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Минбир язиййятля йазылан китабымы Анам
Эцллц Осман гызынын ишыглы хатирясиня итщаф едирям.

Kitabın çapına maddi dəstək olduğuna görə
Sayad İsmayıl oğlu Mahmudova təşəkkür edirik.
Узун илляр Азярбайъан щярб тарихинин тядгигаты иля мяшьул олан щярби
тядгигатчы истефада олан,Мцдафия Назирлийи Щярби-Елми Мяркязин Баш Елми
ямякдашы полковник-лейтенант Шямистан Нязирли самбаллы китабларын мцяллифидир. Онун “Азярбайъан эенераллары”, “Гярибя талеляр”, “Архивлярин сирри ачылыр”, “Ъцмщириййят эенераллары”, “Там артиллерийа эенералы Сямяд бяй
Мещмандаров”, “Эенерал Йадиэаров гардашлары”, “Эенерал Яли аьа Шыхлински
вя силащдашлары”, “Илк щярби тяййарячи Фяррух аьа Гайыбов” вя башга ясярлярини
охуъулар марагла гаршыламышлар.
Тядгигатчы-публисист Шямистан Нязирли эярэин елми ахтарышлардан сонра
“Эцллялянмиш Азярбайъан эенераллары” адлы йени китабыны битирмишдир. Архив
сянядляри ясасында йазылмыш китабда тоталитар Совет режими илляриндя
Азярбайъанын он доггуз эенералынын, онларла али рцтбяли полковник вя
подполковникин фаъияли щяйаты арашдырылыр.
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ЛАЙИГЛИ ЮМЦР ЙАШАЙАН ИНСАН

Ш

ямистан Нязирли. Бу имзаны йягин ки, чохлары таныйыр, хцсусян дя
Азярбайъан щярб тарихини изляйянляр Шямистан Нязирлини йахшы таныйырлар. Шямистанын йорулмаз ямяйини, хейирхащ ишлярини эюрмямяк, гиймятляндирмямяк мцмкцн дейилдир.Истедадлы йазычы, йорулмаз тядгигатчы-журналист
Шямистан Нязирли Азярбайъан щярб тарихини йараданларын сийащысында ян йцксяк йерлярдян бирини тутур. Кечмиш ССРИ мяканында аз архив тапыларды ки, Шямистан онун тозлу вя юзцндя нечя-нечя сирр сахлайан сайсыз-щесабсыз говлуглары вяряглямясин. Бакыда, Москвада, Санкт-Петербургда, Тифлисдя вя с. дювлят архивляриндя Шямистан бялкя дя айларла ишляйиб. Еля бцтцн бунларын нятиъясидир ки, Шямистан Нязирли йцздян чох унудулмуш, даща доьрусу унутдурулмуш Азярбайъан эенераллларыны, полковниклярини халга гайтара билмишдир.
Мящз онун эярэин ямяйи вя арашдырмалары нятиъясиндя онларла щярбичиляримизин ады вя фяалиййятиндян хябярдар олмушуг. Бязян еля олуб ки, бу эенераллары башга халгын нцмайяндяляри кими тягдим едибляр. Биз дя беля билмишик. Анъаг Шямистан тарихи сянядлярля щягигяти ашкар етмиш, бу инсанларын кимлийи барядя мцбащисяляря бирдяфялик сон гоймушдур. Цмумиййятля, Шямистан Нязирли мараглы, зящмяткеш сяняткарлардандыр. О, нядян йазыр йазсын, мящяббятля
йазыр. Йаздыьы шяхси олдуьу кими охуъулара тягдим етмяйя чалышыр. Фактлара
сюйкянир, онларын дили иля истядийиня наил олур. Чцнки яслиндя тарих рийазиййатдан да дягигдир. Садяъя бу мясяляйя пешякар йанашанда, юзц дя обйектив йанашанда щяр шей юз йерини тапыр. Шямистан мясяляляря бу ъцр йанашыр. Узун илляр Азярбайъан журналистикасында йорулмадан чалышан Шямистанын бцтцн йарадыъылыьы беля йоьрулуб.
Шямистан Нязирли имзасы "Вурьун кечиб бу йерлярдян" адлы публисистик хатиряляр топлусу иля таныныб. Бюйцк мящяббят вя щявясля цнлц Азярбайъан шаири
Сямяд Вурьунла бальы хатиряляри топлайараг мцхтялиф мятбуат органларында
чап етдириб. Щямин хатирялярин бири, Сямяд Вурьунун Борчалы мащалынын Садахлы кяндиндян Газаьа гайыдаркян, инди Ермянистан адландырылан классик
Азярбайъан торпагларынын бир щиссяси олан Йухары вя Ашаьы Кюрпцлц кяндляриндян кечмясиня вя йолда Кюрпцлц мяктяблиляри иля эюрцшляриня щяср олунмушдур. Кюрпцлц мяктяблисинин онун мяшщур "Азярбайъан" шерини еля йолдаъа сюйлямяляри шаирин чох хошуна эялмишди. Шямистан бу балаъа щадисяни еля
эюзял гялямя алмышды ки. Йахшы йадымдадыр, щямин йазы ютян ясрин 70-ъи илляриндя "Улдуз" журналында чап олунмушду. Кюрпцлцдя щамылыгла бу нюмряни
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ахтарырдылар. Шямистанын бу йазысы "Вурьун кечиб бу йерлярдян" адлы китабында дяръ олунду. Онун "Улдуз" журналынын сящифяляриндя дяръ олунмуш "Крым
дяфтяри" адлы публисистик йазысы да Кюрпцлцдя щюрмятля гаршыланмышды. Шямистан бу йазысында Икинъи Ъащан Савашында итэин дцшмцш атасы Ямираслан
Омар оьлунун гябрини тапмыш, онун дюйцш йолу барядя эениш мягаля йазмышды. Бу щямин илляр иди ки, Шямистан онда Азярбайъан телевизийасынын "Эянълик" баш редаксийасында, щярби програмлар шюбясиндя чалышырды. Диэяр динляйиъиляр вя охуъуларла йанашы, Кюрпцлц ядябиййат щявяскарлары онун мягалялярини, телевизийа верилишлярини марагла охуйур вя динляйирдиляр. Чцнки Шямистан о
илляр унудулмуш вя унутдурулмуш Азярбайъан щярбичиляринин, о ъцмлядян
чохларымызын танымадыьы азярбайъанлы эенераллар, полковникляр барядя материаллар щазырлайырды. Мян Шямистан Нязирлинин верилишлярини, мягалялярини сябирсизликля эюзляйян онларла адам таныйырам. Азярбайъан щярб тарихиндя юзляриня мяхсус йер тутан там артиллерийа эенералы Сямяд бяй Мещмандаров, Ялаьа Шыхлински, Шыхлинскинин щяйат йолдашы илк щярби шяфгят баъысы Ниэар ханым
барядя Шямистан дяфялярля йазыб. Онларын чар ордусунда вя Азярбайъан
Халг Ъцмщуриййяти (1918-1920) дюврляриндяки хидмятляри барядя Шямистанын
йазыларында эениня-болуна материаллар тапмаг олар. Шямистан Нязирли бу бюйцк инсанларын талейинин ян хырда мягамларыны беля гялямя алыб, онлар щаггында билэиляримизи эенишляндириб. Йахуд, илк витсе-адмиралымыз Ибращим бяй
Асланбяйов барядя. Мятлябя кечмямишдян юнъя бир мясяляйя тохунмаг истяйирям. Щямишя йцксяк чинли щярбичиляримизин аз олмасы барядя сющбят дцшяндя истяр-истямяз адам бир аз наращат олурду. Башга халгларла мцгайисядя бизим эенералларын аз олмасы факты шяхсян мяни чох мяйус едиб. Сян демя,
1920-ъи ил апрел чеврилишиня гядяр Азярбайъанын 66 няфяр эенерал оьуллары вармыш. Бцтцн бунлары Шямистан Нязирлинин зящмяти щесабына таныдыг, севиндик.
Бунун цчцн она чох борълуйуг. Бунлар асан баша эялмяйиб, бу айларын, иллярин, йухусуз эеъялярин щесабына баша эялиб. Илк витсе-адмиралымыз Ибращим
бяй Асланбяйов да онларла щярбчиляримиздян бири олмушдур. Илк щярби тяййарячимиз Фяррух аьа Гайыбов, илк топограф-эенералымыз Ибращим аьа Вякилов,
эенерал-лейтенант Балакиши бяй Яряблински, Борчалы эенерал Исрафил бяй, Щясян
бяй, Ясядулла бяй вя Давуд бяй Йадиэаров гардашлары вя башгалары барядя
Шямистан узун вя ардыъыл арашдырмалардан сонра онлары Азярбайъан халгына,
охуъуларына тягдим етмишдир.
Шямистан Нязирли ардыъыл вя инадлы ахтарышлары иля Азярбайъана танынмыш
щярбчиляр бяхш етмиш эюркямли нясилляр барядя дя эениш вя мараглы мялуматлар
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вермишдир. Гаъарлар, Шыхлинскиляр, Новрузовлар, Гайыбовлар, Йадиэаровлар,
Ряфибяйлиляр, Кянэярлиляр, Талышхановлар, Нахчыванскиляр, Бакыхановлар барядя Шямистан эеъя-эцндцз тядгигатлар апармышдыр. Гаъарларын тарихдя ролуну
щеч ким дана билмяз. Бу няслин Иран вя Русийа ордусунда хейли эенералы олмушдур. Ямир Казым Мирзя, Мящяммядяли Мирзя, Сямяд Мирзя, Мащмуд
Мирзя, Рзагулу Мирзя, Ямянулла хан Мирзя, Фейзулла хан Мирзя эенерал
рцтбясиндя хидмят етмишляр. Бундан башга, Гаъарлар аилясиндя он беш полковник дя варды.
Нахчыванскиляр дя Азярбайъан щярб тарихиня бир сыра щярбичиляр бяхш етмишляр. Кялбалы хан, Ещсан хан, Исмайыл хан, Ъямшид хан, Щцсейн хан Нахчыванскилярин щяйат вя фяалиййятляри барядя Шямистан мараглы фактлар цзя чыхармыш вя онлары Азярбайъан халгына тягдим етмишдир. Бу няслин хцсусян Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти дюврцндя хидмят етмиш нцмайяндялириндян полклвник Бящрам хан Нахчывански, Давуд хан Нахчывански вя Мурад хан
Нахчывански щаггында да ахтарышлар Шямистана мяхсусдур.
Щяр бир азярбайъанлы цчцн язиз олан Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти
(1918-1920) дюврцндя Азярбайъан Силащлы Гцввяляринин йарадылмасында иштирак етмиш эенераллар вя диэяр щярби гуллугчулар щаггында Шямистан Нязирлинин тядгигатлары хцсусиля мараг доьурур. Шямистан бу серийадан "Азярбайъан эенераллры", "Ъцмщуриййят эенераллары", “Эенерал Яли аьа Шыхлински юмрц”, "Гаъарлар" вя с. китаблар няшр етдирмишдир. Эенерал-лейтенант Мяммяд
бяй Сулкевич, İsrafil bəy və Əsədulla bəy Yadigarov qardaşları, эенерал-майор
Щябиб бяй Сялимов, Ъавад бяй Шыхлински, Ябдцлщямид бяй Гайтабашы, Фиридун бяй Вязиров, Мурад Эярай бяй Тлехас, Ибращим аьа Усубов, Ямир Казым Мирзя Гаъар, Давуд бяй Йадиэаров, Хялил бяй Талышханов, Ялйар бяй
Щашымбяйов, Теймур бяй Новрузов, Мяммядсадыг Аьабяйзадя, Сямяд
бяй Ряфибяйов, Мирказым xan Талышханов, Фейзулла Мирзя Гаъар, Мящяммяд Мирзя Qacar, Ъащанэир bəy Новрузов вя башгалары барядя Шямистан
Нязирли гялями йорулмадан йазмышдыр. Фцрсятдян истифадя едиб бир арзумузу
билдирмяк истярдик. Йахшы оларды ки, Шямистан бцтцн эенераллар щаггында йаздыгларыны бир йеря топлайыб "Азярбайъан Щярб тарихи" серийасындан фундаментал "Азярбайъан эенераллары" китабыны тарихи ардыъыллыгла, йыьъам шякилдя чап
етдирсин. Дцздцр, бу китаб бялкя дя бир нечя ъилдя сыьышмайаъаг, бюйцк хяръляр апараъаг. Индики базар игтисадиййаты шяраитиндя бу проблем мясялядир.
Анъаг инанырам ки, беля фундаментал китабын няшрини ющдясиня эютцрян ляйагятли Азярбайъан ювладлары тапылаъаг. Бу мяним вя инанын ки, онларла инсанларын арзусудур.
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Шямистан Нязирли ейни заманда, эюзял няср устасыдыр. Шямистанын "Горидян
эялян гатар", "Гархунлу Яшряф бяй", “Йаддашларда йашайан Вурьун”, “Там
артиллерийа эенералы С.Мещмандаров”, “1920-ci ildə Qarabağ döyüşləri”,
“Əfsanəvi Mixaylo”, “Beş günlük qonaq”, “General Şıxlinski və silahdaşları”
повестляри онун йарадыъылыьында хцсуси йер тутур. Сянядли фактлар ясасында йазылмыш бу повестлярдя Шямистан эениш йарадыъылыг имканларындан истифадя едяряк, мараглы няср нцмуняляри йарада билмишдир.
Ютян илляря нязяр салдыгъа истедадлы йазычы, тядгигатчы журналист Шямистан
Нязирлинин мараглы вя лайигли бир юмр йолу кечдийинин шащиди олурсун. Онун
индийядяк otuz altı китабы няшр олунуб. Бу китаблар наращат эцнлярин, йухусуз эеъялярин мянтиги нятиъясидир.
Азярбайъан щярб тарихини йараданларын биринъиси олан Шямистанын "Архивлярин сирри ачылыр" вя “Эцллялянмиш Азярбайъан эенераллары” китаблары да мцяллифин узун илляр топладыьы гиймятли тарихи материаллар ясасында йазылмышдыр. Бу
китабларда Азярбайъан щярб тарихинин индийядяк щеч кимя таныш олмайан гаранлыг мягамлары юз яксини тапмышдыр. Инанырам ки, Ш.Нязирлинин бу китаблары
да диэяр ясярляри кими Азярбайъан щярб тарихини изляйянлярин столцстц китабына
чевриляъякдир.
Мющтярям охуъулара тягдим олунан “Эцллялянмиш Азярбайъан эенераллары” китабыnынын ялавялярля цчцнъц няшридир.
Елшад Гоъа,
Азярбайъан Йазычылар вя
Журналистляр бирликляринин цзвц.
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Heydər Əliyev
Azərbaycanın ümummilli lideri

A

zərbaycan çar Rusiyasının tərkibində olarkən xalqımızın çox
dəyərli şəxsiyyətləri orduda yüksək rütbələrlə xitmət etmişlər.
General Səməd bəy Mehmandarovla, general Əli Ağa Şıxlinski, Talışxanov,
Novruzov, Bakıxanov, Qacarlar, Yadigarov və Naxçıvanski nəslindən olan
generallarla fəxr eləyirik.
Onlar bizim tariximizə yazılıbdır. Biz onları böyük hörmət və ehtiram hissi ilə
xatırlayırıq.
Bizim keçmişdə də ordu yaratmaq sahəsində böyük ənənələrimiz olub. Milli
dəyərlərimizi, milli ənənələrimizi, tariximizi yaxşı bilməyən gənc vətənpərvər
ola bilməz.
Atalarımızın, babalarımızın, əcdadlarımızın qəhrəmanlıq nümunələri bu gün
də, gələcəkdə də müstəqil Azərbaycanı qoruyub saxlamaqda, onun müstəqilliyini əbədi etməkdə bizim üçün örnək olmalıdır.
Gərək biz tarixi şəxsiyyətləri heş vaxt unutmayaq. Tarixin hər səhifəsinə
hörmətlə, ehtiramla yanaşaq.
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Bu günü daha yaxşı görmək üçün keçmişi bilməliyik.
Ömər Xəyyam (1048-1131)

Б

из тцркляр чох гярибя адамларыг; бизя эюря билмяк башгаларыны
юйрянмяк вя биздян узаг олан шейляри анламаьа чалышмагдыр.
Юзцмцзц юйрянмяк щеч аьлымыза эялмяз; юзцмцзц бир варлыг саймырыг.
Бюйцклярини танымаг щяр миллятин боръудур. Кимся кимсяйя "Сян атаны
таныма, сян бабаларынын дцнйадан неъя эялиб кечдиклярини юйрянмя, сян яски
аталарынын адларына, санларына мараг эюстярмя!" - дейя билмяз. Дейярся, ян
тябии бир щагга тохунмуш вя ян бюйцк бир щагсызлыг етмиш олар. Юзцнц вя юз
бюйцклярини танымаьа чалышмаг миллятин вязифясидир; буну етмяйян бир миллят
нцмайяндяси милли вязифялярини йериня йетирмямиш щесаб олунур.
Бясим Аталай, (1882-1965)
Эюркямли Тцрк алими.
Эащ солдан, эащ саьдан чапдылар бизи,
Йадлар чох ев йыхыб, чох гуйу газыб.
Яфсуслар олсун ки, тарихимизи
Юзэяляр йазанда башга ъцр йазыб.

М

Щцсейн Ариф,
Халг шаири.

ющтярям охуъум! Бу китабы бир няфяся охума. Бурда ня
мящяббят маъарасы вар, ня дя фантазийа. Бу китабын щяр вярягиндя
халгымызын щярб тарихиндян сящифяляр, сяркярдя оьулларымызын дюйцш вя юмцр
йолу вар. Яэяр сябрин чатмайыб бир няфяся охумалы олсан, онда 20-ъи вя 37-ъи
иллярдя ганына гялтан едилмиш эенералларымызын аъы талейиндян кядярлянмя.
Яксиня, никбин ол, гцрурлан, гой сянин варлыьында дцшмяня гаршы нифрят артсын.
Йетмиш илдян чох унутдурулан йаддашын айылсын. Айылсын ки, инди сян мцстягил
Азярбайъанын ювладысан, сайыг ол ки, ящатян дцшмянля долудур. Унутма ки,
торпаьында парчаланма, гялбиндя йара вар. Бу йаралара мялщям олаъаг эянъ
ордумузун сыраларынын мющкямлянмяси цчцн ялиндян эяляни ясирэямя.
Мцяллиф
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N.NƏRİMANOV: «HEÇ KİM GÜLLƏLƏNMƏSİN…»
Azərbaycanı başdan-başa qarət edirlər, sağa və sola
güllələyirlər.
İşlərlə tanış olduqdan sonra, mən İnqilab Komitəsinin
Rəyasət Heyətinin iclasını təyin etdim və o zaman faktiki olaraq
hər şeyi idarə edən Semyon Pankratovu dəvət etdim. Mən belə
bir məsələ qoydum ki, İnqilab Komitəsinin sanksiyası olmadan
heç kim güllələnməsin.
Mirzə Davud Hüseynov və Əlhedər Qarayev bunun əleyhinə
çıxdılar. Beləliklə, hər şey əvvəlki kimi davam edirdi…
Bütün bunların müəllifi, onlardan daha ağıllı olduğu üçün
A.Mikayan sayılır. Çevriliş baş verdikdən sonra A.Mikayan
dedi: «Biz Nərimanovu İnqilab Komitəsinin sədri seçərik və onu
elə mühasirəyə alarıq ki, o çox da öz nüfuzundan istifadə edə
bilməsin, o bizim təsirimiz altında olsun».
Nəriman Nərimanov «Ucqarlarda inqilabımızın
tarixinə dair» (İ.V.Stalinə məktub). Kitabı, səh. 17-26-da
Nahardan bir az keçmiş Azərbaycan Xalq Komissarı Soveti sədri Nəriman
Nərimanovun qəbuluna XI ordu siyasi idarəsinin xüsusi şöbə rəisi Semyon
Pankratov gəldi. Boz üzlü qovluğu açıb böyük bir siyahını sədrin stolun üstünə
qoydu. Nərimanov: «Bu nə siyahıdır?» – deyə, soruşanda Pankratov:
- Bunlar, - dedi, - fəhlə və kəndli düşmənlərinin ad və sayıdır. Tanış ola
bilərsiniz, hər biri dindirilib, onlardan izahat alınıb. Sübut olunub ki, bunların
hamısı güllələnməlidir.
Siyahını vərəqləyən İnqilab Komitəsinin sədri təəccüblə yenidən birinci
səhifədəki Adjibekov Uzeir bek Abdulquseyn oğlunun adını bərkdən oxuyub,
əsəbi halda dedi:
- Hacıbəyov soyadını düz yazmamasınız. Baxıram, burda nə az, nə də çox 99
azərbaycanlı ziyalısının və hərbiçilərinin qətlinə fərman vermisiniz. Axı. nəyə
görə, bunlar hansı əməllərinə görə güllələnməlidirlər?! Bu qədər də xalq
düşməni olar?
Pankratov etiraz etdi:
- Hələ bunlar hamısı deyil. Yaxın günlərdə daha böyük siyahı olacaq. Samur
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körpüsündə, Biləcəridə qabağımıza çıxıb bizə güllə atanları da həbs etmişik. İndi
onların dindirilmə istintaqı gedir. Bu 99 nəfərin dindirilmə protokolları bizim
idarədədir. Onları gətirmədim, ağır yükdür. Ancaq təsdiq olunmuş siyahını sizə
təqdim etmişəm.
- Yoldaş xüsusi şöbə rəisi, mən sizdən yenə soruşuram: bu 99 adamın günahı
nədir?
Yerində dikələn Pankratov həyasızcasına dedi:
- Axı, mən sizə dedim ki, onlar burjuydurlar… Yoldaş Nərimanov, siz məhz
kimi soruşursunuz?
- Elə birinci şəxsi Hacıbəyovu, ya da general Mehmandarovu, Şixlinskini,
Xosrov bəy Sultanovu, Mahmudbəyov qardaşlarını, hansı birini deyim?..
- Generallar müsavat vaxtı hərbi nazirliyə rəhbərlik edəndə bizə, Rusiyaya
qarşı silah qaldırıblar. Bakıda fəaliyyətdə olan bizim kommunistləri həbs ediblər.
Hacıbəyov isə yazdığı felyetonlarında biz rusları lağa qoyub. Mənə qəzet
gətirdilər, oxuyub tərcümə etdilər. Hacıbəyovun orada 1918-ci illərdə çoxlu
məqaləsi dərc olunub. Rusiyadakı bolşevik hökumətini ələ salıb gülür. O, yazır
ki, Lenin hökuməti ilə keçmiş Nikolay hökuməti arasında heç bir təfavüt yoxdur.
İkisi də bir benzin qırağıdır. Mən qəlbən rusun düşməniyəm. Türkçülüyə
rəğbətim isə əbədidir. Yoldaş Nərimanov, o hətta, Azərbaycanın sadiq bolşeviki
Əlhedər Qarayev yoldaşı da lağa qoyur.
- Siz bilirsinizmi felyeton janrı nədir, necə yazılır? Felyeton ona görə yazılır
ki, insanın qüsurunu üzünə desin, səhvi olanı adamı düz yola qaytarsın. Görünür,
yoldaş Qarayevin də haradasa səhvi olub. Burda cinayət tərkibli heç nə yoxdur.
Yoldaş Üzeyr bəy Hacıbəyov sağlam ruhlu ziyalıdır. Mən onu yaxşı tanıyıram.
O ki, qaldı generallara, onlar hərbi nazir və müavin vəzifəsinə ona görə
qoyulmuşdurlar ki, Vətəni qorusunlar. Bu, onların vəzifə, vətəndaşlıq borcu idi.
Onlar qaçaq-quldur deyildilər…
- Hansı vətəni?.. Bu generallar bizim Azərbaycanda qurduğumuz bolşevik
hökumətini sevmirlər. Dindirilmə vaxtı bunu özləri etiraf etdilər. Məsələn, general Şıxlinski «Hansı siyasi partiyanın və ya inqilabın mənafeyini müdafiə
edirsiniz?» sualına cavab verdi ki, hər bir inqilaba əks inqilab kimi yanaşıram,
heç vaxt belə şeylərə qoşulmamışam, keçmişdə də qoşulmazdım…
Onun naziri Mehmandarov isə həmin suala belə cavab verdi:
- Bütün ömrüm boyu mən hər cür siyasətdən uzaq olmuşam.
Görürsünüzmü, yoldaş Nərimanov, hər ikisi bizim inqilabı təhqir edir,
zəhmətimizi qiymətləndirmir. Bizim gətirdiyimiz azadlığı…
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Nəriman Nərimanov:
- Bir dəqiqə dayanın. Onlar düz fikirləşir və düz də cavab veriblər, - dedi. –
Ona görə ki, onlar hərbiçidirlər. Axı, bunu siz bilməlisiniz. Hərbiçi, paqon
gəzdirən şəxs heç bir cəmiyyətin, partiyanın üzvü ola bilməz. Bu barədə hərbi
nizamnamədə xüsusi qeyd olunub. Mənə verilən məlumata görə siz keçmişdə
hərbi dəniz qüvvələrində xidmətdə olmusunuz. Matrossunuz. Elədir?
Pankratov şəstlə:
- Bəli, - deyə cavab verdi. – Odessada xidmətdə olmuşam…
Dərhal susdu. Az qaldı desin ki, ağqvardiyaçıyam. - Çünki Qırmızı orduya
gələnə qədər həmişə, hər yerdə ağqvardiyaçı olmağı ilə fəxr edirdi.
Ağqvardiyaçılar Rusiya ərazisindən qovulandan sonra o, fürsət tapıb bolşevik
ordusuna soxulmuşdu. Bunu orduda çox az adam bilirdi.
- Semyon Andreyeviç, sizin generallar haqqında dediyiniz iradlar həqiqətdən
çox ara söhbətlərinə oxşayır. Daha doğrusu, qarayaxmadır – deyən Nərimanov
az qaldı soruşsun ki, sən hansı yuvanın quşusan?
- Siz bilirsinizmi, iki il əvvəl Azərbaycan adlı məmləkəti daşnaklardan
qoruyan elə bu generallar olublar? Əgər ay yarım bundan əvvəl gələn bolşevik
hökuməti bu qədər ziyalının və hərbçinin qətlinə fərman verirsə, özü də dəlilsizsübutsuz, onda bizim fəhlə-kəndli hökuməti xalqın məhəbbətini necə qazana
bilər? Məlum olur ki, mən Azərbaycana gələnə qədər də xeyli adamı
güllələmisiniz. Ona görə də mən belə bir ciddi məsələ qoydum ki, İnqilab
Komitəsinin sanksiyası olmadan heç kim güllələnməsin.
- Onda Azərbaycanda bolşevik hökumətini qurmaq bizə çox çətin olacaq,
yoldaş Nərimanov.
- Biz Sovet hökumətini qanla, silahla yox, təbliğatla, xalqa yeni hökumətin
nüfuzunu başa salmaqla qura bilərik. Respublikada elə bir vəziyyət yaratmalıyıq
ki, hakimiyyət süngü ilə deyil, kütlələrin şüurluğu ilə müdafiə olunsun. Sizdən
soruşuram, mən rayonlarda səfərdə olanda on iki azərbaycanlı generalını və
hərbçilərini nəyə görə, hansı əsasla güllələmisiniz?!
- Yoldaş Nərimanov, mən onları özbaşıma güllələməmişəm. Bu generallar
yoldaş Orconikidze və Mikoyan yoldaşın əmri ilə güllələnib. Sanksiyanı da onlar
verib. Mən əmri yerinə yetirmişəm. Sizə qədər bu stolda onlar əyləşirdi. Əmri də
onlar verdi. Hər ikisi mənə başa saldılar ki, biz Dərbənddə dayananda həmin
generallar bolşevik əkstəbliğatı aparıblar. Bakıda və Azərbaycanda bolşevikləri
həbs edib güllələyiblər.
- Bu yersiz qətlləri törətməklə siz fəhlə və kəndlinin də ürəyinə qorxu xofu
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salırsınız. ona görə də balaca fürsət tapan kimi ziyalılarımız qaçıb İrana, Türkiyə
və Almaniyaya mühacirətə gedir. Bəs biz kimlərlə işləyəcəyik?.. Təkcə Gəncə
üsyanının deyil, Zaqatala, Qarabağ, Tərtər və Dəvəçi üsyanlarının ölkəni ağzına
almasının səbəblərini də burda axtarmaq lazımdır. Bakıda oturub qiymətli
oğulları həbs etməkdənsə qəzalara gedib camaatın dərd-sərinə qalmaq lazımdır.
Nərimanov masanın üstündəki qovluqlardan birini açıb dörd-beş vərəqdən
ibarət məktubu tapdı. İki gün əvvəl aldığı məktubun üstünə dərkənar qoymuşdu:
yoxlayıb, dəqiqləşdirməli.
- Semyon Aleksandroviç, - dedi, - onsuz da sizi çağırtdıracaqdım, yaxşı oldu
onsuz özünüz gəldiniz. Bu günlərdə siz və işçiləriniz Təzəpir məscidi yanında
yaşayan Tacir Hacı Qədirin evində olmusunuz?
- Bəli, - deyə Pankratov cavab verdi.
- Hacının mənzilinə getməkdə məqsədiniz nə idi?
- Əvvəla mən oraya öz işçilərimlə getməmişdim. Bakı Komitəsinin katibi
Sərkis Danilyanın və Qarayev yoldaşın mənə qoşduğu adamlarla getmişdim.
Yeddi-səkkiz nəfər idik. Kapitan Kornev, Bakı fəhlə-kəndli klubunun müdiri
Tevosyan, sıravi əsgər Yemelyanov, Nikolay Unanyan və mən. Danilyan yoldaş
bizə tapşırıq vermişdi ki, Hacı Qədirin və o ərazidə yaşayan müsavat dövründə
vəzifədə olan varlı adamların evində vəzndən yüngül, çəkidən ağır nə varsa alıb
gətirin. Danilyan bizə varlı adamların siyahısını da vermişdi.
Nərimanov Hacının məktubu Pankratova göstərib dedi:
- Hacı Qədir mənə göndərdiyi məktubda onun təhqir və qarət olduğunu yazır.
- Bizə demişdilər ki, onun çoxlu qızılı var. Əvvəlcə Hacı boynuna almadı,
qızılım-zadım yoxdu, - dedi, - kasıb adamam. Onda evi axtarmalı olduq.
Aynabəndin döşəməsində ağzı təzəcə sementlənmiş quyu aşkar etdik. Hacı
müqavimət göstərmək istədi. Nikolay Unanyan silahı göstərib, kənara
çəkilməsini əmr etdi. Quyudan böyük bir küp çıxdı. Onun içində 22 pud zinət
şeyləri, on pud qızıl və gümüş pullar həmçinin çoxlu brilyant və qiymətli daş-qaş
vardı.
- Hamısını götürdünüz?
- Bəli, üstəlik də on yeddi iri ölçülü xalçaları da alıb gətirdik.
- Bu məktubda göstərilir ki, sizin dəstə həmin gün Təzəpir məscidi
ərazisindəki əhalidən dörd min xalı-xalça götürüb.
- Doğrudur, o xalçaların hamısı da valyutaya gedən mallardır.
Nərimanov hirslə:
- Sizcə bu soyğunçuluq və qarət deyilmi? – dedi. – Belə məlum olur ki,
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Qırmızı ordunun «Talan həftəsi» hələ də davam edir. Müsadirə olunan bu
qiymətli mallar indi haradadır, maraqlanmısınızmı, xüsusi şöbə rəisi?..
- Xeyir, maraqlanmamışam. Biz o əşyaların hamısını sənədləşdirib Sərkis
Danilyan yoldaşa təhvil verdik.
- Amma mən maraqlanmışam. Bilirsiniz hardadır, o xalı-xalçalar, o zinət
şeyləri vaqonlara yüklənib Moskva və İrəvana göndərilib. Azərbaycan xalqının
qiymətli sərvətini respublikadan çıxarmağa heç kimin ixtiyarı yoxdur. Belə
biabırçılıqlara son qoymaqdansa siz həbslərlə, güllələnmələrlə məşğul olursunuz.
Pankratov dinmədi. Müqəvva kimi susub, heç bir əsaslı cavab verə bilmədi.
Nərimanov onun potaş sifətinə, bulanıq gözlərinə diqqətlə baxdı. Ona bir şey
başa sala bildiyini az qala üz-gözündən oxumaq istədi. Amma o canilərə məxsus
küt sifətdə rəhm görmədi. Ona görə də nifrətlə:
- Yaxşı, - dedi, - gedə bilərsiniz. Qoyun siyahı məndə qalsın. Bir daha baxıb,
tanış olaram.
Semyon Pankratov gedən kimi Nərimanov köməkçisi Nurməmməd
Şahsuvarovu (1881-1958) yanına çağırıb belə bir sərəncam verdi:
- Bu namərd əqidə dostlarının yanına çatmamış mənim adımdan həbsxana
rəisinə bir əmr hazırla. Qoy 99 nəfərin hamısını azadlığa buraxsın. Rəsmi
məktub da hazırlayın İnqilab Komitəsinin adından, özümü də həbsxana rəisi ilə
telefonla calaşdır. Həbs olunanlardan iki nəfəri general Səməd bəy
Mehmandarovu və general Əli ağa Şıxlinskini mənim yanıma gətirsinlər.
Pankratova da xəbər verin ki, hər iki generalın dindirilmə protokollarını gətirib
gəlsin.
***
Bir xeyli sonra sənədlərlə qayıdan Pankratovu Nərimanov dərhal qəbul
etmədi. Köməkçisinə dedi:
- Protokolları və sənədləri ondan al gətir, qoy özü hələ gözləsin, bir azdan
çağıraram.
Generalların hər biri haqqında on beş-iyirmi səhifəlik «Həbs vərəqəsi» tərtib
olunmuşdu. Bir neçə rus və erməni bolşeviki dindirilmədə onların əleyhinə
ifadələr vermişdilər. Nərimanov 717 nömrəli protokolu açıb oxuyanda donub
qaldı. Buradakı azərbaycanlı rotmistrinin imzası ona daha ağır təsir etdi. Təəssüf
hissilə başını yırğalayıb öz-özünə dedi: «Ay namərd İlyas bəy, kimi kimə
satırsan? Vaxtilə adı, sanı ilə rus ordusunda şöhrət tapmış dindaşın olan
sərkərdələrimizimi? Anam Həlimə haqlı deyərdi ki, oğul, hər çiy süd əmənə
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inanma, insanın naxələfliyi onun bəy və ya rəiyyət olmasına dəlalət eləmir
«Kotanı bərkdə, igidi yaman gündə sınarlar» - deyib, babalar.
Bu dindirənlərin A.Qubin, Boris Qluxaryev, Semyon Pankratov olmalarını
başa düşürəm. Bəs səni – ziyalı nəslin bəy balasını, rotmistri necə anlayaq. Ay
namərd, gör nə ifadə vermisən:
«General Səməd bəy Mehmandarov nazir olanda fəhlə və kəndliyə düşmən
gözü ilə baxırdı. O, müsavat hökumətinin bu vəzifəyə təyin etdiyi əlaltısı idi.
Bolşevik hökumətinə nifrət edirdi. İnqilabımızı, Qırmızı ordunu sevməyən qatı
müsavatçıdır. Qoca general Səməd bəy Mehmandarov Qırmızı ordunun bəzən
düçar olduğu məğlubiyyətdən çox razı qalardı. General Əli ağa Şıxlinskinin isə
Denikin ordusuna rəğbəti vardı».
İki saatdan çox sənədlərlə tanış olan Nərimanov heç kəsi qəbul etmədi. Xeyli
fikirli dayanıb daş kimi hərəkətsiz qaldı. Otaqda yalnız bircə səs sükutu pozur –
divar saatı aramsız tıqqıldayırdı. O gözləmədiyi müdhiş bir çətinliklə üzbəüz
durduğunu yaxşı dərk edirdi. Yuxudan yarımçıq oyanıb, yatağından durmağa
taqəti olmayan adamlar kimi halsız idi. Başında dumanlı xatirələr cövlan edirdi.
Qəlbinə dolan kəskin nifrət duyğusu ilə qarşısındakı sənədlərə indi ötəri baxırdı.
Çox sevdiyi general eloğullarının əleyhinə yazılmış qarayaxma sətirlər gözlərini
yandırırdı. Bayaqdan yarıaçıq qapıda dayanan köməkçi Nurməmməd
məhəbbətlə ona baxırdı. Qayğıkeşliklə:
- Narahat oldum, yoldaş Nərimanov, - dedi, - yorulmadınız?..
Sədr köməkçisinin sualını cavabsız qoyub:
- Burax, gəlsin, - dedi, - onu…
İçəri girən Pankratov çox bikef idi. Hiss olunurdu ki, sədrin onu bu qədər
gözlətməyi xətrinə dəymişdi.
- Yoldaş Pankratov, söhbətimiz bir növ istintaq sayağı olacaq. Mən sizin və
Qubin familiyalı işçinizin dindirilmə protokolları ilə tanış oldum. Dəqiqlik
naminə sizdən bəzi faktları bilmək istərdim. Bax, elə götürək general Əli ağa
Şıxlinski barədə yazılanları. Siz burada göstərirsiniz ki, Əli ağa Şıxlinski
ağqvardiyaçı general Denikinlə əlaqə yaradıb, Qırmızı ordunun məğlubiyyətinə
sevinib və Qırmızı orduya qarşı hərbi qüvvələri indi də səfərbər edir. Bu faktlar
hardandır və nə dərəcədə doğrudur?
- Bu faktları bizə agentimiz verib.
- Axı, burada agentin yox, xüsusi şöbənin böyük hərbi müstəntiqi Qubinin
imzası qoyulub. Siz bu sənədi oxumusunuzmu?
- Yox, oxumamışam.
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- Bəs dindirilmə protokolunun üstündə sizin dərkənarınız var. «Həbs olunsun
və cəzalandırılsın?» yazmısınız.
- Mən əməkdaşlarıma özüm qədər inanıram.
- Necə inanırsınız ki, protokolu oxumadan az qala ölüm hökmünə qol
çəkirsiniz. Görkəmli generalın taleyinə belə etinasız yanaşmaq nə dərəcədə
doğrudur?
- İşimin çoxluğundan vaxt tapıb oxuya bilməmişəm.
- Onda mən oxuyum, siz də eşidin. «Tamamilə məxfidir». Tam artilleriya
generalı, hazırda Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasının Hərbi-Dəniz
Komissarının müavini Əli ağa Şıxlinski təqsirli bilinir:
1. Ondan ötrü ki, 1917-18-ci illərdə Əli ağa Şıxlinski hərbi hissələr təşkil
etmiş və Sovet hökumətinə qarşı ən fəal iştirakçı olmuşdur.
2. 1920-ci ildə Qızıl ordu əleyhinə Azərbaycandakı bütün hərbi qüvvələri
səfərbər etmişdir. 27 aprel çevrilişindən sonra Gəncəyə qaçmağa imkan
tapmamışdır.
3. Fürsətdən istifadə edərək Hərbi-Dəniz Komissarının etibarını qazanmış və
onun müavini olmuşdur. Bu vəzifədə olarkən fəhlə-kəndli hökumətinin Gəncədə
və Gürcüstanda olan düşmənləri ilə gizli əlaqə saxlamışdır.
4. Sovet hökumətinə rəğbəti olan Azərbaycan zabitlərinin hamısını həbs
etdirmişdir.
5. Azərbaycanda Sovet hökumətinin qələbəsindən sonra Könüllü Denikin
ordusu ilə əlaqələri haqqında çox mühüm sənədləri mayın 15-17-də məhv
etmişdir.
6. Mayın 25-də Gəncədə olan üsyan haqqında onun xəbəri olmuş və
təşkilatçıları ilə əlaqə yaratmışdır.
XI ordunun xüsusi şöbəsinin böyük
hərbi müstəntiqi A.Qubin».
Ürək ağrısı ilə köksünü ötürən Nərimanov dedi:
- Altı bəndin hamısının iftira olduğu məlumdur. Mən bunlar barədə daxili işlər
naziri Həmid Sultanov və Hərbi-Dəniz Komissarı Çingiz İldırımla
məsləhətləndim. Sizin əməkdaşınız A.Qubinin yazdıqlarının yalan olduğunu
onlar da təsdiq etdilər. Digər bir sənəddə oxuyuruq ki, Gəncə üsyanı vaxtı general Şıxlinski Bakıda olub. Bunu keçmiş birinci Gəncə süvari diviziyasının
qərargah rəisi polkovnik Vasili Sokolovdan aldığınız dindirilmə protokolunda
açıq-aydın yazmısınız.
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Gəlin həmin protokolla tanış olaq: «On birinci ordunun xüsusi şöbə
müstəntiqi A.Qubin Gəncə üsyanının iştirakçısı və ağqvardiyaçı generalla yaxın
münasibətinə görə ittiham olunan müttəhim Vasili Nikolayeviç Sokolovun
dindirilmə protokolundan çıxarış:
Sual: Nə vaxt və kiminlə general Cavad Şıxlinski teleqraf xətti və telefonla
neçə dəfə, nə barədə danışmışdır?
Cavab: Sovet hökumətinin ilk günləri Hərbi-Dəniz Qüvvələrinin xalq
komissarı yoldaş Çingiz İldırım general Cavad Şıxlinskini telefona çağırdı.
Orduda qalıb xidmət edib-etməyəcəyi fikrini soruşdu. Cavad bu təklifə cavab
vermək üçün Əli ağa Şıxlinskidən məsləhət almaq istəyini bildirdi. Çingiz
İldırım dedi ki, general Əli ağa Şıxlinski yanımdadır. Və dəstəyi ona verdi. Əli
ağa Şıxlinski Cavada dedi: «Çevriliş qansız başa çatmışdır, vəziyyət əladır. Mən
qulluq edirəm».
Bundan sonra Əli ağa Şıxlinski dəstəyi Çingiz İldırıma qaytarmışdır. Cavad
da Çingiz İldırıma Sovet hökumətində hərbi qulluqda qalacağını və xidmət
edəcəyini bildirmişdir.
Bütün bu söhbət Cavad Şıxlinski tərəfindən mənə deyilmiş və mən də bu
izahatımda olduğu kimi çatdırıram. Cavadın Çingiz İldırımla gürcü zabitlərinin
həbsi ilə bağlı telefon söhbəti də olmuşdu. Mayın iyirmisinə kimi (nə qədər ki,
Gəncə şəhərindəki qarnizonun rəisi vəzifəsindən çıxarılmamışdı) özünün baş
yavəri rotmistr Əhməd bəy Əfəndiyev-Musabəyovu beş dəfə Əli ağa Şıxlinskini
telefona çağırmaq üçün teleqrafa göndərmişdi. Danışığın baş tutub-tutmaması
haqqında mən heç nə bilmirəm.
Sual: Hesab edirsiniz ki, Əfəndiyev, Əli ağa Şıxlinski ilə Cavad Şıxlinskinin
adından danışmışdır? Üsyanın gedişi vaxtı Cavadın bu üsyanda təşkilatçı və
iştirakçı olması mümkündürmü?
Cavab: Üsyanın baş tutmasını Cavad çox istəyirdi. Mən belə fikirləşirəm ki,
əlbəttə, üsyanın başında duran adam onun qələbə ilə nəticələnməsini arzulayar.
Sual: Üsyanın başında kimlər dururdu?
Cavab: Mayın 15-də və 20-də Azərbaycan diviziyasının zabitlərinin
vəzifədən çıxarılıb əvəzində rus sovet zabitlərinin təyin olunması yalnız
Azərbaycan zabit heyətinin deyil, Gəncə əhalisinə də bərk toxunmuşdu. Bu
təyinatı milli zabitlər özlərinə təhqir bilirdilər. Bu xüsusilə, general Cavad
Şıxlinskini, General Məhəmməd Mirzə Qacarı, polkovnik Cahangir bəy
Kazımbəyovu və başqalarını bərk əsəbiləşdirmişdi. Səhv etmirəmsə üsyana da
bunlar rəhbərlik edirdilər. Bu dəyişiklikdən sonra onlar özlərinə yer tapa
bilmirdilər.
18

ЭЦЛЛЯЛЯНМИШ АЗЯРБАЙЪАН ЭЕНЕРАЛЛАРЫ

Sual: Üsyan vaxtı general S.Mehmandarov və Ə.Şıxlinski Gəncəyə
gəlmişdilər?
Cavab: Xeyir, mən o vaxtlar Gəncədə idim. Onları orada görməmişəm.
Sual: Bəs niyə Cavad məhz general Əli ağa Şıxlinski ilə məsləhətləşir və teztez onu telefona çağırırdı?
Cavab: Axı, general Əli ağa Şıxlinski onun doğma əmisidir. Cavad ona ata
kimi hörmət edirdi. Əvvəllər də həmişə ağsaqqal kimi onunla məsləhətləşirdi.
Mən Azərbaycan ordusuna qulluğa gələndən belə məsləhətləşmənin dönə-dönə
şahidi olmuşam. Mənim yadımdadır ki, Cavadın kiçik qardaşı, polkovnik
Rüstəm bəy Şıxlinski də əmisi general Əli ağa Şıxlinskidən məsləhət alardı.
Sual: O qardaşdan danışmayın, sizdən onun barəsində soruşmuram.
Polkovnik Rüstəm bəy adlı şəxs daha yoxdur. O Bakıda Sovet hökumətinin
düşməni kimi güllələnib».
Nərimanov oxumağına ara verib dayandı, diqqətlə Semyon Pankratova baxıb
soruşdu:
- Polkovnik Rüstəm bəyi nəyə görə güllələmisiniz?
Pankratov soyuqqanlılıqla cavab verdi:
- O, komandanlıq etdiyi ikinci artilleriya divizionu ilə Biləcəridə qarşımıza
çıxmışdı. Bizə qarşı vuruşurdu. Onu dördüncü şöbənin müstəntiqi kapitan
Akopcanov və Troyan həbs edib iyunun 11-də güllələyiblər. Bizdən xəbərsiz…
Nərimanov:
- Davam edək, - dedi. – Daha sonra müstəntiq Qubin polkovnik Sokolovdan
soruşur:
- Siz general S.Mehmandarov və Ə.Şıxlinski ilə yaxından tanışsınız?
Cavab: Cahan müharibəsi illərində general Səməd bəy Mehmandarovun korpusunda xidmət etmişəm. Ordan tanışlığımız vardı. 1920-ci ilin fevral ayında
mənzil məsələsinə görə raport yazmışdım. Çağırıb vəziyyətimi soruşdu. Ailəmin
Tiflisdə yaşadığını biləndə kömək eləməyə söz verdi. Əli ağa Şıxlinski ilə
dəfələrlə görüşüb söhbət etmişəm. Gəncəyə gələndə həmişə qardaşı oğlu Cavad
Şıxlinskinin evində qalardı. Gəncədəki Azərbaycan praporşiklər məktəbini
yoxlamağa və buraxılışına gələrdi.
Sual: Üsyan vaxtı harada xidmət edirdiniz?
Cavab: Sovet ordusu Gəncəyə gələndən üç-dörd gün sonra general
Vodopyanovun ikinci süvari korpusunun qərargahında xidmət edirdim.
Sual: Nə vaxt həbs olunmusunuz?
Cavab: İyunun 25-də həbs olunmuşam. Qırmızı ordu gələnə qədər Gəncədəki
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Birinci Azərbaycan süvari diviziyasında qərargah rəisi idim. Cavad Şıxlinski ilə
birgə xidmət etdiyimə görə həbs olunmuşam.
Sual: Günahınızı boynunuza alırsınızmı və niyə məhz Azərbaycan ordusuna
xidmətə gəlmisiniz?
Cavab: İmperiya ordusu dağılandan sonra bir çox hərbiçilər kimi mən də işsiz
qaldım. Ailəm ehtiyac içində idi. 1918-ci ildə Gəncəyə gəlib raport yazdım.
Dərhal qəbul etdilər.
Sual: Siz Azərbaycan ordusunda xidmət edəndə ağqvardiyaçı general
Denikinlə neçə dəfə görüşmüsünüz? Söhbətiniz hansı mövzuda olub?
Cavab: Mən heç vaxt Denikinlə görüşməmişəm. Söhbətimiz də olmayıb.
Sual: Yox, görüşmüsünüz. Polkovnik Sokolov, istintaqa yalan məlumat
verirsiniz. Suala düzgün cavab verin. General Mehmandarov və Şıxlinski sizi
ona görə qulluğa götürüblər ki, general Denikin Bakıya girməsi haqqında
danışıqları siz aparasınız. Rus olduğunuza görə sizdən istifadə ediblər. Hətta,
ağqvardiyaçı general Vladimir İrmanovun Kutaisi şəhərindən Mehmandarov və
Şıxlinskiyə 31 mart 1920-ci ildə göndərdiyi surğuclu məxfi məktubu siz
gətirmisiniz. Həmin məktub sizin seyfdə saxlanılıb.
Cavab: Ağqvardiyaçı general İrmanovdan gələn məktubu mən oxumuşam.
Onu mənə Cavad Şıxlinski verdi. Oxu – dedi, - gör əmimə İrmanov nə yazır. O
da sənin kimi iş axtarır. Oxudum. Məndən alıb yavəri Əfəndiyevə verdi. – Qoy
seyfində qalsın, gələndə əmimə verərik.
Mənim seyfimdə belə məktub olmayıb. Əslində belə məktub qərargah rəisinin
seyfində saxlanılmalıdır. Cavad onu mənə vermədi. Görünür rus olduğuma görə
etibar etmədi. Siz deyirsiniz ki, Azərbaycan generalları Denikinin Bakıya
gəlməsini istəyiblər. Əksinə, hər ikisi – həm Şıxlinski, həm də Mehmandarov
ağqvardiyaçı Denikinə nifrət edirdilər. Hələ mənim bildiyimə görə
Mehmandarov Azərbaycan parlamentində çıxış edib deyib ki, Denikin məni
keçmiş rus ordusundan yaxşı tanıyır. O heç vaxt mənim komandanlıq etdiyim
ordunun üstünə yeriməyə cəsarət eləməz. Elə də oldu, tarixin gedişatı bunu sübut
elədi.
Sual: Yaxşı, general İrmanovun məktubunu siz oxumusunuz, nə yazırdı?
Cavab: Əvvəla general İrmanov Port-Artur və Cahan müharibəsi illərində hər
iki Azərbaycan generalları ilə çiyin-çiyinə vuruşub. Bunu məktubunda da
yazırdı. Qısa bir tanışlıqdan sonra yazıb yalvarır ki, işsizəm, Azərbaycan
ordusunda vicdanla xidmət etməyə hazıram. Lap kiçik vəzifə də olsa işləyərəm.
Ailəm çox böyük maddi ehtiyac içindədir.
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Məktubda general Denikini və general Şkuronu söyür, onlarla mübahisə edib
işdən çıxdığını yazır. Bir müddət Şkuronun Kuban ordusunda xidmət etməsini,
ac-yalavac, ordunun dağılıb stanitsalarına getməsini, Denikinlə siyasi
baxışlarının barışmaması haqqında qısaca qeyd edir. Məktubda siyasi məzmunda
heç nə yox idi. Hətta, qızlarından və həyat yoldaşından salam söyləyir. Görünür,
ailəvi yaxın olublar.

AZƏRBAYCANA ETİBAR OLUNMUR
Azərbaycanda daşnak siyasəti tam gücü ilə həyata keçirilir. Mənim
zərrə qədər də şübhəm yoxdur ki, Serqo və Stalinin simasında AKP
MK biz türklərə etibar etmir və Azərbaycanın taleyini erməni
daşnaklarına tapşırır… Onlar həmişə Əlheydər Qarayevi irəli
çəkirlər, onu isə bütün Azərbaycan hər cəhətdən satqın adam kimi
tanıyır. Azərbaycanda namuslu türk işçiləri partiyanın bu üzvlərinin
simasında RKP MK tərəfindən Azərbaycana olan belə etinasızlığı heç
vaxt yaddan çıxarmayacaqlar.
Nəriman Nərimanov
1924-cü il, 27 may, Moskva.
29 iyun 1920-ci ildə müstəntiq A.Qubin təxribatçılıqda günahlandırılan rotmistr
İlyas Əliqulu oğlu Şahtaxtinskinin dindirilmə protokolundan (İş № 717) çıxarış:
General Əli ağa Şıxlinskini Azərbaycan Ordu Qərargahında xidmət eləyəndən
tanıyıram. Onun Sovet hökumətinə münasibəti barədə deyə bilirəm ki, o, heç də bundan
razı deyildi. Əksinə, bu qoca general Qırmızı ordunun bəzən düçar olduğu
məğlubiyyətdən razı qalırdı. Şıxlinskinin Könüllü orduya rəğbəti vardı. Bolşevik
terroristləri Könüllü ordunun nümayəndələrinə mərmi atdıqlarına görə tutulan zaman
Əli ağa Şıxlinski sevinc və məmnunluqla yavəri kapitan Stanislav Mixayloviç
Çayevskiyə deyib: «Siz bu əclafları artıq həbs etmisiniz. Çox yaxşıdır». Bu sözlərini
mən özüm eşitmişəm. Qırmızı ordu Dərbənddə olarkən Azərbaycan ordusunun qərargah
komandiri Qədimova silahı təmizləyib həmişə qərargahda olmaq və heç yerə getməmək
əmrini vermişdi. General Şıxlinski bu əmri verməyin səbəbini Qırmızı ordunun
yaxınlaşmasını və bu səbəbdən də bolşeviklərin Bakıya girə bilməsi təhlükəsi ilə izah
edirdi.
1920-ci il təxminən aprelin 15-də mən Qarabağ ordusunun Şuşadakı qərargahında
ezamiyyətdə idim. Bu zaman müvəqqəti hərbi nazir vəzifəsini icra edən general Əli ağa
Şıxlinskidən general Həbib bəy Səlimovun adına şifrəli teleqram gəldi. O, Quba və
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Tatar süvari alayları vəziyyətinin ciddi olmasını nəzərə alaraq göndərilməsini tələb edirdi. Bu teleqramın şifrəsini mən açdım. General Səlimov alayları göndərdi və cavab verdi
ki, Azərbaycan iki cəbhədə vuruşa bilməz. General Əli ağa Şıxlinskinin Sovet
hökumətində yaxşı xidməti barədə heç nə deyə bilmirəm. Ona görə ki, bu vaxtlarda mən
həbsdə olmuşam.
İmzaladı:
İş icraçısı:

İlyas Şahtaxtinski
…………………

Canüzücü, yalan və iftiralarla dolu protokolları oxuyub qurtardıqdan sonra
Nəriman Nərimanov xüsusi şöbə rəisi Semyon Pankratovu vəzifəsindən azad
etdi. Şübhəsiz ki, bu qədər cinayətindən sonra onun özü güllələnməyə məhkum
olundu. Bu barədə 1920-ci il mayın 30-da menşevik Gürcüstanında dərc olunan
«Грузия» qəzeti daha dəqiq məlumat verir. Qəzet yazır: «Fövqəladə komissiya
qırğına ehtiyatla başlamışdır, lakin sonradan sərt şəkildə fəaliyyət göstərərək
ucdantutma həbslər etdi. Komissiya xüsusi ilə matros Pankratovun rəhbərliyi
altında «daha müvəffəqiyyətlə» işləmişdir. Lakin Nərimanovun Bakıya
gəlişindən sonra Semyon Pankratov aradan götürüldü».
Azərbaycana «azadlıq» gətirən XI ordu 79 nəfər hərbiçilərimizi 1920-ci il
iyunun 6-da həbs edib, Nargin arasında məhz matros Semyon Pankratovun
sərəncamı ilə güllələmişdir. Onların arasında Gəncə general-qubernatoru
Xudadat bəy Rəfibəyov, general Əbdülhəmid bəy Qaytabaşı, podpolkovnik
İsmayıl xan Ziyadxanov, general İbrahim ağa Usubov, general Əmir Kazım
Qacar, Bakı şəhər polis idarəsinin rəisi Quda Qudiyev, milyonçu Murtuza
Muxtarov, general Məhəmməd Mirzə Qacar, general-leytenant Məmməd bəy
Sulkeviç, general Həbib bəy Səlimov, İsgəndər bəy Seyfulin və başqa
Azərbaycan ziyalıları vardı.
* * *
Nərimanov nə qədər yorğun olsa da, indi başından bir fikri qova bilmirdi. Bu
qırğınlardan sonra qalan iki generalımızı necə qorumalı?...
Köməkçisi Nurməmmədi çağırıb bir fincan çay istədi.
- Başım bərk ağrıyır, - dedi, - sonra generalların harada olmasını soruşdu.
Şahsuvarov cavab verdi ki, onların üst-başı pis gündə idi. Neçə günlük türmə
həyatından çox sınıxıblar. Belə görkəmdə özləri də sizin qəbulunuza gəlmək
istəmədilər. Bilirdim ki, Pankratovla söhbətiniz uzun çəkəcək. Evlərinə
göndərdim. Amma, yoldaş Nərimanov, etibarlı bir nəfər mənə zəng edib xəbər
verdi ki, generalları izləyirlər. Deyəsən başlarında yenə qovğa var.
- Mənim adımdan daxili işlər komissarı Həmid Sultanova zəng elə, hər
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ikisinin Nikolayev küçəsindəki mənzilinə gözətçi qoysun. Özün də get, onlara
baş çək, həm də xəbər ver ki, səhər saat onda onları gözləyəcəm.
Həmid Sultanov, Muxtar Hacıyev, Çingiz İldırım və bəzi yaxın adamlar,
Nərimanovun Azərbaycana gəlməsinə sevinənlər ona bildirmişdilər ki, gələn
Qırmızı ordunun sıralarında çoxlu saydı daşnak əsgəri və zabiti var. Onlar da
havadarları Levon Mirzoyana, Anastas Mikoyana, Sərkis Danilyana, Serqo
Orconikidzeyə arxalanıb minbir fəndlə, yerli-yersiz burjuy, müsavatçı damğası
ilə Azərbaycanın oğul və qızlarını həbs edir və güllələyirlər. Xüsusilə Gəncə
üsyanından sonra Azərbaycanlılara düşmən gözü ilə baxırlar.
1920-ci il aprelin 27-də yeni gələn bolşevik hökuməti Çingiz İldırımı
Hərbiyyə və Bəhriyyə komissarı vəzifəsinə təyin etdi. Aprelin 30-da səkkiz saylı
əmrlə o, özünə müavin general Əli ağa Şıxlinskini götürdü. Çingiz İldırımın
sənəti inşaat mühəndisi olduğuna görə hərb işini o qədər də yaxşı bilmirdi.
Sonralar Ə.Şıxlinski xatirələrində yazırdı: «Komissar mənim yanıma gəlib, onun
müavini vəzifəsini qəbul etməyimi təklif etdi. Mən razı oldum. Onda o,
gülümsəyərək mənim paqonlarımı göstərib dedi:
- Bunları çıxarmaq lazımdır.
Mən belə cavab verdim:
- Madam ki, mən sizinlə işləməyə razılıq verirəm, bu o deməkdir ki, məndə
hər şeydən əvvəl daxili bir dəyişiklik əmələ gəlir; bu isə əlbəttə, zahiri əlamətdən
daha əhəmiyyətlidir (Ə.Şıxlinski «Xatirələrim», Bakı, 1984-cü il, səh. 191-də).
İki ay yeddi gün Hərbi-Dəniz Komissarı vəzifəsində işləyən Çingiz İldırım
gördü ki, bolşeviklər keçmiş milli ordunun əsgər və zabitlərini məhv edib
dağıdırlar. Onda hərbi müşavirədə sərt şəkildə bolşevik rəhbərlərinə bildirdi ki,
siz açıq-açığına bizim ordunu dağıdırsınız. Niyə və niyə görə, səbəbi məlum
deyil. Axı, aprelin 27-də biz kommunistlər Azərbaycan Parlamentinin fövqəladə
iclasına qərar təqdim etmişdik. Səs çoxluğu ilə qəbul edilən səkkiz şərtin birinci
bəndində: «Sovet hakimiyyətinin idarə etdiyi Azərbaycanın tam müstəqilliyi
qorunub saxlanılacaqdır». Yeddinci bəndində isə «Azərbaycan ordusu
olduğu kimi qalacaq». Bu gün ordunu dağıdan, zabitlərimizi güllələyən
yoldaşlar bu vədi, bu bəndləri niyə unudublar? Sizin ordunu qırıb-çatmağınız
Azərbaycan xalqının, Azərbaycan bolşeviklərinin arasında bərk narazılıq
yaradır. Xalq bolşevik hökumətinə inamını itirir. Əgər belə davam edərsə, mən
bu vəzifədən istefa verəcəm.
İyulun 4-də elə həmin müşavirdə Çingiz İldırımı etibarsız komissar kimi
vəzifəsindən çıxartdılar. Əvəzində rusların sadiq bolşeviki, onların marağını
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sadiq qul kimi həyata keçirən Əlheydər Qarayevi iyulun 26-da Azərbaycan
Hərbi-Dəniz Komissarı təyin etdilər. Əlheydər Qarayevin təyinatından bir az
sonra müavin Əli ağa Şıxlinski də istefa verdi. Əli ağa Şıxlinski bilirdi ki,
Əlheydər Qarayevin Hərbi-Dəniz işlərindən zərrəcə başı çıxmır. Deyilən
məsləhəti də eşitmək istəmir. Hətta, həmin vaxtlarda Azərbaycan ziyalıları
Qarayevə qəddarlığına görə istehza ilə «səfeh malçişka» ayaması vermişdilər.
Əlheydər Qarayevin təyinatından sonra Azərbaycanda qarətlər, sərxoş rus və
erməni əsgərlərinin özbaşınalığı, sürgünlər, güllələnmələr daha da artdı.
Əlheydər Qarayevin həmin illərdəki fəaliyyətinin şahidi olan, 1939-cu ildə
kommunist rejimindən idarə etdiyi təyyarə ilə birgə qaçıb canını qurtaran
təyyarəçi-zabit Məmməd Altunbəy Türkiyədə qələmə aldığı «Azadlığa uçan
türk» kitabında Əlheydər Qarayevin qəddarlığı haqqında yazır:
«Gəncə basqınından sonra yeni gələn bolşeviklərin ən yaxşı adamı olmuş
Əlheydər Qarayev öz millətinə ermənidən və rusdan daha çox zülm etmişdi.
Ruslar bir sıra azərbaycanlıların öldürülməsində, sürgün və həbs edilməsində
məhz Əlheydər Qarayevin köməyindən istifadə etmişlər. Hətta, iş o yerə
çatmışdı ki, Gəncədə bir-birinə qarğış edənlər «Əlheydər Qarayevin qəzəbinə
gələsən» - deyərdilər. Əlheydər Qarayev çox zalım, qəddar bolşevik nökəri və
amansız bir adam idi».
Nərimanov heç vaxt gözləmədiyi, ağlına belə gətirmədiyi vəziyyətə
düşmüşdü. Neyləməli, indiki vəziyyətdə bu iki generalı necə qorumalı sualı ona
rahatlıq vermirdi. Dərdini deməyə sirdaş, sadiq dost axtarırdı. Kiminləsə
dərdləşmək, ürəyini boşaldıb məsləhət almaq istəyirdi. Uzun götür-qoydan sonra
yox, - deyə fikirləşib qəti qərara gəldi. Bu qarışıq vaxtda onları Bakıda qorumaq
mümkün olmayacaq.
* * *
Səhəri gün tezdən onları qəbul edib xeyli söhbət elədi. Respublikada bu
günkü vəziyyətin çətinliyindən danışdı. Haqsız həbs olunanlardan, özbaşınalığın
baş alıb getməsindən, mərkəz Moskvanın onu bir xeyli gec göndərməsindən
təəssüfləndiyini bildirdi.
Ağsaqqal kimi hörmətlə ilk dəfə Səməd bəy Mehmandarova müraciət etdi:
- Səməd bəy, Gəncə hadisəsindən sonra hiss edirdim ki, qəzalarda vəziyyət o
qədər də yaxşı deyil. Yerlərdən çoxlu şikayətlər gəlirdi. Şikayətlərin hamısı da
Qırmızı ordunun yerli əhali ilə pis davranışı barədə idi. Məktublardan bir
neçəsini yerində yoxlamaq üçün xüsusi komissiya ilə bölgələrə səfər etdim.
Yevlaxda, Şəkidə, Zaqatala və başqa yerlərdə Qırmızı ordunun əsgər və
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zabitlərinin özbaşınalığını bəzi yüksək rütbəlilər adi hal kimi qəbul edir. Mən
bunlara dözməyib onları tənbeh edir və cəzalandırırdım. Ordan bir başa sizin atababa vətənimiz Şuşaya gəldim. İnanın, orada vəziyyəti lap acınacaqlı gördüm.
Ona görə də götürüb mərkəzə şikayət xarakterli belə bir teleqram vurdum:
«Respublikanın kəndlərinə səfərin zamanı mənə kütləvi şikayətlər daxil oldu və
indi də bunlar davam edir. Kəndlilər şikayət edirlər ki, inqilab komitələri, ərzaq
agentləri və XI Ordu hissələrinin nümayəndələri tərəfindən onların sonuncu tikə
çörəyi, əllərindən alınır.
Mən hesab edirəm ki, bu inqilab komitələrinin öz işlərinə laqeyd və öz
vəzifələrinə cinayətkarcasına yanaşması deməkdir. Bu irad XI ordu hissələrinə
aiddir və qısa müddətdə bu biabırçılığa son qoyulmalıdır».
Moskvada Azərbaycanın səlahiyyətli müvəkkili Behbud bəy Şahtaxtinski
bizim şikayət xarakterli daha bir məktubumuzu RSFR XKS sədri V.İ.Leninə
çatdırıb. Orda da XI ordunun qüvvəsi ilə Ermənistan sərhədindəki müsəlman
əhalisinin tərk-silah edilməsini, daşnak hücumlarının təhlükəsi qarşısında
qoymasını yazmışıq. Yazmışıq ki:
«Müsəlman əhalisi tərk-silah edilir, daşnakların silahlı dəstələri isə müsəlman
kəndlərini amansızcasına qılıncdan keçirir və məhv edirlər. Kəndlilər bağlarını,
əkinlərini və avadanlıqlarını ataraq dağlara qaçır. Müsəlman əhalisi daimi
müsadirələrə və xüsusilə də mənzillərin kommunallaşdırılmasına görə
ümidsizliyə qapanırlar. Çünki bu axırıncı xalqın məişət tərzinə və şəraitə
tamamilə əksdir. Buna əsrlərlə davam edən adət-ənənələrin ağır təhqiri kimi
baxılır.
…Qızıl ordu əvvəlcə özünü yaxşı aparırdı, indi isə özünü irticaçı kimi
göstərir. Yerlərdən sarsıdıcı məlumatlar alınır. İş o yerə çatıb ki, qızlar və
qadınlar açıq şəkildə zorlanır. Öz çörəyi ilə dolanan Azərbaycan indi çörəksiz
qalıb» (Sitat B.Rəfiyevin «Aysberqin sualtı hissəsi» kitabından götürülüb. Bakı,
1995, səh. 14-də).
Bunların başında gələn komandirlər və rəhbərlər yerlərdəki inqilab
komitələrinə elə bir səlahiyyət veriblər ki, Azərbaycan hökuməti ilə qətiyyən
hesablaşmır, ordu hissələrinin komandirləri müstəmləkəçilik siyasəti yeridirlər.
Şuşada olanda «ordu klubu» deyilən bir binaya baş çəkdim. Nə görsəm yaxşıdır?
Kef məclisinin şahidi olum. Qarabağ xanı Mehdiqulu xanın mülkünün böyük
zalında xalı-xalçanın üstündə əyləşən sərxoş zabitlər erməni qadınları ilə musiqi
dinləyir, rəqs edib, çalıb-oynayırlar.
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Nərimanov danışdıqca Səməd bəy son dəfə gördüyü Şuşadakı dədə-baba
mülkünü xatirində canlandırırdı. Ürək eləyib soruşa bilmirdi ki, bizim
Mehmandarovlar mülkünə baş çəkdinizmi. Ehtiyat elədi, qorxdu ki, «Sizin
mülkü də əsgərlər üçün kazarma eləyiblər» cavabını eşidər. İndi dağlar mələyi
Şuşanın istilaçı əsgərlər tərəfindən nə kökə düşdüyünü xəyalında canlandıran
Səməd bəy az qala sarsılardı. Nərimanov Əli ağaya nəyisə izah edirdi. Onların
söhbətindən heç nə eşitməyən Səməd bəy öz aləmində idi. Lənkərandan iki-üç
günlüyə Şuşaya gələndə atası Sadıq bəy həmişə balaca Səməd bəyi də özü ilə
gətirərdi. Əlindən tutub enişli-yoxuşlu şəhərdə gəzdikcə bir-bir məhəllələri,
əzəmətli mülkləri ona göstərib deyərdi: «oğlum, bura Köçərli məhəlləsidir, bu
Vəzirovların evidir, bura xan qızı Natəvanın mülküdür. Bura isə qırx ildən çox
Qarabağ xanı olan İbrahimxəlil xanın sarayıdır. Oğlum, bunlarda yaşayanların
hamısı sənin yaxın-uzaq qohumlarındır.
Xəyallardan ayılan Səməd Bəy: «Yaxşı ki, sədrdən mülkümüzün nə kökdə
olduğunu soruşmadım, birdən deyərdi ki, mülkümüzü əsgərlər at tövləsi
eləyiblər. O da mənə bir dərd olardı», - deyə düşündü.
Nərimanov bolşeviklərin güllələdiyi on iki Azərbaycan generalının dadına
çata bilməməsinə heyfslənib dedi ki, onların hər birini yaxşı tanıyırdı. Səməd
bəy başını qaldırıb ilk dəfə onun üzünə baxdı. Kövrək, hüzünlü səslə:
- Heç bilirsinizmi general Əbdülhəmid bəy Qaytabaşının neçə yaşı vardı, dedi, - özü də təəssüflə, - otuz dörd, - cavabını verdi. Çox istedadlı cavan bir
sərkərdəni Azərbaycan xalqı itirdi. Otuz doqquz yaşı tamam olmamış general
Həbib bəy Səlimov isə heç evlənməmişdi. Hər dəfə ona ata ərkilə deyəndə ki,
niyə evlənmirsən, ömür-gün keçir, oğul; bircə cavabı olardı: «Səməd bəy, qoy
dünyamız düzəlsin, sonra…». Bu da düzələn dünyanın sonu, – deyib, göz yaşını
ağ dəsmalına hopdurdu.
Nəriman Nərimanov:
- Əli ağa, - dedi, - sizi hansı günahınıza görə ittiham etdiklərindən xəbəriniz
var? Matros Semyon Pankratov o qədər qara yaxıb ki, guya ağqvardiyaçı
Denikini Azərbaycana çağıran Siz olmusunuz. Həbs olunma sənədlərinizdə o
qədər cəfəngiyat yazılmışdı ki…
Sədr sözünü bitirməmiş çılğın təbiətli Əli ağa Şıxlinski soruşdu:
- Ay Nəriman, niyə bizə başağrısı verirlər. Siz Azərbaycana gələnə qədər bizi
üç dəfə həbs ediblər. Qoy güllələsinlər canımız qurtarsın. Nə qədər bitli-sirkəli
türmələrdə çürümək olar?
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Nərimanov günahkar adamlar kimi:
- Əli ağa, - dedi, - görünür, sən özünü qiymətləndirə bilmirsən. Axı, səni hamı
«rus artilleriyasının allahı» adlandırır. Biz onu da başa düşməliyik ki, bizim xalq
üçün bir generalı yetişdirməyə əlli il vaxt lazımdır! Bəs onda niyə biz öz
generallarımızı güllələməliyik?
Sonra Səməd bəyə müraciətlə:
- Özünüz, - dedi, – bu saat respublikadakı vəziyyəti bilirsiniz, hazırkı
vəziyyətə ziyalılarımızın, əsgər və zabitlərimizin əleyhinə qəsd-qərəzlik var.
Mən bunu sizdən gizlətmirəm. Ona görə belə qərara gəlmişəm ki, sizi bir illiyə,
burda sabitlik olana kimi, Moskvaya, Lenin yoldaşın sərəncamına göndərim.
Əgər razısınızsa… Hərçəndi, burada daha çox lazımsınız. Yenə deyirəm,
vəziyyət belə tələb edir. Başqa çarəmiz yoxdu.
Azərbaycan İnqilab Komitəsinin sədri Nəriman Nərimanov onların razılığını
alandan sonra V.İ.Leninə yazdığı məktub və keşikçi dəstəsilə ayrıca vaqonda hər
iki generalı Moskvaya göndərdi. Nərimanov məktubunda yazırdı:
«Əziz Vladimir İlyiç!
Gəncə üsyanı zamanı köhnə Azərbaycan ordusunun bütün zabitləri həbsə
alınmışdır. Bu məktubu Sizə təqdim edən məşhur generallar – Mehmandarov və
Şıxlinski də onların arasında idi. Diqqətli yoxlama nəticəsində məlum oldu ki,
bu generalların üsyanla əlaqəsi olmamışdır. Lakin mövqeyimiz sakitləşənə kimi
və ümumi işimizə kömək məqsədilə biz hər halda bu qərara gəldik ki, onları
qərargahda işləmək üçün Sizin sərəncamınıza göndərək, çünki onlar, hərbi
mütəxəssis olmaq etibarı ilə əvəzsizdirlər. Onlardan biri – Şıxlinski Nikolay
ordusunda «artilleriyanın allahı» sayılırdı. Polşa cəbhəsi qurtarana qədər qoy
onlar Moskvada işləsinlər. Sonra Sizdən xahiş edəcəyəm ki, bizim əsgəri
hissələrimizi təşkil etmək üçün onları buraya göndərəsiniz. Bu müddətdə onların
qayğısına qalmaq lazımdır.
Kommunist salamı ilə: N.Nərimanov
01 avqust 1920-ci il».
Qayğıkeş Nəriman Nərimanov hər iki generala iyulun 31-də öz imzası ilə belə
bir vəsiqə də vermişdir:
«Bu vəsiqənin təqdim edən Əli ağa Şıxlinski yoldaş Azərbaycan İnqilab
Komitəsi tərəfindən gələcəkdə döyüş cəbhəsinə yola düşmək üçün Moskvaya –
RSFR inqilabı Hərbi Şurasının sərəncamına göndərilir.
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Bütün hərbi və mülkü idarələr, ayrı-ayrı şəxslər yol boyu Əli ağa Şıxlinski
yoldaşa mənzil başına maneəsiz çatmağa və ona qanuni kömək göstərməyə
çağırılır.
Əli ağa Şıxlinski yoldaşa olan əşyalar və ərzaq məhsulları müsadirə və
rekvizisiya oluna bilməz
Azərbaycan İnqilab Komitəsinin sədri
Nəriman Nərimanov
İdarəsi işləri rəisi …………. imza».
Bu minvalla hər iki general Azərbaycanda olan daşnak-bolşevik
təhlükəsindən xilas oldular. Onlar bir il iki ay Moskvada yaşayıb Ali Topçuluq
məktəbində müəllim işlədilər.
1921-ci il noyabrın 18-də hər iki generalı Nəriman Nərimanov xahiş və
minnətlə Bakıya qaytara bildi.
* * *
Bəli, istəyirsiniz adınız baqi qalsın, tək özünüz üçün, öz nəfsiniz üçün
yaşamayınız, ümumi və müştərək məqsədə çalışınız.
Nəriman Nərimanov
Nəriman Nərimanov yalnız bu iki məşhur generallımızı bolşevik qətlindən
xilas etməmişdir. Az müddət Azərbaycan Respublikası Xalq Komissarları
Sovetinin sədri olanda general Firidun bəy Vəzirovu, general-qubernator Xosrov
bəy Sultanovu, polkovnik Gəray bəy Vəkilovu və onlarla hərbiçiləri, ziyalıları
güllələnməkdən xilas etmişdir.
1920-ci il bolşevik-daşnak işğalından sonra Bakıda qalmağa ehtiyat edən
Məmməd Əmin Rəsulzadə Lahıca getdi. Həmin il may ayının 16-da Moskvadan
Bakıya gələn Nəriman Nərimanov M.Ə.Rəsulzadənin də bolşevik-daşnak
təhlükəsindən xilas olması üçün təşəbbüs göstərmişdir. Məmməd Əmin
Rəsulzadə «Stalinlə ixtilal xatirələri» əsərində (səh. 23-də) bu qayğını etiraf
etmişdir. O, yazır: «Kommunist» qəzetinin 1920-ci il iyun ayı nüsxəsində
Azərbaycan Sovet hökumətinin sədri doktor Nəriman Nərimanovun imzası ilə
ilk səhifədə rəsmi bir məlumat vardı: «Məmməd Əmin Rəsulzədəni
vilayətlərdə hər cür təhlükədən qorumaq məqsədilə Sovet hökuməti onun
paytaxta gətirilməsinə qərar vermişdir. Burada isə həyatı əmniyyət
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(qorunması) altındadır, əhalinin bu xüsusda əmin olmasını və həyəcana
düşməməsini tövsiyə edirik».
Həmin kitabın 24-cü səhifəsində yenə Məmməd Əmin Rəsulzadə yazır: «…
Başda doktor Nəriman olmaqla Sovet Azərbaycanın bütün nüfuzlu şəxsləri
«Məmməd Əminin başından bir tük belə əskik olmamalıdır!», - demişdi.
Həmin dövrdə Nəriman Nərimanov ziyalılarımıza da qayğısını
əsirgəməmişdir. Məşhur alim-ədəbiyyatşünas Salman Mümtazın qızı Şəhla
xanım atası ilə bağlı şahidi olduğu əhvalat haqqında yazır:
«1920-ci ilin əvvəllərində atama yaxın bir dostu deyib ki, Biləcəridə kimdəsə
nadir bir əlyazması var. Atam tələsik evə xəbər verib gedib. O, vağzala gələndə
qatar tərpənib. Yüyürüb bir əlilə vaqonun dəstəyindən tutub. İkinci əli dəstəyə
çatmayıb və qatar onu sürüyüb. Camaat xəbər tutub qatarı saxlatdırır.
Fayton səsi gələndə darvazaya yaxınlaşdım. Gördüm ki, atamın paltarı cırılıb.
Tozun içindədir. Onu faytondan bir neçə nəfər qucağında düşürüb evə gətirdi.
Bir aydan çox yataqda qaldı. Sonra çətinliklə gəzdi.
1921-ci ildə yenə Biləcəriyə əlyazmaların dalınca gedəndə isə atam yatalaq
xəstəliyinə tutulmuşdu. Bunu eşidən Nəriman Nərimanov bizə gəlmişdi. O
gedəndən sonra atama baxmaq üçün həkim təhkim etdi, evimizdə vanna
otağı düzəltməklə yanaşı telefon da çəkdirdi. Nərimanov işinin çoxluğundan
atamın yanına gələ bilmirdisə də, hər gün telefonla atamdan xəbər tuturdu.
Nəriman Nərimanov atamı «Şərqin ədəbiyyat açarı» adlandırmışdı (Şəhla
xanım Mümtazzadə «Xatirə» məqaləsi, «Ədəbiyyat və incəsənət» qəzeti, 30
noyabr 1974-cü il).
18 yanvar 2012-ci il
Görədil Hərbi İstirahət evi
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GENERAL MURAD GƏRAY BƏY TLEXAS
(və ya onun faciəli taleyi 1874-1920)
Doğrusu bilirəm ki, mənim
məzarım bir vaxt gül dəs–
tələrilə bəzənməyə layiqdir ya
yox. Lakin siz, mənim məzarım üzərinə qılınc qoymalısınız. Çünki mən, bəşəriyyətin
azadlığı uğrunda mübarizədə
cəsur bir əsgər olmuşam.
Henrix Heyne, məşhur
Alman şairi (1797-1856)
Milliyyətcə çərkəz olan generalmayor Murad Gəray bəy Tlexas
Heynenin dediyi kimi, bəşəriyyətin
azadlığı uğrunda yox, Azərbaycanın
müstəqilliyi uğrunda 1918-1920-ci
illərdə mübarizədə cəsur bir sərkərdə
kimi vuruşub. Azərbaycanlı olmasa da, din qardaşımız kimi həmin illərdə milli
ordumuzun formalaşmasında onun danılmaz fəaliyyəti olub. Uzun illərdən sonra
da olsa, general Tlexası biz bu gün Azərbaycan xalqının qəhrəman övladı kimi
xatırlamalıyıq. Xalqımıza təmən–nasız və sədaqətlə xidmət edən belə bir
sərkərdə unudulmağa layiq şəxsiyyət deyil. İnanıram ki, gələcək nəsil hərb
tariximizdə onun şərəfli adı və fəaliyyəti ilə fəxr edəcək.
1920-ci il mayın 29-da güllələnən general Murad Gəray bəy Tlexasın nəinki
ideya silahdaşları, hətta onunla əks cəbhədə dayanan bolşevik müasirləri Həmid
Sultanov, Ağababa Yusifzadə və başqaları otuzuncu illərdə belə onun sərkərdə
vüqarmı, zəhimli görkəmini yada salıb yazırdılar: "General Tlexasın xarici
görkəmi çox təsiredicidir. Ucaboy, enli kürəkli, gözləri od saçır, çiyinlərində
böyük epoletlər. Enli yazı stolu arxasında oturur. Stolun üstündə isə müxtəlif
dəftərxana alətləri parıldayır. Bir sözlə yaşıl örtüyün üstü müxtəlif fiqurlarla
doludur. Ən başlıcası isə sağ tərəfdə naqan, sol tərəfdə isə qamçı yerləşir. O,
qorxu bilməz bir şəxsiyyət idi".
* * *
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Etiraf edirəm ki, istər mətbuatda, istərsə də televiziya və radiodakı çıxışlarımdan sonra mən nəsə yeni bir şey "qazanıram". Qazanıram o mənada ki, bu
çıxışlarımın əks sədası həmişə mənim xeyrimə olur. Xüsusilə, indi yaşı ötmüş
adamlar vaxtilə ata-babalarından eşitdiyini, bəziləri də sərkərdələrimiz haqda
bildiyi məlumatları mənə çatdırırlar.
Televiziyada "Hərb tariximizdən" verilişindəki çıxışımdan sonra da bir
ağbirçək ana köməyimə çatdı.
- Sizin çıxışınıza baxdım, dedi, bir kövrək qadın səsi. - General Tlexas
haqqında niyə ötəri danışdınız?
- Olan-qalan faktım bunlar idi. - Cavabını verdim.
- Mən uzun illər arxivdə işləmişəm, - dedi, General Murad Gəray bəy
Tlexasın məhkəmə qovluğunun yerini sizə demək istəyirəm. Qırxıncı illərdə tale
elə gətirdi ki, mən xeyirxah bir adamın köməyi ilə Daxili İşlər Nazirliyinin Arxiv
İdarəsində işə düzəldim. Bir neçə dəfə "etibarsız nəslin nümayəndəsi, türk
qarışıqlı casus" kimi məni işdən çıxarmaq istədilər. Orada işləyənlərin
əksəriyyəti rus, erməni və cuhud idi. Amma işgüzarlığım və altı dil bilməyim
köməyimə çatdı. Nəsil-nəcabətimdə türklük olduğunu bildiklərinə görə bəzi
sənədlərlə məşğul olmağa mənə icazə vermirdilər.
Bir gün Əli Bayramovun öldürülməsi və məhkəməsi barədə sənədləri sahmana salmağı mənə tapşırdılar. Dünənki verilişdə etiraf etdiniz ki, general
Tlexas haqqında çox az məlumatınız var. Generalın ömür yolunu oradan təfsilatı
ilə öyrənə bilərsiniz. Orada hər şey var: məhkəmə sorğu-sualları, şahid
dindirilmələri, güllələnmə haqqında hökm... Səhv etmirəmsə, səkkiz, ya da on
qovluq olmalıdır. İndi həmin sənədlər Mərkəzi Dövlət arxivində saxlanılır.
Neçə il axtardığım sənədlərin yerini nişan verən ağbirçək ana Fatma xanım
Məcid ağa qızı Yusifzadə idi. 1922-ci ildə Batumi şəhərində dünyaya gəlib. Atası
Məcid bəy Yusif oğlu Şəkinin Zunut kəndindəndir. Aprel çevrilişindən əvvəl
onun Batumda mülkü, dəri-yun zavodu olub. Bu varlı və səxavətli kişini
bolşeviklərin fıtvası ilə 1927-ci ilin avqust ayında şəkili nökəri Əli bir Acarın
köməyi ilə öldürüb. Bolşeviklər Məcid bəyi öldürənləri cinayətkar kimi həbs
edib, Sibirə sürgün ediblər. Mülkə və var-dövlətə isə sahib olublar. Beş yaşlı balaca Fatmanı da Beşumi dağının ətəyində yerləşən yetimxanaya veriblər.
1930-cu ildə uşaq evinin müəllimi Makilyovski soyadlı rus ziyalısı
xeyirxahlıq edib Fatmanı Batumdakı türk məktəbinə oxumağa qoyur. Fatma
burda yeddi illik təhsil alır.
Fatma xanım deyir ki, anam Ayişə xanım Mustafa qızı türk idi, daha doğrusu,
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milliyətcə Laz idi. Lazlar gürcü dinindən müsəlmanlığa keçiblər. Anamın ulu
babası İslam dinini qəbul etmək üçün ilk dəfə bayraq qaldırıb lazları türkləşməyə
çağırıb. Ona görə də ana tərəfim Bayraqdar, bəzi sənədlərdə isə Bayraqdarşi
soyadını daşıyırlar. Babam Həccə getdiyinə görə ona Hacı Bayraqdar titulunu
veriblər. İndi Türkiyədə bizim nəslin bir qolu Albayraq soyadını daşıyır...
Tarixdə özünü igid tayfa kimi tanıdan Lazlar haqqında altıncı əsrin Vizantiya
tarixçisi Aqatiya yazırdı: "Lazlar qüdrətli və məğrur tayfadır. Onlar digər gürcü
tayfalarına da hökm edirlər. Lazlar kolxların qədim adı ilə fəxr edirlər. Başqa
dövlətlər içində öz sərvətinin bolluğu, təbəələrinin çoxluğu, torpaqlarının böyüklüyü, məhsuldarlığı və xasiyyətlərinin gözəlliyi ilə fərqlənən lazlara bərabər elə
bir tayfa tanımıram..."
* * *
Fatma xanım Yusifzadənin məsləhəti ilə Mərkəzi Dövlət Arxivinə gedib general Murad Gəray bəy Tlexas haqqında araşdırmalar apardım.
Arxivdə rast gəldiyim sənəd Bakıda iğtişaş törətmək istəyənlərə qarşı
görüləcək tədbirlər haqqındadır. Bakı ərazisinin Hərbi general-qubernatorluğu
üzrə verilmiş həmin elanı Bakı möhkəmləndirilmiş rayonun hərbi general-qubernatoru, general-mayor Murad Gəray bəy Tlexasdır.
Elanda deyilir:
"Mənə məlumatlar çatır ki, şəhərdə əhali arasında yaxın günlərdə tətillərin,
talanların və ictimai asayişi poza biləcək buna bənzər hadisələrin baş verə
biləcəyi haqqında şayiələr gəzir.
Bu məlumatların bəd niyyətli adamlar tərəfindən şəhərin rəvan ictimai
həyatmı açıq-aşkar pozmaq və əhalinin səbatsız ünsürlərini hökumət əleyhinə
qaldırmaq məqsədilə yazıldığını nəzərə alaraq, bununla bəyan edirəm ki, mən
heç bir vəchlə heç bir talana, yaxud hər hansı digər zorakılıq hərəkətlərinə yol
verməyəcək, istənilən hökumət əleyhinə çıxış mənim tərəfimdən sərəncamımdakı ixtiyaratın bütün ciddiliyi ilə beşiyindəcə boğulacaq və təxribatçı
şayiələr yayan şəxslərə qarşı onların müharibə dövrünün qoşunları ilə mühakimə
olunmaqdan ötrü hərbi məhkəmələrə verilmələrinədək tərəfimdən ən qətiyyətli
tədbirlər görüləcək.
Bunu nəzərə alaraq, Bakı şəhəri və onun rayonunun dinc vətəndaşlarından
buna bənzər şayiələrə uymamağı və məndən asılı olan bütün tədbirlərə zəmanət
verdiyim adi həyat tərzlərini, sakitliyi davam etdirmələrini rica edirəm.
Bununla birlikdə vətəndaşların nəzər-diqqətinə çatdırıram ki, hal-hazırda ağır
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ərzaq böhranı keçirməyimizi nəzərə alaraq az təminatlı və digər əhaliyə ucuz
qiymətlərlə ilk tələbat mallarını almaq imkanı yaratmaqla, həmişə böhranı
səngitməkdən ötrü hökumət tərəfindən bir sıra təcili tədbirlər görülmüş və
beləliklə yaxın günlərdə böhran əhali üçün əlverişli tərzdə həll olunmalıdır.
Bakı möhkəmləndirilmiş rayonunun Hərbi general-qubernatoru, generalmayor Murad Gəraybəy Tlexas"
İkinci sənəd isə çox qısadır.
O da general Murad Gəray bəy Tlexasa aiddir:
"1920-ci ilin aprelin 27-də Bakıda silahlı çevrilişin həyata keçməsində və
hazırlığında Türk kommunistləri Süleyman Nuru, Məmməd Tahir, Fuad Sabit
fəal çalışmışlar. Ona görə də bunların gücü və fəaliyyəti ilə Bakının hərbi qubernatoru, general Murad Gəray bəy Tlexas həbs edildi (MK - yanında MLİ MPAF,
fondu 456, siy.18, iş 38, vərəq 16)
Üçüncii sənəd:
"1920-ci il aprelin 28-də Bakının general-qubernatoru Murad Gəray bəy
Tlexas satqınları, qorxaqları ifşa edərək söz verirdi ki, bolşeviklərin hücumunu
və daxildən olan üsyanları yatırdacaq. O, müdafiə istehkamlarını möhkəmlətdi
və tələb etdi ki, ona vəzifə-sində qeyri-məhdud səlahiyyət verilsin. Generalqubernator Tlexas deyirdi:
- Mənim ordum da var, donanmam da. "Qars", "Ərdahan", "Astarabad" hərbi
gəmilərimizlə sahil istehkamlarından Bakının dəniz istiqamətini müdafiə edə
bilərik".
Bəs Tlexas kim idi, onu bolşeviklər niyə güllələdilər ?
General-mayor Murad Gəray bəy Tlexas (1874, Kuban vil. 1920-ci il, 29 may,
Bakı ş.).
Milliyətcə çərkəzdir. 1874-cü ildə Kuban vilayətinin Yekaterinodar şəhərində
(indiki Krasnodar – Ş.N.) hərbçi ailəsində anadan olub. İlk təhsilini Maykop
şəhərində alıb. Sankt-Peterburqdakı Mixaylovsk artilleriya məktəbini bitirib.
1912-13-cü illərdə 51-ci Artilleriya briqadasında kapitan rütbəsində xidmət edib.
Port-Artur və Birinci Dünya müharibəsində iştirak edib. Hər iki müharibədə
nümunəvi döyüşən zabit kimi şöhrət qazanıb. Tlexas zabitlərə məxsus iki dəfə
"Müqəddəs Georgi" ordeni ilə təltif olunub. 1918-ci ilin payızında
ağqvardiyaçılar Kuban və Adigeyanı tutdular. Tlexas ondan sonra din qardaşı
kimi bizə pənah gətirib. General Əli ağa Şıxlinski onu Əlahiddə Azərbaycan korpusunun tərkibində olan ikinci nişançı topçu briqadasının komandiri təyin edib.
Bir az sonra Baş Qərargahda Baş Artilleriya idarəsinin rəisi təyin olunub. 191933
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cu il dekabrın 4-dən Bakı möhkəmləndirilmiş rayonunun general-qubernatoru.
Azərbaycan Milli hərəkatında və ordu quruculuğunda önəmli yeri var. Onun
ilyarımlıq Azərbaycan ordusundakı əla fəaliyyəti hərb nazirinin və Baş Qərargah
rəisinin iki əmrində öz əksini tapır. 1919-cu il sentyabr və dekabr aylarında
verilən 421 və 559 saylı əmrlər Azərbaycan Yeni Tarix Mərkəzi Dövlət Arxivində "tamamilə məxfidir" qrifi ilə saxlanılır.
"Bizim üçün böyük əhəmiyyətə malik olan müxtəlif predmetlər, silahlar və
başqa hərbi əmlak əldə etmək üçün mən Gürcüstan Respublikasının Tiflis
şəhərinə Baş Artilleriya idarəsi rəisi, general-mayor Murad Gəray bəy Tlexasın
rəhbərliyi altında komissiya göndərmişdim.
Bir sıra ciddi çətinliklərə baxmayaraq, qısa müddət ərzində olduqca sərfəli
qiymətlərlə Bakıda və Gəncədə qiymətli əmlak kütləsi quraşdırılmış və
gətirilmişdir. Əldə edilmiş predmetlərin əksəriyyəti təzə, istifadə olunmuşları isə
tam yararlı haldadır.
Mənim komissiyaya verdiyim tapşırığın bu cür əla yerinə yetirilməsini, ona
general-mayor Murad Gəray bəy Tlexas kimi qeyrətli, təcrübəli və vicdanlı
şəxsin rəhbərliyində görürəm və ona xidməti şəxslər tərəfindən səmimi
minnətdarlığımı bildirirəm.
Eləcə də alınmış malların baxılmasında, qəbulunda və yola salınmasında
iştirak etmiş komissiyanın bütün üzvlərinə minnətdarlığımı bildirirəm.
Hərb naziri, tam artilleriya generalı Səməd bəy Mehmandarov,
Baş Qərargah rəisi, general-mayor
Həbib bəy Səlimov "
"Hərb nazirliyi təşkil edilərkən, ordunun özü kimi, mərkəzi idarələrinin və
müəssisələrinin də, demək olar ki, heç nədən yarandığı zaman general-mayor
Murad Gəray bəy Tlexas Baş Artilleriya İdarəsinin rəisi vəzifəsini icra etməyə
başlamışdır. General-mayor Tlexas doğma ordumuzun təşkil edilməsi işlərində
mənim ən yaxın əməkdaşlarımdan biri olmuşdur. Cəngavər insan və yorulmaz
təcrübəli hərbi xadim olan Murad Gəray bəy Tlexas ordunun silahlanması, bütün
Azərbaycan boyu səpələnmiş artilleriya əmlakının toplanması, artilleriya
anbarlarının və emalatxanalarının qurulması işlərində böyük əmək sərf etmişdir.
İndi həmin general respublikanın müdafiə olunması üzrə yüksək dərəcədə
mühüm hərbi vəzifələrin həvalə edilməsi ilə əlaqədar olaraq, ümumi işin xatirinə
onun Baş Artilleriya İdarəsi rəisi vəzifəsindən azad edilməsini daha faydalı
bilirəm.
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Bu vəzifənin bir illik yerinə yetirilməsi müddətində göstərdiyi nümunəvi iş,
səy və görkəmli nailiyyətlər üçün hörmətli Murad Gəray bəy Tlexasa xidməti
şəxslər tərəfindən səmimi təşəkkürümü bildirirəm.
Hərb naziri, tam artilleriya generalı
Səməd bəy Mehmandarov,
Baş Qərargah rəisi general-mayor
Həbib bəy Səlimov "
1919-cu il sentyabrın 13-də Dövlət Müdafiə Komitəsinin əmri ilə Bakı
Hərbiyyə General-qubernatoru vəzifəsini qəbul edən Murad Gəray bəy Tlexas
demişdir:
“Mənə göstərilən etimad və ümidi həqiqətə çıxarmaqdan ötrü bütün var
qüvvəmi ədalətli və bitərəfanə bir surətdə işə başlayıram.
Yerli bolşeviklər ermənilərlə birləşərək əhali arasında antiazərbaycan təbliğatı
aparır, həyəcan və şayiələr yayırdılar. Bunlardan narahat olan general-qubernator
Murad Gəray bəy Tlexas 1920-ci il yanvarın 25-də "Azərbaycan" qəzetinə
verdiyi müsahibədə demişdir: Son günlərdə şəhərdə şayiələr yayılır ki,
bolşeviklər çıxış edib bazar-dükanı talan edəcəklər. Əhali həyəcana gəlmişdi.
Boş laqqırtılar böyük meydan alır. Belə hərəkətlər olmayacaqdır. Əgər baş
verərsə, rəhmsizcəsinə basılacaq, hökumətin lazımı miqdarda qüvvəsi vardır.
Heç kəsə şəhərə daxil olmağa müsaidə edilmir. Körpülərə vaporlar vürud edir.
Sərnişinlərin yalnız bəzilərinə şəhərə girməyə icazə verilir. Üç gündə Ənzəli,
Petrovski və Təzə şəhərdən (Krasnovodski) yeddi vaporda beş yüz nəfər
gəlmişdir. Qismən şəhərə buraxılıblar. Lakin tezliklə də şəhərdən çıxarılıblar.
Bəziləri Tiflisə gedir. Ermənilər Ermənistana, iranlılar isə İrana qaytarılır.
Əcnəbilər müməsillərinə verilir. Vaporlarda səpmə yatalaq və sair misri
xəstəlikləri müşahidə olunur. Onlar tez təcrid olunub. Radio ilə vaporlara
bildirilir ki, Bakıya gəlsələr dərhal qaytarılacaq. Lakin əcnəbi heyətlərə, siyasi
nümayəndələrə və dövləti işlər üçün gələnlərə icazə veriləcək.
Köhnə rus pasportları etibardan düşmüş elan edilir, bir aya bütün vətəndaşlar
türk pasportu almalıdırlar”.
General Murad Gəray bəy Tlexas 1920-ci ildə bolşeviklərin istilasından sonra
inqilabçı Əli Bayramovun qatillərindən biri kimi həbs edilib. Mayın 21-dən 29dək Ali İnqilab Tribunalının məhkəməsində şahid kimi dindirilmişdir:
Sədr Viktor Naneyşvili: - General Murad Gəray bəy Tlexas! Siz özünüzü
bolşevik Əli Bayramovun qətli haqqında işdə müqəssir bilirsinizmi? Siz Bakı
Möhkəmləndirilmiş rayonunun hərbi general-qubernatoru olanda cinayətkar
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fəaliyyətsizlik göstərmisiniz, nəticədə belə dəhşətli cinayət baş verib.
General Tlexas: - Qətiyyən yox! Hərbi vəzifəmə gəldikdə isə, həmişə hər
yerdə vicdanla xidmət etmişəm. Cinayətkarlığa yol verməmişəm.
Sədr: - Tribunala deyin, görək, Denikin könüllülərinin komandanlığı ilə siz
Bakıda nə danışmısınız?
Tlexas: - Könüllülərin komandanlığı ilə heç bir danışığım olmayıb.
Naneyşvili: - Bizə çatan məlumata görə sizin ağqvardiyaçı könüllülərinin
nümayəndələri ilə danışığınız olub.
Tlexas: - Könüllülərin ayrı-ayrı nümayəndələri ilə də mənim heç bir gizli
danışığım olmayıb.
Könüllülər və başqaları haqqında isə "soldat" kimi deməliyəm ki, yıxılana
balta çalmazlar. Mən heç vaxt, müharibədə bir-birimizin üstünə qışqıranda da,
silahı tullayanda da hərbi kompaniyada – rus-yapon və alman cəbhəsində də
olmuşam. Onlar silahı təhvil verəndə mən sonuncu çörək tikəmi və qəndi
vermişəm.
Sədr: - Tribunala son sözünüz ?
Tlexas: - Ali tribunal, burada deyəcəyim sözlər özümü müdafiə etmək
xatirinə deyilməyəcək. Mən ucadan elan edirəm ki, bolşevik Əli Bayramovun
qətlində mən qətiyyən iştirak etməmişəm. Məni müttəhimlər kürsüsünə gətirən
qətiyyən tanış ol-mayan mühitə düşməyim və rəislərimin əmrlərini yerinə
yetirməkdə "soldat" mənəviyyatı ilə tərbiyə olmağım oldu. Mən kasıb praporşik
oğluyam, demək olar ki, yoxsul təbəqədən çıxmışam. İndi mənə elə gəlir ki, burjuaziya rütbəsi olan hərbi general-qubernatorluq mənim üçün rüsvayçılıq idi.
Əgər məndən soruşsanız ki, Bakıdakı fəaliyyətim dövründə kimləri özümə
düşmən hesab edirdim. Cavab verərdim: ancaq və ancaq Azərbaycanın
müstəqilliyinə qəsd etmək istəyən könüllülər mənim qatı düşmənimdir. Mən heç
vaxt siyasi partiyaların işinə qoşulmazdım. Mənim məqsədim milli ordu yaratmaq, milli qırğının qarşısını almaq idi.
Qırx altı yaşım var. Ömrümün yarıdan çoxunu hərbi xidmətdə keçirmişəm.
Atam evdəki yeganə samovarı satıb məni atın sağrısında Yekaterinardan
oxumağa göndərib...
O ki qaldı ağqvardiyaçı general Denikinə qoşulmağım, onun könüllülərilə
işləməyim, bu heç cür mümkün deyil. Çünki bütün il boyu mən denikinçilərə
qarşı mübarizə aparmışam. Onun kəşfiyyatçıları mənim əməkdaşlarımdan və
şəxsən məndən oddan qorxan kimi qorxurlar. Əgər siz bolşeviklər yox, Denikin
Bakıya girməli olsaydı birinci məni güllələyərdi. Boynuma alıram ki,
Azərbaycanda caynağımıza keçən Denikin kəşfiyyatçılarına qarşı çox amansız
olmuşam.
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Arxiv sənədlərindən məlum olur ki, bolşeviklər cəhd edirlər ki, general
Murad Gəray bəy Tlexası Azərbaycan xalqının gözündən salmaq üçün
ağqvardiyaçıların xəfiyyəsi kimi güllələsinlər. İndiki M.F.Axundov adına
Akademik Opera və Balet teatrının binasında keçən səkkiz günlük, açıq
məhkəmədə, generalın alovlu yekun sözündən sonra bu qarayaxına alınmayıb.
Bolşevik Əli Bayramovun ölümündə də günahı sübut olunmadığına baxmayaraq, Murad Gəray bəy Tlexası əksinqilabçı və Müsavat generalı kimi
mayın 29-da gecə saat ikidə güllələdilər.
Həmin gecə inqilab etmiş "xalqın adından" general Tlexasla birgə bolşevik
Əli Bayramovun qətli ilə bağlı Bakıda müsavatın polis rəisi olmuş Rüstəmbəy
Mirzəyevi, dördüncü polis sahəsinin rəisi Nurəddin Seyidovu, onun müavini
Süleyman bəy Sübhanverdixanovu, baş qorodovoy Məşədi İbrahim Babayevi,
polis agenturasının rəhbəri Eyvaz Cəbrayılovu, polis xəfiyyəsi Levon TerArutyunovu, məşhur Bakı qoçusu Nəcəfqulu Rzayevi, qorodovoy Həbib Nəzər
oğlunu, Əbdürrəhman Qurban oğlunu və qoçu Mir Rəhim Mir Mövsüm oğlunu
da güllələyiblər.
Xaricə qaçmış Daxili İşlər Nazirinin müavini Şəfı bəy Rüstəmbəyova, qoçu
Əjdər Eminova, Hüseyn Qədir oğluna, qorodovoy Vəli Məşədi Hüseyn oğluna
və Aleksandr Koberidzeyə isə İnqilabi məhkəmə qiyabi ölüm hökmü kəsdi.
1921-ci ilin iyun ayında onlardan biri – qoçu Hüseyn Qədir oğlu satqmlıqla ələ
keçdi. Ali İnqilabi məhkəmə dərhal ona ölüm hökmü kəsib güllələdi.
XI bolşevik ordusu Xaçmazı, Dəvəçini keçib Xırdalana yaxınlaşanda
«Yardım alayı» deyilən əldəqayırma bir qrup namərdlik edib dərhal bolşeviklərə
təslim olub onların tərəfinə keçdilər.
Alayın əsgərləri Bakıdakı əsas obyektləri – teleqrafı, dövlət bankını və
vağzalı tutdular. Gecə saat ikidə Bakıdakı bütün hökumət binalarını bolşeviklər
aldılar.
Hələ kabinetini tərk etməyən qorxubilməz hərbi general-qubernator Murad
Gəray bəy Tlexas şəhər komendantına təcili məktub göndərdi:
«Həbs etdiyiniz Bakının polis rəisi Rüstəm bəy Mirzəyevi təcili olaraq azad
etmənizi xahiş edirəm.
Bakı möhkəmləndirilmiş rayonun
hərbi general-qubernatoru,
general-mayor Gəray bəy Tlexas.
27 aprel 1920-ci il».
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Həmin gecə Tlexasın özünü həbs etdilər. Məhkəmədə müsavat polis rəisinin
azad olunmasını tələb etdiyini də ona irad tutdular.
Arxiv sənədləri onu da göstərir ki, adını çəkdiyimiz şəxslərin əksəriyyətinin
bolşevik Əli Bayramovun öldürülməsindən doğrudan da xəbərləri olmamışdır.
Onu 1920-ci il martın 22-dən 23-nə keçən gecə polis xəfiyyələrinin tapşırığı ilə
Bakı qoçuları öldürmüşdülər.
Müsavat parlamentində makinaçı-kargüzar vəzifəsində işləyən Əli
Bayramovun arvadı Ceyran Bayramova sonralar "Xatirələrim"də yazırdı:
"Məktəbli rəfiqəm Zeynəb Rizvanova ilə böyük cəldlik, çeviklik və fərasətlik
göstərərək müsavatçıların hərbi planlarını öyrənir, gizli sənədləri ələ keçirib partiya komitəmizə çatdırırdıq. Əli son vaxtlar evə gəlmir, başqa yerlərdə
gecələməli olurdu. Mən onunla əlaqə saxlamaq, məlumat vermək üçün
Georgiyevski küçəsindəki Zərbəli Nəzərovun evində görüşürdük".
Şübhələnən polis işçiləri Əli Bayramovun evində axtarış aparırlar. Məlum
olur ki, evdə iki telefon var: biri açıqda, digəri isə pərdə arxasında gizlədilmişdir.
Ceyran gizli telefonla hər gün parlamentdə olanlardan bolşeviklərə məlumat
verir. Qadına qıyıb əl qaldırmayan qoçular əvəzində onun əri Əli Bayramovu
qətlə yetirirlər.
Arxiv sənədləri arasında çox qısa və çox təsirli bir məktub da var. Onu general Murad Gəray bəy Tlexasın həyat yoldaşı Əminət xanım Tlexas 1920-ci il
iyunun 6-da yazıb:
"Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasının Ali İnqilab tribunalının sədrinə
ərizə.
1920-ci il mayın 29-da Ali İnqilab məhkəməsinin qərarı ilə ərim Murad Gəray
bəy Tlexas güllələnmişdir. Ərim həbs olunan günü evimizdən sizin əməkdaşlar
ailəmizə məxsus olan qızıl və gümüş əşyalarını da aparmışlar. Acizanə surətdə
xahiş edirəm, həmin qızıl və gümüş əşyalarının qaytarılması barədə sərəncam
verəsiniz.
Həmin əşyalar yenicə həddi-bulağa çatmış iki qızıma və şəxsən mənə
məxsusdur. İmza: Əminət xanım Tlexas.
İyunun 6-da ərizənin üstünə dərkənar qoyan bolşevik rəhbəri katibliyə tapşırır
ki, vətəndaş Əminət xanım Tlexasa məlumat verin ki, sizə heç nə
qaytarılmayacaqdır.
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İki şahidin dedikləri
Dünən təkəbbürlü, beli silahlı gəzən qoçular oturduqları
müttəhim kürsüsündə büzülüb yumağa dönmüşdülər.
Yazıq, qorxaq nəzərlərlə məhkəmənin gedişini izləyir,
gözləri ilə aman diləyirdilər. Yalnız Bakının general-qubernatoru Murad Gəray bəy Tlexas məğrur oturub zəhmli
gözləri ilə salona baxırdı. Bu comərd generalın varlığında
qorxudan əsər-əlamət yox idi.
1920-ci il, 29 may tarixli
Ali İnqilab Tribunalının sənədindən
Həmin məhkəmənin iştirakçılarından bizim günlərimizə qədər yaşayan yalnız
iki nəfər qalmışdı. Ötən əsrin doxsanıncı illərində Üzeyir bəy Hacıbəylinin ev
muzeyinin direktoru mərhum Ramazan Xəlilovla çoxsaylı görüşlərimiz olardı.
Güclü hafizəli, zəngin xatirəli bu ziyalı insanın söhbətindən doymaq olmazdı.
1918-1920-ci illərdə Ramazan müəllim general Əli ağa Şıxlinskinin kiçik yavəri
olmuşdu.
1998-ci ilin oktyabr günlərində telefonla danışırdıq. Söhbət arası dedim ki,
Ramazan müəllim, arxivdən bir foto-şəklin surətini çıxartdırmışam. Şəkildə on
doqquz nəfər yüksək rütbəli müsavat ordusunun zabit heyəti təsvir olunub.
Onlardan yalnız altı nəfərinin adı və soyadı göstərilib. Foto-şəkli gətirim, baxın,
bəlkə, orada kimisə tanıdınız...
Dərhal durub muzeyə onun görüşünə getdim. Foto-şəkli göstərməmiş dedim
ki, bunlar arasında general Tlexas olsa tanıyarsınızmı, onu yaxından görmüşdünüzmü?
- Əlbəttə, tanıyaram, əgər varsa. Onun elə zəhmli, əsl hərbçi vüqarı vardı ki,
indi də gözümün qabağındadır.
İri ölçülü şəkli onun qarşısına qoydum. O, titrək əllərilə qalın şüşəli eynəyini
gözünə taxıb diqqətlə baxdı. İkinci cərgədə sağdan üçüncü oturan vüqarlı şəxsi
göstərib:
- Budur – dedi, general Murad Gəray bəy Tlexas. Sağ yanında oturan isə
polkovnik Şirin bəy Kəsəmənlidir. Şirin bəy 1919-cu ildə səpmə yatalaq xəstəliyindən vəfat etdi.
İgid generalın indiyədək bizə məlum olmayan yeganə foto-şəklini
Azərbaycan hərb tarixinə bəxş edən doxsan səkkiz yaşlı qocanı qucaqlayıb
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öpdüm. İstər-istəməz o məşum günlərə qayıdan Ramazan müəllim söhbətinə
davam etdi:
- Məhkəmə zalına giriş azad olduğuna görə bir neçə dəfə mən də getdim. Bu
bolşeviklərin Ali İnqilab tribunalının ilk yığıncağı idi.
Məhkəmənin son iclası daha yaxşı yadımda qalıb. Çünki general Tlexasın
mərdliyi hamını heyrətdə qoydu. Güllələnmək haqqında qərar oxunanda Tlexasa
qol çəkməyi təklif etdilər. O, vüqarla irəli gəlib, düz qamətini azca əyib qol çəkdi
və hökmlə dedi:
- Yenə və yenə də təkrar edirəm, mən bolşevik Əli Bayramovun
öldürülməsində, bu çirkin işdə iştirak etməmişəm.
Növbə Bakı qoçularına çatanda onlar özlərini çox ləyaqətsiz apardılar. Qoçu
Nəcəfqulu ucaboy, iri bədənli, göyçək adam idi. Əynində bənövşəyi rəngli jilet,
ayağında uzunboğaz çəkmə vardı.
O da yadımdadır ki, general Tlexas və bütün dustaqlar Bayıl həbsxanasında
saxlanırdı. Hər gün onları mühafizə ilə gətirib bulvarı süpürtdürərdilər. Bununla
şura hökuməti fəhlə və kəndlilərə göstərirdi ki, görün, "cinayətkarlara" necə əzab
veririk.
- Ramazan müəllim, general Murad Gəray bəy Tlexasm ailəsinin son taleyi
necə oldu?
- Generalla atam Həmzət bəyin dostluğu vardı. Onun həyat yoldaşı Əminət
xanım 1920-ci ildə atamdan İrana getmək üçün kömək istədi. Atam rəsmi icazə
ilə onu yola saldı. Onun böyük qızı Cənnət xanım Müsavat dövründə Bakıdakı
İran konsuluna ərə getmişdi. Kiçik qızının adını unutmuşam. General Tlexasın
evi Parapet bağı ilə üzbəüz olan dörd mərtəbəli binada idi. İndiki "Araz" kino
teatrı olan binada yaşayırdı.
* * *
Xalqın bir məqsədi var idi: öz
doğma torpağını işğaldan azad etmək.
Lev Tolstoy
General Murad Gəray bəy Tlexasın son günlərinin şahidi olanlardan biri də
istiqlal mücahidi Əziz Alpout olmuşdur. O, «Həyatının hekayətləri» kitabının
177 və 178-ci səhifələrində yazır:
«Məscid küçəsindən rus hərbi dəstələri keçirdi. Əsgər kimi deyil çapovulçu
sürüsü kimi: at, dəvə, qatır, ac, səfil, cır-cındır içində və tüfənglərində qayış
yerinə ip… Ac çəyirtkə sürüsünü xatırladırdı bu «ordu»..
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Bu əsgərlər, bu hərbi birləşmələrdirmi yurdumuzu işğal edənlər?! – deyə
düşündüm.
Zavalı general Tlexas! Allah qəni-qəni rəhmət eləsin bu böyük şahidə; Quzey
Qafqazlı qardaşımıza!..
Çaşqınlıq göstərən hökumətə Milli Məclisdə: «Mənə səlahiyyət verin, bircə
həmləyə bu oğru, quldur sürüsünü darmadağın edim!» - demişdi.
Bu sözləri də onun başını yedi. İşğaldan az müddət sonra rus çapoulçuları
Bakı Opera Teatrı binasında məhkəmə qurdular və general Tlexası edamagüllələnməyə məhkum etdilər.
Rus kölələri, satılmışlar, rus «hakimləri» ilə birlikdə:
- Sən, fəhlə-kəndli düşməni, burjuysan! – deyə ittiham irəli sürəndə general
Murad Gərəy bəy Tlexas qamətini dikəldi. Ucaboylu, başında qəhvəyi rəngli
qaragül papaq, əlini «hakim»lərə doğru uzatdı və qürurla hayqırdı:
- Mən nə fəhlə, nə də kəndli düşməniyəm! Burjuy da deyiləm. Bütün vardövlətim, namusum bu şərəfli Azərbaycan əsgərinin hərbi paltarıdır!
Əvvəlcədən hazırlanmış edam qərarı oxundu. Bu mərd əsgərin tükü də
tərpənmədi. Bu alçaqlara qartal kimi yuxarıdan aşağı baxırdı. O anda bizimlə
bərabər, iki qız uşağının da göz yaşı axdı. Onlar general Tlexasın qızları idi…
Atalarının məhkəməsinə gəlmişdi balaları… Rus əsgərini görəndə, nifrətim də
artdı. Onlara əsgər, ordu deməyə şahid lazım idi. General Tlexas haqlıymış. Bu
çəyirtkə sürüsünün qarşısı zorla alınıb, süpürülərək, çölə tökülə bilərdi. Amma
nə etməli? Olan olmuşdu…
Bunlardan indi necə yaxa qurtarmalı. Bu tələyə qarşı hansı tələ qurulmalıydı?
O anda öz-özümə cavab tapa bildim: gizli bir təşkilat qurmalıyıq! Ruslar hələ
yaxşı dincəlib, neftimizlə qüvvətlənməmişdən qabaq, vətənimizdən süpürülüb
atılmalıdır! Təşkilat!.. Birinci qurtuluşumuz yaxşı bir təşkilata bağıdır. Əvvəlcə
canını belə düşünmədən fəda edə biləcək dostlar tapmaq lazımdır.
Qurduğum ilk əlaqələr məni çox sevindirmişdi. Sən demə, məndən əvvəl də
hərəkətə keçənlər varmış. Lakin bir şey bizləri çox üzmüşdü: bir neçə türmədən
çıxmış, saxtakar, hətta qumarbazlar da, xalqımızın həyəcanından faydalanaraq,
ianə toplamağa başlamışdılar. Amma rus ajanları xəbər tutduqda, bu hoqqabazları izləyərək, qısa bir vaxtda «üsyançılar»dı deyə yaxalayıb güllələnmişdilər.
Bu zaman bəhanə axtaran rus səlahiyyətliləri, üsyana hazırlıq görürlər deyə,
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generallarımızı, yüksək çinli zabitlərimizi və ölkənin bir çox üzdə olan adamlarını güllədən keçirməyə başladılar. Gecənin səssizliyində uzaqdan gələn makinalı tüfəng səsləri, baş verən bu cinayətlərin xəbərçiləriydi. Artıq, ruslar
bəhanə də axtarmırdılar. Gözlərinə deyən varlıların, mal-mülk sahiblərinin zorla
evlərinə soxulur, orada məskunlaşır və evdə olan hər şeyə sahiblənirdilər. Azacıq
bir etirazla qarşılaşanda da elə yerindəcə güllə ilə dəlik-deşik edirdilər və «inqilab düşməni» adıyla adamı günahkar çıxarırdılar.
Eyni şeyi Əlibəygilin qonşusu milyonçu Murtuza Muxtarova da tətbiq etmək
istədikdə, o tapançasını çıxarmış və gələn rus əsgərlərindən üçünü yerə sərmiş,
sonra da özünü güllələmişdi: «Bu evə ancaq mənim cəsədimin üstündən keçib,
girə bilərsiniz!» - demişdi…».
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ЭЕНЕРАЛ ЩЯБИБ БЯЙ СЯЛИМОВ
(1881-1920)

Вятян уьрунда юлцм щяйатын давамыдыр.
Ъамбул Ъабайев (1846-1945)
Классик Газах шаири.

12 август 1919-ъу ил генерал Щябиб бяй Сялимов
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йирминъи ил мартын ийирми икисиндя, Новруз байрамы ахшамы дашнаклар
Ясэяран кечидини кясдиляр. Онлар бу йеэаня кечиди кясмякля Гарабаьын
даьлыг щиссясини Азярбайъандан айырмаг истяйирдиляр. Топ вя пулемйотларла
силащланан гийамчылара Ирявандан эялян дашнак эенералы Дро Канайан
команданлыг едирди.
Азярбайъан Ъцмщуриййятинин Мцдафия Назирлийи Гарабаьы дцшмяндян
хилас етмяк цчцн фювгяладя тядбир щазырлады. Назир Сямяд бяй Мещмандаровун ямри иля Ясэяран ъябщясиня эцълц гцввя айрылды. Мартын ийирми
цчцндя Азярбайъан ордусунун ясас щиссяси - ийирми миня йахын ясэяр вя
забити бу ъябщяйя эюндярилди. О ъцмлядян, Цчцнъц Эянъя, Бешинъи Бакы,
Биринъи Ъаваншир, Дюрдцнъц Губа, Сяккизинъи Аьдам алайлары эенерал Щябиб
бяй Сялимовун команданлыьы иля Йухары Гарабаьа йола дцшдц. Апрелин
цчцндя башлайан бу юлцм-дирим савашы он ики эцн давам етди. Азярбайъанын
ъясур ясэяр вя забитляри ана торпаьын щяр гарышы уьрунда мярдликля вурушараг
Шуша галасына, Ханкяндиня дахил олдулар. Йенилмяз фядакарлыгла дюйцшян
ясэярляримиз дашнак ордусуну дармадаьын етди. Дюрд мин няфярлик ермяни
сцвари дястясинин башчысы эенерал Дяли Газар юлдцрцлдц. Ясэяранын бюйцрбашында эизлянян эенерал Дро Кананйанын пийада алайлары хяндяклярдян
чыхыб гачмаьа башладылар.
Гарабаь даьларында йенидян Азярбайъан байраьы дальаланды. Бу вахт
ъябщяйя эялян щярби назир Сямяд бяй Мещмандаров хаин дцшмян цзяриндя
чалынан гялябяйя эюря ясэярляримизи тябрик едяряк демишди: "Гящряман
ясэярляр, мян шяхсян Алманийа ъябщясиндя бир чох дюйцшлярдя олмушам. Фягят
сизин гядяр гящряман ясэярляря аз-аз тясадцф етмишям. Сиз мяним цмидлярими
гцввятляндирдиниз. Сиз ъанынызла эянъ Азярбайъан ордусунун намусуну
мцдафия етдиниз".
Ясэяранда ганлы дюйцшляр эедяндя Магсуд Шейхзадя йенийетмя бир эянъ
иди. Он сяккиз йашы йениъя тамам олмушду. Бу гялябядян рущланан шаир
ийирминъи илин мартында "Гарабаь" вя "Ясэяран маршы" кими санбаллы шерляр
йазмышдыр. Икинъи шер бу эцнцмцзля даща чох сяслянир:
Варды Ясэяранда минлярля ясэяр,
Аслан йаврусу тяк сарсылмаз ярляр.
Иряли, иряли, ей исламларым,
Йаьы йувасыны даьыданларым.
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Дяйди топ эцлляси йад ордусуна,
Истярям алайлар даьылыб сына,
Иряли, иряли, ей тярланларым,
Эениш цфцгляря ъан атанларым.
Эюряк мярд чыхаъаг нечянъи иэид?
Лалязар салаъаг нечянъи шящид?
Иряли, иряли, тцрк оьуллары,
Сизсиниз гысалдан узаг йоллары.
Азярбайъан щярб тарихинин сящифяляриня йазылаъаг беля парлаг гялябялярин
юмрц, тяяссцф ки, бундан сонра биръя ай давам етди. Микойанын, Газаровун,
Аветисовун, Амазаспын гуйруг булайыб габагларына дцшдцйц болшевикдашнак ордусу бир ай сонра ишьалчы кими Бакыйа сохулду.
Щяйатынын сон дягигяляриня кими о мяшум эцнц цряк аьрысы иля хатырлайан
Мяммяд Ямин Рясулзадя йазырды: "Азярбайъан Ъцмщуриййяти щюкумяти
апрел айынын 27-дя йухусундан сярсям бир щалда галхды. Бир тяряфдян Бакы
лиманында лювбяр салан дяниз гцввяляринин Йанар даьы сямтдян Гызыл
ордунун атяш сачараг эялдийини вя эери гачмаг истяркян йолунун тцркийяли бир
забитин командасында олан "Йардым алайы" тяряфиндян кясилдийи эюрдц".
Бунунла да дящшятли, горхунъ бир дювр эялди. Хцсуси бир амансызлыгла
Вятянимизя щцъум едяряк болшевик-дашнак орду бирляшмяляри вятянпярвяр
оьулларымызы ган ичиндя боьду. Юлкямиз тягибя, бющтана мяруз галды. Мин
ъцр щянэамялярля, изащы олмайан щябслярин дальасы эцълянди. Азярбайъан
Милли Ордусунун мин ики йцздян чох ясэяр вя забити Аразы кечяряк о тайлы
гардашларымыза пянащ апарды. Тягиб олунан минлярля зийалымыз Тцркийя,
Франса вя Алманийайа мцщаъирятя эетди. Болшевик-дашнак тягибинин
язабкешляриндян бири - забит Ялясэяр Ялясэяров - Кянэярлински шащидлик едир ки,
"шяхсян юзцм тяряфиндян йохланылмыш сийащыйа эюря, болшевиклярин
Азярбайъандакы аьалыьы дюврцндя анъаг щярби рцтбялилярдян мящв едилянляр:
эенераллар - он ики, полковник вя подполковникляр - ийирми йедди, капитан вя штабскапитанлар-поручик вя подпоручикляр - гырх алты, прапоршик вя подпрапоршик - йцз
гырх сяккиз, галан ики йцз алтмыш алты (щамысы мцсялманлар) 1920-ъи илин
апрелиндян 1921-ъи илин августунадяк Азярбайъанда гырмызы террордан гырх сяккиз
мин адам юлдцрцлмцшдц ки, бунун да чох щиссяси зийалыларын пайына дцшцрдц".
1920-ъи ил майын 30-да "Коммунист" гязети болшевик террорунун
алчаглыьына бяраят газандырараг, щяйасызъасына "Лайигли ъяза" адлы бир
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мягалядя йазырды: "Али ингилаб трибуналы бу ишя йалныз щягиги пролетар ядлиййя
органлары нцмайяндяляриня хас олан ещтийат вя тямкинля нязяр салмышдыр.
Азярбайъанын азад ямяк мянафейини ясас тутан трибунал щеч бир "гануни
интигам" дуйьуларына йол вермядян юзцнцн сойуг вя юлчцб-бичилмиш гярарыны
вермишдир".
Болшевикляр "тямкинля", "сойуг вя юлчцлцб-бичилмиш" щагсыз гярарлары иля
бизи Азярбайъан Милли Ордусунун сай-сечмя, йцксяк рцтбяли забитляриндян вя
эенерал оьулларындан мящрум етдиляр.
Йетмиш илдян чох ады вя шющряти баьлы гапы архасындан галан
эенералларымыздан бири дя Щябиб бяй Сялимов олмушду. 1918-ъи илдя Милли
Орду йарананда полковник Щябиб бяй Баш Гярарэащ вя Дяфтярхана ряиси
олмушдур.
Азярбайъан Демократик Республикасынын щярби назири, там артиллерийа
эенералы Сямяд бяй Мещмандаровун ийирми алты феврал 1919-ъу илдя отуз
нюмряли ямри иля эенерал-майор рцтбяси иля тялтиф олунуб, 1920-ъи илин мартында
"Ясэяран мцщарибяси"нин гящряманы кими ад-сан газанмышды. 1918-ъи ил
августун 1-дя тяхрибатчы полковник П.Илйушенко Лянкяранда гондарма
“Муьан Республикасы”ны елан етмишди. 1919-ъу ил ийул айында бригада
эенералы Щябиб бяй Сялимовун команданлыьы иля Муьанда вя Лянкяранда
Азярбайъан милли щакимиййятини танымаг истямяйян малакан вя рус-ермяни
силащлы гцввяляри онун эцъц иля дармадаьын едилди. Дцшмяндян гянимят цчцн
эютцрдцйц бир тяййаряни, ийирми дюрд топу вя алтмыш пулемйоту Азярбайъан
ордусунда истифадяйя вермишди. Муьан вя Лянкараны ана йурду
Азярбайъана гайтаран Щябиб бяй бурайа гыса мцддятя вали тяйин едилмишди.
1918-ъи илдя Азярбайъанда олмуш тцрк подполковники Рцштц бяй "Бюйцк
щярбдя Бакы йолларында" ("Ясэяри мяъмуя", 1934-ъц ил № 93) журналында
Щябиб бяйи иэид бир сяркярдя кими хатырлайыр. О йазыр ки, ъясур вя дюйцш
техникасыны эюзял билян тцрк ордусунун йцксяк рцтбяли забитляри тяряфиндян
лайигинъя гиймятляндирилян полковник Щябиб бяй рус ордусунда йетишмиш
азярбайъанлы забитлярдяндир. Дюйцшлярдя ъябщя ики йеря айрылырды: шимал вя
ъянуб групларына. Ъянуб групунун командири полковник Щябиб бяй
Сялимов иди.
Щярби тядгигатчы, полковник-лейтенант Мещман Сцлейманов 1998-ъи илдя
Тцркийядя йарадыъылыг езамиййятиндя оларкян эенерал елоьлумуз Щябиб бяй
щаггында дяйярли мялуматлар ялдя етмишдир. Щямин фактлар яйани сурятдя
эюстярир ки, эенерал Щябиб бяй Сялимов даим юн ъябщядя олмуш вя
Азярбайъаны болшевик-дашнак щярби гцввяляриндян хилас етмяк цчцн
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мярдликля вурушмушдур. Щябиб бяй Сялимовун команданлыг етдийи ъянуб
групу Няваи вя Аьбулаг стансийаларыны болшевик-дашнак гцввяляриндян азад
етдикдян сонра о, Нуру пашайа ашаьыдакы мязмунда рапорт эюндяриб:
"Биринъи-бу эцн Аьбулаг стансийасыны ишьал едирям. Йарын (1август 1918ъи ил) Яляти дцшмян алса да, дяхи алащын инайяти иля ишьал етмяк цзря
ирялиляйяъям.
Икинъи - мцтяанибян (сонра) Бакы истигамятиндя щярякят едяъяйям. Фягят
групун суйу гятиййян йохдур. Сусузлугдан яфрад (бязи адамлар) байылмыш
бир щалдадыр. Сцрятля су эятирмяси цчцн иъад едянляря ямр булунмасыны тякрартякрар риъа едирям.
Цчцнъц - Ялятдян сонра гарадан (торпаг йол) щярякят едяъяйимдян бир
минлик автомобилинин тящрики цчцн ямр булунмасыны едирям.
Августун бириндя ъянуб групунун команданы Щябиб бяй Сялимов
билдирирди ки, бу ахшам Яляти ишьал етдим. Дяфялярля мцраъият етмяйимизя
бахмайараг, биз щяля дя эеридян ичмяли су алмамышыг. Дюйцшчцляр сусуз
галдыьы кими, су олмадыьы цчцн локомативляр ишлямирляр. Полковник Щябиб бяй
Сялимов сусузлуьун групда аьыр вязиййят йаратдыьыны вя су эятирилмяйинъя
Ялятдян о йана щярякят етмяйин мцмкцнсцзлцйцнц вурьулайыр".
Щябиб бяй Сялимовун милли Азярбайъан Ордусунун формалашмасында
бюйцк тарихи хидмятляри вардыр. Щяля 1918-ъи илин августунда Гафгаз Ислам
Ордусу команданы Нуру пашанын ямри иля Азярбайъан корпусу йенидян
гурулмаьа башлайанда Щярби тяърцбясиня вя билийиня эюря полковник Щябиб
бяй Сялимов бу корпусун гярарэащ ряиси тяйин едилмишди.
Эянъя-Бакы дямирйолу иля ирялиляйян ъянуб групунун команданы кими Щ.
Сялимовун эюстярдийи тяшкилатчылыг габилиййяти вя иэидлийи Азярбайъан
щюкумяти тяряфиндян лайигинъя гиймятляндирилди вя еля болшевик-дашнак
гошунларына гаршы дюйцшлярин эедишиндя она полковник рцтбяси верилди.
1919-ъу илдя Азярбайъан ордусундакы мадии чятинликляря эюря полковник
Щябиб бяй Сялимов щюкумятин адына эюндярдийи рапортунда цряк аьрысы иля
йазырды: "Демяк олар ки, бцтцн ясэярляр Азярбайъан яйалятляриндя йерли
ящалинин щесабына доланыр, йарыаъ, йарытох щяйат сцрцрляр. Щятта бюйцк вя
варлы шящяр олан Бакыда ясэярляря йемяк тапылмыр. Ня алайын, ня дя
корпусларын анбарлары йохдур. Ясэярляря щямишя "ун шорбасы" йедирмяк
олмаз ки, Онунъу алайын чохлу ясэяри чякмясиз вя ъорабсыздыр. Ордуну
йемяксиз, палтарсыз, атсыз, тяъщизатсыз йаратмаг олмаз. Йарыаъ, палтарсыз
ясэяр ялбяття ки, евя гачмаг истяйяъяк.
Она эюря дя юзцмя мяняви боръ биляряк ашаьыдакы фикирлярими чатдырым:
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1. Эцнцн шцары анъаг бу олмалыдыр: щяр шей орду цчцн.
2. Каьызда дейил, рясми шякилдя бир корпус йаратмаг лазымдыр.
3. Беля корпусун йарадылмасы вя тяминаты цчцн вясаити ясирэямямяли.
Бюйцк Наполеон Бонапарт дейир ки, мцщарибя цчцн цч шей лазымдыр.
Биринъи пул, икинъи пул, цчцнъц йеня дя пул.
Ордуну йедирмяк, эейдирмяк вя болшевикляри нязярдян гачырмадан щяр
ъцр хястяликлярдян горумаг лазымдыр".
Ъясур эенерал Щябиб бяй Сялимовун мцхтялиф архивлярдян вятянпярвяр
рущда йазылмыш бир нечя мяктуб вя телеграмыны ялдя едя билдик. Бу мяктуб вя
телеграмлары Щябиб бяй Гарабаь Ярази Гошунларынын Команданы оларкян, одлу дюйцшляр эедян Ханкяндиндян, Лачындан, Шуша вя Аьдамдан
эюндярмишдир. Бунлар Щябиб бяй Сялимовун дюйцш йолуну гисмян дя олса
юйрянмяйя имкан верир.
"Азярбайъан" гязетинин 15 ийун 1919-ъу ил тарихдя дярс олунмуш "Шушадан
ахырынъы хябяр" йазысында дейилирди:
"Ермяниляр сяккиз эцн ара вермядян шоссе йолуну вя она йахын олан
кяндляри атяшя тутублар. Эенерал Щябиб бяй Сялимовун автомобили,
инэилислярин автомобили, сярнишинля долу алты файтон, атла вя пийада кечиб
эедянляр атяшя тутулмушлар, йалныз бу эцн атяш кясилмишдир.
Эюрцшмяк цчцн йерли ящалидян нцмайяндяляр дя дявят олунублар".
Гарабаьын эенерал-губернатору
Хосров бяй СУЛТАНОВ.
"Щярб назириня!
Бакы алайында цч йцз доxсан сцнэц вардыр. Нойабрын 23-дя Гочаз
истигамятиндя вязиййят тядриъян бярпа олунур. дцшмян щяр тяряфдян Забуг
чайынын саь сащилиня атылмышдыр. Цмид едирям ки, бу эцнлярдя… району тута
билярик. Ъябрайыл дястясиндя вязиййят там башгадыр. Ора ики баталйон - 1000
сцнэц гцввя эюндярилмяся, вязиййяти дцзялтмяк мцмкцн олмайаъагдыр.
Йаранмыш вязиййятдя бу ъцр гцввяни Хачмаз дястясинин тяркибиндян
чыхармаг, мянъя, мцмкцн дейилдир.
Мян индии сизин барышыг фикринизля о шяртля разыйам ки, барышандан сонра
эяляъяк цчцн сцрятля щазырлыг ишляри эюрцлсцн.
Эенерал Щябиб бяй СЯЛИМОВ,
10 апрел 1920-ъи ил, Шуша."
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Гарабаь дюйцшляри щаггында мялумат
29 март 1920-ъи ил
Айын 29-дакы дюйцшцн тяфяррцатыны чатдырырам. Ясэяран мющкямляндирилмиш щямля мювгейиня щцъум етмякдян ютрц Ханабад дахил олмагла
шосседяки ъябщядян эюндярилмишдир: партизанлар цч мин цч йцз алтмышынъы
йцксяксиклийя вя Харамурт кяндиня, Парламентин мцщафизяси Дашбашы
кяндиня щямля етмякдян ютрц, шимал-гярбдян ютцб кечмякля бакылылар щцъум
едяъякляр. Ещтийатымда бир бюлцк олуб. Бундан башга, партизанларын бир
гисми иля Нахчываникя гаршы ямялиййат апарылырды. Бакы алайынын саь ъинащыны
тямин етмяк цчцн ися партизанларын сцвари дястялярини вя ротмистр
Щашымбяйовун командасы алтында ялли няфярлик Татар алайыны эюндярдим.
Цмуми истигамятдя гышламаьа Мешялийя, орданда Фярруха.
Дюйцш саат йеддидя башланды вя саат он бир радяляриндя Харашурт кянди
алынды ки, бура биринъи эизир Мювсцм Ибращимовун командасы алтында дюрд
сцвариси эирди. Кянд йандырылды.
Саат он цч радяляриндя Парламент мцщафизяси 3366-ъы зирвяйя йахынлашды.
Кцрд-Ханабад уъгары партизанлар тяряфиндян алынды. Бакы алайы бу вахт
сылдырым гайаларла Дашбашы йцксяклийиня йанашды: подполковник Бящрам бяй
Нябибяйов ермянилярин тягиб едилмясиня уймасайды вя мювгеляри
дяйишмясяйди алайын щямляси уьурлу оларды. Артиллерийа щимайысиня галмыш
алайын цч щямляси ял гумбаралары иля дяф едилди. Саат он йедди радяляриндя
батарейа йериня йетишди, лакин артыг эеъ иди: алай бир верст эерийя йцксяклийя
чякилмишди.
Щашымбяйовун сцвари дястяси щямин вахт ермяниляри Мешялидян, Газаны
кяндиндян сыхышдырыб чыхарараг Фяррух кяндини тутду, о, индийядяк орададыр.
Сол ъинащда ермяниляр аз гцввя вя бундан габаг Ясэяранда яля
кечирдикляри ики пулемйотла якс щямляйя кечдиляр, онлары Ханабаддан вуруб
чыхартдыг вя гачмаьа мяъбур етдик. Гачышын гаршысы йцз няфярлик Парламент
мцщафизясини шяхсян щярякятя эятирмяйимля алынды. Артиллерийа яла атырды,
хцсусян подполковник Бящрам бяй Нябибяйовун1 батарейасы, анъаг тяяссцф
ки, батарейа командири юзцнц ъиловлайа билмир вя батарейа иля бирликдя дюйцшя
атылыр.
1. Бящрам бяй Гасым бяй оьлу Нябибяйов (1884-1930) Азярбайъан милли ордусунда полковник
рцтбяси алыб. Шяки шящяриндя анадан олуб. 1930-ъу илдя Шяки район щярби комиссары вязифясиндя
оланда апрелин 13-дя болшевикляря гаршы цсйана башчылыг едиб. Йедди эцн щакимиййятя гаршы дюйцшляр
апарыб. Бидейиз даьында сайъа чох олан чекист гошунлары иля вурушмаларда щялак олуб. Ш.Н.
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Щал-щазырда ермяниляр Ясэяраны, Кцрд-Ханабад кяндини, 3360-ъы
йцксяклийи, Дашбашы кяндини тутурлар.
Цмумиликдя, бизим тяряфдян ермяниляр дюйцшля ики верстлийя сыхышдырылыблар.
Иткиляримиз: бешинъи алайда эизир Няъяфялийев вя он ясэяр юлдцрцлмцш, эизир
Даушвили, эизирляр Ясэяров, Ярябов йараланмышлар; Парламент
мцщафизясиндян йедди ясэяр юлдцрцлмцш вя он беш йараланмышдыр.
Гошунларын ящвал рущиййяси яладыр, дцшмян чохлу итки вериб, тякъя
Харашуртда дцшмянин алтмышадяк мейиди вар.
Эенерал Щябиб бяй Сялимов
***
"Щярб назириня!”
Ханкяндиндян Шушайа шоссе йолу Малыбяйли кяндиндян йцксякликляр
васитясиля Дашкяндя, ъянубда Манашарх кянди дя дахил олмагла
Шушакяндядяк узанан ермяни мювгеляриндян атяшя тутулмушду. Щямин
мювгелярдя сайы тяхминян ики миндян аз олмайан ясэярляр, даь топлары вя ики
пулемйотла силащланмыш Яскярандан чякилмиш ермяниляр, еляъя дя бцтцн ятраф
кяндлярдян силащлы адамлар ъямляшмишдиляр.
Щцъум саат онда цч колонла башланды: юндя губалылар, саь ъинащы ютцбкечмякля Малыбяйлидян, Шушакянддян шяргя олан йцксякликдя ики даь топу
олан Татар алайы, дцшмянин сол ъинащыны Шушакянд гябиристанлыьы тяряфдян
ютцб кечмяк цчцн кяся йолла Бакы алайынын табору эюндярилмишди.
Зати-Алиниз тяряфиндян йарадылан шанлы гошунларымыз кющня, дюйцшлярдя
бяркидилмиш щиссяляря мяхсус шцъаятля вурушурдулар.
Дюйцшцн гящряманлары бунлар иди: шыьыйараг Дашкянд йцксяклийини яля
кечирян губалылар вя бир нечя басгына бахмайараг бир ан да сарсылмайан вя
цзяриня дцшян щяр мярмийя эюря дярщал ъаваб атяши ачан подполковник
Бящрам бяй Нябибяйовун батарейасы.
Саат он ики радяляриндя мяним ещтийатымын щимайяси иля бакылыларла бирликдя
губалылар тяряфиндян ъинащлардан ящатя олунан вя чевик щямляйя мяруз галан
дцшмян сарсылды вя Кешишкяндя тяряф гачмаьа цз тутду.
Саат ийирми радяляриндя гошунларын бир щиссяси иля Шушайа эялдим. Бцтцн
дястя бура топлашыр. Гошунлар цч эцнлцк дюйцшлярдян бярк йорулублар вя чох
эцман ки, сабащ онлара истиращят веряъяйям.
Эенерал Щябиб бяй Сялимов.
8 апрел 1920-ъи ил."
***
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10 апрел 1920-ъи ил, Шуша.
Подполковник Бящрам бяй Нябибяйовун цчцнъц батарейасынын топлары
тамамиля йарарсыз щала дцшдцйц цчцн онларын 1902-ъи ил нцмуняли поршенли
топларла явяз олунмасы вя йахшы олар ки, йени батарейа эюндярилмяси щаггында
тяъили сярянъам вермянизи хащиш едирям.
Эенерал Щябиб бяй Сялимов.
***
Гарабаьда дюйцшцн вязиййяти щаггында
Эенерал Яли аьа Шыхлинскийя мялумат
8 апрел 1920-ъи ил
Дыь кянди истигамятиндя ирялиляйян дцшмян Абдаллар кяндиндян вурулуб
чыхарылды. Забуг чайынын о тайына гядяр говулду. Бизимкиляр Йарма кяндини
алыб Кечял даьына эедян йолу Абдаллара гядяр тямизлядиляр.
Ъаваншир алайыны йенидян тяшкил етмяк цчцн Гарабаь алайындан бир бюлцйц
дя она бирляшдирдим. Йени тяшкил етдийимиз даь батарейасынын эцъц иля дцшмяни
Забух чайынын о тайындан да говуб чыхартмагдыр.
Эенерал Щябиб бяй Сялимов.
***

"Щярб назириня
Бу эцнкц вязиййят ящали арасында чахнашма йаратды. Онлар бизим Аьбулаг
йахынлыьында дайанан алайымызы хябярдар етмядян чахнашма салараг, гачыр.
Абдал кяндиндя олан ясэярлярин бир щиссясини дя архаларынъа апарырлар.
Бцтцн бунлар араларында ики миня йахын силащлы шяхсляр олан Аьдам
ящалисинин эюзляри гаршысында баш верирди.
Бир няфяр беля Эцлаблыларын кюмяйиня эетмяди, яксиня ики-цч йцз ермянинин
Эцлаблыда эюрцнмяси бцтцн "мярд гарабаьлылары" чахнашмайа салды, ялбяття
онлар сяс-кцйя салараг мяркязя телеграм вурдулар вя Бакы да тез онларын
кюмяйиня эялди.
Мян Гарабаьда баш верян щадисялярдян хябярдарам вя шяраитя эюря
мцмкцн олан бцтцн тядбирлярдян истифадя едирям. Лакин абдаллыларын,
эцлаблыларын, Хачынки кянд ящалисинин арзусу иля гошуну ата билмярям. Айын
он доггузунда сящяр саат онда мян юзцм Аьдамда олдум, партизанлар
цчцн мящкямя гурдум, лазым олан тядбирляри эюрдцм.
Нятиъядя биз Эцлябирд кяндини, Гызыл щцндцрлцйцнц тутмушуг, Абдал
кяндиня щцъуму давам етдиририк.
Мяня инанын ки, мян юзцмц горумурам, шяхсян олдуьум вя командирлик
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етдийим йерлярдя дцшмянин бизи гяфлятян йахаламасына йол вермяйяъяйям.
Татар алайынын дярщал гайыдыб Ъябрайыла эялмясинин бюйцк ящямиййяти
олар, чцнки бу алайын яксяриййятини лязэиляр тяшкил едир, бу да Губа гязасында
аз файда веря биляр.
Эенерал Щябиб бяй Сялимов.
10 апрел 1920-ъи ил."
***
"Бакы, эенерал-лейтенант Яли аьа Шыхлинскийя
Дцнянки дюйцш эюстярди ки, ермяниляр бцтцн васитялярдян истифадя едибляр.
Ясэяран ъябщясиндя Дилиъандан эялмиш, яла тялим едилмиш вя чох эюзял дюйцш
апаран Дяли Газарын партизанлары бир йеря ъямляшибляр. Индики партизанлара
цмид бяслямяк олмаз. Онлара кясярли сюз, халга чохлу пул вя бцтцн башга
васитялярля кюмяклик эюстярмяк лазымдыр ки, онлар Вятяня даща бюйцк щявясля
хидмят етсинляр. Тякрар едирям, мясяля чох ъиддидир, артыг Ермянистан вя
Азярбайъан арасында Гарабаьда эизли мцщарибя эедир. Щяр тяряфдян
патронлар тяляб едирляр. Онларын нечяйя олурса-олсун, алыныб эятирилмяси
ваъибдир. Щазырда дювлятин ещтийатлары Эянъядян Араза гядяр яразидяки ъябщя
цчцн, дцшмянля мцгайисядя щяддиндян артыг аздыр. Анъаг етибарлы вя йахшы
тяшкил олунмуш партизанлары мцвяггяти бизим тяряфя йюнялдя билярляр.
Эенерал Щябиб бяй СЯЛИМОВ.
31 март 1920-ъи ил."

***
"Бакы, эенерал-лейтенант Яли аьа Шыхлинскийя
Дронун (Гарабаь яразисиндя дюйцшян ермяни-дашнак силащлы бирляшмяляринин командири - Ш.Н.) гцввяляринин щцъуму заманы Шуша шящяринин
вязиййятинин ня дяряъя аьыр ола биляъяйини нязяря алараг, ермяниляря Ъавад
гязасы тяряфиндян эцълц тязйиг эюстярилмясини лазым билирям. Ейни заманда
Иран шащсевянляри Зянэязур гязасына сохулсайдылар, даща йахшы оларды. Эениш
щцъум ямялиййаты апармаг цчцн тяк Ъябрайыл гязасынын вясаити кифайят
дейилдир.

АДР-ин Гарабаь ярази гошунларынын команданы,
Эенерал Щябиб бяй СЯЛИМОВ,
31 март 1920-ъи ил."
***
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1918-20-ъи иллярдя Милли Азярбайъан Ордусунун йаранмасында явязсиз
хидмятляри олан эенерал Щябиб бяй Сялимов 1881-ъи ил fevralın 8-də İrəvanda
анадан олуб.
Onun 1920-ci il aprel çevrilişinə qədər olan hərbi fəaliyyəti Rusiya Dövlət Hərbi
Tarix arxivində (f.409, s. l, it 37290. v. 1-6, şəxsi iş №976) saxlanılır1. Sənəddə
göstərilir ki, generalın atası Hacı Yusif İrəvan quberniyasında məhkəmə iclasçısı
vəzivəsində işləyib. Bir sinifli İrəvan Müəllimlər Seminariyasını bitirən Həbib bəy
İrəvan gimnaziyasına qəbul olunur və gimnaziyanı birinci dərəcəylə qurtarır. 1900-cu
il avqustun 12-də orduya könüllü gələn Həbib bəy 156-cı Yelizavetpol süvari alyında
bir il iki ay xidmət edir. Unter zabit rütbəsi alır. O, Tiflisdəki süvari məktəbini 1902ci il sentyabrın 1-də əla qiymətlərlə bitirir. Üçüncün Qafqaz atıcı batalyonunda xidmət
edən Həbib bəy 1907-il avqustun 6-da üçüncü rotanin komandiri təyin olunur. Həmin
il setyabrın 22-də “Müqəddəs Vladimir” ordeninin dördüncü dərəcəsi ilə təltif olunur.
Sülh dövründə gənc zabitin belə bir yüksək ordenlə təltif olunması nadir hadisə idi.
Sənədlərdə göstəilir ki, 1906-cı il iyulun 16-dan dekabrın 4-ə qədər Həbib bəy Şuşada
ezamiyyətdə olarkən atıcı batalyonu ilə əhalini daşnaklardan qorumuşdur.
Sonrakı illərdə (1908-1910) beşinci Qafqaz atıcı batalyonun sıralarında Culfa
sərhədlərində və İrandakı Qəzvin hərbi dəstəsində xidmət edən Həbib bəy Tehranda
“Kəşfiyyatın məxfi tapşırığı” ilə fəaliyyət göstərmişdi. 1912-ci il avqustun 9-da Həbib
bəy Səlimova ştabs-kapitan rütbəsi verilmişdi.
Ъцмщуриййят дюврцнцн ян эюркямли сяркярдяляриндян бири, эенерал-майор
Щябиб бяй Щаъы Йусиф оьлу Сялимов 1918-ъи ил мартын 4-дя Петрограда Баш
Гярарэащын Николайев Щярби Академийасыны битириб.
Баш Гярарэащ ряиси кими мцщцм вязифяйя тяйин олунан Щябиб бяй ня
кабинет, ня дя мяиййят эенералы олмамышдыр. Милли ордумузун ил йарымлыг
фяалиййятиндя даим юн ъябщядя олмуш, фитри щярби истедады иля Азярбайъанын
мцстягиллийиня тяъавцз етмяк истяйян силащлы дцшмяни мящв етмишдир. Тяяссцф
ки, бу шющрятин юмрц узун чякмяди. Щямин илин апрелиндя юлкямизя басгын
едян болшевик-дашнак гцввяляри мярд вя йенилмяз эенерал Щябиб бяй
Сялимову мящв етмяк цчцн мин бир фяндкирлийя ял атдылар.
Республика Милли Тящлцкясизлик Назирлийинин архив сянядляриндян юйрянирик
ки, май айында Щябиб бяй Сялимов Нахчывана щярби комиссар тяйин олунур.
1920-ъи ил ийулун 19-да Нахчыван шящяр эенерал-губернаторунун 3402 сайлы
1. Həbib bəy Səlimovun 1912-ci ilə qədərki “Şəxsi işi”ni bizə göndərən Moskvada yaşayan
tədqiqatçı-alim Eldar İsmayılova təşəkkürümüzü bildiririk. - Ş.N
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мющцрлц рясми сяняди иля Тябриз шящяриня тиъарят мясяляляри иля мяшьул олмаг
цчцн он дюрд эцнлцйя езам олунур.
Августун 26-да Нахчыван Ингилаб комитясинин сядри ХI ордунун хцсуси
шюбя ряиси, ъяллад Семйон Панкротова йазылы мялумат верир ки, Щябиб бяй
Сялимов ийунун 30-да гайытды. Гызыл ордунун ещтийаъы олдуьу тиъарят
мящсулларындан кифайят гядяр эятиря билмишдир.
Сентйабрын 1-дя щябс олунан эенерал Щябиб бяй Сялимов цчцн 2017 сайлы
щябс вярягяси йазылыр. Йаланчы иттищамларын "байрамы" башлайыр. Адамын
варлыьыны сарсыдан одур ки, Губин сойадлы русдан башга йаланчы иттищамларын
яксяр мцяллифляри юз диндашларымыздыр. Онлар чалышыр ки, эенерал Щябиб бяйин
йухарыда хатырлатдыьымыз Ясэяран, Гарабаь, Муьан вя Лянкяран
дюйцшляриндя явязолунмаз хидмятлярини дансынлар. Алынмыр, аь йалан беля
иэид эенералын щярби фяалиййятиня лякя сала билмир. Онда нахяляфляр башга
фяндя ял атырлар. Дейирляр ки, 1918-ъи илдя тцрк эенералы Нуру Паша
Азярбайъана эяляндя Щябиб бяй Сялимов онун ордусунда болшевикляря гаршы
дюйцшляр апармышдыр.
Бу тарихи факт щягигятян олмушдур. Эянъядян сонра ъябщяни ики йеря шимал вя ъянуб групларына айыран Нуру Паша Ъянуб групунун командири
полковник Щябиб бяй Сялимову тяйин етмишди.
Щятта сонралар (1934-ъу илдя) вятяни Тцркийядя "Бюйцк щярбдя Бакы
йолларында" адлы китаб йазан тцрк подполковники Рцштц бяй Щябиб бяй
Сялимову ясяриндя иэид бир сяркярдя кими хатырлайыр: "Ъясур, дюйцш техникасыны
эюзял билян тцрк ордусунун йцксяк рцтбяли забитляри тяряфиндян лайигинъя
гиймятляндирилян полковник Щябиб бяй рус ордусунда йетишмиш азярбайъанлы
забитлярдяндир". Гярибя бурасыдыр ки, болшевикляря гуйруг булайыб Щябиб бяй
Сялимов щаггында ифтира, йаланчы иттищамлар верян диндашымыз ротмистрин юзц
дя тцрклярля бирэя дюйцшлярдя иштирак етмишди. Милли Тящлцкясизлик Назирлийинин
архив сянядяляриндян юйряня билдим ки, ротмистри (нцфузлу няслиня щюрмятим
олдуьуна эюря ротмистрин адыны, сойадыны чякмяк истямирям) 1926-ъы илдя
болшевик ЧК-сы Соловетск адаларына юмцрлцк сцрэцня эюндяриб. Аталар
демишкян, юзэяйя гуйу газанын юзц дя дцшяр.
Йухарыда хатырлатдым ки, эенерал Щябиб бяй Сялимовун милли ордуда вязифяси
Баш Гярарэащ ряиси иди. Пешякар щярбчиляр йахшы билирляр ки, гярарэащ ордуну идаря
едян аьыл, бейин демякдир. Мяэяр дцнйа шющрятли сяркярдя, щярбиййя назири Сямяд
бяй Мещмандаров вя онун мцавини "артиллерийанын аллащы" Яли аьа Шыхлински кими
пешякар щярбчиляр, болшевикляря гуйруг булайан ротмистрин зяиф командир зянн
етдийи Щябиб бяй Сялимову Баш Гярарэащ ряиси кими мясул вязифяйя тяйин
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едярдилярми? 1919-ъу ил февралын 26-да отуз бир сайлы ямрля полковник Щябиб бяй
Сялимова эенерал-майор рцтбяси верярдилярди? Ялбяття йох!
Эенерал Щябиб бяй Сялимов 1918-20-ъи иллярдя милли ордумузда хидмят
едян, миллийятъя Литва татары олан эенерал-лейтенант Мяммяд бяй
Сулкевичдян сонра икинъи эенералдыр ки, али щярби тящсили варды.
Эенерал Щябиб бяй Сялимовун иттищамларында йазылыр ки, Тифлисдя вя
Бакыда тяшкилат фяалиййят эюстярир. Онлар цсйана щазырлашырлар. Тифлис вя
Батумда яксингилабчылара эенерал Вранэел, эенерал Сялимов васитясиля силащ
эюндярир. Бакы губернийасынын Ъавад гязасы Иранын Шащсевян гулдурларынын
кюмяйи иля цсйана щазырлашыр, кюмяйи эенерал Сялимовдан алырды.
Сонракы иттищамлардан мялум олур ки, нийя мящз эенерал Сялимову,
Нахчыван Щярби Комиссарыны онун вязифясиня, сянятиня щеч бир дяхли олмайан
тиъарят малы эятирмяйя Ирана эюндярмишляр. Бунларын щамысы мярд эенерал
Щябиб бяй Сялимову щябс етмяк цчцн щазырлыг иди.
Цч ай йарым щябсханада цзяриня охунан йаланчы иттищамлары вя
цзляшмяляри йазылы шякилдя рядд едян милли орду эенералы Щябиб бяй Сялимову
эцллялямяк цчцн "Иран мясяляси", 1919-ъу илдя Лянкаран йцрцшцндя йерли
Муьан ящалисини эуйа сойуб-таламасы, аьгвардийачы прапоршик Дубининля,
Нуру Паша вя Зейналовла ялагяси, Ъцмщуриййят вахты Совет щюкумятиня
нифряти, Совет вахты Нахчыванда хан вя бяйлярля отуруб-дурмасы
болшевиклярин ялиндя даща "ясаслы" фактлар олуб.
Щямин вахтларда Нахчывандан "Азярбайъан Коммунист Партийасына"
Аз. ЧК-нын мцщцм шюбя катибинин тарихсиз вя имзасыз данос - мяктубу
эенерал-майор Щябиб бяй Сялимовун ъаван юмрцня сон гоймаг цчцн
ъанфяшанлыгла тяшкил олунурду.
Данос-мяктубда охуйуруг: "Яксингилабчы эенерал Щябиб бяй Сялимов
Нахчыван ящалиси арасында шайяляр йайыр, хан вя бяйлярля Совет щюкумятинин
ялейщиня ишляйир. О, илк дяфя Нахчывана эяляндя Ингилабчы Тцрк щюкумятиня
мяктуб эюндяриб ки, йерли Азярбайъан ящалиси Гырмызы орду тяряфиндян язилиб
гул щалына салыныр. Бу мяктубу барядя эенерал Щ. Сялимовун юзц бизимля
бирэя ишляйян ермянилярля сющбятиндя ачыг дейиб. О, Иранда оланда да бурдан
гачыб эетмиш, хан вя бяйлярля отуруб дурурмуш. Бу эцн онун ящвал-рущиййяси
йерли ящалинин вя командири олдуьу ясэярлярин дашнаклара гаршы дюйцш рущуну
мящв едир. Онун беля йарамаз щярякятляриня дюзмяк мцмкцн дейил. Хащиш
едирик, фювгяладя щалда ону бурадан Бакыйа эюндярясиниз.
Аз. ЧК-нын мцщцм шюбя катиби.
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1920-ъи ил октйабрын 15-дя ися аэент мялумат верир ки, эенерал Щябиб бяй
Сялимовун тяшкилаты иля баьлы ашаьыдакылары юйряня билдим:
"Эенерал кечмиш рус ордусунда полковник рцтбясиндя хидмят едиб. Баш
Гярарэащ Академийасынын мязунудур. Азярбайъан щюкумяти ону эенералмайор рцтбяси иля тялтиф едиб. Тяшкил етдийи яксингилаби дястяни инди инэилисляр
малиййяляшдирир. Дястянин фяалиййят даиряси Араз чайынын сащилляридир. Онун
яксингилаби дястясинин цзвляри гулдур аьгвардийачыларын вя шащсевянлярин
галыгларындан тяшкил олунуб. Командир щейяти аьгвардийачы забитлярдян,
эцръц вя ермянилярдян (? - Ш.Н.) ибарятдир. Тяшкил олунмуш дястянин мягсяди:
яэяр эцръцляр вя ермяниляр щцъума кечярлярся, Бакы-Тифлис йолуну онларын
кюмяйи иля баьламаг. Янвяр Паша иля щяля щеч бир ялагяляри йохдур. Эенерал
Щябиб бяй Сялимов Мусават щюкумяти вахты Хялил Паша иля апардыьы
мцнагишяйя вя йарамаз щярякятляриня эюря мцсялман ящалиси арасында
щюрмятя малик дейил".
Эенерал Щябиб бяй Сялимова мяхсус 1920-ъи ил 19 декабр тарихли "Истинтаг
иши"нин доьсан доггузунъу сящифясиндян "Цчлц"йцн чыхарышы:
"Яксингилаби фяалиййятдя эцнащландырылан сабиг эенерал-майор Щябиб бяй
Йусиф оьлу Сялимовун 1241 сайлы ишиня бахылды. Онун эцнащлары
ашаьыдакылардан ибарятдир.
1. Совет щюкумятиня гаршы яксигилаби мцбаризяси. Мусават ордусунун
дюйцш щазырлыьында сахламасы вя рящбярлийи.
2. Эянъя цсйаны заманы Совет Азярбайъанындан гачмагда вя Ирандан
эялмиш гийамчы дястялярин Муьанда Гызыл ордуйа гаршы дюйцшляря рящбярликдя.
3. 1919-ъу илдя Муьанда ингилабчы кяндлиляри тяркисилащ етмякдя вя
гарятдя эцнащландырылыр.
Сялимова гаршы йцрцдцлян иттищамлар вя бир сыра башга ъинайятляр истинтаг
заманы тясдиг олунмушдур. Гярара алынды: Совет щюкумятиня гаршы чыхан
Щябиб бяй Йцсиф оьлу Сялимов эцллялянсин. Ондан алынан ямлак мцсадиря
олунсун вя республиканын эялириня кечирилсин. Ъинайят иши вя актлар архивя
тящвил верилсин.
Яслини имзалады: ХI Ордунун хцсуси шюбя ряиси Семйон Панкратов вя
бюйцк мцстянтиг Губин".
Нахчыван Мяркязи Дювлят Архивиндя сахланан сяксян ики нюмряли
протокол да ъясур эенерал щаггында аь йаланда долудур. 1920-ъи ил августун
ийирми икисиндя Нахчыван Комйачейкасынын иъласында щярби комиссар
Старовун сядрлийи вя Фйодоровун катиблийи иля йедди няфяр бошевик мусават
эенералы Щябиб бяй Сялимовун фяалиййяти барядя ишя бахыблар. Лакин ъями цч
няфяр - "Тройка" диндирилмишдир.
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Биринъи шяхс Шащтахтински: "Эенерал Сялимов зящмяткеш халгын сатгыныдыр,
сябатсыздыр. О, Бакыдан Ирана гачды вя орадан Нахчывана эялиб ъамааты диля
тутду ки, ящали разылыг версин, онун полку 600 ясэяр 10 ядяд топ вя бир нечя
пулемйотла Нахчывана эялсин. О, Совет щюкумяти ялейщиня тяблиьат апарырды.
Лакин индики щюкумятя гаршы эцнащыны бойнуна алмыр. Алайын силащларыны
Иранда сатыб мянимсямишдир".
Икинъи шяхс Рцстямов: "Мян Шащтахтинскинин дедиклярини тясдиг едирям вя
ялавя олараг билдирирям ки, эенерал Сялимов йерли ящалини баша салырды ки, онун
башчылыьы иля Нахчывана йени алай топлансын вя болшевикляр ялейщиня
вурушсунлар. О, щягигятян Совет щюкумяти ялейщиня тяблиьат апарырды..."
Цчцнъц шяхс Хялил bяй: "Дашнаклар Шушайа щцъум едяндя (1920-ъи ил март
айында - Ш.Н.) Азярбайъан щюкумяти корпус тяшкил едиб эенерал Сялимовун
башчылыьы иля ъябщяйя дашнакларла вурушмаьа эюндярди. Лакин Сялимовун
тяърцбясизлийи вя корпуса башчылыг едя билмядийиндян, хейли йаралы вя юлцм
щадисяляри олмушдур. Лакин мян ишя гарышандан сонра дюйцш мцвяффягиййятля
баша чатды вя дашнак щцъуму дармадаьын едилди1.
Бцтцн бунлардан сонра Азярбайъан щюкумяти она 242-ъи полка вя цчцнъц
кавполка башчылыг етмяйи тапшырды. О вахткы гырмызылар Бакыйа йахынлашырды,
мян она тяклиф етдим ки, гырмызылары мцдафия етсин. О, сюз верся дя, сюзцнц
йериня йетирмяди, сатгынлыг еляди. Совет щюкумяти ялейщиня тяблиьат апармаьа
башлады".
Йекунда: йолдаш Старов тяклиф етди ки, эенерал Щябиб бяй Сялимову щябс
едиб ХI ордунун щярби мящкямя советинин сярянъамына эюндярмяк.
Бцтцн бу йаланчы иттищамлардан сонра болшевикляр эенерал Щябиб бяй
Сялимову 1920-ъи ил декабрын 30-да, саат 10.30 дягигядя эцллялядиляр. Истинтиг
ишиндя Щябиб бяйя йцрцдцлян иттищамлардан бири дя онун ямлакынын мцсадиря
олунмасыдыр. Бяс няйи варды Щябиб бяй Сялимовун? Сянядлярдя эюстярилир ки,
субайдыр, 39 йашы вар. Гардашы иля бирэя йашайыр, ики десйатин торпаьы вя цч
десйатин дядя-баба баь сащяси. Вяссалам.

1.Нахчыванын мцщафизя команданы Хялил бяй тамамиля щагсыз вя гярязли данышыб. О
дюйцшлярдян йазылан чохлу хатирялярдя вя архив сянядляриндя дашнакларын 1920-ъи илин
мартында Шуша вя Ханкяндиндян язилиб чыхардылмасы мящз эенерал Щябиб бяй Сялимовун
командирлик мящаряти сайясиндя олдуьу дюня-дюня гейд олунуб. Болшевиклярин ялалтысы,
авантцрист Хялил бяйя ися щямин дюйцшдя кичик кюнцллцляр дястясинин командири олмушдур.
Эенерал-майор Щябиб бяй Сялимов ися Гарабаь ярази гошунларынын команданы иди. - Ш.Н.
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ЭЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ МЯММЯД БЯЙ СУЛКЕВИЧ
(1865-1920)
Хошбяхтям ки, мцсялман ордусунун
забити кими юлцрям. Худащафиз!
Эенерал Мяммяд бяй Сулкевичин
сон сюзляри.

Ъ

цмщуриййят дюврцнцн ийирми
бир дюйцш эенералы сырасында
охуъуну дцшцндцрян вя бир аз тяяъцбляндирян сойада раст эялмяк олар:
- Эенерал-лейтенант Мяммяд бяй
Сулкевич .
Эенерал Мяммяд бяй Сулкевич
миллийятъя Литва татарыдыр. Атасы
Александр Гусар алайында хидмят етмиш, подполковник рцтбясиня гядяр
йцксялмишдир.
Полшада йашайан мцщаъир Арслан
бяй йазыр ки, эенерал-лейтенант Мяммяд бяй Сулкевич он сяккизинъи илин
ахырларында Азярбайъан Республикасы Мцдафия Назирлийиндя Баш Гярарэащын ряиси олуб. Лакин Азярбайъан
Мяркязи Дювлят Йени Тарих Архивиндя сахланан щярби сянядляр бу факты инкар едир. Яввяла щямин тарихдя бизим
ордунун Баш Гярарэащ ряиси эенерал-майор Ябдцлщямид бяй Гайтабашы олмушдур. Икинъиси дя архив сянядляриндян айдын олур ки, Мяммяд бяй Сулкевич Азярбайъана он сяккизинъи илин декабрында эялиб вя 1919-ъу илин мартын
26-дяк Эянъядя йерляшян Биринъи Мцсялман Корпусунун командири олуб,
щямин тарихдя йцз гырх йедди нюмряли ямрля Баш Гярарэащ ряиси тяйин олунуб.
Щярби Назир Сямяд бяй Мещмандаровун вя эенерал Щябиб бяй Сялимовун
Эянъядя имзаладыьы бу ямрдя дейилир ки, эенерал-лейтенант Мяммяд бяй Сулкевич мартын 19-дан тяйин олундуьу вязифянин иърасына башласын.
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Архивдя сахланан даща бир сянядин Сулкевичин биографийасы цчцн
ящямиййятли олдуьуну нязяря алыб, охуъулара ону да тягдим етмяк истярдим.
Щярби Назирлийин дяфтярханасына мяхсус 15 октйабр 1919-ъу ил тарихли
сяняддя Сулкевичдян тяляб олунур ки, юзцнцн дини мяншяйи вя атасы барядя
мялумат версин. Вя хащиш олунур ки, эербли-мющцр цчцн дюрд манат да пул
юдясин.
Мяммяд бяй Сулкевич ися гара тушла йаздыьы яризясиндя онлара беля ъаваб
вермишдир: "Диним мцсялман, адым Мяммяд бяй, рцтбям эенераллейтенантдыр. Азярбайъан вятяндашлыьыны гябул едирям".
Эенерал Мяммяд бяй Сулкевич 1865-ъи ил ийунун ийирмисиндя Вилен
губернийасынын Кемейши йашайыш мянтягясиндя задяэан аилясиндя дцнйайа
эяляндя атасы онун адыны Мачей бяй гойса да сонралар Крымдакы фяалиййятиня
эюря татарлар она щюрмят яламяти олараг "Сцлейман Паша" ады вермишляр.
Биздя ися юзц кюнцллц олараг "Мяммяд бяй" адыны гябул етмишди.
Татар парламенти, татар халгы вя мятбуаты эенерал Сцлейман паша
Сулкевичи 1918-ъи илдя дювлят башчысы вязифясиндя бюйцк рущ йцксяклийи иля
гаршылашмышдыр. Щямин илин ийун айында о, Крым щюкумятиндя баш назир, щярби
назир вя дахили ишляр назири вязифялярини тутмушдур. Татар халгынын
мцстягиллийиня севинян илк дяфя дин вя дил гардашы Тцркийя олмушдур:
"Крым щюкумятинин Баш назири эенерал Сцлейман бяй Сулкевичя!
Ъяфяр бяйля бирэя Крымда щюкумят йаратдыьыныза эюря Сизи тябрик едирям.
Сизя ишиниздя уьурлар диляйир вя йени наилиййятляр арзу едирям. Тцркийя
щюкумяти юз мцттяфиги кими бу ишдя Сизя кюмяк етмяйи юзцня боръ билир.
Османлы империйасы да Сизя арха олаъаг вя йардым эюстяряъякдир.
Щярби Назир, Али Баш Командан Янвяр Паша".
"Таврически голос" гязети 1918-ъи илин ийун айында "Мцсялман миллятляринин
мцдафия ъямиййяти" адлы хябяр-йазысында билдирирди ки, эенерал-лейтенант
Сулкевичин фяал тяшяббцсц иля Симферопол шящяриндя "Русийада мцсялман
миллятляринин мцдафия ъямиййяти" йарадылмышдыр. Бу эцнлярдя эенерал Сулкевич
хцсуси мярузя иля Одессадан кечиб Бухарест шящяриня мцттяфиглярля эюрцшя
эетмишдир.
Крым татарлары арасында "Сцлейман Паша" ады бюйцк щюрмят вя ещтирамла
чякилирди. Халг Мачей бяй Сулкевичи "Сцлейман Паша" ады иля чаьырырды. Бу да
сябябсиз дейилди. Татар халгы арасында беля бир яфсаня йашайыр. Бу яфсаняйя
эюря рус империйасынын Крымдакы щюкмранлыьы мящв олдугдан сонра
шималдан бир мцсялман оьлу пейда олаъаг. Онларын азадлыг щярякатына
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башчылыг едяъяк. Бу адамын ады да Сцлейман Паша олаъагдыр. Халгын
инамынъа бу яфсаня 1918-ъи илдя щягигятя дюнмцшдц. Она эюря дя татар халгы
Мачей бяй Сулкевичи Сцлейман Паша тимсалында гябул етди.
Архив сянядляри даща бир факты да ашкарлайыр. Орада эюстярилир ки, эенерал
Сулкевич Азярбайъана тяк эялмямишдир.
Казым бяй Сулкевич Мусават щюкумятинин Хариъи Ишляр Назирлийиндя
дяфтярхана директору олмушдур. Чох тяяссцф ки, онларын гардаш, йохса
ямиоьлу олдуьуну мцяййянляшдирмяк мцмкцн олмады. Мящз бу сябябдян
дя бязи тядгигатчылар сящвян эенерал-лейтенант Мяммяд бяйи Казым бяй
Сулкевич кими дя йазырлар.
Мярйям ханым Сулкевич ися мяшщур милйончу Щ.З. Таьыйевин гыз
мяктябиндя мцяллим ишлямиш вя Бакы Мцсялман гадынларынын Хейриййя
Ъямиййятинин фяал цзвц олмушдур. Диэяр бир зийалы гадын - Лейла ханым
Сулкевич Азярбайъан Парламентинин дяфтярхана ишляри идарясиндя иш иърачысы
вязифясиндя ишлямишдир.
Ингилабдан яввял дини мцсялман олан оьуллара щярби академик тящсил
алмаг демяк олар ки, нясиб олмамышдыр. Индийя гядярки тядгигатымызда
Мяммяд бяй Сулкевич империйанын Баш Гярарэащ Академийасында али щярби
тящсил алан илк диндашымыздыр.1
Мяшщур Полша-Лвов татар ясилзадяляриндян олан Сулкевич щяйатыны щярб
сянятиня щяср етмишдир. О, Воронеждяки Михайловск кадет корпусуну
битирдикдян сонра Петербурга эедяряк Михайловск артиллерийа мяктябиня
дахил олмушдур. Мяктяби биринъи дяряъя иля битирян Сулкевич поручик
рцтбясиндя алтынъы артиллерийа бригадасына хидмятя эюндярилир. 1883-ъц ил
октйабрын 3-дя мцвяффягиййятля имтащан вериб, Баш Гярарэащын Николайев
академийасына дахил олур. Щярб елми сащясиндя газандыьы уьурлара эюря Баш
Гярарэащын Николайев Академийасы ону штабс-капитан рцтбясиля тялтиф едир.
1894-ъц ил, ийулун ийирмисиндя ися Сулкевич капитан рцтбяси алыр. Хидмят цчцн
5084 сайлы ямрля Одесса Щярби Даирясиндяки йеддинъи орду корпусунун
гярарэащына эюндярилир.
1899-ъу илдя Сцлейман бяй Сулкевич илк мцкафатыны - "Мцгяддяс
Станислав" орденини алыр. Щямин илин декабр айында Сулкевичя подполковник
рцтбяси верилир вя Одесса Щярби Даиря гярарэащына баш йавяр тяйин олунур.
1. Баш Гярарэащын Николайев щярби академийасыны 1918-ъи ил мартын 4-дя Петрограда битирян
икинъи эенералымыз Щябиб бяй Щаъы Йусиф оьлу Сялимов (1881-1920) олмушдур. Ш.Н.
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1903-ъц ил, октйабрын цчцндя нювбяти тяйинатла о, он бешинъи пийада
дивизийасына гярарэащ ряиси вязифясиня эюндярилир. Щямин ил декабрын алтысында
она нювбядян кянар полковник рцтбяси верилир.
1904-1905-ъи иллярдя о, Рус-йапон мцщарибясиндя ялащязрят императорун
табелийиндя олан сяккизинъи орду корпусунда шяряфли дюйцш йолу кечмишдир.
Полковник Сцлейман бяй Сулкевич 1905-ъи ил февралын алтысындан 25-дяк
мяшщур Мукден дюйцшляринин иштиракчысы олмушдур. 1905-ъи илин ийун айында
ися ялли йеддинъи Модлин пийада полкунун команданлыьыны гябул етди.
Цмумиййятля полковник Сулкевич 1904-ъц ил нойабрын 8-дян 1906-ъы илин
феврал айынадяк дюйцшян орду щиссяляриндя хидмятдя олмушдур.
Йапонийа иля мцщарибядя Сцлейман бяй Сулкевич юзцнц ян йахшы забит
дюйцшчц кими эюстярмишдир. Рус-йапон мцщарибяси илляриндя онун хидмятляри
икинъи дяряъяли "Мцгяддяс Анна" (гылынъла бирэя), дюрдцнъц дяряъяли
"Мцгяддяс Владимир" (бант вя гылынъла бирэя) орденляри иля гиймятляндирилмишдир. 1906-ъы ил нойабрын 18-дя Йапонлара гаршы инадлы дюйцшлярдяки
фяалиййятляриня эюря цстц йазылы "Иэидлийя эюря" гызыл силащла тялтиф олунмушдур.
1910-ъу ил ийунун 23-дя Сулкевич Баш Гярарэащ ряиси йанында тапшырыг цзря
гярарэащ забити тяйин олунур. Щямин илин пайызында щярби хидмятдяки яла
фяалиййятиня эюря она эенерал-майор рцтбяси верилир вя Иркутск гярарэащ щярби
даиряси цзря эенерал-квартирмейстер вязифясиня тяйин олунур. Кечдийи бу
хидмят илляриндя Сцлейман бяй Сулкевич икинъи вя цчцнъц дяряъяли "Мцгяддяс
Владимир" кавалер орденляриня лайиг эюрцлцб. Он сяккизинъи илин яввялляриндя
империйа ордусунда хидмятини битирир.
Истедадлы сяркярдя кими танынан Мяммяд бяй щям дя щярб елминин
танынмыш алими иди. Одесса Щярби Даирясинин тяшкилатчысы олан Сулкевич бир
мцддят щямин даиря гошунларынын гярарэащ ряиси олмушду. Мяммяд бяй
Сулкевич юзцнцн ямрляриндян, елми ясярлярдян вя мяслящятлярдян ибарят
икиъилдлик ясярлярини няшр етмишдир. Рус тядгигатчыларынын йаздыьына эюря, онун
щярби тювсийяляриндян няинки Русийада, щятта хариъи юлкялярин ордуларында да
истифадя олунмушдур.
Эенерал Мяммяд бяй Сулкевичи Русийада йашайан мцсялманларын талейи
ъидди дцшцндцрмцшдцр. Диндашларынын христианлар арасында азад няфяс алмамасы, сярбяст йашамамалары ону гейрятли вятяндаш кими щямишя наращат
етмишдир. О, 1902-ъи илдя Полша шяргшцнасы, Петербург Университетинин
профессору Антон Мухлинскинин (1808 -1877) "Литва татарларынын мяншяйинин
арашдырылмасы вя вязиййяти" китабыны Одессада юз хяръиня няшр етмишди.
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1915-ъи илдя нцмуняви дюйцш хидмятляриня вя бюйцк орду бирляшмясиня
гейри-ади баъарыгла рящбярлик етдийиня эюря эенерал-майор Сцлейман бяй
Сулкевич биринъи дяряъяли "Мцгяддяс Станислав" ордени иля (гылынъла бирэя)
тялтиф олунур. Ону да хатырладаг ки, ялащязрят император щямин или
ъябщялярдяки мцвяффягиййятляря вя орду бирляшмяляриня баъарыгла
команданлыг етдикляриня эюря беш мцсялман эенералыны сяхавятля тялтиф
етмишди: Дюрдцнъц Орду Корпусунун команданы там артиллерийа эенералы,
миллийятъя чечен Ерис хан Султан Эярай Ялийевя (1855-1920) "Аь гартал"
ордени, Икинъи Гафгаз Орду Корпусунун команданы эенерал-лейтенант
Сямяд бяй Мещмандарова (1855-1931) биринъи дяряъяли "Мцгяддяс
Станислав" ордени, Али Баш Командан йанында артиллерийа цзря тапшырыг
эенералы Яли аьа Шыхлинскийя (1865-1943) биринъи дяряъяли "Мцгяддяс
Станислав" ордени вя сцвари корпусунун команданы Щцсейн хан
Нахчыванскийя (1863-1920) "Аь гартал"1 ордени верилмишдир.
1916-ъи ил апрелин 26-да отуз цчцнъц пийада дивизийасынын командири
Мяммяд бяй Сулкевичя эенерал-лейтенант рцтбяси верилиб. Буна гядяр о, он
биринъи ордуда йеддинъи корпус гярарэащынын ряиси иди. Биринъи Ъащан мцщарибяси башлананда онун гярарэащ мянзили Казан шящяриндя йерляшмишдир. О,
"Ясэяри шуро" татар тяшкилатынын Мяркязи Комитяси иля сых ялагя сахлайыр вя Румынийа ъябщясиндя мцсялманлардан ибарят Биринъи Ялащиддя корпусу тяшкил
едир. Эенерал Сулкевичин цч мцсялман дивизийасынын тяшкили щаггында арайышы
Цмумрусийа Мцсялман Шурасынын "Хябярляр"индя, 1917-ъи илдя халга чатдырылыб.
Мцсялман Щярби Корпусу йарадан Мяммяд бяйин ян бюйцк арзусу
Казана, йа да Крыма эедиб диндашларынын милли истяк вя арзуларыны щяйата
кечирмяк иди. Нящайят, 1918-ъи илин йазында "Ясэяри шуро" нун ямриля
Сулкевич юз корпусу иля Крыма эялир. Бу вахт Крымда вязиййят олдугъа аьыр
иди. "Болшевикляр вящшиъясиня йерли ящалинин ганыны тюкцрдцляр". (Эенерал
Антон Деникинин "Рус гийамы щаггында очеркляр" китабы).
Бу заман юлкядяки анархийадан истифадя едян алман эенералы Кошанын
дивизийасы да эялиб Крыма чыхмышды. Эенерал Кошанын дястяляри Сулкевичин
Корпусунун йолуну кясиб ону тярксилащ едир. Лакин алманларла сцлщ
1 "Аь гартал" орденини 1705-ъи илдя Полша кралы II Август тясис етмишдир. 1831-ъи илдян Русийа
орденляри сырасына дахил едилиб. Орденин йалныз бир али дяряъяси вардыр. Бир гайда олараг бу
орденля али командан щейяти - эенераллар тялтиф олуна билярди. Ш.Н.
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данышыгларындан сонра онларын кюмяйи вя тяклифи иля Сулкевич Крымын Баш
Назири тяйин олунур.
Эенерал Сулкевичин Крым дюврц юзцнцн сийаси фяаллыьы иля чох мараглыдыр.
Татар ящалисинин мювгейинин сабитляшмясиндя бир сыра тядбирляри щяйата
кечирмиш, Крым дювлятиня башчылыг етдийини демяк кифайятдир.
Сулкевичин Бейнялхалг сийасятдя ян мцщцм аддымларындан бири Крым
щюкумятинин сяфири кими татарларын "Миллят" гязетинин кечмиш баш редактору
Щясян Сябри Айвазову (1878-1988) Истанбула Крым дювлятинин сяфири
эюндярмяси олду. Бу да Тцркийядя бюйцк рущ йцксяклийи иля гаршыланды. Она
Авропа сяфирляри арасында фяхри йер айрылды. Ейни заманда Крым сяфиринин
Истанбулда олмасы Берлиндя бир гядяр наращатчылыг йаратды. Эенерал Сулкевич
щюкумяти кечмиш Русийа империйасынын яразисиндя йаранмыш башга мцсялман
дювлятляри иля дя ялагя йаратды. Мящз бу мягсядля дя Азярбайъанын Бакыдакы
щярби назиринин адына хош мярамлы мяктуб эюндярилмишди. Эенерал Сямяд
бяй Мещмандаровла онлар щяля Порт-Артур дюйцшляриндя таныш олмушдулар.
Эенерал Мяммяд бяй Сулкевич щюкумяти щуманизм принсипляриня
архаланды, о, юзц ися щягиги мянада демократ сийасятчи иди.
1918-ъи илин сонларында Крымын талейиндя дяйишиклик олду. Аьгвардийачы
эенерал Антон Деникинин кюнцллц ордусу Крымы зябт етди. Эенерал Сулкевич
щюкумяти йыхылды. Ня Вилщем щюкумяти, ня дя Тцркийя она кюмяк едя билмяди.
Чцнки юзляриндя дя вязиййят аьыр иди. 1918-ъи ил нойабрын 3-дя алман эенералы
Кош мяктубла Сулкевичя билдирди ки, бундан сонра она кюмяк едя билмяйяъяк.
Она эюря дя йарымаданын талейи дяйишди. Мяммядбяй Сулкевич Кюнцллц
Ордунун команданы Антон Деникинин тязйиги иля Крымы тярк етмяли олур.
Аьгвардийачы эенерал Антон Деникин йазыр ки, нойабрын дюрдцндя Мяммядбяй Сулкевич мяня - Йекатеринодара телеграм эюндярди ки, Алманийа
гошунлары арасында сцрятли даьылма эедир. Силащлы гцввя олмадыьына эюря
(алманлар Крымда силащлы гцвввяляр йарадылмасыны гяти сурятдя гаьан едибляр
- Ш. Н.), мцбаризя цчцн щеч бир дайаг йохдур. Йенидян партлайышлар вя болшевиклярин амансызлыглары тякрар олуна биляр. Вязиййят мцттяфиглярин донанмасынын вя кюнцллцлярин тезликля кюмяйя эялмясини айдын сурятдя тяляб едир.
Сол партийаларын мцбаризяси вя эцълц тяблиьатына эюря мяним кабинетим юз
сялащиййятляриндян ял чякир, юз йерини кадетлярдян, сосиалистлярдян вя
татарлардан ибарят коалисийалы назирлийя верир... "
Бундан сонра эенерал-лейтенант Мяммяд бяй Сулкевич Азярбайъана
эялир. Аз мцддятдя биринъи сцвари мцсялман дивизийасынын командири вя сонра
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Баш Гярарэащын ряиси олур. Хцсусиля, 1919-ъу илин ийун айынын он алтысында
Азярбайъан вя Эцръцстан щюкумятляри арасында щярби иттифагын
баьланмасында Сулкевичин бюйцк кюмяйи олуб. Бу тяшяббцсц о иряли сцрмцшдц:
"Цч ил мцддятиндя имзаланмыш щярби мцдафия пактына эюря Азярбайъанын вя
Эцръцстанын истиглалиййят вя ярази бцтювлцйцня щяр щансы дювлят тяряфиндян
тяъавцз олдуьу тягдирдя мцгавилядя олан тяряфляр бир-бириня йардым эюстярмяйя
борълу идиляр" (Ъ. Щясянов "Аь лякя"лярин гара кюлэяси" китабы, 1991, сящ.85).
Щяр ики тяряф цчцн ъидди мцдафия характери дашыйан, он маддяли мцгавиляни
Азярбайъан Республикасы тяряфиндян Хариъи Ишляр назири Мяммядйусиф
Ъяфяров, Щярби назир Сямяд бяй Мещмандаров, Баш Гярарэащ ряиси
Мяммяд бяй Сулкевич, Эцръцстан Республикасы тяряфиндян ися Хариъи Ишляр
назири Эегечкори, Щярби назир Рамишвили, Щярби назирин кюмякчиси
Гедеванов вя эенерал Одишелидзе имзаламышдылар.
1920-ъи илин майында болшевикляр эенерал Мяммяд бяй Сулкевичи щябс едиб
Бакы Фювгяладя Комитясинин зирзямисиня салырлар1. Ийулун 15-дя "Яксингилаби
фяалиййятдя" иттищам олдуьуна эюря эцлляляйирляр.
Мяммяд Ямин Рясулзадя "Азярбайъан Ъцмщуриййяти" китабында
ийирминъи илдя эцллялянян эенерал Мяммядбяй Сулкевичин адыны йана-йана
чякир. Онун мярд, мцбариз бир шяхсиййят олдуьуну ифтихарла гейд едир. О,
хатиряляриндя йазыр:
"Гардашым, (яслиндя ямиси оьлу - Ш.Н.) парламент цзвц Мещмед Яли бяйин
щекайятини илк дяфя халга чатдырмаг истяйирям. О, горхмаз эенерал Мяммяд
бяй Сулкевичин гящряманъасына юлцмцнцн шащидидир. Онунла бир камерада
олан Мещмед Яли бяй сюйляйирди: "Эенерала ямр етдиляр ки, чекистлярин
ардынъа эетсин. Бизя айдын олду ки, онун юлцм сааты чатыб. Ятрафа юлцм
сцкуту чюкмцшдц. Онун эюзляриня бахмаьа ъясарят етмирдик, биз тясялли сюзц
тапа билмирдик. Эенерал Сулкевичин юзц бизи габаглады, сакит, гятиййятли сясля
дедийи сюзляри юмрцм бойу унутмайаъаьам: "Хошбяхтям ки, мцсялман
Ордусунун забити кими юлцрям. Худащафиз!".
Эенерал-лейтенант Мяммяд бяй Сулкевич, юз мярд давранышы иля кюнцллц
гябул етдийи Азярбайъан вятяндашлыьыны вя Литва татарларынын шющрятини шяряфля
горуду.
Язаблы бир юмцр йолу кечяряк ялли беш йашында болшевик-дашнак эцллясинин
щагсыз гурбаны олан эенерал-лейтенант Мяммяд бяй Сулкевичин няинки
1 Индики Йусиф Мяммядялийев кцчясиндяки он беш сайлы евин зирзямисиня. - Ш.Н.
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Азярбайъанда, щеч Рус империйасы яразисиндя беля саь галан кимсяси йохдур.
Онун щаггында Мусават дюврцнцн архивиндя аз да олса мялумат галыб.
Шушадан, Ханкяндиндян вя Зянэязур експедисийасындан вурдуьу
телеграмлар, Баш Гярарэащ ряиси кими вердийи ямр вя сярянъамлар онун
Азярбайъаны црякдян севдийиня яйани сцбутдур.
Ряйасят вя стол севмяйян дюйцш эенералы Мяммяд бяй Сулкевич щямишя юн
ъябщядя олмуш, ясэярляри дюйцшя рущландырмышдыр.
Онун 1920-ъи ил йанварын 28-дя Шушадан Щярб назир явязи эенерал Яли аьа
Шыхлинскийя вурдуьу телеграмда охуйуруг:
"Шяхсиййятини йахшы таныдыьым вя биринъи Зянэязур експедисийасында яла
дюйцшцнцн шащиди олдуьум подполковник Новрузовун Гарабаь дястясинин
артиллерийа ряиси тяйин едилмяси цчцн вясадят едирям.
Баш Гярарэащ ряиси эенерал
Мяммяд бяй Сулкевич".
***
Эенерал Яли аьа Шыхлинскийя
Бу эцн йанварын 27-дя саат икидя автомобилля эенерал Теймур бяй
Новрузовла бирликдя Шушайа эетдик. Ханкянди гарнизонунун ряисини дя ора
чаьыртдырмышам. Сцвари дивизийасынын гярарэащы мяним тапшырыьымла пийада
гайдада Йевлахдан Ханкяндиня эедир.
Баш Гярарэащ ряиси эенерал
Мяммяд бяй Сулкевич".
***
Шушадан эенерал Яли аьа Шыхлинскийя
28.01.1920-ъи ил.
Эцръц тяййарячиляринин Сванетидя цсйаны йатырмаг тяърцбяси чятин кечиля
билян даь йерляриндян бу цсулун ялверишли олдуьуну сцбут етди. Эцръц
тяййарячиляринин арасында, беш пудлуг бомбаны цсйан етмиш кяндин цзяриня
атан лейтенант Макейев дя вар иди. Бу тяърцбядян еля о ъцр, тез, гяти нятиъяляр
веря билян Зянэязурда да истифадя етмяк олар. Телефон васитясиля Тифлисля ялагя
сахлайыб, мясяляни айдынлашдырын, Захарйадзе иля эцръц дилиндя данышын. Бир
аероплан эюндярмяк олар, юзц дя тяййарячиси Хан Яфшар ола биляр. Беляликля,
эцръц забитляринин бизим дахили експедисийаларда иштиракыны гадаьан едян
щярби конвенсийаны позмурлар. Учушлар гыса олаъаг, учуш радиусу йцз
версдян узаг олмайаъаг. Авиасийа базасы Шушада вя йа Ханкяндиндядир.
Ъавабы мяня телеграфла чатдырын. Йанварын 29-да Ханкяндиндя, йанварын 3065
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да ахшам Йевлахда, йанварын 31-дя Бакыда олаъаьам, бу щалда ъавабы
мяня евя чатдырын. Йевлаьа вагон эюндярмяк цчцн комендата тапшырыг
вермишям.
Баш Гярарэащ ряиси эенерал
Мяммяд бяй Сулкевич".
Ийирминъи илин ийулунда эенерал Мяммяд бяй Сулкевичин сон эцнцнцн
шащидляриндян бири дя Бакыда болшевикляр тяряфиндян щябс олунан Азярбайъан
Республикасынын Хариъи Ишляр Назирлийи дипломатик департаменти цмуми
шюбясинин мцдири Мечислав Станиславович Рудзински олмушдур:
- 1920-ъи ил апрелин ийирми сяккизиндя Азярбайъанда болшевик чеврилиши баш
верди. Мян Полша нцмайяндя щейятинин цзвляри иля бирликдя щябс едилдим. Бир
нечя эцндян сонра бизи Бакы Фювгяладя Комитясиня апардылар. Аз сонра
эенерал Мяммяд бяй Сулкевич дя бурайа эятирилди. Онун ящвал рущийяси чох
пис иди. Фикирляширди ки, эцлляляйяъякляр. Юзц щаггында вериляъяк гярары
тякминля эюзляйирди. Онунла бир камерада олдуьумдан бцтцн эцнц
дярдляширдик. Биринъи эцнц дюшямядя йатыр вя башымызын алтына йастыг явязи
гязет гойурдуг. Сонра ряфляр дцзялдилди. Чеврилишдян бир нечя щяфтя сонра
сцбщ чаьы чекистляр ичяри эиряряк бир нечя няфяри ойатдылар, онлара шейлярини
йыьмаьы ямр етдиляр. Чекистляр тялясдирир, щарайа апараъаглары барядя
мящбуслара щеч ня демирдиляр. Мян эенерал Мяммяд бяй Сулкевичин
йахынлыьында йатмышдым. Эенерал бизлярдян бир нечя няфярин ялини сыхмаьа
маъал тапды. Худащафизляшяркян о, там йягинликля билдирди ки, эцллялямяйя
апарырлар. Юзцмцзцн саь галаъаьымыза щеч бир цмидимиз олмаса да, она
тясялли верирдик. Ону да гейд етмялийям ки, эенерал юзцнц чох ляйагятли вя
мярданя апарырды. Бир нечя эцндян сонра гязетлярдя "яксингилаби
фяалиййятиндя" иттищам олунанларын эцллялянмяси щаггында мялуматы охудуг.
Бу сийащыда эенерал-лейтенант Мяммядбяй Сулкевичин фамилийасы да варды.
О да мяня мялумдур ки, эенерал Сулкевич щаггында щеч бир арашдырма,
мящкямя истинтагы олмады. О, Азярбайъан Демократик Ордусунун эенералы
олдуьуна эюря сорьусуз-суалсыз эцллялянди.
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СЦВАРИ ЭЕНЕРАЛЫ ЩЦСЕЙН ХАН НАХЧЫВАНСКИ
(1863-1919)
Петербург задяэанларынын сай-сечмя цзвляриндян
ибарят гвардийа сцвариляриня эенерал Щцсейн Хан
Нахчывански команданлыг едирди.
А. Солженитсин, "14 август"
романындан

Щ

цсейн хан Кялбалы хан
оьлу
Нахчыванскини
мцасирляри сярт, нцфузлу бир эенерал кими тясвир едирляр. Илк дяфя
мян онун шяклиня 1916-ъы илдя
чап олунмуш "Нива" журналынын
йеддинъи нюмрясиндя раст эялдим.
Доггуз няфяр али рцтбяли щярбчинин тясвир олундуьу шяклин алтында беля йазылыб: Гафгаз ъябщясинин Эеорэи думасы, Гафгаз ордусунун баш команданы, ъанишин Ялащязрят бюйцк кнйаз Николай Николайевич Романов1
(1856-1929), корпус командири
сцвари эенералы Калитин, кнйаз
Галитсин, эенерал Хан Нахчывански, эенерал Йанушкевич. Айаг
цстя дуранлар: эенерал Ватин,
Чирков, полковник-кнйаз Нижерадзе вя полковник Нагорски.
Онун Рус-йапон вя Биринъи
Дцнйа мцщарибясиндяки фяалиййятини мцхтялиф архив сянядляриндян юйряндим.
Эенерал Щцсейн Хан Нахчывански 1863-ъц ил ийулун 12-дя эенерал Кялбалы
ханын аилясиндя анадан олунб. Атасы он беш йашлы Щцсейн ханы 1876-ъы илдя
Петербургдакы Паж корпусу2 мяктябиня охумаьа эюндярир. О вахтлар
Петербургда чохлу нахчыванлы зийалы йашайырды. Онларын да арасында хан
1. Чар II Николайын доьма ямиси.
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няслинин нцмайяндяляри чохлуг тяшкил едирди. Император II Александрын шяхси
щимайясиндя олан корпус мяктябини Щцсейн Хан 1883-ъц илдя яла гиймятлярля
битирир. Чарын хцсуси сцвари гошунунда хидмят едян корнет Нахчывански беш
ил кечмямиш подпоручик рцтбяси алыр.
Щцсейн Хан Санкт-Петербургда йерляшян биринъи Гвардийа Сцвари
двизийасынын Леб-Гвардийа сцвари алайында 1898-ъи иля гядяр хидмят едир. Бу
мцддятдя ескадрон командири вязифясиня гядяр йцксялян Щцсейн Хан
Нахчыванскинин рцтбяси дя артыб ротмистр олур.
Сонралар Гафгазда вя Русийанын мцхтялиф шящярляриндя щярби хидмятдя
олан Щцсейн Хан Нахчывански нцмуняви забит кими али орден вя медаллара
лайиг эюрцлцр. Рус-йапон мцщарибяси башланана гядяр о, Иранын "ШиреХоршид" орденинин икинъи вя дюрдцнъц дяряъяси иля (бащалы алмазла
бязядилмиш), забитляря мяхсус "Румын Улдузу" иля, Австрийанын "Дямир
Хач", биринъи, икинъи вя цчцнъц дяряъяли "Мцгяддяс Станислав", дюрдцнъц
дяряъяли "Мцгяддяс Александр", биринъи дяряъяли "Мцгяддяс Анна",
Болгарыстанын "Дюйцш хидмятляриня эюря" вя цчцнъц, дюрдцнъц дяряъяли
"Мцгяддяс Владимир" орденляри иля тялтиф олунур.
Низами ордуда сяркярдялик габилиййятиня эюря Щцсейн Хан 1903-ъц ил
апрелин 6-да полковник рцтбяси алыр.
Ингилабдан яввялки гязетляр, мцхтялиф архив сянядляри юз сящифяляриндя
Щцсейн хан щаггында аз да олса мялумат вериб. Онларла таныш оланда истяр
истямяз беля гянаятя эялирсян ки, Яли аьа Шыхлински вя Сямяд бяй Мещмандаров
артиллерийа сащясиндя щансы зирвяни фятщ етмишдися, Щцсейн Хан Нахчывански дя
сцвари бирляшмяляриня команданлыгда щямин зирвядя дайанырды.
1904-ъц илдя Рус-йапон мцщарибяси башлананда Нахчывански яксяриййяти
гафгазлылардан тяшкил олунмуш икинъи Даьыстан сцвари алайына команданлыг
едирди. Полковник Щцсейн ханын алайы 1905-ъи ил йанварын 14-дя ЛандунГоу кянди уьрунда аьыр дюйцшляр апармышдыр. Бир нечя эцн кянди ала
билмяйян дюйцшчцляр мащир командирин щярби фянди иля дан цзц щцъума
кечяряк сцрятли зярбя иля йапонлары кянддян вуруб чыхармышлар. Щямин
дюйцшдя Казак батарейасыны йапонларын мцщасирясиня дцшмяк тящлцкясиндян
хилас етдийиня вя Ландун-Гоу кяндини итэисиз алдыьына эюря полковник
Щцсейн хан дюрдцнъц дяряъяли "Мцгяддяс Эеорэи" ордениня лайиг
эюрцлмцшдцр. Бу эцълц дюйцш сящняси мяшщур ряссам Виктор Викентийевич
Мазуровскинин йаьлы бойа иля ишлядийи рясмдя ябядиляшмишдир. Ясярдя алай
дюйцшчцляринин гызьын щямляси вя юндя ат цстцндя щцъума кечян полковник
2. Кющня рус ордусунда Паж корпусуну вя Николайев Кавалерийа Мяктябини битирянляр
йалныз гвардийада хидмят етмяйя эюндярилирди. Бу гапалы щярби мяктяблярдя адлы-санлы
задяэан ушаглары охуйурду. - Ш.Н.
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Щцсейн Хан Нахчыванскинин образы усталыгла ишлянмишдир.
Щямин ясяр щазырда Москвадакы Русийа Дювлят Музейиндя сахланылыр.
***
Мяшщур рус журналисти А. Квитка Порт-Артурда мцщарибя башлайанда кюнцллц
ъябщяйя эетмиш вя дюйцшлярдя журналист-забит кими иштирак етмишдир. Мцщарибя
эедя-эедя "Забайкалйе казак забитинин эцндялийи" адлы мараглы бир ясяр
йазмышдыр. 1908-ъи илдя Санкт-Петербургда няшр етдирдийи щямин китабда иэид
елоьлумуз полковник Щцсейн хан Нахчывански щаггында мараглы сящифяляр вар:
Сящифя 181-дя: "Ахшам цстц Бенсихуда сцвари-гвардийачы Хан
Нахчыванскинин икинъи Даьыстан алайы эюзлянилир. Алай гафгазлылардан вя
сцвари гвардийасында хидмят едян забитлярдян тяшкил олунмушду.
... Авангард таьымынын ардынъа йцзлярля адам полк командири, онларын да
ардынъа уъа бир аьаъын зирвясиндя полковник Хан Нахчыванскийя мяхсус
гызылы айпара нишанлы дальаланан дястя эюрцндц.
Алай ъярэялянмиш таьымларла калон бойу узанырды. Биз ися Ханын
забитляриндяки атлара щясядля бахырлыг. Мян ахшам саат 10-а йахын Ханы
эенерал Лйубавинин йанына ютцрцб, евимя гайытдым".
Сящифя 245-дя: "Даьыстанлыларын командири Хан Нахчывански,
подполковник Бйунтиг вя кнйаз Тумаков щяйятимя дахил оланда сящяр саат
11 оларды. Онлар мянимля нащар етмяйя галдылар... Гафгазлыларын ясэяр вя
командирляри дюйцшлярдя щамыдан сечилирди. Онлары бир шейдя гынамаг оларды,
о да щяддиндян артыг ъясур олмаларында...".
Сящифя 361-дя: "Полковник Хан Нахчыванскинин Гафгаз-Казак
бригадасынын ъясурлары цч йапон няглиййатыны мящв етмишляр...".
Иэид щямйерлимиз, полковник Щцсейн хан Нахчывански йапонлара гаршы
апардыьы дюйцш мящарятиня эюря дюрдцнъц дяряъяли "Мцгяддяс Эеорэи",
"Мцгяддяс Владимир" (бантла бирэя) цстц йазылы гызыл силащла вя "Иэидлийя эюря"
орденляри иля тялтиф олунмушдур.
1910-ъу илдя няшр олунмуш "Порт-Артур дюйцшляринин салнамяси"ндя арашдырмалар апаранда Щцсейн хан Нахчыванскинин команданлыг етдийи Икинъи
Даьыстан алайынын сыраларында шяряфли дюйцш йолу кечян щямйерлиляримизин дя
фяалийятиня раст эялдик.
Подйесаул (казак гошунларында капитан) шащзадя Фейзулла Мирзя Гаъар
1905-ъи ил йанварын 14-дя Лаизингоу уьрунда эедян дюйцшлярдя гящряманлыгла вурушараг йараланмышдыр. Сонралар Биринъи Дцнйа Мцщарибясиндя иштирак
едян полковник Фейзулла Мирзя Гаъара 1917-ъи ил майын 7-дя эенерал-майор
рцтбяси вермишдир. 1919-ъу ил йанварын 9-да Щярб назири Сямяд бяй Мещмандаровун ийирми сайлы ямриля о, Азярбайъан ордусунда сцвари дивизийасынын
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командири тяйин олунур. 1920-ъи илин май айында болшевиклярля дюйцшдя гящряманлыгла щялак олуб. Шащзадя Фейзулла Мирзя Шяфи хан оьлу Гаъар Николайев сцвари мяктябини корнет рцтбясиндя битирмишдир.
Штабс-капитан Эярай бяй Аббасгулу бяй оьлу Вякилов (1884-1952), хорунжуй (казак ротасында илк забит рцтбяси) Ябдцррящман Гурбанов вя хорунжуй Ъямаляддин Мусайев ися яла кяшфиййатчы кими “Мцгяддяс Станислав”
орденинин цчцнъц дяряъяси иля (гылынъла бирэя) тялтиф олунмушдур. Салнамядя
сонунъу ики дюйцшчцнцн фотошякили верилмиш вя шякилалты йазыда Ябдцррящман
Гурбановун йанварын 14-дя Лаизингоу дюйцшляриндя щялак олмасы, Ъямаляддинин ися бу дюйцшдя йараланмасы гейд олунмушдур.
Порт-Артур мцщарибяси гуртардыгдан сонра полковник Щцсейн хан йеня
Санкт-Петербурга чаьырылыр вя яввялки Лейб-гвардийа сцвари алайында хидмят едир.
1906-ъы илин яввялляриндя полковник Щцсейн хан Нахчывански Гафгаза
эюндярилир. Гыса мцддятли мязуниййятдя олур. О, Тифлисдя йерляшян рус ордусунун ян шющрятли - 17-ъи Нижегород драгун алайынын командири тяйин олунур.
1906-ъы ил февралын 14-дя алайы полковник Констадиусдан тящвил алан Щцсейн
хан нижегородлуларын гаршысында чыхыш едяряк демишдир:
"Мян Петербургда Ялащязрят Императора тягдим едиляркян дювлятимизин башчысы илтифат эюстяряряк алайа онун чар саламыны йетирмяйими буйурду. Монархын бу илтифатыны ляйагятли сиз нижегородлулара чатдырмагла юзцмц хошбяхт сайырам".
17-ъи Нижегород драгун алайы няинки Гафгазда, бцтцн империйада юзцнцн
шяряфли дюйцш яняняляри иля мящшур иди. Алай истяр сыра щазырлыьы, истярся дя дахили интизам бахымындан кечмишин гящряманлыг янянялярини уъа тутмушдур. Беля бир шан-шющрятли алайа шяхсян юлкянин башчысынын Щцсейн Ханы тяйин етмяси
онун цзяриня бюйцк мясулиййят гойурду. 1906-ъы ил мартын 21-дя Гафгаз сцвари бригадасыны тямсил едян нцмайяндя щейяти императорун йеэаня оьлу
Алексейин ад эцнцнц тябрик етмяк цчцн Петербурга йола дцшдц. Айын 26-да
17-ъи Нижегород алайынын цнванына беля бир телеграм эялди.
"Язиз нижегородлулара буну билдирмякля юзцмц хошбяхт сайырам ки, бу
эцн Ялащязрят Император илтифат эюстяряряк вялиящд Алексейи бизим доьма
алайын сийащысына дахил етди".
Нижегородлуларын севинъинин щядди йох иди. Чарын бу йени илтифаты шяряфиня тянтяняли дуа мярасими, парад вя сямими аиля зийафяти кечирилди. Еля щямин вахт беля бир фикир йаранды ки, вялиящдя Нижегородск алайынын там щярби эейим формасы
тягдим едилсин. Бунунла ялагядар Щюкмдар Императорун иъазяси иля, алай командири полковник Щцсейн хан Нахчывански, подполковник Глонти, ротмистрляр Кобийев вя Кусов, алайын йавяри штабс-ротмистр кнйаз Трубетской вя
кнйаз поручик Давид Чавчавадзедян ибарят нцмайяндя щейяти Петербурга йола дцшдц. Нцмайяндя щейятинин шяряфиня гябул 1906-ъы ил апрелин бешиндя Чарс70
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койе Селода кечирилди. О вахт чар аиляси бурада истиращятдя иди. Императрича вя
ювладлары иля бирликдя нцмайяндя щейятинин эюрцшцня эялмиш Щюкмдарын яйниндя Нижегород алайынын сцртуку варды. О Вялиящди гуъаьына эютцрмцшдц. Щюкмдар нцмайяндя щейятиня мцраъиятля бир нечя илтифатлы сюз дейяндян сонра алай
командири Щцсейн хан Нахчывански миниатцр Нижегород мундирини вя шашканы
шащзадяйя тягдим етди. Шащзадяйя тягдим едилян шашка шяхсян Щцсейн хан
Нахчыванскийя мяхсус, гядим гябзяли дюйцш шашкасы иди. Ону гафгазлы усталар
милли нахышларла бязямишди. Парылтысы эюз гамашдыран бу гиймятли щядиййяйя щейранлыгла бахан Щюкмдар ону лцтфян гябул етди. Нижегородлулара тяшяккцрцнц
билдириб алай командири полковник Щцсейн хан Нахчыванскийя деди: "Бу эцнкц эцндян хатиря олараг, мян Сизи флиэел-адйутант3 тяйин едирям".
Сонра чар алай командири Щцсейн хан Нахчыванскини гуъаглайыб юпдц.
Императрича да лцтфкарлыг едиб нцмайяндялярин щяр бириня чинидян дцзялдилмиш
гиймятли щядиййяляр верди.
1906-ъы илин пайызында флиэел-адйутант Щцсейн хан Нахчывански Лейбгвардийа сцвари алайынын командири тяйин едилди. Айрылыг эцнц о, алайдашлары
гаршысында чыхыш едяряк деди: "Язиз нижегородлулар! Дярин кядяр щиссийля сиздян айрылырам. Сизя командирлик етдийим гыса мцддятдя сизя црякдян баьланмышам. Шанлы вя ляйагятли Нижегородск алайына командирлик етмяк шяряфиня
лайиг эюрцлдцйцм цчцн мян щямишя фяхр едяъяйям. Яминям ки, сиз щеч бир шяраитдя юз боръунузу вя нижегородлуларын андыны унутмайаъагсыныз! Ялвида,
язиз алай йолдашларым! Аллащ аманында!
"БИРИНЪИ ДЦНЙА МЦЩАРИБЯСИНДЯ
1916-ъы илин нойабр айында эенерал-лейтенант
Щцсейн хан Нахчыванскинин командасы алтында
олан бизим сцвариляримиз (Дикайа дивизийа - Ш.Н.)
алман сцварилярини дармадаьын етмишдиляр.
Эенерал Яли аьа Шыхлинскинин
"Хатирялярим" китабындан.
Биринъи Дцнйа мцщарибясиня гядяр императорун хцсуси гошунунда хидмят
едян Щцсейн хан Нахчыванскийя 1907-ъи ил мартын отуз бириндя, гырх дюрд
йашында эенерал-майор рцтбяси верилмишдир.
3. Императорун шяхси гвардийасында ян нцмуняви забитляря верилян фяхри рцтбядир. - Ш.Н.
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Мцасир рус тядгигатчысы Фйодор Нестеров "Иллярин ялагяси" (1984-ъц ил)
тарихи публисистик ясяриндя ялащязрятин садиг эенераллары сырасында артиллерийа
эенералы Н.И. Ивановун, эенерал граф Фйодор Келлерин вя эенерал Хан
Нахчыванскинин адларыны фяхрля чякир. Чар Икинъи Николай манифестя гол чякиб
щакимиййятдян имтина едяндя беля, бу ясилзадя эенераллар ялащязрятя
телеграмла мцраъият едяряк билдирдиляр ки, биз щямишя сяня вя рус
империйасына садиг галаъаьыг. Император узун илляр бойу бу ясилзадя
эенераллара инанмагда зярряъя сящв етмямишди.
1917-ъи ил мартын 3-дя эенерал-адйутант Щцсейн хан Нахчывански Али Баш
Командан вязифясини мцвяггяти иъра едян эенерал Алексейевя эюндярдийи
телеграмда йазырды:
“Бизя эениш мигйаслы щадисяляр барядя мялуматлар чатыб. Сиздян хащиш
едирям, гвардийа кавалерийасынын Ялащязрят императора олан сонсуз сядагятини
вя юз севимли монархы уьрунда юлцмя щазыр олдугларыны чатдырасыныз.
Эенерал-адйутант Хан Нахчывански”
Щцсейн хан Нахчывански дюйцшян орду эенералы иди. О, бцтцн рцтбя вя
тялтифляря мящз ъябщялярдяки хидмятляриня эюря лайиг эюрцлмцшдц. О, ня
буйруг, ня дя мяиййят эенералы дейилди. Щярбчиляр даща йахшы билирляр ки,
сцвари гошуну цзря там али эенерал рцтбясиня чатмаг ня гядяр бюйцк истедад
вя сяркярдялик баъарыьы тяляб едир. Щцсейн хан Русийанын о дюврдяки адлысанлы эенераллары иля бирэя ишляйирди. Шющряти бцтцн Русийаны долашан, адына
ъябщя олан А.Брусилов, Й.Барсуков, М.Драгомиров, Й.Алексейев кими
эенераллар онун орду щейятиндяки, мцщарибядяки дюйцш хидмятлярини йцксяк
гиймятляндирирдиляр. Йягин ки, Щцсейн хан Нахчыванскинин биринъи дцнйа
мцщарибясиндяки хидмятлярини Дювлят мцкафаты лауреаты, щярб елмляри
доктору, профессор, эенерал-майор Йевэени Барсуковун йцксяк
гиймятляндирилмясиндян Ф.Нестеровун хябяри олмамыш дейил. Мцщарибянин
илк ийирми эцнцнц тясвир едян эенерал Йевэени Барсуков, эенерал Щцсейн хан
Нахчыванскинин мцвяффягиййятли щцъуму щаггында йазыр: "Бир дюйцшдя Хан
Нахчыванскинин сцвариляри беш баталйону, ики ескадрону, он ики топу Инстер
чайынын о тяряфиня атараг, ики топ вя дюрд гуту мярми яля кечирмишдиляр. Инстер
чайында, Мешкен, Краупишкен вя Лаугаден йахынлыьындакы бяряляр
тутулмушду".
Бу мцщарибядя эенерал Нахчыванскинин дцшмяня вурдуьу зярбяляр чох
мцвяффягиййятли олмушду. О, 1914-ъц илин августунда Шярги Пруссийайа
йцрцшдя иштирак етмишдир. Онда эенерал-лейтенант Щцсейн хан он минлик рус
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сцвариляринин ян йахшы щиссяляриня биринъи, икинъи вя цчцнъц гвардийа сцвари
дивизийаларына команданлыг едирди. Августун он бешиндян ийирми биринядяк
мяшщур Гумбиен дюйцшлярини гялябя иля баша чатдыран Нахчывански сцвариляри,
щям дя биринъи ордунун кяшфиййат ямялиййатларыны апармыш вя дюйцшдя онлара
кюмяк етмишляр. Аз сонра Щцсейн ханын гвардийа сцвариляри Краупишкен
шящяринин ятрафында, сяккиз километр мясафядя юзцня мцдафия мювгейи
тутмуш алманларла дюйцшя эирди. Бу, щялледиъи дюйцш иди. Алманлар бир аддым
беля эери чякилмяк истямирдиляр. Онлар илк эцндян щцъуму шиддятляндириб
Инстер чайынын сащиллярини тутмаьа ъан атырдылар. Дцшмян Нахчывански
сцвариляринин щцъумуна таб эятирмяди. Илк дяфя гвардийа сцвари алайынын
ескадронлары алманларын мцдафия хяттини йарыб, онларын бир нечя топуну яля
кечирди, чохлу забит вя ясэяр итэиси верян дцшмян тялясик эери чякилди.
Сентйабр айында ися дцшмян ъящд едирди ки, ики рус корпусуну бирляшдийи
йердя йахаласын вя онлара гяфил зярбя ендирсин. Бу щийлядян онлар бюйцк
цстцнлцк газана билярдиляр. Дцшмянин бу ъящдлярини щисс едян эенерал
Щцсейн хан Нахчывански Гордауен-Норденберг дямир йолу бойунъа
мювге тутараг шиддятли дюйцшляри дайандырмады. Алманлара биринъи рус
ордусу ъябщясини йармаьа имкан вермяди.
Миллиййятъя фин олан маршал Карл Густав Емил Маннерщейм вахтиля чар
гошунлары сыраларында Порт-Артур вя Биринъи Дцнйа Мцщарибясиндя иштирак
едиб. 1918-ъи илдя вятяни Финландийайа гайыдан Маннерщейм сяксян цч ил
юмцр сцрмцшдцр. Гоъа йашларында щяъми беш йцз сящифядян чох "Мемуарлар"
адлы китаб йазмышдыр. Фин вя рус дилляриндя няшр олунан маршалын Биринъи
Дцнйа Мцщарибяси дюврц хатиряляриндя елоьлумуз эенерал Щцсейн хан
Нахчывански щюрмятля йад едилир. Маршал йазыр: "1915-ъи ил февралын сонунда
мяним алайым орду корпусунун тяркибиня дахил едилди. Икинъи кавалерийа
корпусунун гярарэащы Станислав шящяринин (индики Ивано-Франковски)
йахынлыьында йерляшмишди. Мян щярби вязиййят щаггында йени команданым,
яслян Гафгаздан олан эенерал Хан Нахчыванскидян мялумат алдым. Икинъи
кавалерийа корпусу Днестрдя мцдафия хятти гурулана кими Прут вя Днестр
чайлары арасындакы эениш мясафядя дцшмяни дюйцшля сахламалы иди.
Корпуса он икинъи кавалерийа дивизийасы вя алты Ялащиддя Гафгаз алайы да
дахил иди. Бу алайлардан цчц дюйцшдя эюстярдийи шцъаятя эюря "Дикайа дивизийа"
адыны алмышды. Алайларда Гафгаз халгларынын нцмайяндяляри чохлуг тяшкил
едирди. Кюнцллцлярдян тяшкил едилян бу щярби щиссялярдя мцхтялиф йашлы ясэярляр,
щятта ата вя оьул чийин-чийиня дюйцшцрдц. Забитлярин бир щиссяси руслардан,
диэяри ися Гафгаз мцсялманларындан ибарят иди. Дивизийайа императорун
гардашы бюйцк кнйаз Михаил Александрович команданлыг едирди.
Эенерал Хан Нахчывански он икинъи кавалерийа дивизийасынын Голитсийаны
73

ШЯМИСТАН НЯЗИРЛИ

неъя тутмасыны мяня баша салды. Йахшы щярби бирляшмядян имтина етсям дя,
онун мяня тапшырдыьы щярби бирляшмя яввялкиндян щеч дя эери галмырды. Щярби
ямялиййатлара там щазыр иди. Эенерал Хан Нахчывански щярби бирляшмяни
йцксяк гиймятляндирирди".
1999-ъу илдя Москвада няшр олунмуш "Кавалеристляр 1900-1920-ъи иллярдя
мцасирляринин хатиряляриндя" (цчцнъц бурахылыш) китабында да иэид эенералымыз
Щцсейн хан Нахчыванскинин Биринъи Дцнйа мцщарибяси илляри щаггында
мараглы епизодлар вар. Айры-айры фясиллярдя елоьлумузун шяхсиййятиня,
мящарятля апардыьы дюйцш габилиййятиня йцксяк гиймят верилир. К. Адариди
сойадлы мцяллиф "Рус сцвариляри мцщарибядян габаг вя мцщарибя вахты"
фяслиндя йазыр: "Эенерал Хан Нахчывански мцщарибядян габаг икинъи сцвари
дивизийасынын командири иди. Мцщарибя башлананда о, бюйцк сцвари
бирляшмясинин команданы тяйин олунду.
Хан ордуда олдуьу хидмят илляриндя Даьыстан сцвари алайына командирлик
едяряк рус-йапон мцщарибясиндя шяряфли дюйцш йолу кечмишдир. Онун али
щярби тящсили олмаса да рящбярлийин ямрлярини щямишя дягигликля йериня йетирян
иэид шяхсиййят олмушдур. Билаваситя юзцня табе олан дивизийа командирляриня
сярбястлик вердийиня эюря щямин командирляр юз щярби щиссяляри цчцн йахшы
дюйцш шяраити йарадырдылар. О да мялумдур ки, эенерал Хан Нахчывански
вахтиля юзцнцн команданлыг етдийи сцвари щиссяляриня даща чох гайьы
эюстярирди. Иэинъи гавардийа Гафгаз сцвари корпусундакы иткиляр ону даща
чох аьрыдырды. Бу корпусун дивизийаларында дюйцшян ясэяр вя забитляр онун
цчцн чох доьма иди.
Цряйи йумшаг олан эенерал Хан Нахчывански бязян мясулиййятсиз
адамларын тясириня дя дцшцрдц. Онун табелийиндя олан ян йахшы дюйцшкян
гвардийа алайлары юзляриня хцсуси гайьы вя мцнасибят тяляб етдикляриндян
эенерал Хан Нахчыванскийя бу гвардийалара команданлыг етмяк о гядяр дя
асан дейилди".
Эенерал Хан Нахчывански юз эцъцнцн мцгабилиндя шяхси мянафе
эцдмядян беля сцвари бирляшмяляриня мящарятля команданлыг едирди. О,
биринъи ордунун сцвари дивизийаларынын ряисляри арасында ян нцмуняви
шяхсиййят вя ян эюркямли эенераллардан бири иди.
Мяшщур полйак эенералы Андерс Гярб ъябщясиндя сцвари корпусунун
команданы Щцсейн хан Нахчыванскинин табелийиндя полйаклардан ибарят
сцвари дивизийасынын командири иди.
Биринъи дцнйа мцщарибяси ъябщяляриндя эюстярдийи мисилсиз гялябяляря вя
сяркярдялик мящарятиня эюря, Щцсейн хан Нахчывански 1916-ъы ил йанварын 23дя там сцвари гошун эенералы рцтбяси алды. "Каспи" гязети 1916-ъы ил апрелин 29да ифтихарла йазырды: "Гафгаз Ордусунун Баш Команданынын сярянъамында
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олан гвардийа сцвариси эенерал-адйутант, эенерал-лейтенант щямйерлимиз
Щцсейн хан Нахчыванскийя там сцвари эенералы рцтбяси верилиб. Сцвари
корпусунун команданы “Мцгяддяс Эеорэи” орденли эенерал Щцсейн хан щям
дя "Аь гартал" ордени иля (гылынъла бирэя) тялтиф олунуб".
Бир чох али мцкафатлара лайиг эюрцлян вя забитляря мяхсус "Мцгяддяс
Эеорэи" орденинин ики дяряъяси (3-ъц вя 4-ъц) иля тялтиф олунан эюркямли щярби
хадим Щцсейн хан Кялбалы хан оьлу Нахчыванскини 1919-ъу илдя
Петроградда болшевикляр эцллялядиляр.
Бязи рус щярб тядгигатчыларынын фикринъя, Щцсейн Хан щяйат йолдашы
тяряфдян чар аилясиня йахын гощум олдуьуна эюря щямин илин йанвар айында
болшевик "Гырмызы террор"чулары тяряфиндян Петроградда эцлляляниб.
1918-ъи илин сонунда Лениня суи-гясдля ялагядар Петроград Фювгяладя
Комиссийасынын сядри М.С. Уритскинин ямрийля юлкядя гырмызы террор елан
олунду. Болшевик ЧЕКА-сы кечмиш чар эенералларыны, задяэанлары вя советляря ряьбяти олмайан зийалылары сорьу-суалсыз эцлляляйирдиляр Щцсейн хан Нахчывански дя бу гаршыглыьын гурбаны олду.
Эенералын аиляси щаггында ялимиздя аз да олса мялумат вар.
Петербург вя Тифлис архивляриндя пяракяндя щалда сахланан сянядлярдян
мялум олур ки, Щцсейн хан Нахчыванскинин щяйат йолдашы кнйаэинйа Софийа
Николайевна Таубе (1864-1941) олмушдур. Софийа Николайевна чар III
Александрын щяйат йолдашы Марийа Романованын гощуму иди. 1866-ъы илдя
рус чарына яря эедян Марийа Данийа кралынын гызы олуб. Щятта бюйцк кнйаз
Гаврил Романов "Мярмяр сарайда..." хатиряляр китабынын бир йериндя йазыр
ки, 1918-ъи илдя чар аилясинин цзвц кими болшевикляр тяряфиндян тягиб олунанда
арабир эязинтийя чыхардыг. Эенерал-адйутант Хан Нахчывански дя щямишя
бизимля бирэя оларды. Мцщарибя вахты мян онун командан олдуьу корпусда
гуллуг етмишдим.
Эенерал Щцсейн Ханын цч ювлады варды. Бюйцк оьлу Николай 1891-ъи ил
йанварын 25-дя Петербургда анадан олуб. О да щярб сянятини сечмиш, вахтиля
атасынын охудуьу задяэан балаларына мяхсус Паж корпусуну битирмишдир. Аз
мцддят чар гвардийасында хидмятдя олан Николай Нахчывански 1912-ъи ил
февралын 20-дя вяфат етмишдир. Эенералын 1889-ъу ил декабрын 29-да анадан
олан кичик ювлады Эеорэи Нахчывански дя Петербургда Паж корпусуну битириб
гвардийада забит кими хидмят етмишдир. Атасы Щцсейн Хан щялак олдугдан
сонра хариъя мцщаъирятя эетмиш, 1923-ъц иля гядяр Парисдя йашамыш, сонралар
Ливана кючян Эеорэи орада да вяфат етмишдир.
1920-ъи илдян сонра юмрцнц Франсада мцщаъирятдя кечирян милйончу
Шямси Ясядуллайевин нявяси эюркямли йазычы Цммцлбану 1991-ъи илдя вердийи
мцсащибяляринин бириндя эенерал Щцсейн хан Нахчыванскинин нявялярини вя
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гызы Татйананы таныдыьыны сюйлямишдир. О демишдир ки, Марийа Нахчыванскайа Ливанда тящсил алыб.
Щазырда Мисирдя йашайыр. Эенералын
диэяр нявяси Ъоръ Нахчывански
Америка Бирляшмиш Штатларындадыр.
Щцсейн ханын йеэаня гызы Татйана
ися 1972-ъи илдя Парисдя рящмятя эетди.
О, 1894-ъц илдя анадан олмушду.
Татйана 1917-ъи илдя атасы Щцсейн
Ханын досту, там сцвари эенералынын
оьлу гвардийа атаман алайынын забити
Дмитри Мартынова яря эетмишдир.
Ингилабдан сонра онлар Парисдя
мцщаъирятдя йашайырдылар.
П.С. Бязи мцяллифляр йазырлар ки,
эенерал Щцсейн хан Нахчывански
империйа даьыландан сонра дюня-дюня
вятяни Азярбайъана, Нахчывана эялмишдир. Щятта 1918-1920-ъи иллярдя эуйа
Азярбайъанда Милли орду гуруъулуьунда да иштирак етмишдир. Лакин апарылан
тядгигатлар эюстярир ки, эенерал Щцсейн хан сонунъу дяфя Бакыда 1902-ъи илдя
олмушдур.
О, Бакыдан кечиб Авропайа эедян Иран шащы Мцзяффяряддин Гаъары (18531907) бир груп щярбичи иля гаршыламышдыр. Щямин щейятин шащла бирэя чякилмиш
фото шякли дя сахланылыб. Эенералын икинчи бир фото шякли дя щямин вахтда Бакыда
чякилиб. Эенерал портрет фото шяклинин сол кцнъцндя юз дясти-хятти иля:
"Дорогому Н.Н.Баратову на добруйу памйат" сюзлярини йазыб. Фото шяклинин
саь кцнъцндя ися охуйуруг: "Хан Нахчывански, Баку, 1902 г."
Щямин фото шякилляри бу сятирлярин мцяллифи 1999-ъу илин йазында Тифлис
Мяркязи Дювлят архивиндян тапыб эятирмишдир.
1918-1920-ъи иллярдя Азярбайъан Милли Ордусундакы иштиракына эялдикдя ися
эенерал Щцсейн ханын щямин вахтларда Бакыда олмасыны йазанлар сящв едирляр.
Она эюря ки, щямин иллярдя милли ордуда ейни ад-фамилйада хидмят едян
полковник Щцсейн хан Нахчывански сойадлы айры бир шяхс олуб. Ону 1930-ъу ил
сентйабрын 29-да Нахчыванда болшевикляр эцлляляйибляр.
Йухарыда гейд етдийимиз кими там сцвари эенералы Щцсейн хан
Нахчыванскини ися 1919-ъу илин йанвар айында "Гырмызы террорчу"лар Петроградда эцллялямишдиляр.
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УЗУН ЮМРЦН СЯЩИФЯЛЯРИ
Гарайазы,
Кцр гыраьы Гарайазы,
Юмря чох да бел баьлама
Бир дя эюрдцн гара йазы.
Ел байатысы.

М

яни чох кефсиз вя бир аз да
кюнцлсцз гаршылады. Яввялъя
баша дцшя билмядим, бу етинасызлыг
мяним эялишимя эюрядир, йохса гоъа
хястящалдыр. Еля-беля, нязакят хатириня
"кечин яйляшин" - деди. Бу тянща
йашайан гоъанын тяртямиз эейиминдян,
ев шяраитиндян щисс етмяк олурду ки,
чох сялигяли адамдыр.
Гоъа яввял ейняйини чыхартды, сонра
да дизинин цстцндяки китабы гатлайыб
кянара гойду. Ири шкафын енли сийирмясини чякиб дяриндян няфяс ала-ала, гара
мяхмяри парчайа бцкцлмцш баьламаны ачды. Балаъа бир шякил тапыб ишыьа тяряф тутду. Ири ала эюзлярини эениш ачыб
"будур - атам, - деди, буйур, бах!"
"Атам" - дейяндя сяси гырылды. Бу гоФарис бяй Вякилов
ъанын бцтцн варлыьыны гярибя, тясвиро1923-ъц ил, Франсада
лунмаз бир кювряклик тятрятди. Удгунуб цзцнц йана дюндярди.
Мян шякли алыб бахдым. Бу, ъаван, чох йарашыглы бир забитин он
доггузунъу ясрин сонларында чякилмиш шякли иди.
- Фарис баба, - дедим, - бяс сянядляри? Тякъя бу шякилля ня елямяк олар? Мцмкцнся сянядляри дя тапын, бирэя бахаг, еля бурадаъа... Щеч йеря апармайаъаьам.
О, кюнцлсцз эери дюндц, аьыр аддымларла йенидян шкафа йахынлашды. Хейли
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ялляшди. Байаг охудуьу китабы о кцнъдян бу кцнъя гойур, дяфтяри ачыб бахыр,
арасындан щеч ня тапа билмяйиб ясябляшди...
Сябрим тцкянмишди, онун ящвалы мяня дя тясир етмишди. Нящайят, шкафын тяк
эюзцндян эютцрдцйц галын бир говлуьу мяня вериб тятряк, кювряк сясля сорушду:
- Ъаван оьлан, сянин няйиня лазымды мяним атамын сянядляри?
- Фарис баба, атаныз халгымызын щярби топографийа тарихиндя йеэаня эенерал
олуб. Истяйирям гязетдя, журналда онун барясиндя бир йазы иля чыхыш едим, гой
буэцнкц эянълик халгымызын беля бир шющрятли эенералы олдуьуну билсин.
- Мяним атам чохдан унудулуб, - дейя инъик щалда ялини йелляди. Ани
фасилядян сонра ялавя етди: - Бялкя, еля беля йахшыды. Мусават эенералы кимин
няйиня лазымдыр?.. - Инди баша дцшдцм ки, гоъа мяни няйя эюря кюнцлсцз гаршылады.
- Бир вахт юзцм чох чалышдым ки, цзя чыхсын, эенераллар арасында онун да
ады чякилсин. О да Азярбайъан цчцн, халгы цчцн ъан гойуб, ъябщялярдя
вурушуб, эеъяси-эцндцзц топографийа чякилишляриндя кечиб. Щяля 1883-ъц илдя
Рус-иран комиссийасынын тяркибиндя Хязяр дянизиндян Яфганыстана гядяр
олан сярщядлярин дягигляшдирилмясиндя иштирак едиб. Беля бир ъидди иши
вахтындан яввял йериня йетирян атамын хидмяти Иран щюкумятинин ян йцксяк
"Шире-Хоршид" ордениня лайиг эюрцлцб. О, Крымын, Даьыстанын вя бцтцн
Гафгазын топографик хяритясини тяртиб едиб. 1892-ъи илдя Тцркийяйя езам
олунан атам Гарс вилайятинин рус-тцрк сярщядляриндя топографийа ишляриня
рящбярлик едиб. Ъянуби Азярбайъанын Тябриз, Хой, Урмийа вя башга
шящярляринин дя топографик чякилишиня атам рящбярилик едиб. Щяр эялян бир
сянядини, шяклини истяди, еля о эедян олду. - Кювряк-кювряк, - мян дя ки, беля,
эюрдцйцн кими, гоъалдым, ялдян дцшдцм. Сяняд, шякил апаранларын да
цнваныны, телефонуну итирдим. О, инсафсызлар да ня атам щаггында йаздылар, ня
дя шяклини гайтардылар.
- Мян бурда бахаъам, щеч няйи щеч йеря апаран дейилям. Гейдлярими дя
бурада еляйяъям...
- Йахшы, онда ач говлуьу, сющбят еляйяк. Яввяла, де эюрцм атамын
сораьыны сяня ким вериб? - зяндля цзцмя бахыб сорушду.
- Бир маршалын "Мяним хатирялярим" адлы йени китабы чыхыб. Орда атаныз,
полковник Ибращим аьа Вякиловун Сярдарабад, Баш Абаран ямялиййатындакы
фяалиййятиндян эениш мялумат верир. Гярарэащ ряиси полковник Ибращим аьа
Вякиловун щярби дюйцшлярдя мящарятини маршал бцтцн орду щейятиня нцмцня
эюстярир, - дедим.
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Цз-эюзцндян эюрдцм ки, бу факт ону щядсиз дяряъядя севиндирди. Мяндян
габаг ял узадыб говлуьу юзц ачды.
1978-ъи илин йазында Фарис бяй Ибращим аьа оьлу Вякиловла танышлыьым беля
олду. Щямин ил атасы щаггында "Азярбайъан" журналында чыхыш етдикдян сонра
йенидян онун эюрцшцня эетдим.
Фарис баба журналы алды, йазыны о цз-бу цзя вярягляди. Диванда йанашы
яйляшдик.
- Оху, - деди, - эюрцм ня йазмысан?
Йарыйа чатмамыш сярлювщясини бир дя сорушду.
- "Гярибя тале", - дедим вя дюнцб она бахдым. Онун аьыллы, ири эюзляриндя
йаш дамъылары эюрцб дайандым.
- Даща охума, юзцм охуйаъам, - дейиб буз кими ялиля биляйимдян йапышды,
- атамы йад етдийиниз цчцн щамыныза миннятдарам...
Йол бойу тянща гоъаны дцшцнцрдцм. "Мяним бу узун юмрцмцн гарасы
аьындан чох олуб". Бу сюзляр онун дилиндян еля беля чыхмамышды. Сонралар
онун щяйат тарихчяси иля йахындан таныш оланда щейрятя эялдим ки, бцтцн бу
язиййятляря неъя дюзцб? Гярибя бурасыдыр ки, щямишя башы говьаларда олан,
чох язиййятляр чякян бу инсанын йаддашы зярряъя зифлямямишди.
Фарис бяй ня аз, ня чох, юмрцнцн он сяккиз илини доьма Азярбайъандан
узагда, язаб-язиййятля Сибир вя Караганда сцрэцнцндя кечирмишди. Нечя
ингилабын, нечя мцщарибянин сынагларындан сайыг чыхмышды. Чцнки амалы дцз,
ягидяси пак олмушду. Щарда, щансы шяраитдя олмасына бахмайараг, гялбиндя
бир чыраьын ишыьы йанмышды. О чыраьын да ады Азярбайъан иди. Лакин бир аъы илин
сярт кцляйи онун цзцнц еля гарсымышды ки, гапысыны еля бярк чырпмышды ки, о,
щяля дя юзцня эяля билмирди. Биринъи Дцнйа мцщарибяси башлананда
Технолоэийа Институнун бешинъи курс тялябяси Фарис бяй Вякилов Петроградын
Путилов заводундакы топ емалатханасынын мцдафиясиня сяфярбяр олунур.
Эянъ мцщяндисин бу заводдакы йахшы фяалиййяти ону пилля-пилля уъалдыр.
1916-ъы илдя йахшы хасиййятнамя иля Петрограддакы мяшщур "Феникс"
заводунда баш мцщяндис тяйин олунур. Бир ил сонра октйабр туфанлары заманы
бу сящмдар идаря юз фяалиййятини дайандырыр. Фарис бяй Тифлися - аилясинин
йанына гайыдыр. О, болшевик Ялищейдяр Гарайевля бирэя иътимайи-сийаси ишля
мяшьул олур. Онлар Петербургда фяалиййят эюстярян "Азярбайъан
Щямйерлиляри Ъямиййяти"ндя таныш олмушдулар.
1918-1920-ъи иллярдя Фарис бяй Азярбайъан Республикасынын Эцръцстан
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щюкумяти йанында сялащиййятли нцмайяндяси кими мцщцм вязифядя чалышыр.
Азярбайъанда апрел ишьалындан сонра тягиб олунан зийалылардан бири кими
Франсайа мцщаъирятя эедир. Парисдяки "Рено" заводунда конструктор
ишляйир.
Беш ил Парис шящяриндя ишляйян Фарис бяй Вякилов мцщаъирятдя олан щямйерлимиз эенерал-майор Мяммядсадыг бяй Аьабяйзадя иля эюрцшцр, техники
билийини артырыр. Лакин Вятян щясряти, ата мящяббяти ону Азярбайъана
гайытмаьа мяъбур едир.
"Парисдя мцвяггяти галдыьыма ямин идим, тез-тез Азярбайъанда галмыш
атамла ялагя сахлайырдым. 1925-ъи илдя атам йазырды ки, мяни Петербургдан
шяхсян таныйан Азярбайъан Коммунист Партийасынын Мяркязи Комитясинин
биринъи катиби Ялищейдяр Гарайев тяклиф едир ки, Вятяня гайыдым вя щадисяляр
заманы даьылмыш тясяррцфатларын бярпа едилмясиндя иштирак едим. Мян бу
тяклифдян чох мямнун олдум.
Совет консуллуьундан лазым олан сянядляри алдым вя 1926-ъы илин феврал
айында юз щяйат йолдашым иля бирликдя Бакыйа гайытдым.
Ялищейдяр Гарайев мяни сямими гаршылады. Мянзил алмаьа кюмяк етди вя
лейтенант Шмидт адына завода ишя эюндярди".
...Ахшам гоншусу мяня зянэ еляйиб деди ки, Фарис баба сабащ сизи эюрмяк
истяйир. Мцмкцнся она баш чякин.
Ишдян бир аз тез чыхыб онун йанына эялдим. Биз нечя илин досту, щятта
дейярдим, гощум кими эюрцшдцк.
- Инди мяним сяня ишим дцшцб, - деди. - Хябярин вармы, атамын дайысы оьлу
Ибращим аьа Усубов да эенерал олуб. Ондан да йазмаг лазымдыр.
Щямин эцнц мяня чохлу шякил, сяняд эюстярди. Сяхавят яли ачылан Фарис
бабанын мяня щядиййя вердийи шяклин бири 1901-ъи илдя Гарсда чякилиб. Бурда
атасы Ибращим аьа Вякилов топографийа чякилиши заманы тясвир олунуб. Щяр ики
шяклин оржиналы инди дя мяндядир. Анасы Йелена Йефимовна Вякилованын 1909ъу ил мартын 2-дя бюйцк рус йазычысы Лев Толстойа юз ювладларынын Ислам динини
гябул етмяляринин мцмкцнлцйц барядя йаздыьы мяктубдан сющбят ачды.
Фарис баба бу мяктубун фотосурятини вя юз ялиля рус дилиндя йаздыьы
хатирялярини автографла мяня верди.
- Оьул, - деди, - мяним юмрцм гуртарыр, сянинки ися башлайыр, гой бунлар
сяндя галсын. Амма мян тянща гоъайа тез-тез баш чяк, сяня лазым олан чохлу
материаллар верярям...
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ЭЕНЕРАЛ-МАЙОР ИБРАЩИМ АЬА УСУБОВ
(1875-1920)
Гатар сящяр саат доггузда Эянъяйя чатды. Байраглар, халы-халча...
Щяр йер ъамаатла долу иди. Щярбийя назири Сямяд бяй Мещмандаров вя
мцавини эенерал Яли аьа Шыхлински, Эянъя губернаторунун мцавини Щцсейингулу хан Хойски вя башгаларына "хош эялдиниз" рясми яда едилди.
Рясми кечид башланды. Рясми кечиди щярби назир мцавини эенерал Яли
аьа Шыхлински вя яркани щярби ряиси эенерал Щябиб бяй Сялимов идаря едирдиляр. Эенерал Ибращим аьа Усубов команда верирди. О, эюзял ат цстцндя отуруб ялиндя црйан гылынъ няряли бир сяда иля команда верирди.
1919-ъу ил мартын 23-дя
Новруз байрамы мцнасибяти
иля кечирилян
парад-нцмайишдян.

Б

у дяфя сющбятимизин ясас мювзусу Фарис бабанын ямиси Ибращим аьа Усубов олду. Эенералмайор Ибращим аьа Усубов 1875-ъи
ил мартын алтысында Газах гязасынын
Гыраг Салащлы кяндиндя дцнйайа эялиб. Сянядлярдян юйрянирям ки, эенералын атасы Муса аьа да рус ордусунун забити олуб. ХIХ ясрин яввялляриндя азярбайъанлылардан тяшкил олунмуш Мцсялман Сцвари алайында Муса аьа вя ямиси Сцлейман аьа Усубовлар Газах Сцвари дястясиндя мярдликля вурушмушлар. Сонралар Полша
мцщарибясиндя вя даьлылара гаршы дюйцшлярдя нцмуняви хидмятиня эюря
Муса аьа Молла Йусиф оьлу поручик
рцтбясиня гядяр йцксялиб.
Муса аьа прапоршик рцтбясини
1839-ъу ил ийулун 2-дя алыб. 1845-ъи ил
нойабрын 28-дян эенерал-адйутант
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кнйаз Воронтсовун командан олдуьу Ялащиддя Гафгаз корпусу йанында
Мцсяляман айында ряис кюмякъиси олмушдур. Щямин или даьлылара гаршы
дюйцшлярдя Дарго кянди вя Эерзел йашайыш мянтягяси уьрунда эедян
дюйцшлярдя эюстярдийи гящряманлыьа вя шцъаятя эюря цчцнъц дяряъяли
"Мцгяддяс Станислав" ордени иля тялтиф олунмушдур.
Муса аьайа 1848-ъи ил ийулун 9-да подпоручик, 1854-ъц ил декабрын 4-дя
ися гцсурсуз хидмятиня эюря поручик рцтбяси верилмишдир. 1891-ъи ил ийулун 22дя истефайа чыхан поручик Муса аьа Усубова дювлят эцмцш пулла илдя 97
манат 50 гяпик пенсийа кясмишдир. Щямин или августун 1-дя вяфат етдийиня
эюря о забит щейяти сийащысындан чыхарылмышдыр.
Фарис баба сянядляриндян бирини ачыр, титряк бармаьыны цстцндя эяздиряэяздиря:
- Фикир вер, ямим дя Яли аьа Шыхлински вя атам кими Тифлисдяки кадет
корпусуну битириб, юзц дя яла гиймятлярля, - дейир, - 1892-ъи илдя Икинъи
Константиновск щярби мяктябини битирир. Бир ил сонра унтер-забит рцтбяси алыр.
1902-ъи илдя штабс-капитан рцтбясиндя ясримизин яввялляриндя башлайан Русйопон мцщарибясиндя иштирак едир. Порт-Артур дюйцшляриндя мярдликля вурушан
ямим "Мцгяддяс Владимир" орденинин дюрдцнъц дяряъясийля вя "Мцгяддяс
Станислав" орденин цчцнъц дяряъясиля (гылынъ вя бантла бирэя) тялтиф олунур.
1914-ъц илин пайызындан подполковник рцтбяси алыр.
Щямйерлиляри, артиллерийа эенералы Яли аьа Шыхлински вя Сямяд бяй
Мещмандаровла чийин-чийиня вурушан подполковник Ибращим аьа Усубов
Биринъи Дцнйа мцщарибясиндя аз шцъаят эюстярмир. Мцщарибядян сонра
Харков шящяриндя йерляшян 122-ъи Тамбов сцвари алайында щярби хидмятя
башлайыр. 1910-ъу илдя Ибращим аьа Усубов Тифлисдя йашайан гощуму,
Загафгазийа мцфтиси Мирзя Щцсейн Яфянди Гайыбзадянин кичик гызы Эювщяр
ханымла аиля щяйаты гурур.
Мцсащибимдян сорушдум:
- Эенералын оьлу, гызы галырмы?
- Бу саат щамысыны дейяъяйям, - Фарис баба йенидян ял-айаьа дцшцр.
Кющня ъиб дяфтярчяляриндян бирини эютцрцб, о бирини гойур, - Ики адамла эюрцш,
сюбят еля. Ямим гызы Ниэар ханым Усубова вя эенералын гардашы гызы Эювщяр
ханым Усубова иля.
Еля щямин эцнц Мирзя Шяфи кцчясинин алты нюмряли мянзилиндя йашайан
Эювщяр ханыма баш чякдим. Эенерал-майор ямисинин адыны ешидян кими
сяксян йашлы гадынын да эюзляриндя, сифятиндя гярибя бир ишыг йанды. Сонра о
ишыг гяфилдян чякилди вя йериндя тяяъъцб галды:
"Ня яъяб? Щарадан йада дцшцб".
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Эювщяр ана ялини дизляриня вуруб йана-йана деди:
- Фяляйин эюзц тюкцлсцн, биръя ямин оьлу варды, о да 1940-ъы илдя гяфлятян
вяфат етди. Йеэаня киши нишаняси иди ямин оъаьынын. Атам Исмайылы зорла
хатырлайырам, 1910-ъу илдя вяфат етдикдян сонра ямим Ибращимин щимайясиня
кечдим. О, Харковда щярби гуллугда олса да доьма кянди Салащлыны
унутмурду. 1914-ъц илдя мяни Бакыйа эятириб Щаъы Зейналабдин Таьыйевин
Гыз мяктябиня гябул етдирди. 1917-ъи илядяк бу мяктябдя охудум. Ямим бир
ил сонра Азярбайъан Демократик Щюкумятинин дявятиля Харковдан Бакыйа
кючдц.
Адятян щярбчи зящми аьырды, дейирляр. Ялбятдя, ишдя, гуллугда неъя
олмаьыны дейя билмярям, амма евдя, аилядя ямим хошхасиййят, щяссас гялбли
инсан иди. Тящсил вя тярбиййя мясялясиня ъидди фикир верярди. "Эювщяр, дейярди,
- сяни атанын арзусу иля мцяллимлийя гоймушам. Сянин гаршында мядяни инсан
йетишдирмяк кими няъиб бир вязифя дурур. Эяряк еля шаэирд йетишдирясян ки,
онунла щямишя ифтихар едя билясян". Йадымдады, эенерал Яли аьа Шыхлински тезтез бизя эялярди, щяр ики баъанаг Порт-Артур дюйцшляриндян, Биринъи Дцнйа
мцщарибясиндяки фяалиййятляриндян сющбят ачардылар.
Ибращим аьа Усубов эюркямли дювлят хадими Няриман Няримановла,
Ялищейдяр Гарайевля, Михаил Фрунзе вя башгалары иля йахын иди, 1915-ъи ил
августун бириндя дюйцш мейданларында эюстярдийи шцъаятя эюря она
полковник рцтбяси верилмишди.
Бу мцщарибядя онун эюстярдийи шцъаят щаггында "Каспи" гязетинин 26
феврал 1916-ъы ил сайында Ъейщун Щаъыбяйли йазыр: "Йцз ийирми икинъи Тамбов
сцвари алайынын забити, цчцнъц дяряъяли "Мцгялляс Владимир" (1916-ъы илдя),
икинъи дяряъяли "Мцгяддяс Станислав", икинъи дяряъяли "Мцгяддяс Анна"
орденли, кавалер Ибращим аьа Усубов бу алайа тяйин олунандан сонра
полковник рцтбяси алмышдыр. 1914-ъц ил октйабрын он дюрдцндя Мизинес кянди
ятрафындакы йцксяклийя щцъум заманы Ибращим аьа баталйона командирлик
едяркян дцшмяни ики ъярэя сянэярдян вуруб чыхармыш вя цч эцн бу йцксяклийи
австрийалыларын якс щцъумларындан горуйуб сахламышдыр".
Полковник Ибращим аьа Усубов артиллерийасы иля юз алайына щимайядарлыг
етмиш вя Перемишл галасындан дцшмяни вуруб чыхартмышдыр. Бу дюйцшлярдя
эюстярдийи иэидлийя эюря 1915-ъи ил апрелин 19-да "Мцгяддяс Эеорэи"
орденинин дюрдцнъц дяряъяси иля тялтиф олунмушдур.
1917-ъи ил ийулун бириндя 133-ъц сцвари дивизийасында бригада командири
тяйин олунан Ибащим аьа Усубова эенерал-майор рцтбяси верилмишдир.
1918-ъи илин май айында Ибращим аьа Усубову милли Азярбайъан
ордусунда ишлямяк цчцн дявят етдиляр. О, Яли аьа Шыхлински, Сямяд бяй
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Мещмандаров, Ябдцлщямид бяй Гайтабашы, Ъавад бяй Шыхлински вя башга
щярбчилярля бирэя Азярбайъан Демократик Щюкумятинин Милли Ордусунун
тяшкилиня башлады. Он сяккизинъи илин апрелиндя Эянъядя прапоршик мяктяби
ачдылар. Бурада азярбайъанлы эянъляр тящсил алырдылар. Бир ил сонра щямин
мяктяб Бакыйа кючцрцлдц вя Азярбайъан Щярбиййя мяктяби адландырылды.
1919-ъу ил йанврын 9-да милли щюкумят халгына сидг-црякля хидмят етдийиня
эюря щярбиййя назири йанында Ибращим аьа Усубову тапшырыг эенералы
вязифясиня тяйин етди.
Милли щюкумят Ибращим аьаны он доггузунъу илдя Азярбайъан ордусу
цчцн щярби лявазимат вя щярби эейим алыб эятирмяк мягсядиля Италийайа езам
етмишди. Ибращим аьа Усубовун хариъи юлкяйя езам олунмасы тясадцфи
дейилди. О, франсыз, инэилис, алман вя полйак диллярини мцкяммял билирди.
Республика Мяркязи Дювлят Архивиндя сахланан бир сяняд Мусават
дювлятинин Италийадакы нцмайяндясинин Мусават ордусуна эейим вя тяъщизат
яшйалары алмаг цчцн щярби назирликля данышыглары барясиндя телеграм буну
тясдиг едир.
2 декабр 1919-ъу ил
Юзцнцн сярянъамында олмадыьындан Италийанын щярби назирлийи палтар вя
силащ веря билмир. О автомобилляр, аеропланлар, прожекторлар, дизликляр, мяляфяляр
вя адйаллар верир. Эейим яшйалары эюндярилмяси Эелля тапшырылыб. Илк партийа
декабрын ахырларында Батума эяляъяк. Кейфиййятли кющня палтар тапмаг
мцмкцн дейил. Яэяр гиймяти ял верся, бу яшйаларын явязиня парча алмаг
барясиндя фикирляшярям. Парчанын биздяки гиймятини билдирмяйинизи хащиш
едирям.
Эенерал Ибращим аьа Усубов.
Топчубашов Ъ. Щясянли
Cumhuriyyət dövründə Milli ordumuzda iyirmidən çox Azərbaycanlı Generalı xidmət etmişdir. Onların sırasinda peşəkar hərbiçi olan General İrahim
Usubov biliyi, təcrübəsi və işgüzalığı ilə ordu heyətində yüksək nüfuz
qazanmışdı. Yeni Hərbi Təhsil müəssisələrinin açılması və ayrı-ayrı vaxtlarda
döyüş hazırlığının təşkili məhz İkinci piyada diviziyasının komandiri general
İbrahim ağa Usubovun təşəbbüsü ilə həyata keçirilmişdir.
Həmin günlərdə (1920-ci il füvralın 3-də) hərbi ləvazimat almaq üçün
İtaliyada danışıqlar aparan general İbrahim ağa Usubovun Romadan Əlimərdan
bəy Topçubaşova göndərdiyi teleqram daha təsirli idi. General yazırdı: “Sizin
konfrasda olmağınız bizim üçün əziz olan Azərbaycanın siyasi həyatında yeni
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era yaratdı. Tarixi hadisə baş verdi və Azərbaycan bu andan etibarən artıq
müstəqil dövlət hüququ qazandı. Ölkə onun həyatındakı bu nəhəng nəaliyyətin
iştirakcısı kimi Sizə borcludur. Sizin büllur kimi təmiz adınız artıq əbədiləşib:
qızıl həriflərlə yazılmış bu ad Azərbaycan tarixinin salnaməsində birinci yerdə
dayanacaqdır”.
***
- Ямим чох зарафатъыл иди, - дейян Эювщяр ханым сющбятини давам етдирир.
- бир дяфя сцфря башында олан бир ящвалат йадыма дцшдц. Ибращим ямим
кюксцнц ютцрцб:
- Оф, - деди, - балаларым, каш щяр шейдя: аьылда, камалда, шющрятдя юзцмя
охшасынлар. Амма биръя шейдя мяня йох, дайыларына охшасалар йахшыды.
Щяйат йолдашы Эювщяр бибим тез цстцня дцшдц:
- Де эюрцм, о няди еля?
Ямим быьалты эцлцмсцнцб:
- Бойуму дейирям, - деди, - биръя бой-бухундан кям-кясрим вар.
Ямим орта бойлу иди. Она ишаря вурурду.
Ялаьа Шыхлински дя буна зарафатла ъаваб верди:
- Ейби йохду, - деди, - Ибращим, гям елямя, о да иэидя бир йарашыгдыр.
- Эювщяр ханым, эенерал яминизин сон талейи неъя олуб.
- Ийирминъи илин апрелиндя ХI орду эялди. Яли аьа Шыхлински, Ибращим аьа
Вякилов, Сямяд бяй Мещмандаров, Ябдцлщямид бяй Гайтабашы Фиридун бяй
Вязиров, ямим вя бцтцн азярбайъанлы щярбчиляря, эенераллара илк эцнляр
тохунмадылар. Хцсуси ямр вердиляр ки, погонларынызы чыхарын, инди Гызыл
Ордуда хидмят едяъяксиниз. Онлар да диниб-данышмадылар. Дедиляр, тяки
халга тохунмасынлар, биз дя халга хидмят едярик. Сящв етмирямся, щятта,
онлара ямяк щаггы да тяйин етмишдиляр. Ямимя вясигя дя вермишдиляр ки, о,
дивизийа командири кими хидмят едир. Йадымдадыр, ийул айынын илк эцнляри иди.
Евимиздя Газахдан эялян гонаг да варды. Яли аьа ямим, Ибращим дайым да
(эенерал Ибращим аьа Вякилов - Ш.Н) бизя эялмишди. Щамы кянди, гощумлары,
ушаглыг достларыны сорушур, дейиб-эцлцрдцляр. О вахт бцтцн щярбчиляр индики
Истиглал кцчясиндяки беш нюряли евдя йашайырдылар. Эеъя он икийя ишляйяндя щяр
кяс юз евиня эетди. Йениъя йатмаьа щазырлашырдыг ки, кцчядя бир йцк машыны
дайанды. Машындан тюкцлян гырмызы ясэярляр гача-гача блоклара долдулар.
Тцфянэлярин гундаьы иля гапылары дюйцб ичяри сохулдулар. Ясэярляр ичяри эирян
кими ямими ящатяйя алдылар. Мян ямимя тяряф атылыб зорла ялиндян йапышыб
аьладым. Ясэярляр ев яшйаларыны сийащыйа алдылар. Ямимин орден-медалларыны
вя юзцнц дя апардылар. О эеъя азярбайъанлы эенераллары - Яли аьа Шыхлинскини,
Сямяд бяй Мещмандарову, Мурад Эярай бяй Тлехасы, Фиридун бяй
85

ШЯМИСТАН НЯЗИРЛИ

Вязирову, эенерал-губернатор Няриманбяйову, полковник Рцстям аьа
Шыхлинскини, капитан Бащадыр бяй Вякилову, ямим Ибращим аьа Усубову щамысыны йцк машынына долдуруб апардылар. Далларынъа чох эедиб-эялдик, бир
хябяр юйряня билмядик. Онлары щябс етдирян Илйа адлы щярбчи иди. О, йары
ермяни, йары йящуди иди. Ямими, он ики азярбайъанлы эенералы вя забити иля 1920ъи ил ийунун он алтысында эеъя Нарэин адасына апарыб эцллялядиляр. Чох эетэялдян сонра ямим арвады Эювщяр бибимя ял бойда каьыз вердиляр ки, онлары
сящвян эцлляляйибляр. Шура щюкумяти аиляниздян цзр истяйир.
Яли аьа Шыхлински вя Сямяд бяй Мещмандаров ися айры камерада олублар.
Хошбяхтликдян онларын Няриман Няриманова эюндярдикляри мяктуб чатыб вя
онлар хилас олублар. Ордуйа сохулан террорчу-дашнаклардан ещтийат едян
Няриманов она эюря дя 1920-ъи ил августун 1-дя Я. Шыхлинскини вя С.
Мещмандарову Москвайа эюндярди.
Эенерал Ибращим аьа Усубовдан чох аз нишаня галыб. Бир нечя шякил, бир
дя гызы - Азярбайъан Дювлят консерваторийасынын мцяллими, ямякдар
инъясянят хадими, профессор Ниэар ханым Усубова... Мцбаризялярдя кечян
юмрцн анлары инди саралыб-солдурдуьуну чох аз шякил вя сянядлярля йашайыр.
Эенерал-майор Ибращим аьа Усубовун гызы Ниэар ханым атасындан фяхрля
сющбят ачыр:
- Яли аьа ямим дейирди ки, атан Ибращимин щярбчи истедады Биринъи Дцнйа
мцщарибяси дюврцндя юзцнц парлаг шякилдя эюстярди. Дюйцш заманы чевиклийи,
пийада гошунлардан мящарятля истифадя етмяси, хцсусиля ясэярлярля сямими
ряфтары Ибращими рус ордусунда мащир бир сяркярдя кими танытды. Яли аьа ямим
бир дя данышырды ки, М.В. Фрунзе атаны йахшы бир инсан кими таныйырды. Биринъи
Дцнйа мцщарибясиндяки фяалиййятини, щярби сяняткарлыьыны чох йцксяк
гиймятляндирирди.
Мян Харковда анадан олмушам. Ушаг олсам да, бязи ящвалатлары йахшы
хатырлайырам. Йадымдадыр, ня мцнасибятляся евимиздя гонаглыг варды,
мяълисдя йцксяк рцтбяли забитлярля йанашы сырави ясэярляр дя иштирак едирди.
Ясэярлярдян бири атам щаггында деди: - бахмайараг ки, о, рус дейил,
азярбайъанлыдыр, анъаг бизим цчцн доьма атадан да йахындыр.
Атам щягигятян дя ясэярлярля забит арасында сярт сядд чякмяйян адам иди.
Ясэярин бцтцн щцгугларыны ялиндян алан забитлярля о, щеч вахт разылашмазды.
Мящз бу кейфиййятляриня эюря ону ясэярляр ата кими севир, щюрмят едирдиляр.
... Фарис баба иля эюрцшляримин бириндя эюрдцм ки, о, лцьятля бир
Азярбайъан йазычысынын романыны охуйур.
- Фарис баба, - дедим, - индян беля дил юйрянмяк эеъ дейилми?
- Юйрянирям ки, Ибращим ямим кими дцняня сабащ демяйим.
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- О ня демякдир?
- Бу саат данышаъам, - дейиб гоъа ири эюзляриля эцлцмсцндц.
- Хатиримдядир, 1914-ъц илин йазында атам мяни дя эютцрцб кяндимиз
Салащлыйа эятирмишди. Щяля мцщарибя башламамышды. Атам доьма кяндиня
эетмяйи, гощумлара баш чякмяйи чох севирди. Али рцтбядя, йцксяк бир йердя
ишлямяйиня бахмайараг, илдя бир нечя дяфя кяндя эедярди. "Бу кянд - дейирди, оьул, щарда олсам мянимляди, адам ня гядяр бюйцк шящярлярдя, узаг еллярдя олса
да доьмасыны, анадан сцд ямдийи йери унуда билмир. Буна щаггы да йохдур".
Атам ешидир ки, Ибращим аьа Усубов да аиляси иля кяндя эялиб. Абдулла
ямимля онун эюрцшцня эедирляр. Абдулла ямим Ибращим ямимдян сорушур ки,
ня вахт эялмисян?
Ибращим ямим ъаваб верир ки, "Сабащ".
Атам тяяъъцб едир ки, бу ня данышыгдыр. Абдулла ямим ишин ня йердя
олдуьуну баша дцшцр. Эцля-эцля дейир:
- Ибращим, яэяр сабащ эялмисянся, йягин ки, дцнян дя гайыдыб эедяъяксян.
- Гоъа ящвалаты данышыб кядярля эцлцмсцндц. - Ибращим ямим - деди, - узун
мцддят Русийада гуллуг етдийиндян Азярбайъан дилини бир аз йадырьамышды.
Мяни дя тале юлкядян-юлкяйя, шящярдян-шящяря атыб. Франсыз, инэилис вя бир
нечя дилдя сярбяст данышыб йаза билирям. Амма щисс едирям ки, о гядяр
йадларла отуруб-дурмушам ки, доьмамы унутмаг яряфясиндяйям.
Фарис баба чохиллик юмрцндя битиб-тцкянмяйян щадисялярин, ящвалатларын
шащиди олмушду. Щейф ки, бу сямими, мещрибан гоъа иля эюрцшцм онун щяйатынын сон эцнляриня тясадцф етди. О, бизим ишыглы дцнйамыздан юмрцнцн
дохсан дюрдцнъц илиндя кючдц.
Миниллик ядябиййата, мядяниййятя малик халгымызын миниллик дя
гящряманлыг тарихи вар. Иэид Ъаванширин, яйилмяз Бабякин, кющлян ат белиндя
йаделлиляря гаршы вурушан Короьлунун, Нябинин, Гачаг Кярямин ады щям юз
халгымызын, щям дя бцтцн бяшяр тарихинин сящифяляриндя йашайыр. Онларын щяр
бири юз доьма торпаьыны, юз йурдуну, юз халгынын ясрлярдян бяри йаратдыьы
мядяниййяти гясбкарлардан мярдликля мцдафия едибляр.
Щяр яср тарихя юз гящряманларыны вериб, щяр иэид юзцнцн шцъаяти иля эяляъяк
нясля юрняк олуб. Заман кечиб, илляр ются дя, онлар йеня унудулмур, тарихин
ябяди йаддашында, сянядлярдя щямишяйашар галырлар.
Инанырыг ки, щярби гцдрят тарихимизин сящифяляриндя эенерал-майор Ибращим
аьа Усубов да беляъя йашайаъагдыр.
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ЭЕНЕРАЛ ЯЛИЙАР БЯЙ МЕЩДИ ОЬЛУ ЩАШЫМБЯЙОВ
(1856-1920)

Г

ядим Дярбяндин ясл-няъабятли Азярбайъан аиляляри бир нечя шющрятли эенераллар йетишдирмишдир. Загатала мащалында анадан
олса да эенерал-лейтенант Балакишибяй Яряблински
юмрцнцн чох щиссясини Дярбянддя йашамышдыр.
Эенерал Немятулла бяй Щейдяров, гардашы капитан Минятулла бяй Щейдяров1, шия тяригятли истефада олан полковник Щаъыбяй Садыгов, щюрмят вя
иззят сащиби Мирзя бяй Аьасы бяй оьлу, щазырда
гярби Табасаранын наиби Мирзя Мещдигулу бяйин
оьлу, Гарсда гошун ряисинин мцавини капитан
Ялийар бяй Щашымбяйов вя башга эюркямли
щярбчи оьуллар Дярбянддя дцнйайа эялмишляр.
Мирзя Щясян яфянди Ялгядари
"Асари-Даьыстан" ясяри, 1891-ъи ил.

Мяшщур алим-шаир Мирзя Щясян яфянди Ялгядаринин (1835-1910) китабындан эютцрдцйцмцз епиграфда ады чякилянлярин щамысы ХIХ ясрдя Дярбянддя
доьулуб бойа-баша чатмыш Азярбайъан оьулларыдыр. Эенерал-лейтенант
Балакиши бяй Яряблински (1828-1902) яслян Загаталанын Тала кяндиндя
дцнйайа эялиб. 1898-ъи илдя истефайа чыхдыгдан сонра Дярбяндя индики
Коммунарлар кцчясиндя мцлк тикдириб юмрцнцн сонуна кими орада йашамыш
вя Гырхлар гябристанлыьында дяфн олунмушдур. Дярбяндин он километрлийиндяки "Яряблински стансийасы"ны да о салдырмышдыр. Стансийа йахынлыьындакы
ейни адлы гясябя дя онун адынадыр. Щазырда щямин гясябядя цч мин беш
йцздян чох азярбайъанлы аиляси йашайыр. О, мяшщур хейрийячи - милйончу Щ.З.
Таьыйевин гайнатасы иди.
1902-ci il yanvarın 3-də general-leytinant Balakişi bəy Ərəblinski vəfat
etdi. Milyonçu Hacı Zeynalabdın Tağıyev öz xərci ilə qaynatasının
qəbirüstünü qoydurdu. Dərbənddəki Qırxlar məzarlığının ətrafına daş hasar
1. Русъа сянядлярдя онун сойады Гайдаров йазылыр. Дярбянд ящалиси ися онун адыны
Миматулла бяй кими тяляффцз едирляр. - Ш.Н.
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çəkdirdi. Qəbristanlığın girişində gözətçi otağı tikdirib, qəbrlrə qulluq edə
fəhlələrə maaş ayırırdı. Ötən əsrin əllinci illərində komunistlər hasarı söküb
dağıtdılar.
Икинъи ады чякилян эенерал-майор Немятулла бяй Гасым бяй оьлу
Щейдяровдур (1827-1904). О да азярбайъанлыдыр.
1880-ci il dekabrın 3-də Samur süvari alayında xidmət edəndə ona
polkovnik rütbəsi verilir. Levaşinski yüksəkliyində göstərdiyi igidliyə və
qəhrəmanlığa görə Neymətulla bəy Heydərov Müqəddəs Georgi ordeninin
dördüncü dərəcəsi ilə təltif olunur. Göytəpə hücümündakı uğurlu əməliyyata
görə ikinci dəfə Müqəddəs Georgi ordeninin üçüncü dərəcəsinə layiq görülən
Nemətulla bəy Heydərov 1884-cü ildə general-mayor rütbəsi ilə təltif olunur.
O, ehtiyat süvari alayına komandiri təyin olndu.
Щазырда онун няслинин давамчылары Бакыда вя Дярбянддя Heydərov soy
adı ilə йашайыр.
Dərbənd şəhəri on bir generalın vətənidir: General-mayor İmamqulu bəy
(?-1728), Nemətulla bəy Heydərov (1827-1904), general-leytinant Balakişi
bəy Ərəblinski (1828-1902), general-leytinant Hüseyn Cümşüd oğlu
Rəsulbəyov (1917-1984), Ədliyyə generalı İmran Cümşüd oğlu Rəsulbəyov
(1920-1982), general-mayor, hərb tarixi üzrə elmlər namizədi, professor Tofiq
Mirzə oğlu Seyidov (1922-1983), Ədliyyə generalı Əhməd Şahlar oğlu
Ələkbərov (1939) Kontr-admiral Henrix Əli oğlu Həsənov (1910-1979), general-mayor Mustafa Cəfər oğlu Nəsirov (1921-2012), general-mayor Vladimir
İbrahim oğlu Bayramov (1951), general-palkovnik Nəcməddin Hüseyn oğlu
Sadıqov (1956).
1891-ъи илдя Мирзя Щясян яфянди Ялгядари "Асари-Даьыстан" ясярини йазанда Ялийар бяй Щашымбяйов капитан рцтбясиндя иди. Онун нясл-няъабяти
Дярбянд йахынлыьындакы Кцря нащиййясиндяндир. Ата бабасы эенерал Щаъы
Йусиф хан Тащир бяй оьлу Йусифханов (1806-1878) Кцря нащиййясинин щакими
олмушдур.
Эенералын аиляси ХIХ ясрин яввялляриндя Бакыйа кючмцш, 1856-ъы ил мартын
8-дя Ялийар бяй Щашымбяйов да Бакыда анадан олмушдур. Илк тящсилини
Ядадиййя (реалны) мяктябиндя алан Ялийар бяй 1871-ъи илдя Тифлисдяки
пийадалар мяктябиня дахил олмушдур.
Щярби хидмятинин отузунъу илиндя - 1908-ъи ил декабрын алтысында эенералмайор кими йцксяк рцтбяйя лайиг эюрцлмцшдцр. Щямин или Гарс вилайятинин
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Palkovnik Bəhram bəy Nəbibəyov (1884-1930)
Şəki üsyanının başcısı. Şəkil 1911-ci il oktyabr
ayında çəkilib.
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щярби ряиси тяйин олунмушдур.
Ордудакы гцсурсуз хидмятиня
эюря 1889-ъц илдя цчцнъц
дяряъяли "Мцгяддяс Станислав",
1894-ъц илдя цчцнъц дяряъяли
"Мцгяддяс Анна", 1895-ъи илдя
икинъи дяряъяли "Мцгяддяс Станислав", 1898-ъи илдя икинъи
дяряъяли "Мцгяддяс Анна" вя
1904-ъц
илдя
"Мцгяддяс
Владимир" орденляри иля тялтиф
олунмушдур.
Эенерал Ялийар бяй Щашымбяйов Биринъи Дцнйа Мцщарибясиндя цчцнъц Гафгаз арабакараван бригадасынын командири олмушдур. Он йеддинъи
илдя истефайа чыхан эенерал
Ялийар бяй 1918-ъи илдя Азярбайъан Милли Ордусунда кюнцллц хидмятя башламышдыр. Аз
мцддят Азярбайъан Ъцмщуриййятинин Дахили Ишляр назиринин
мцавини вязифясиндя ишляйян
эенерал-майор Ялийар бяй
Щашымбяйов 1919-ъц илдя Мцдафия Назирлийиндя Щярби Интендант идарясинин ряиси, 1920-ъи илин
яввялляриндя ися Загатала гязасынын эенерал-губернатору вязифясиндя олмушдур.
Эенерал-майор Ялийар бяй
Щашымбяйову 1920-ъи илин ийун
айында болшевикляр эцллялямишляр.
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ЭЕНЕРАЛ ЯБДЦЛЩЯМИД БЯЙ ГАЙТАБАШЫ
(1884-1920)
Тарих йохдур.
Тарихи йарадан шяхсиййятин биографийасы вар.
Ралф Емерсон
Америкалы философ-тарихчи

Д

оьрудан да бир баша дейилмиш олса да, бу сюзлярдя бюйцк щягигят вар.
Щансы мцщарибянин вя йа юлкянин тарихини шяхсиййятин гящряманлыг
биографийасы олмадан йазмаг мцмкцндцр? Шцбщясиз ки, щеч биринин. Она эюря дя бир мяналы да олса тарихи йарадан шяхсиййятлярдир десяк сящв етмярик.
Чцнки мцщарибялярин тарихи йазыланда мцтляг юлкянин падшащ вя йа сяркярдясинин дя биографийасына мцраъият олунур.
Сон иллярдя апарылан тядгигатларын сайясиндя унудулуб йаддан чыхмыш хейли сяркярдя адлары халгымыза гайтарылмышдыр. Ютян ХIХ вя ХХ ясрлярдя йашамыш эенералларымызын яксяриййятинин ады вя фяалиййяти бизя мялум дейилди. Советляр дюврцндя "Тамамиля мяхфидир" говлугларында сахланан эенерал - майор Ябдцлщямид бяй Шяриф бяй оьлу Гайтабашы да унудулмушлардандыр.
Болшевикляр тякъя Ябдцлщямид бяйи йох, ийирминъи илдя мусават эенералы
олдугларына эюря эцллялядикляри Ямир Казым Гаъарын, Фейзулла Мирзя Гаъарын, Мящяммяд Мирзя Гаъарын, Мяммяд бяй Сулкевичин, Ибращим аьа Усубовун, Щябиб бяй Сялимовун, Мурад Эярай бяй Тлехасын, Давуд бяй Йадиэаровун, Ялйар бяй Щашымбяйовун, Фиридун бяй Вязировун, Ибращим аьа
Вякиловун юмцр йолуну халгымыздан эизлядибляр.
Апарылан тядгигатлардан мялум олур ки, йалныз 1920-ъи илин апрел чеврилишиня
гядяр Империйа вя Мусават ордусунда алтмыш доггуз азярбайъанлы эенерал
олмушдур. Дини мцсялман, миллиййяти азярбайъанлы олдуьуна эюря советляр
дюврцндя онларын щаггында данышмаьа, йазмаьа гадаьа гойулмушду.
Онларын сырасында ян эянъ эенерал Ябдцлщямид бяй Гайтабашы иди. Улу
бабасы капитан Ябдцлмяъид бяй ХVIII ясрин сонларында Тцркийянин Истанбул
шящяриндян Тифлися кючмцшдцр. Алай башчысы олдуьуна эюря она Хайтабашы
титулу верилмишдир. Руслар онун Хайтабашы сойадыны сянядляриндя сящвян,
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тящрифля Гайтабашы кими йазмышлар. Сонралар рясмиляшян бу надир сойад 1920ъи илин ийун айында эенерал Ябдцлщямид бяй эцлляняня гядяр ишлянмишдир.
Бир мюъцзя иля архивдя гаршыма чыхан сянядляря бахырам, аз гала эюзляримя инана билмирям. Эенерал - майор Ябдцлщямид бяй Шяриф бяй оьлу Гайтабашы. Доьум тявяллцдц 10 ийул 1884-ъц ил. Эцлляляниб: 1920-ъи илин ийун айында ъями - ъцмлятаны отуз алты йашында...
1918-1920-ъи иллярдя Милли ордумузун сыраларында шяряфля хидмят едян ян
йахшы эенераллардан бири иди Ябдцлщямид бяй.
Дцзц, Адама наьыл кими эялир бу йашда сяркярдя рцтбяси алмаг. Эюрцнцр
о гарышыг иллярдя азадлыг вя истиглалиййят уьрунда чалышанлары заман юзц йетиш92
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дириб вя тялтиф едиб. Онларын ъянэавярлийи анадан эялмя гануни бир щал олуб.
Дювр онлары йетишдиряндя йаша йох, баша вя баъарыьа гиймят вериб.
Йункер Ябдцлщямид бяй Петербург йахынлыьындакы Павловск щярби
мяктябини битириб. 1906-ъы ил февралын 23-дя он алтынъы Гренадйор - Мингрел
алайында хидмятя башлайыб.
Азярбайъан Мяркязи Дювлят архивиндя йункер Ябдцлщямид бяй Гайтабашынын щямин илдя баъысы, шащзадя Мяляк ханым Гаъара йаздыьы мяктублар,
97 сайлы вясигя, дярсляря давамиййяти щаггында гейдляр вя конспектляри
сахланылыр. Говлугда йункер Ябдцлщямид бяй Гайтабашынын 1905-ъи ил
августун 22-дя командириня йаздыьы рапорт да галыб.
"Билдирирям ки, йай тятили заманы Рйазан губернийасына, орада йашайан
йезням эиля эетмишдим. Мян орада оларкян Тифлисдян телеграм алдым.
Телеграмда эюстярилирди ки, баъым юлцм йатаьында олдуьуна эюря тяъили Тифлися
эетмялийям. Дярщал йола дцшдцм вя йезнямдян хащиш етдим ки, бу барядя
мяним ряисляримя хябяр версин. Мян Тифлися эяляндян ъями бир эцн йарым
сонра баъым вяфат етди. Мян онун йеэаня гардашы кими, баъымын дяфни иля
баьлы гайьылары юз цзяримя эютцрдцм. Бу мцддятдя мян юзцм дя хястяляндим
вя дярщал мяним мцалиъя олунмаьым барядя рапортла комендант идарясиня
мцраъият етдим. Хястя щалда ики эцн орада галандан сонра щяля там
саьалмамыш олсам да, сцрят гатары иля Тифлисдян йола дцшдцм. Мян бу барядя
комендант идарясиня мялумат вермишдим. Щярби мяктябя хябяр чатдырмаг
мясялясиня эялдикдя ися мяня дедиляр ки, бу барядя наращат олмайым.
Икинъи ротанын йункери Ябдцлщямид бяй Гайтабашы”.
Чох да галын олмайан говлуьу вярягляйир, сянядлярля таныш олурам. Щансы
бир мюъцзядянся эенералын атасы Шяриф бяйин дя аз сайлы сянядляри бурда вар.
1835-ъи ил октйабрын 26-да Тифлис губернийасында анадан олмуш
подполковник Шяриф бяй Абдулла бяй оьлу Гайтабашынын "Там хидмят
китабчасы" бурдадыр. 1890-ъы ил апрелин 19-да тяртиб олунмуш сяняддя сцвари
гошунларында Шярг дилляринин тяръцмячиси, подполковник Шяриф бяйин шяряфли
дюйцш йолу, алдыьы орден вя медалларын гейдиййаты юз яксини тапыб.
Подполковник Шяриф бяй дюйцш хидмятиня эюря дюрдцнъц дяряъяли
"Мцгяддяс Владимир", икинъи дяряъяли "Мцгяддяс Анна", икинъи вя цчцнъц
дяряъяли "Мцгяддяс Станислав” кавалер орденляри вя бир нечя медаллар тялтиф
олунуб.
Сяняддя эюстярилир ки, подполковник Шяриф бяй Гайтабашы ики дяфя евляниб.
Щяйат йодашы вяфат етдийиня эюря икинъи ниэащда о, Газах гязасынын Шыхлы
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кяндиндян олан мцлкядар Мирзя Яли аьа оьлунун гызы Хядиъя ханымла аиля
гуруб. Икинъи ниэащдан олан Ябдцлщямид аилянин йеддинъи ювладыдыр.
Ябдцлщямид бяй Биринъи Дцнйа мцщарибяси илляриндя ики йцз бешинъи
Шамахы пийада алайында штабс - капитан рцтбясиндя дюйцшлярдя иштирак едиб.
1916-ъи ил мартын алтысында дюрдцнъц дяряъяли "Мцгяддяс Владимир" ордени
(гылынъ вя бантла бирэя) иля тялтиф олунуб.
6 март 1918-ъи ил, Тифлис шящяри. Йениъя йаранан Мцсялман корпусунун
команданы, эенерал - лейтенант Яли аьа Шыхлинскинин ямри:
"Полковник Ябдцлщямид бяй Гайтабашы Мцсялман Корпусунун
Гярарэащ ряиси тяйин едилсин!"
Март айынын 28-дяк щямин вязифядя чалышан Ябдцлщямид бяй 1918-ъи ил
нойабрын 15-дя Щярбиййя назири Сямяд бяй Мещмандаровун ики нюмряли
ямри иля Щярби назирлийинин нювбятчи эенералы кими мясул вязифя дашымышдыр.
1919-ъу ил ийунун 25-дя ися Республика Назирляр Шурасынын гярары иля
Ябдцлщямид бяй Шяриф бяй оьлу Гайтабашы эенерал - майор рцтбяси иля тялтиф
олунмушдур.
Сяксян илдян чох баьлы галан саралыб - солмуш сянядлярдян мялум олур ки,
пешякар щярбчи кими Милли Орду гуруъулуьунда Ябдцлщямид бяйин явязсиз
хидмятляри олмушдур. Шяхси щейятин тяшкили, Баш Гярарэащда нювбятчилик
системи, йени щярби идаря вя щярби мцяссисялярин йарадылмасы цчцн вар гцввяси
иля чалышмышдыр.
Эенерал Ябдцлщямид бяй Гайтабашы 1920-ъи илин март айында йазырды:
"Ъями бир ил ярзиндя Баш Гярарэащын фяалиййяти тяшкил олунуб гайдайа
дцшдц. Ющдямизя дцшян бцтцн вязифяляри гырарэащын диэяр цзвляри иля бирликдя
виъданла, намусла вя йорулмадан йериня йетирдик".
Эенерал - майор Ябдцлщямид бяй Гайтабашы 1920-ъи ил апрелин 30-да
болшевик ордусунда мцвяггяти Гярарэащ ряиси тяйин едилиб. Щямин или ийун
айында Эянъя цсйанына эюря эцнащландырылыб эцллялянмишдир.
1999-ъу ил ийунун 26-да Бакыда йашайан эенерал Ябдцлщямид бяйин баъысы
нявяси Валидя ханым Яляшряф гызы Зейналова иля эюрцшдцм. 1922-ъи илдя
анадан олан Валидя ханымын эенералын аиляси щаггында аз да олса мялуматы
варды. Хейирхащ мцсащибим ХIХ ясрин сонларында чякилмиш цч надир фото шякли мяня баьышлады. Фото - шякиллярдя эенерал Ябдцлщямид бяйин анасы
Хядиъя ханым Мирзя Яли аьа гызы, оьлу Ябдцллятиф бяй вя Ябдцлщямид бяй
ушаг вахты тясвир олунуб.
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ЭЕНЕРАЛ ФИРИДУН БЯЙ ВЯЗИРОВ
(1850-1925)

Вятян уьрунда миллят ешгиндя
Бязли-ъан ет хцлуси-ниййят иля.
Иш апар, баш эедярся гой эетсин,
Ад галар, бяс дейилми, миллят иля?

1985

Мирзя Ялякбяр Сабир.
(1862-1911)

-ъи илдя Тифлис
архивиндя эенерал Фиридун бяй Вязиров
щаггында сахланан гыса мялуматларла таныш олдум. Бюйцк
бир сяркярдянин тяръцмейи-щалыны охуъулара беля-натамам
шякилдя чатдырмаг истямирдим
вя инана да билмирдим ки, индийядяк эенералын бир доьмасы
галмамыш ола. Бакыйа гайыданда тарих музейиня эедиб
онун ямякдашларындан кюмяк
истядим. Нярмин ханым Тащирзадя деди ки, эенерал Фиридун
бяйин гызы Ниэар ханым Бакыда йашайыр.
Ниэар ханым чох шейляри
хатырлайа билмирди. Йетмиш иллик
сярт режимли ващимя онун
йаддашындан чох ящвалатлары силиб апармышды. Иллярин аьры-аъысы йашы дохсаны
кечмиш ананы йумаьа дюндярмишди. Нявяси Еразм кюмяйиня чатды. Бабасы
Фиридун бяйин вя няняси Зейняб Сялим гызы Вязированын ики фотошяклини тапыб
мяня щядиййя еляди.
- Еразм, - деди, - архив сянядляриндя нянян Зейнябин ады Зинаида
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Сялимовна Кричинскайа кими йазылыб. Йягин ки, бунун да бир сябяби вар?
- Ялбяття, вар. Няням миллиййятъя Литва татарыдыр. О, истефада олан
полковник Сялим бяй Кричинскинин гызыдыр. Сизин архивдя раст эялдийиниз онун
гыз ад-фамилидир. Бабам йеддинъи Белорус гусар алайында штабс-ротмистр
рцтбясиндя гуллуг едяндя евлянибляр. Евлянмя мярасиминдя бабам онун адфамилини мцсялман ад-фамили иля рясмиляшдириб. Няням дя бабамла бирэя рус
гошунларынын тяркибиндя 1877-78-ъи иллярдя иштирак едиб. Буну о иллярдян
йадиэар галан ири юлчцлц бир фотошякил дя тясдиг едир. Бабам Фиридун бяй
Вязиров яла дюйцш хидмятляриня эюря бу мцщарибядя капитан рцтбясиндян
майора гядяр йцксялмиш вя алай командири вязифясиня тяйин олунмушдур.
Няслян Тифлис задяэанларындан олан бабам отуз сяккиз ил империйа
ордусунда хидмят етдикдян сонра эенерал-майор рцтбясиндя истефайа
чыхмышдыр. 1906-ъы илдян Тифлисдяки доьма ата-баба мцлкцндя йашамыш вя
азрябайъанлыларын няфиня тяшкил олунмуш хейриййя ъямиййятиндя ичтимаи
фяалиййятини давам етдирмишдир.
1919-ъу ил майын илк эцнляриндя Тифлисдя йашайан эенерал-майор Фиридун
бяй Вязировун цнванына Бакыдан бир мяктуб эялди. Мяктуб алтмыш доггуз
йашлы эенералын ащвали-рущиййясиня хош тясир баьышлады. Мяктубда дейилирди:
"Чох щюрмятли эенерал Фиридун бяй ъянаблары, Азярбайъан Демократик
Ъцмщуриййятинин йаратдыьы милли ордудан шцбщясиз ки, хябярдарсыныз.
Халгымызын сяркярдя оьлу кими йягин ки, бу шад хябяря Сиз дя севиндиниз. Йени
йаранан ордуда хидмят етмяк цчцн Сизин кими баъарыглы вя тяърцбяли
сяркярдяляря чох бюйцк ещтийаъымыз вар. Ону да хатырладым ки, кюнцллцляр
щесабына ордумузун сайы эцндян-эцня артыр. Аьыр шяраитдя олса да, Баш
Гярарэащ йарадылмасына наил олдуг. Гярарэащын няздиндя цмуми шюбя,
нювбятчи эенерал шюбяси, сцвари шюбяси, мятбуат вя башга шюбяляр артыг
фяалиййятдядир. Азярбайъан щюкумяти орду цчцн Дювлят бцдъясиндян хейли
вясаит айырмышдыр. Щазыркы вахтда щярби лявазиматла йанашы, йени забит
щейятинин щазырлыьында да чятинликляримиз чохдур. Инанырыг ки, Азярбайъан
мцстягиллик газандыьы вахтда эянъ Азярбайъан орлусунун сыраларында хидмят
едян оьулларымыз цчцн Сиз щярби тяърцбянизи ясирэямяйяъяксиниз. Она эюря дя
хащиш едирям, Баш Гярарэащда бирэя чалышмаг цчцн дявятимизи гябул едясиниз.
Щюрмятля: Баш Гярарэащын
нювбятчи эенералы, полковник
ЯБДЦЛЩЯМИД БЯЙ ГАЙТАБАШЫ"
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Бу сямими мяктубу алан эенерал дярщал аиляси иля бирэя Бакыйа кючмцшдц.
Азярбайъан Демократик Республикасынын щярби назири Сямяд бяй
Мещмандаровун 7 август 1919-ъу ил тарихли 351 нюмряли ямри иля эенералмайор Фиридун бяй Вязиров Бакы шящяринин коменданты тяйин олунмушдур.
Лакин 1920-ъи илин апрелиндя болшевик-дашнак гошунларынын эялиши иля диэяр
милли эенералларымыз кими Фиридун бяйин дя гисмятиня аъы бир ядалятсизлик
гисмят олду. Щямин или майын 31-дя Эянъя цсйанынын иштиракчысы кими
комиссар Чинэиз Илдырымын отуз алты сайлы ямриля вязифядян азад едилиб. Баш
гярарэащын сярянъамында сахланылыр.
Милли Тящлцкясизлик Назирлийинин архивиндя эенерал Фиридун бяйя мяхсус ики
мин бир сайлы шяхси иш сахланылыр. Бурадакы сянядляр 1921-ъи ил ийунун 2-дя
АзЧека тяряфиндян щябс олунуб истинтаг апарылан эенерала мяхсусдур.
Истефада олан йетмиш бир йашлы эенерал Фиридун бяй Вязиров "Ислам"
партийасынын аэенти кими иттищам олунур. Она Тифлисдяки дядя-баба
маликанясиня, чар вя мусават ордусундакы хидмятляриня эюря ирад тутулур.
Яслиндя ися бир ил яввял олмуш Эянъя цсйаны иля баьлы шцбщяли шяхс кими сорьусуала тутулдуьу айдын щисс олунур. Ийунун он сяккизиндя эенералдан рус
дилиндя беля бир изащат алыныб:
"Мусават вахты мян Бакы шящяр коменданты идим. Бу вахта гядяр Тифлисдя
йашайырдым. 1919-ъу илдя мусават щюкумятинин дявятиля Бакыйа эялдим вя
Совет щюкумяти Азярбайъана эяляня гядяр щямин вязифядя ишлядим. Ня
мусават вахты, ня дя Совет щюкумяти эяляндян сонра мян щеч бир партийанын
цзвц олмамышам. Николай ордусунда отуз сяккиз иллик хидмятимдя сцвари
гошунларында гуллуг етмишям. Совет щюкумятинин Азрябайъана эялишиндян
сонра яввялъя Чинэиз Илдырымын гярарэащында ещтийат забити вязифясиндя
сахланылмышам. Беш-алты ай яввял ися йолдаш Ялищейдяр Гарайевин йанында
хцсуси тапшырыглар цзря ямякдаш кими чалышмышам. Бурада оланда хидмяти
ишимля ялагядар цч гязада езамиййятдя олмушам: биринъи дяфя Эянъядя,
икинъи дяфя Загаталада вя цчцнъц дяфя ися Газахда.
Суал: - Эянъядя кимлярля эюрцшдцнцз вя таныдыьыныз мусават лидерляри иля
ялагяляриниз вармы?
Ъаваб: - Эянъядя мян кечмиш мцлкядар Аьасыбяйову, Гошгарову,
Усуббяйову, Сейдяли Мир Казымбяйову таныйырдым. Бунлардан башга
Эянъядя таныдыьым адам йохдур. Хялил Шакиров адлы шяхси танымырам вя щеч
вахт да онунла эюрцшмямишям. Мусават лидерляри иля еля бир йахынлыьым
олмайыб, онлары дювлят башчысы кими таныйырдым. Ня гядяр ки, Бакыда,
Азярбайъанда олмушам щямишя дя щярби хидмятимля мяшьул идим. Щеч бир
партийанын, тяшкилатын цзвц дейилдим. Тякрар едирям, мян щярбичийям, щярби
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низамнамяйя табе олан сцвари-кавалерийа эенералыйам. Сизин дедийиниз
"Иттищад-ислам" вя "Туранын бюйцк Исламы" партийалары щаггында щеч ня
ешитмямишям, щеч ня билмирям.
Охудум: эенерал Фиридун бяй Вязиров.
Имза атан эенерал сонда юз дясти-хяттиля беля бир ъцмля дя йазмышдыр:
юзцмц щеч нядя, щеч бир щадисядя эцнащкар билмирям.
1921-ъи ил ийунун он доггузунда Азярбайъан Республикасы Халг
Комиссарлары советинин сядри Няриман Няримановун вя катибинин имзасы иля
Фювгяладя комиссийанын комендантынын цнванына мин алты йцз ийирми сайлы
ордер эюндярилиб. Орада охуйуруг: "Сизя тапшырылыр ки, бу ордери алан кими
вятяндаш Фиридун бяй Вязирову (кечмиш эенералы) щябсдян азад едясиниз".
Анъаг "сапы юзцмцздян" олан балталар йатмамышдылар. Онлар идейа
гардашы олан болшевик-дашнак щавадарларынын кюмяйи иля юзцмцзцн саьлам
кюкцмцзц доьрайырдылар.
1925-ъи илдя болшевик органы олан " Гызыл ясэяр" журналынын дюрдцнъц
сайында Даьлы Яли Щцсейн адлы бириси "Мусават заманында неъя ишляйирдик?"
сярлювщяли йазы иля чыхыш етди. Ъями цч сящифялик йазысында о, 1919-1920-ъи
иллярдя Ханкяндиндя, Гусарда вя Бакыда мусават ордусунда болшевик
тяблиьаты апармасындан, аэент кими руслара гуйруг булайыб хябяр
дашымасындан фяхрля йазыр. Милли гейрятли забит вя эенералларымыза гара йахан
Даьлы Яли Щцсейнин йазысынын бир йериндя охуйуруг:
"Нящайят, Русийа ордусу Азярбайъан сярщядляриня йахынлашыр. Бакы
пролетарийасы ингилаб рущу иля гайнашыр вя 29 апрел йетишир. Мян о заман Бакы
мювге команданлыьында хидмят едирдим. Таьымымыз гырмызы ордуну
гаршыламаг цчцн ваьзала эетмяк истяйирди. Щярямиз бир парча дюшцмцзя
гырмызы тахмышдыг. Бу заман мювге командири эенерал Вязиров Фиридун бяй
идаряйя эирди. Бу дяфя чавуш тяряфиндян диггят командасы верилмир. Эенерал
мяндян хябяр алды:
- Яли Щцсейн, бу ня хябярдир. Дюшляриниздя гырмызы нядир? Мян ъаваб
вердим:
- Бу эцндян етибарян сизляр йох, бизляр орду тяшкилиндя олаъаьыг. Бизляр
мювге командири вязифясини дашыйаъаьыг.
Эенерал Фиридун бяй Вязиров бу сюзляри ешидиб башыны ашаьы салды вя байыра
чыхды".
Намярд Даьлы Яли Щцсейнин йазысындан сонра эенерал йенидян щябс едилир.
Бу дяфя онун имдадына чатан олмады. 1925-ъи ил ийунун 30-да йетмиш беш
йашында ону эцллялядиляр. Няриман Няриманов кими гейрятли, милли тяссцфкешли
оьлумуз щямин или мартын 19-да Москвада вяфат етмишди. Азярбайъанда Киров,
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Мирзойан, Сяркис Данилйан, Ялищейдяр Гарайев кими памбыгла баш кясянляр ат
ойнадырдылар.
***
Йазымызын яввялиндя гейд етмишдик ки, истяр Тифлис архивиндя, истярся дя
эенералын гызы мярщум Ниэар ханымда атасы щаггында чох гыса мялуматлар
варды. О вахтдан айлар, илляр кечирди. Чохсайлы зийалы аиляляринин гоъаман
нцмайяндяляри иля эюрцшяндя сющбят заманы эенерал Фиридун бяй Вязиров
щаггында да сорушурдум. Ня архив сянядляриндян, ня дя эюрцшдцйцм
адамлардан эенерал щаггында щеч бир сораг ала билмирдим.
2003-ъц илin пайызында щансы бир хейирхащынса Мяркязи Дювлят Тарих
музейиня эенерал Фиридун бяй Вязировун сянядлярини тягдим етдийиндян
хябяр тутдум. Бу гиймятли сянядляри вярягляйяндя истяр-истямяз ня вахтса,
киминся дедийи зярб-мясяля дюнмцш сюзляр цряйимдян кечди: "Ялйазмалар щеч
вахт йанмыр". Бу доьрудан да белядир.
Эенерал-майор Фиридун бяй Ъялал бяй оьлу Вязировун "Щярби хидмят
китабчасы"ндан сятирляр:
1850-ъи ил апрелин 19-да Тифлисдя задяэан аилясиндя анадан олмушдур.
Атасы Ъамал бяй Мирзя Исмайыл оьлу Тифлисдя мящкямя иъласчысы, анасы Ясмят
ханым евдар гадын иди. Фиридун бяй илк тящсилини Тифлис классик эимназийасында
алмышдыр. 1868-ъи илдя Йелизаветграддакы йцнкерляр мяктябини икинъи дяряъя иля
битирмишдир. Щярби хидмятя унтер-забит рцтбясиндя йеддинъи Белорус Гусар
алайында башламышдыр.
1877-ъи илдя Твер-Драгун алайында хидмят едян ротмистр Фиридун бяйи
дюрдцнъц ескадрона командир тяйин етдиляр. Онун командирлик етдийи
ескадрон августун 19-дан сентйабрын 8-дяк Одесса шящяри йахынлыьындакы
Мещметчи, Добружи, Чобанкюйсц, Щаъыоьлу, Базар дцзц кяндлярини
дцшмяндян тямизляди. Бу мцщарибядя командирлик габилиййятиня эюря ону
тунъ медалла, бир дя цчцнъц Александрын императорлуг етмясинин илдюнцмц
шяряфиня эцмцш медалла мцкафатландырдылар. Мцщарибядян сонра хидмят йери
икинъи Гафгаз кавалерийа дивизийасына дяйишдирилян подполковник Фиридун
бяй Вязирову ялачы забит кими Гафгаз-Щярби Даиря мящкямясинин цзвц
сечдиляр.
1897-ъи ил октйабрын 13-дя полковник рцтбяси иля тялтиф олунан Фиридун бяй
ики ил сонра онунъу Новотроски драгун алайына командир тяйин олунду. Бир
мцддят Варшава, Рылски вя башга шящярлярдя щярби хидмятдя олан Фиридун бяй
Вязиров 1906-ъы ил апрелин 18-дя эенерал-майор рцтбясиля тялтиф олунду. Щямин
ил ордудан тярхис олунан эенерал-майор Фиридун бяй Вязиров доьма шящяри
Тифлисдя Михайловск проспектиндяки йцз он бир сайлы мцлкцндя йашамышдыр.
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Низами гошун щиссяляриндя отуз сяккиз иллик гцсурсуз хидмятиндя эенерал
Фиридун бяй Вязиров йцксяк али орденлярля тялтиф олунмушдур. О, 1882-ъи ил
йанварын 19-да цчцнъц дяряъяли "Мцгяддяс Станислав" (мцсялманлар цчцн
тясис олунмуш), 1889-ъу ил майын 6-да цчцнъц дяряъяли "Мцгяддяс Анна",
1893-ъц ил ийунун 15-дя икинъи дяряъяли "Мцгяддяс Станислав", 1898-ъи ил
сентйабрын 22-дя дюрдцнъц дяряъяли "Кнйаз Владимир", 1902-ъи ил августун 1дя икинъи дяряъяли "Мцгяддяс Анна", 1905-ъи ил нойабрын 20-дя цчцнъц
дяряъяли "Кнйаз Владимир" орденляри иля тялтиф олунмушдур.
Эенерал-майор Фиридун бяй Вязирова мяхсус сянядляр арасында бириси
диггятимизи хцсусиля чякди. Рус вя яряб ялифбасында йазылмыш "Бешик
мащнылары". Мяшщур марифчи Исмайыл бяй Яфяндийевин Нуха гязасынын
кяндляриндян топладыьы байатылары, бешик мащныларыны, аталар сюзлярини эенерал
рус дилиня тяръцмя едиб. Узун мцддят Русийанын айры-айры шящярляриндя йад
мцщцтдя щярби хидмятдя олмасына бахмайараг эенерал Фиридун бяй Вязиров
ана дилини инъяликляриня гядяр горуйуб сахлайа билиб.

ЭЕНЕРАЛ-МАЙОР ЯСЯДУЛЛА ХАН ЯБЦЛФЯТЩЗАДЯ
(? - 1918)

Н

ахчыванын Шярурлу тайфасында
Ябцлфятщ ханын аилясиндя анандан олуб. Икинъи Русийа-Иран мцщарибясиндян (1826-1828) вя рцсвайчы Тцркмянчай сцлщ мцгавилясиндян (10 феврал 1828ъи ил) сонра Русийанын зябт етдийи торпагларда вятян, торпаг тяяссцбц чякян бир
чох зийалы тайфалар вя айры-айры бяйляр рус
тябялийиндя йашамаьы юзляриня ар билиб Ирана мцщаъирятя эетдиляр. Беля ясилзадя нясиллярдян бири дя Ясядулла хан Ябцлфятщзадянин аиляси олмушдур.
Ясядулла хан Ирандакы Казак
дивизийасынын яввялляр сырави ясэяри олмуш,
узун илляр нцмуняви хидмятиня вя дярин
билийиня эюря эенерал рцтбяси иля тялтиф
олунмушдур.
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Ясядулла хан Мяшрутя ингилабынын 1905-1911-ъи илляр илк эцнляриндя
милйонларла инсанлара гошулмуш Мяммядяли шащын ялейщиня чыхараг Казак
дивизийасындан истефайа чыхмышдыр. 1908-ъи ил ийулун 24-дя эеъя мяълис топа
тутулду. Щямин эеъя мяшрутя ингилабынын фяал мцдафиячиляриндян бири кими
Ясядулла хан мяълиси мцдафия етмишдир. Бундан сонра о, Иранда милли азадлыг
щярякатынын мцъащиди кими шющрят газанды.
О, 1909-ъу илдя мцъащидлярин Тещрана дахил олмасы цчцн, азадхащларын
Тещран вя Гязвиня йцрцшцндя дя фяал иштирак етмишдир. Эенерал Ясядулла хан
Ябцлфятщзадя Тещран фятщ олунандан сонра идаря щейятинин тяклифи иля
Шащзадя Мясуд Мирзя Зилли Султанла бирэя Авропайа эетмишдир.
Ингилаб йатырылдыгдан сонра Ясядулла хан Ябцлфятщзадя америкалы
Морган Шостерин явязиня баш хязинядар тяйин олунур. Аз мцддят бу вязифядя
ишлядикдян сонра эуйа онун няслинин вя юзцнцн Бящайи тяригятиня мянсуб
олдуьуна эюря ишдян азад едирляр. Иран алими Мещди Бамдад йазыр ки,
Ясядулла хан Ябцлфятщзадянин дцшцнъя вя бахышлары бу ещтималдан чох-чох
узагдыр. Ясядулла ханын няслинин Бящаиликля щеч бир ялагяси йохдур. Чцнки
Бящайи тяригятинин цзвляри щеч вахт сийасятля мяшьул олмамышлар. Яксиня,
онлар бу ишин там ялейщиня олмушлар. Ясядулла хан ися камилян сийасятля
мяшьул олмуш, онун эюрдцйц ишляр бящайиляр тяряфиндян гадаьан олунмушду.
Ясядулла ханын фяалиййяти бящайилярин ягидясиня тамамиля зидд иди.
1915-ъи илдя руслар Тещрана щцъум едяндя Ясядулла хан Тещрандан
Кирманшаща мцщаъирятя эетди. 1916-ъы илин август айында кечмиш Казак
дивизийасынын полковники, йахын досту Ибращим хан Мцншизадя (1878-1918)
иля бирэя "Ъяза комитяси" йаратды. Сонралар бу комитяйя Мямммяднязяр
хан Мишкятцлмямалик, Кярим Дяватэяр, дювлят буьда анбарынын ряиси Мирзя
Исмайыл хан Ширази, Щцсейин Ляля, Ещсанулла хан, йазычы Мирзя Ялякбяр
Ярдаьи, хяттат Щцсейин Имадулкцттаб вя Щаъы Заман Кцрдцстаны
Бащадурцссялтяня дя дахил олдулар. Комитя цзвляринин васитяси иля ящалини
сойуб-талайан бир нечя няфяр юлдцрцлдц. Бу вахт Кярим Дяватэяр комитянин
сирлярини ачмаг фикриня дцшдц. Ону комитянин тапшырыьы иля йахын досту
Ряшидцссултан юлдцрдц. Комитяйя тясадцфи, мянфяятэцдян вя тамащкар
адамларда цзв олдулар. Тезликля Щаъы Заман хан Кцрдцстани комитянин
бцтцн сирлярини ачды онун щийлясиля комитя цзвляри Кцрдцстанын Бани шящяриня
кючцрцлдцляр. 1918-ъи илдя онлар щябс едилиб доггуз ай зинданда
сахланылдыгдан сонра азад едилдиляр. Щямин или Щясян Вцсугцдювля баш назир
тяйин олунду. Дярщал "Ъяза комитяси"нин бцтцн цзвляри щябс едилди. Щцсейин
Ляляни вя Ряшидцссултаны дар аьаъындан асдылар. Комитянин башчысы Ясядулла
хан Ябцлфятщзадя вя Ибращим Мцншизадяни Эелата сцрэцн етдиляр.
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1918-ъи илин сентйабр айында баш назир Вцсугудювлянин тапшырыьы иля
Симнанла Дамьан арасындакы йолда онлары эцллялядляр.
Эенерал Ясядулла хан Ябцлфятщзадянин йаратдыьы "Ъяза комитяси" ъямиси
он ай фяалиййят эюстярди.1

ПОЛКОВНИК ГАЛИБ БЯЙ ВЯКИЛОВ
(1888-1937)

Бизим ишимиз мцгяддяс, щагг ишидир, бизим юлмяйимизля о мящв
олмайаъаг. - Галибиййят йолунда бизим ганымыз щяля чох тюкцляъяк,
анъаг эюстярилян фядакарлыгла, верилян гурбанларла бюйцк идейалар галиб
эялир. Биз юлмякля, ал ганымыза бойанмыш азадлыг вя бярабярлик байраьыны
интигам вя габилиййят ирсини эяляъяк нясилляря гойулуб эедирик.
Спартак

Т

опограф-эенерал Ибращим
аьа Вякиловун гярибя талейи иля баьлы ахтарышлар апарыб
мятбуатда чыхыш етдикдян сонра
онун дохсан ики йашлы оьлу Фарис
баба иля достлуьумуз башланды.
Бир нечя дяфя эюрцшдцкдян сонра
гоъа мяня етибар едиб юз щяйат
йолундан, эенерал-майор Ибращим аьа Усубовдан данышды.
Щяр дяфя эюрцшяндя эцнащсыз
олараг щябс едилиб яввял Мордовийада, сонра Карагандада он
сяккиз ил чякдийи язиййятлярдян,
изтираблардан йана-йана, бирбириндян дящшятли ящвалатлар сюйляйирди.
1 Эенерал Ябцлфят хан щаггында фактлары бизя тягдим едян Республика Ялйазмалар
Институтунун ямякдашы, тарих елмляри намизяди Тащиря ханым Щясянзадяйя сямими гялбдян
тяшяккцрцмцзц билдиририк. Ш.Н.
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Ешитмишдим ки, Фарис бабанын кичик гардашы полковник Галиб бяй Вякиловун 1918-ъи илдя йаранан Милли Ордуда бюйцк хидмятляри олуб. Ону да отуз
йеддидя щябс едибляр. Арабир гардашы щаггында сорушурдум. Щяр дяфя дя о,
сющбятин йюнцнц дяйишир вя бу барядя данышмаг истямирди. Йцзц щаглайыб,
ушаг кими кювряк олан гоъанын гялбиня дяймяйя гыймырдым. Бир дяфя сющбяти Чинэиз Илдырымдан салдым. Билирдим ки, Чинэиз Илдырымла Галиб бяй дост
олублар. Гоъа мяъбур олуб ютяри бир ящвалат данышды. Мян ял чякмяйиб, - Галиб бяй нийя тутулуб? - дейя сорушанда гоъа гямли-гямли цзцмя бахыб хейли
динмяди. Бу ан дивардакы саатын сяси бизи диксиндирди. Щяр икимиз дюнцб она
бахдыг. Ягрябляр дцз он бирин цстцндя дайанмышды. Бу эцн Фарис баба иля
сющбятимиз щямишякиндян даща чох олмушду. Щягигятян ону бярк йормушдум. Дуруб эетмяк истяйяндя гоъа ялимдян йапышыб:
- Бярк йорулмушам, - деди. Гой гардашым Галиб щаггында сющбят галсын,
онун фаъияси чох узундур. Бу, иллярля цряйимдя эяздирдийим йаралы бир
сющбятдир.
Йазыг эюркям алан гоъа цзрхахлыг еляди; - Инъимя, эялян шянбя-базар
эюзляйяъяйям...
Тяяссцф ки, Фарис баба мяня эюрцшмяк цчцн вяд етдийи базар эцнцня кими
йашамады...
Сонралар Галиб бяй Вякиловун доьма гызы Лейла ханымла бир нечя дяфя
эюрцшдцм. Педагожи елмляр доктору, профессор Лейла ханым Вякилова М.Ф.
Ахундов адына Рус Дили вя Ядябиййаты Институтунда ишляйирди.
Эенерал Яли аьа Шыхлинскинин онларда сахланан надир шякиляринин цзцнц
чыхартдыранда, эенерал бабасы Ибращим аьа Вякилов щаггында верилиш
щазырлайанда арабир атасы щаггында да сорушдум. О да ямиси кими
суалларыма чох гыса ъаваб верир вя нядянся бу мювзунун цстцндян сцкцтла
кечирди.
"...Бу эцн бцтцн бунлар гярибя эюрцнцр, анъаг о илляр репрессийа
олунанларын, щятта ушаглары да бязян юз ата-аналарынын эцнащкар олмасына
инаныр вя ачыг-ашкар онлардан цз чевирирдиляр. Бу, ня иля ялагядар иди?
Горхаглыгла, йохса юз шяхси щяйатыны горумагла? Бу да варды, амма ясас
йалныз кор кораня, фанатик инам иди".
Префессор Николай Трушенконун бу сятирлярини "Смена" журналында
(1988,№ 9) охуйанда дярщал Лейла ханымы хатырладым. Сусмаьынын сябябини
санки бу сятирлярдя тапмышдым. Еля ки, атасы щагда данышмаьа башлады, бир
даща эюрдцм вя щисс етдим ки, Лейла ханымдан горху щисси, доьрудан да,
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чох узагдыр. Зарафат дейилди, доьма атадан данышмаг, йазмаг ялли илдян чох
иди йасаг едилмишди. О, щеч вахт "халг дцшмяни" атасындан цз
дюндярмямишди. Ня кор-кораня, фанатикъясиня "елляр атасы Сталиня", ня дя
ъяллад М.Ъ. Баьырова юзцнцн пянащы кими пярястиш едя билмямишди. О иллярдя
инъидилмиш ялли бир мин "эюзцкюлэяли" азярбайъанлы аилясиндян бири кими дярдини
цряйиндя чякмишди вя бялкя дя Лейла ханымын аьлына эялмязди ки, вахт
эяляъяк, ашкарлыьын, демократийанын ишыьында щяр шей ачыг-айдын етираф
едиляъяк. Бцтцн эцманлар, шцбщяляр цряклярдян силиниб атылаъаг, щагг-нащаг
юз йерини тапаъаг.
- Тяяссцф ки, мян атамы бабам Ибращим аьадан даща аз эюрмцшям, Лейла ханым сющбятиня эенерал бабасындан башлайыр. - илк дяфя атам Галиб
бяй щябс едиляндя мяним ъямиси алты йашым варды. Икинъи дяфя ися он цч
йашында идим. Она эюря дя атам щаггында анамын сющбятляриндян йадымда
галанлар чохдур.
- Бяс эенерал бабаныз Ибращим аьа Вякилов атаныз щябс едиляндя сизя онун
щаггында щеч ня данышмайыб?
- Йох, бабам щеч вахт оьлунун эцнащсыз щябс олунмасы щаггында сющбят
салмазды. Сонралар мяня мялум олду ки, бабам атамын тутулмасыны
цряйиндя саьалмаз йара кими эяздирирмиш. Мяним кими кюрпя гыз ушаьына
халгынын, Вятянинин рифащы цчцн чалышан атамын хидмятлярини вя онун
эцнащсызлыьыны баша салмаг игтидарында дейилмиш. Атам тутландан сонра
бабамын гяддинин яйилмяйини инди дя эюзцм юнцня эятиряндя кюврялирям.
Бабам о аьыр иллярдя ганадлары гырылмыш гуш кими эязирди.
Эенерал-топограф Ибращим аьа Вякиловун аилясиндя цч ювлад бюйцйцрдц.
1866-ъы ил ийунун 20-дя ися тале бу аиляйя йеэаня гыз пайы - Ряна ханымы бяхш
етмишди. Хошбяхт аилянин биръя ниэаранчылыьы варды: ата мцсялман, ана ися
христиан дининя мянсубдур. Бяс ювладлары щансы мязщябя гуллуг етмялидир? суалы аиляни кечилмяз сядд, дибиэюрцнмяз гаранлыг гаршысында гоймушду.
1888-ъи илдя анадан олан Глеб сянятиндя атанын йолуну сечди. О, щярбчи
олмаг мягсяди иля Тифлис кадет корпусуну мцвяффягиййятля битириб Харковдакы
цчцнъц Александр адына Али Щярби-Техники Института гябул олунду. Икинъи
курсдан сонра Глеб Вякилов кюнцллц олараг щямин институту тярк етди.
Сонралар Москвадакы Алексейев Щярби Мяктябиндя Тящсили давам етдирди.
Ясрин яввялляриндя фящля синфи айаьа галхыб мцтлягиййятин рядд олунмасыны
тяляб едирди. Ганлы базар щадисяляриндян щиддятлянян халг щярякаты
ъошмушду. Империйанын щяр йериндя чаризмин ганлы ъинайяти нифрятля
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гаршыланды. Беля тялатцмлц, гарышыг бир дюврдя ананын да, атанын да язабы
онлара динълик вермирди. Петербургда тящсил алан бюйцк оьлу Бориси,
Москвада йункер мяктябиндя охуйан Глеби дя бир суал дцшцндцрдц. Мян
кимям, щансы миллятя мяхсусам? Бу изащедилмяз суал гаршысында галан щяр
ики гардаш тез-тез ата-анайа мцраъият едирдиляр.
Фарис бяй Вякиловун сющбятиндян: - Мяним он доггуз йашым тамам
олду. Дярс мяшьяляляри иля бярабяр Мящяммядин дининя кечмяк фикри дя мяни
тярк етмирди. 1904-05-ъи иллярдяки шяраит бу ниййятимин щяйата кечмясиня
кюмяк етмяли иди. Бядниййятли Рус-йапон мцщарибяси, халг кцтляляри
арасындакы ингилаби ящвали-рущиййя чар щюкумятини бязи либерал гярарлар
вермяйя мяъбур етди.
1904-ъц илдя "Дин азадлыьы щаггында манифест" няшр олунду. Орада щяр
щансы бир сябябдян юз ата-баба дининдян дюнмцшляря йенидян о диня
гайытмаларына иъазя верилирди. Адама еля эялирди ки, мцвафиг яризя вермяк
кифайятдир ки, бунунла да мясяля щялл олунсун. Тяърцбяли адамлар, о
ъцмлядян мяним валидейинлярим, Петербурга эялишимин биринъи илиндя
православ динин мцдафиячилярини билаваситя йахынлыьында бу мясяляни
галдырмаьы мяслящят эюрмядиляр. Анамын Лев Толстойа мяктубунда да бу
ещтийат юз яксини тапмышды. Хошаэялмяз щадисялярдян йаха гуртармаг
мягсядиля мяним ниййятимин щяйата кечирилмясини бир гядяр лянэитмяли олдуг.
Она эюря дя чыхылмаз вязиййятдя галан анам Йелена Йефимовна Вякилова
1909-ъу ил мартын 2-дя йазычы Лев Николайевич Толстойа мяктубла мцраъият
етмяли олуб.
Лев Толстойун мяктубундан сонра Йелена Йефимовнанын вя Ибращим аьа
Паша аьа оьлунун евладларынын цчц дя мцсялман динини гябул едир. Загафгазийа
мцфтцсц Мирзя Щцсейн яфянди Гайыбзадя бу барядя онлара рясми сяняд вериб
оьланларынын адларыны беля дяйишдирир - Барис, Фарис, Глеб ися Галиб олур.
1910-ъу илдя йункер Галиб бяй Вякилов Москвадакы Алексейев щярбитехники мяктябини битириб хидмятя башлады. Биринъи Дцнйа мцщарибяси
башлананда о, Гярб ъябщясиндяки мцщяндис алайында дюйцшцрдц. Молодечный шящяри уьрунда эедян дюйцшлярдя эюстярдийи гящряманлыьа эюря
подполковник Галиб бяй Вякилов икинъи дяряъяли “Мцгяддяс Эеорэи” ордени
иля тялтиф олунду. Щярби-техники мцтяхяссис кими Галиб бяй Вякиловун ян
башлыъа вязифяси дцшмянин гяфил щцъум едяъяйи кечидлярин мющкям гурулмасы,
сянэярлярдя пийада вя танк ялейщиня мярмилярин дягиг йерляшдирилмяси иди.
Лейла ханымын столун цстцня гойдуьу мцхтялиф сяняд вя фото-шякиллярин
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щамысы ингилабдан яввяля мяхсусдур. Онларын арасында чох галын олмайан
бир китаб да вар. Бу, мяшщур ядябиййатшцнас Фиридун бяй Кючярлинин
"Азярбайъан татарларынын ядябиййаты" китабыдыр. Ону мцяллиф 22 октйабр 1903-ъц
илдя автографла Лейла ханымын эенерал бабасына щядиййя вериб. "Щюрмятли Ибращим
аьа Вякилова бюйцк мящяббят нишаняси иля Фиридун бяй Кючярлидян. Гори шящяри".
Шякиллярдян икиси даща мараглыдыр. Онлар эенерал-лейтенант Яли аьа
Шыхлинскийя мяхсусдур. Индийядяк щеч кяся мялум олмайан вя щеч йердя
дяръ едилмяйян бу шякилляр 1915-ъи иля аиддир. Бир груп забит вя цч няфяр шяфгят
баъысы иля бирэя чякилмиш шякилдя ися Яли аьа Шихлински щяйат йолдашы Ниэар
ханымла бирэя дайаныб.
- Ниэар ханымла йанашы яйляшян анам Александра Ивановна Вякиловадыр.
Анам да, атам Галибля бирэя Биринъи Дцнйа Мцщарибяси илляриндя дюйцшян
ордуда хидмят едиб. Анамын рцтбяси лейтенант олуб. О да Ниэар ханым кими
щярби сящра госпиталында шяфгят баъысы ишляйиб. Октйабр ингилабы башлананда
онлар Минск ятрафиндакы ъябщядя олублар. Атам цч ай орду сыраларында
командир кими хидмят етдикдян сонра команданлыг ону гуллуьуну давам
етдирмяк цчцн Бакыйа езам едир. О, йени йаранан Азярбайъан Милли
Ордусунда щярби-мцщяндисляр идарясинин ряиси тяйин олунур. Подполковник
рцтбясиндя Азярбайъан ордусунун сцгутуна гядяр ишляйир. Сонра атам ХI
Ордунун Янзяли шящяриндяки мцщяндис гошунлары щиссянин ряиси вязифясиндя
гуллуг едир. Анам да бу йцрцшдя атамла бирэя олуб. Атам бу йцрцшдя аьыр
хястяляниб. О, малта гыздырмасына тутулуб. Хястялийиня бахмайараг, 1922-ъи
илдя йенидян Азярбайъан Баш Щярби - Мцщяндисляр Идарясинин ряиси
вязифясиндя ишя башлайыб. Сонра Зягафгазийа Гызыл Орду Щярби Ингилаб
шурасынын щярби сянайе комитясинин директору олуб. Бу вязифядя беш ил ишляйиб.
- Лейла ханым, байаг дединиз ки, атаныз ики дяфя щябс едилиб. отуз йеддинъи
илдян яввял ня вахт щябс олунмушду?
- Атам илк дяфя 1931-ъи илдя щябс едилиб. О, иншаатчы-мцщяндис сифятиля
Беломор-Балтик каналынын тикинтисиндя дустаг кими ишлямишди. 1933-ъц илдя о,
щябсханадан эялди. Гоъалыб ялдян дцшмцш, хястящал атамын сачы тамам
аьармыш вя диниб-данышмаз олмушду. О, тяк биръя дяфя мянимля щябс олунмасы
щаггында сющбят едяндя деди: "Ким мяним щаггымда сяня ня дейир-десин,
билмирям. Биръя ону йадында сахла ки, мян ня Вятянимин, ня халгымын
гаршысында, ня сянин, ня ананын, ня дя щеч кясин гаршысында эцнащкар дейилям".
Беломор-Балтик каналы тикинтисиндян гайыдандан сонра атам Бакыда
Мяишят-Тикинти Трестиндя директор мцавини ишляди.
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Йадымдадыр, чох тез-тез хястялянирди. Семашко адына хястаханада,
дямирйолу хястяханасында, сонра да Байылдакы хястаханада мцалиъя
олунурду. Ону операсийа елядиляр. Анамла йанына чох чятиликля эедибэялирдик. Бир хейди сонра атамын сящщяти йахшылашды. Аилямизин эцзараны да пис
дейилди. О, ишини дяйишмишди. Инди Кцр цстцндяки Банкя гясябясиндя ишляйирди.
Сян демя, ян дящшятлиси эеридя имиш. Отуз йеддинъи ил эялиб чатды. Лаха аьзыны
ачан бу дящшятли гара ил йцзлярля саф Азярбайъан зийалысы иля бирликдя атамы да
удду1...
1956-ъы илдя атамын эцнащсыз мящв едилмяси щаггында ики бяраят мяктубу
алдым. Бири 1931-ъи иля эюря, бири дя 1937-йя эюря. Сонунъуда йазылмышды ки,
полковник Галиб Вякилов 19 декабр 1937-ъи илдя щялак олуб. Анамла мян ися
отуз йеддинъи илдян ялли алтыйа гядяр ону щябсханаларда ахтарырдыг.
Лейла ханым Вякилованын столунун цстцндя даща бир тирихи шякил вар: сцфря
архасында алты няфяр яйляшиб. Овдан гайыдыб нащар едирляр. Мяшщур совет
сяркярдяси Михаил Фрунзе сол яли чянясиндя дярин дцшцнъяляря далыб. Онун саь
йанында дайанмыш Ялищейдяр Гарайевля Галиб бяй Вякилов да фикирлидирляр.
Тякъя дивизийа командири полковник Мяммяд Вейсов мяшьулдур. О,
ялиндяки чянэял-бычагла гаршысындакы габда няйися доьрайыр. Галан ики няфярин
кимлийи мялум дейил. Лейла ханым дейир ки, бу шякил 1925-ъи илин гышында М.В.
Фрунзе икинъи дяфя Азярбайъана эяляндя Хачмаз районун яразисиндяки
кечмиш Неручев (индики 1 №-ли совхоз) маликанясиндя чякилиб.
Алты ай кечмямиш бу сырадан бири - М. Фрунзе мцяммалы шякилдя гяфлятян
вяфат етди. Ялищейдяр Гарайев, Галиб бяй Вякилов отуз йеддинин гурбаны
олдулар. Полковник Мяммяд Вейсов ися доггуз иллик щябс ъязасы чякиб
вятяня гайытды, 1957-ъи илдя вяфат етди.
- Лейла ханым. атанызын достларындан кимляри хатырлайырсыныз?
- Щяля ушаг идим, йадыма эялир ки, М.В. Фрунзе, Яли аьа Шыхлински, Серго
Оръоникидзе вя ян чох Чинэиз Илдырым гонаьымыз оларды. Чинэиз Илдырым
мяним цчцн "Чи дайы" иди.
Онун аиляси йох иди. Вахтынын чохуну атамла биздя кечирярди. "Чи дайы"
ушаглара хцсуси мящяббят вя щюрмятля йанашарды.
Онун данышдыьы йарымфантастик щекайятляр дя йахшы йадымдадыр. О, нягл
едярди ки, бир дяфя гатар эедя-эедя атылыб она миндим, ордан да щоппаныб
учан тяййарянин цстцня гондум, бунлары данышыр, юзц дя мянимля бирэя эащ
тяяъъцбляняр, эащ да уьунуб эедярди.
О, данышырды ки, бир дяфя Лянкяран тяряфдя ов еляйяндя гамышлыгдан гяфил
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чыхан атаны габан зянн едиб аз гала ганына гялтан елямишдим. "Чи дайы" щяр
эялишиндя мяня рянэли ушаг китаблары эятирярди. бир дяфя аьаъдан йонулмуш
габан щейкяли эятирди. Пяъясиндя анама автограф йаздырмышды.
Щямин щейкял - габан будур. инди дя сахлайырам.
Атамын йазы столунун цстцндя "Чи дайы"нын Гырмызы Байраг ордени
аландан сонра чякилмиш фото-шякли гойулмушду. Ону Чинэиз ями автографла
атама баьышламышды.
Бирдян-биря "Чи дайы" йоха чыхды. бир мцддят бизя эялмяди. Щяр дяфя мян
атамдан сорушанда ки, "Чи дайы" нийя бизя эялмир, онлар сусардылар. Мяним
суалым ъавабсыз галарда. Хейли сонра мян баша дцшдцм ки, о гара иллярин
горхунъ яли онун да йахасындан йапышыб. Чинэиз Илдырым ъяллад Баьыровдан
йахасыны гуртармаг цчцн яввял Магнитогорск, 1934-дя ися Кировой-Рога
эедир. Амма М.Ъ.Баьыров орда да ону ахтарыб тапдырыр вя эцллялятдирир.
Лейла ханым столун цстцндяки шякли эютцрцб кядярли сясля:
- "Чи дайы"нын атама баьышладыьы бу шякил гейри-ади бир тясадцф нятиъясиндя
биздя галыб, -дейир. атам щябс олунанда онун китаблары, баьышланмыш шяхси
силащы, сянядляри щамысы мцсадиря олунду. "Чи дайы"нын бу шякли ися сонралар
лазымсыз бир китабын арасындан чыхды. Атам Чинэиз Илдырымдан сонра щябс
олунаъаьыны эюзляйирди. О, щятта, "Чи дайы"нын щябс олунмасыны ешидяндя
анама дейиб ки, инди нювбя мянимдир.
Эюрцнцр, атам биля-биля "Чи дайы"нын шяклини лазымсыз китабын арасына
гойуб ки, яля дцшмясин.
Чинэиз Илдырыма бяраят вериляндян сонра бу надир шякил о эюзял инсандан
демяк олар ки, йеэяня йадиэар иди. Бизим музейляр бу шяклин сурятини
чыхартдылар. адыны дашыйан Политехник Институту гаршысындакы бцст дя бу шякил
ясасында гойулду.
Инди щяр дяфя йолум Няриманов проспектиня дцшяндя о бцст гаршысында
истяр-истямяз баш яйир, санки ъанлы "Чи дайы"йла саламлашырам.
1978-ъи ил сентйабр.

1. Полковник Галиб бяй Ибращим аьа оьлу Вякилов 1937-ъи ил нойабрын 15-дян 16-на кечян
эеъя 169 няфяр сойдашымызла бирэя эцлляляниб. Ш.Н
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PОЛKОВНИK DАНИЙАЛ БЯЙ ЩЯЛЛЯЪОВ
(1876-1920)
Ащ, о гылынълары, о галханлары,
Синямин цстцндян ахан ганлары,
Нясилдян-нясиля вердим йадиэар,
Цстц зяр йазылы бир кечмишим вар.
СЯМЯD ВУRЬУН

И

йирминъи илдя шящид олмуш бир
милли орду сяркярдямизин сораьы иля 1985-ъи илин нойабрында Tифлися
эетдим. Сораьы мяня журналист достум Сейфулла Ъяфярли вермишди. Pолковник Dанийал бяй Абдулла бяй
оьлу Щялляъовун гызы Лейла ханымы
евдя тапа билмядим. О, Kутаисийя
щцзр йериня эетмишди. Ирена адлы
мещрибан бир гадын мяни чох сямими гябул етди. Eля ки, полковникин
адыны чякдим, бцтцн мцсащибляримдя олдуьу кими ону да бярк тяяъъцб
щисси бцрцдц. Мян ону чох йахшы
баша дцшцрдцм. Йарым ясрдян чох
кечян бир мцддятдя бирдян-биря
болшевикляря гаршы вурушмуш сяркярдянин юмцр йолу иля марагланмаг
ялбяття, щамыны тяяъцбляндиря билярди. Юзц дя 1985-ъи илдя, щяр дяфя чар
вя мусават эенералларынын узаг, йа да йахын гощумларыны ахтарыб тапанда
беля тяяъъцбляри чох эюрмцшдцм.
Ирена ханымы шцбщялярдян гуртармаг цчцн “Сейфулланын достуйам”, - дедим, - “Qощумунузун Сизя саламы вар, цнванызы да ондан алмышам...” Онда Ирена ханым севинъиндян билмяди мяни щарда отуртсун.
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Байагкы тяяъъцбцня вя шцбщясиня эюря задяэан ханымларына мяхсус инъяликля дюня-дюня цзрхащлыг етди. Узун илляр кечмясиня бахмайараг, данышыьында, давранышында бяй вя задяэан няслиня мяхсус йахшы ня варса, бу сямими
ханым юзцндя сахлайа билиб. Беля саф кейфиййятляри щяля дя йашадан ана вя баъыларымызы эюряндя, истяр-истямяз адам щядсиз гурур щисси кечирир. Севинирсян
ки, бу саф булаьын эюзц щяля тутулмайыб. Эяляъяк гызларымыза онлар цлви яхлагы, эюзял вя зяриф давранышы иля щяля чох шей веря билярляр.
Eвдя полковникя мяхсус ня галмышдыса, Ирена ханым сяхавятля мяня эюстярди. Цстялик дя ешидиб-билдиклярини нягл етди. Dивардан асылан рянэли рясм ишинин дя полковникя мяхсус олдуьуну фяхрля билдирди.
Dанийал бяй Абдулла бяй оьлу 1876-ъы илдя Балакяндя мцлкядар аилясиндя
анадан олуб. Аилясиндя алты ювлад бюйцдян Абдулла бяй онларын щамысына али
тящсил вермишди. Ики оьлу Qараяли бяй вя Муртузяли бяй Pетербург Университетинин щцгцг факултясини, Бяшир бяй ися щямин университетинин Шярг дилляри вя щцгуг факцлтялярини битирмишдир. Ян кичик Мящяммяд бяй Москва Kянд Tясяррцфаты Академийасынын агрономлуг факцлтясини гуртармышдыр (сонралар Сосиалист Ямяйи Qящраманы олмушдур). Аилянин йеэаня гызы Мярйям ися Tифлисдяки Мцгяддяс Нина Qызлар Институтунун мя’зуну иди.
Йалныз аилянин цчцнъц оьлу юзцнцн арзусу иля щярб сянятини сечмишди. Dанийал бяй Ставрополдакы я’дадийя (реалны) мяктябини битирдикдян сонра бу гярара эялмишди. Сонра Pетербургдакы цчиллик Михайлов топчулуг мяктябиндя
охумушду. Артилерийа мяктябини я’ла битирян подпоручик Dанийал бяй Qарс
виляйятинин Ъялаус шящяръийиндя йерляшян отуз доггузунъу артилерийа бригадасына хидмятя эюндярилди. Бу бригадада он илдян чох хидмят едян Dанийал бяй
штабс-капитан рцтбясиня гядяр йцксяля билди. Xидмятинин он икинъи илиндя ону
Tифлис губернийасынын Мухровани шящяриндяки биринъи артиллерийа полкуна дяйишдиляр. Бир аз сонра щямин полк Qамборийя кючцрцлдц. Ъащан мцщарибясиндян йаралы гайыдан Dанийал бяй 1915-ъи илдя узунмцддятли мцалиъя мя’зуниййятиня бурахылыр. Dядя-баба вятяни Балакяндя йашайыр. Бунунла да империйа
ордусунда хидмятини полковник рцтбясиндя баша вурур.
1918-ъи илдя Азярбайъан Милли Ордусу йарадыланда Мцдафия Нази рал Сямяд бяй Мещмандаровун шяхси дя’вяти иля Эянъядя йарадылан корпуса командир мцавини тя’йин олунур.
Ахшам мещманханада Ирена ханымдан алдыьым гейдляря бир даща эюз
эяздирдим. Ялбяття, онларын азлыьы мяни мя’йус етди. Ня вахт гайыдаъаьы
мя’лум олмайан Лейла ханымы эюзлямяйи гят етдим. Вахт боллуьундан исти110
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фадя едиб, Qори Семинарийасынын архивиндя арашдырмалар апардым. Щямсянят
достларымла эюрцшцб Tифлисдя анадан олмуш эенерал Фиридун бяй Вязировун
(1850-1925) щеч олмаса бир гощумуну тапмаг, эюрцшмяк истядим. Эенерал
Вязиров да 1919-20-ъи иллярдя милли ордумузда хидмят едиб. Щамы тяяссцфля
билдирди ки, беля бир эенералын адыны илк дяфя ешидир.
Ютян ясрин яввяляриндян башлайараг, бизим мцтярягги фикирли зийалыларымыз
Tифлисдя даща чох мяскян салыблар. Она эюря дя ингилаба гадярки зийалыларымызын щансынын юмцр йолуна нязяр салырсанса, истяр-истямяз Tифлисля баьлылыьына
раст эялирсян. Tяяссцф ки, беля эюркямли шяхсийятляримизин адлары ябядиляшдирилмир. Олуб-галан нишаняляр ися бир йандан силиниб итирилир.
Эенерал-топограф Ибращим аьа Вякиловун ютян ясрин сонларында тикдирдийи
шяхси мцлкц Уш.Чхеидзе кцчясиндя ясл ме’марлыг абидяси иди. Ики эюз истяйирди
тамаша елясин. Бу еви мян 1983-ъц илдя эенералын оьлу Фарис бяйин чякдийи
схем васитясиля ахтарыб тапмышдым. Бакыйа гайыданда Фарис бяйя дедим ки,
евиниз саь саламатды, эетдим, зийарят елядим. Онда Фарис бяйин неъя севиндийинин бир Аллащ, бир дя мян шащиди олдум. Dохсан дюрд йашлы тянща гоъа дуруб гара шкафын енли сийирмясиндя сахладыьы щямин евин фотошяклини тапды, дюня-дюня юпцб ушаг кими кюврялди.
Икимяртябяли мцлкдя ики эцръц, бир ермяни аиляси йашайырды. Сорушдум ки,
билирсиниз бу мцлк кимин олуб? Ъаваб вердиляр ки, бир татар (Азярбайъан Ш.Н.) эенералынын.
Бу эялишимдя дя дюзмяйиб евя йеня баш чякмяк истядим. Щансы эюзяэюрцнмяз гцввяся мяни ора чякирди. Eля билирдим орада, о мцлкдя, гаршысындакы о
ъяннятябянзяр баьда Азярбайъанын бир парчасы юз оьлунун щясрятиндядир.
Цстялик дя Фарис бяй данышмышды ки, гапымыздакы аьаъларын щамысыны атам Qарайазыдан, Салащлыдан эятирмишди. Атам о аьаъларла щямишя щямсющбят оларды. Онлары сыьаллайа-сыьаллайа, щяр бир аьаъын бойуну севя-севя бюйцдярди.
Узаг шящярляря топографийа чякилишляриня эедяндя онлара да салам йазарды.
Анама, бизя дюня-дюня тапшырарды ки, аьаълар аманатды, онлара вахтында су
верин, корлуг чякмяйя гоймайын.
Верийски кюрпцсцнц кечиб балаъа дикдиря чыханда эюзляримя инанмадым.
Эенералын мцлкц йох иди, йер цзцндян силинмишди, санки бурда щеч беля шей олмайыбмыш. Йалныз сащибсиз баьын аьаълары галмышды. Мяни гынамайын, мяня
еля эялди, о аьаълар йетим ушаг кими аьлашырдылар. Йахынлашыб охшадым онлары.
Ялими эювдяляриня чякдим. Эенералын рущуна рящмят охудум, йахшы таныдыьым мярщум Фарис бяйи йада салдым. Kюврялдим. “Eщ, дцнйа, нийя беля вя111
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фасызсан” - пычылдадым. Башым цстцндя эюйя йцксялян аьаъларын йарпаглары хышылдады. Kцлякми тярпятди онлары, йохса мяним эялишимя севинъля пычылдашырдылар? Dейя билмярям, биръя шейи билирям ки, ъаныма од салды о аьаъларын гцрбятдя йетим галмаьы...
Xейли аралыдакы гоншулардан сорушдум ки, бу мцлкц нийя учурублар? Ъаваб вердиляр ки, эуйа йанындан кечян йолу эенишляндирмяк истяйибляр, йол-зад
да чякмяйибляр. Eви учурдугларына да пешман олублар...
Беляъя бизим тарихи абидямиз, тарихимиз кечмиш Tифлисдян силинир. Аъынаъаглы щалдыр ки, бу да бизим сялащиййятли вязифя адамларымызы наращат етмир. О
вахт, 1983-ъц илдя ев саламат оланда Бакыда рясми идарядя, бир рясми вязифя
сащибиня дедим ки, Tифлисдя эенералын еви галыр.
- Ня демяк истяйирсян? - дейиб боз-боз цзцмя бахды.
- Йахшы олар, - дедим, Эцръцстан щюкумяти иля данышыб мцлкя бир лювщя вурдурасыныз. Ахы, о евдя халгымызын йеэаня топограф-эенералы Ибращим аьа Вякилов йашайыб. Эенерал Ибращим аьа Вякилов тарихи шяхсиййятдир...
Мяни ахыра гядяр динлямяйян рящбяр шяхс е’тинасызлыгла:
- Фикирляшярик, - деди, - инди вахт йохдур.
Tяяссцф ки, бизим “аьыллы рящбяримиз” фикирляшмяйя вахт тапана кими “дяли
вуруб чайы кечди”...
***
Щямин ил Tифлисдя шащиди олдуьум бир щадисяйя азярбайъанлы кими щядсиз
севиндим. Инди дя унуда билмирям. Бир кцчядян кечяндя китаб маьазасы эюрцб ичяри кечдим. Сатыъы йарашыглы ъаван бир оьлан иди. Eшитмишдим ки, эцръцлярин русъа данышан адамдан аъыьы эялир. Мян дя русъа сорушдум ки, сиздя тарихи мювзуда йахшы китаб вармы? Сахланъын варса, вер, нечяйя десян аларам.
Оьлан цзцмя бахыб, тямиз Азярбайъан дилиндя:
- Вар, - деди, - буйурун, алын, ъаван йашында Эянъядя вяфат етмиш шаир Николаз Бараташвилинин щяйатындан сянядли повестдир. Алсаныз пешман олмазсыныз. Бурда нахчыванлы шаиря Гюнчябяйим щаггында да мараглы мялумат вар.
- Азярбайъанлысанмы? - дейя севинъля сорушдум.
- Йох, - деди, - эцръцйям, - фяхрля - Мейданда йашайырам. Бизим Мейданда йашайан бцтцн миллятляр Азярбайъан дилиндя мяним кими тямиз данышырлар,
щяля Сизин мащнылары да охуйа билирям, щяр базар эцнц саат икидя “Муьамат
сааты”ны сябирсизликля эюзляйирям.
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Dцнян эенерал Ибращим аьа Вякилов мцлкцнцн учурулмасы ганымы гаралтмышдыса, бу эцн дилимизя, мусигимизя олан щюрмят мяни эюйцн йеддинъи
гатына галдырды. Kитаб маьазасындан синядолу севинъля чыхдым.
***
Цч эцн сонра Лейла ханым Dанийал бяй гызы Kутаисидян гайытды. Мян
онун эюрцшцня эетдим. Сющбят заманы шащид олдум ки, Ирена ханымдакы йцксяк сявиййяли задяэан зярифлийи она халасы Лейладан кечмядир.
- Лейла ханым, - дедим, - Сизи чохусу она эюря эюзлядим ки, Азярбайъан
Милли Ордусунун йарадылмасынын шащиди олмусунуз. Буна йашыныз да имкан
верир. Цстялик дя щярбчи гызы олмаьыныз... О вахт Сизин он беш йашыныз олуб, демяк, няйися хатырлайа билярсиниз?
Щялялик суалымы бир йана гойан мцсащибимля арамызда яркйана беля бир
сющбят олду:
- Сиз мяним йашымы щардан билирсиниз?
- Мяним достум, Сизин гощумунуз Сейфулладан, - дедим.
- Kишинин гадынын тявяллцдц иля марагланмаьы кечмишдя гябащят сайыларды.
Мян дя кечмишин адамыйам. Амма Сизя баьышлайырам. Она эюря ки, яввяла,
гонаьымсыныз, икинъи дя Сиз ъавансыныз, мян ися гоъайам - дейиб цряк долусу
эцлдц. - Ня ися, кечяк ясас мятлябя. Бакыда биз аз йашадыг. Tезликля атамын
хидмят йери Эянъяйя дяйишдирилди. Атам Эянъядя ики дяфя ишляди: бир он сяккиздя, бир дя ийирминъи илдя.
Он доггузунъу илдя ися атамын Мцдафия назири Мещмандаровла, мцавинляри Яли аьа Шыхлински,эенерал Ибращимаьа Усубовла вя шащзадя Ямир Kазым
Мирзя Qаъарла Азярбайъан ордусунун нцмайишини гябул етдикляри йадымдадыр.
Eля ки, XI орду Бакыйа эялди, халг мющкям тяшвишя дцшдц. Чохлары Ирана,
Tцркийяйя гачырды. Онда атам, халаларым - Лейла, Tамара вя мян Эянъядя
йашайырдыг. Qачмаьы атама да тяклиф елядиляр. О, имтина едиб деди ки, анамы,
аилями Балакяндя гойуб щара эедирям. Эетмяди. Атамын дайысы Ливан Щялляъов Азярбайъан Xариъи Ишляр назиринин мцавини иди. О эетди Ирана. Индийя кими дя щеч бир хябяр-ятяр йохду.
Мян XI ордунун Эянъядя тюрятдийи дящшятлярин шащидийям. Болшевик ордусу
ваьзал тяряфдян, ермяниляр ися Баьманлардан шящяри эцълц топ атяшиня тутдулар.
Болшевикляр эялян ахшамы атам евя бярк щирсли эялди. Шящярин щярби коменданты эенерал-майор Ямир Kазым Мирзя Qаъарын, Эянъядя йерляшян биринъи
сцвари дивизийасынын командири эенерал Ъавад бяй Шыхлинскинин вязифяляриндян
азад едилмяляри ону бярк ясябиляшдирмишди. Атамын йавяри деди ки, XI Орду113
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нун гярарэащындан эялян забитляр бизим команда щей’яти иля чох кобуд ряфтар едирляр. Азярбайъанлы забитляри ишдян чыхардыб юзлярининкини гоймаг истяйирляр. Эюзятчи мянтягяляриня юз адамларыны тя’йин едирляр. Он биринъи ордудан эялян забитлярин яксяриййяти ермянидир. Ня Эянъя атыъы алайынын, ня дя Шяки сцвари алайынын ясэяр вя забитляри буна разылыг вермирляр. Щамы бир сясля е’тиразыны билдирир.
Оьул, Эянъя гырьынынын илкин сябяби ермянилярин аравурмасы олду. Dаща
чох онлар юзлярини “галиб” кими апарырдылар.
Майын ийирми бешиндян ийирми алтысына кечян эеъя шящярин ермяниляр йашайан щиссясиндян топлар вя пулемйотлардан атяш башлады. Йерли ермянилярин сатгынлыьы, хяйаняти там цзя чыхды. Бизим инадла вурушан ясэярляримиз руслардан
чохлу ясир алмышдылар. Йерли ящали цсйан едян дюйцшчцляримизя ъанла-башла кюмяк едирди. Майын ийирми йеддиси иди, йохса билмирям, ийирми сяккизи иди. Бакыдан эялян зирещли гатар стансийаны яля кечиртди. Бундан сонракы ики эцндя дя
щяр ики тяряфдян атяш дайанмады. Болшевиклярин габаьына дцшцб йол эюстярян
ермяниляр шящярин мцсялман щиссясиндя ганы су йериня ахытдылар. Майын отуз
бириндя XI Орду шящяря эирди. Азярбайъанлылара гаршы вящшилик, талан, гырьын
даща да эцълянди. Шящярин бцтцн кцчяляри инсан мейиди иля долу иди. Су гуйуларынын щамысы мейидля долдурулмушду. Болшевиклярля ермяниляр буну гясдян
елямишдиляр ки, шящярин мцсялман ящалиси ичмяйя су тапмасын. Мейидляри басдырмаьа имкан вермирдиляр, ъамаата аъыг верирмиш кими мейидляри ата, ъамыша гошуб шящярин кянарына атырдылар.
Щяйатымда бундан дящшятли сящня, бундан бюйцк вящшилик эюрмямишям. Беля
вящшилийи анъаг сизин коммунистляр еляйя биляр, - дейиб чох сярт сифятля мяня бахды.
- Мян коммунист дейилям, Лейла ханым.
- Щя, ня йахшы - дейиб, тяяъъцблянди, - эюрцрям болшевикляря гаршы вурушан
милли орду сяркярдяляри иля дя она эюря ъанфяшанлыгла материал топлайырсан. Бу
даща пис, сяни еля коммунист олмадыьына эюря дя долашдыра билярляр.
- Лейла ханым, мяним йашыдларымын чохусу она эюря коммунист олурлар
ки, ялляриня вязифя кечирсинляр. Мяним ися бу барядя иштащам корушдур. Вязифя
сащиби олсайдым, цч эцн Tбилисидя сизи эюзляйя билмяздим. Йохса, Бакыйа гайыдан кими мяни вязифядян говардылар.
Йаман сяртляшмишдик, аз гала далашаъагдыг. Мяним коммунист олмамаьым чулуму судан чыхартды, бизи барышдырды.
1920-ъи илин августунда шящяря вяба хястялийи йайылды, - дейиб кюксцнц ютцрян Лейла ханым сющбятиня давам етди. Атамдан ися щеч бир хябяр йох иди.
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Dейирдиляр ки, эенерал Ъавад бяй Шыхлински, полковник Ъащанэир бяй Kазымбяйов, Сары Ялякбяр, Qачаг Qямбяр, атам бюйцк бир дястя иля мешялярдя вурушурлар, болшевикляря табе олмаг истямирляр. Бир аздан атамын щялак олмасы хябярини ешитдик.1 Биз бир мцддят зирзямидя йашадыг. Эянъядя вязиййят чох пис иди.
Ящалини милчяк кими гырырдылар: эцнащлыны да, эцнащсызы да, щябсханалар адамла долу иди. Йягин достунуз Сейфулла Сизя демиш олар, атам щям дя йахшы ряссам олуб. О дящшятли илдя ясярляри ит-бата дцшдц. Бир нечясини сахлайа билмишям:
“Qарс мянзяряляри”, “Балакян даьлары”... Qырх алты йашында щялак олан полковник атамын биръя фотошякли галыб, о да ат цстцндя Qарс шящяриндя чякилиб.
- Лейла ханым, о гарышыг вахтда Балакяня неъя эялиб чыхдыныз?
- Чох чятинликля, атамын бир досту бизи хилас еляди. Анамын йанына Балакяня эялдик. Анамла атам 1904-ъц илдя Qарсда евлянибляр.
Анам бригада командиринин гызы олуб, миллиййятъя полйакдыр. Фелисин Станиславовна Kринсевич - Qиждеу. Анам Варшавадакы мяшщур задяэан няслиндян иди. Аилядя ики баъы идик; кичик баъым Tамара ушагкян вяфат едиб.
- Йеня кинайяли зарафат едир - мяним ися цзцм бяркди. Щяля дя йашайырам.
Бу ил сяксянин архасыны йеря вураъам.
Бцтцн бунлары дахили тялатцмля, эюз йашларыны ичиндя боьараг данышан Лейла ханым сющбятимизин сонунда йеня зарафатындан галмады.
- Юзцнц эюзля, оьул.
- Нядян, Лейла ханым? - дедим.
- DTK-дан, милисдян, адам эцдянлярдян...
- Нийя ки, нейлямишям?
- Сян щеч ня елямямисян, щялялик... Мяним ися аьзым гызышды, чох шейи данышдым. Dедийимин щамысыны йазыб юзцнц хата-балайа салма.
- Чалышарам, Сизин истяйинизъя олсун, - дейиб инамла сюз вердим.
Лейла ханымла сющбятимиз 1985-ъи ил нойабрын 14-дя олмушду. Бу тарихи
мян ъиб дяфтярчямдя дя гейд елямишям. Бу йазыны ися 22 ийун 1992-ъи илдя гялямя алмышам. Лейла ханымын мяня тювсийя елядийи ещтийата ещтийаъ галмады.
Ийун, 1992-ъи ил
Мярдякан санаторийасы.

1. Kечмиш милли орду забити, 95 йашлы Rамазан Щямзят оьлу Xялилов шащидлик верир ки, полковник
Dанийал бяйи Эянъя ЧK-сынын сядри Tухарели 1920-ъи илин ийунунда щябс едиб, шашка иля доьрамышдыр - Ш.Н.
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PОЛKОВНИK ШИRИН БЯЙ KЯСЯМЯНЛИ
(1887-1919)
Вятяни дярин бир мящяббятля севян полковник Ширин бяй Кясямянли
йени ордумузун йаранмасында юз эцъцнц ясирэямяди. Тяйин
олундуьу вязифядя, тапшырылан щяр бир ишин ющдясиндян баъарыгла
эялирди. Щядсиз енержийя малик иди. Щеч бир чятинлик гаршысында
дайанмырды.
Ъясарятля демяк олар ки, полковник Ширин бяй Кясямянли щарада
олурса, о йердя онун мцвяффягиййятиня ямин олмаг мцмкцн иди.
Тяряддцдсцз архайын олмаг эярякдир ки, она тапшырылан иш
батмайаъаг вя сюзсцз йериня йетириляъякдир.
Эенерал Яли аьа Шыхлински

1918-20

иллярдя
щансы эенералларымыз Азярбайъан Dемократик
Ордусунда хидмятдя олуб? Совет
Щюкумяти сугут етдикдян сонра йени, азад Азярбайъанымызда бу щаглы суалы тез-тез ешитмяк олур.
Ялбятдя, ян яввял ики шющрятли эенералларымызын адыны хатырламаг
боръумуздур: Яли аьа Шыхлински вя
Сямяд бяй Мещмандаров. Милли силащлы гцввяляримизин йарадылмасында вя тяшкилиндя бунларын хидмятляри
явязсиздир.
1918-20-ъи иллярдя Азярбайъан
Dемократик Ордусунда илк топограф эенералымыз Ибращим аьа Вякилов, Щябиб бяй Сялимов, миллийятъя
Литва татары олан Мяммяд бяй Сул116
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кевич, Фирудин бяй Вязиров, Ибращим аьа Усубов, Шащзадя Ямир Kазымхан
Qаъар, Ъавад бяй Шыхлински, Dавуд бяй Йадиэаров, Шащзадя Ямянулла хан
Qаъар, Ябдцлщямид бяй Qайтабашы, Сцлейман бяй Яфяндийев, Tеймур бяй
Новрузов, Шащзадя Мящяммяд Мирзя Qаъар, Мурад Эярай бяй Tлехас,
Шащзадя Фейзулла Мирзя Qаъар вя башгалары милли ордуда гейрятля хидмят
едибляр.
Азярбайъан милли ордусунун он доггузунъу илин сонларында отуз минлик
пийадасы, он мин ися сцвари гошуну варды.
Чох тяяссцф ки, йени эялян Шура Щюкумяти Милли Ордунун ясэяр вя забитляри иля чох амансыз ряфтар еляди. Бакыйа сохулан XI таланчы орду Милли Ордумузун эенерал вя забитляринин яксяриййятини 1920-ъи илин май-ийун айларында
мящкямясиз - филансыз эцллялятди. Qаланыны ися Сибиря, Qазахстана вя Соловки
адаларына сцрэцн етдиляр.
Азярбайчан Dемократик ордусунда гейрятля хидмят едян сярэярдялярдян
бири дя Ширин бяй Kясямянли олуб.
Tарихин бир парчасыны йашадан сянядляр, фотошякилляр ютян гящраманлыг илляримиздян хябяр верян ян е’тибарлы мянбялярдир. Tарихин “аь сящифяляри” инди
ачылыр. Бу сящифяляр олуб-кечмиш щадисялярин эизлин гатларыны арашдырмаьа, йени щягигятляри ашкара чыхармаьа имкан йарадыр.
Йетмиш илдян чох ады щеч йердя чякилмяйян Азярбайъан Dемократик Щюкумятинин сяркярдяси Ширин бяй Ъяфяраьа оьлу Kясямянлинин фотошяклиня илк
дяфя Rеспублика Мяркязи Dювлят Кино-фото сянядляр архивиндя раст эялдим.
Шякилдя он доггуз няфярлик забит щей’яти тясвир олунмушду. Архасында ися
беля йазылмышды: “Мусават ордусунун эенераллары вя забитляри биринъи ъярэядя,
солдан прапоршик Исмайылов, Бащадыр бяй Вякилов, капитан Садыгов, икинъи
ъярэядя, солдан цчцнъц капитан Мейдайев, бешинъи полковник Ширин бяй Kясямянли вя цчцнъц ъярэядя, саьдан цчцнъц капитан Щейдяр Вязиров”. Вяссалам. Qаланларынын ады, фамили эюстярилмяйиб. Шякил 1919-ъу илдя чякилиб1.
Pолковник Ширин бяйин адына ингилабдан яввялки сянядлярдя аз да олса, раст
эялмяк олур. О, хейирхащлыьы иля мяшщур олан адлы-санлы бир няслин оьлудур.
Бакыда Ширин бяйин йеэаня гызы, кимйа елмляри намизяди Ляййя ханымла, гардашы Щясянин арвады Tовуз ханымла вя нявяляри тарих елмляри доктору,

1. Сонралар Рамазан Хялилов бу шякилдян ики няфяри дя таныды-эенерал-майор Мурад Эярай
бяй Тлехасы вя подполковник Ъямшид хан Нахчыванскини-Ш.Н.
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профессор Фуад Мяммядовла, техника елмляри намизяди Заур Kясямянли иля
эюрцшцб сющбят етдим.
Tовуз ханымын иллярин туфанындан гайьы иля горуйуб сахладыьы шякил вя сянядлярля таныш олдум.
Шякиллярин архасында йазылмыш рягямляр, тарих даща чох кюмяйимя эялди.
Онларын васитясиля юйряня билдим ки, Ширин бяй Kясямянли 1887-ъи илдя Qазах
гязасынын Qыраг Kясямян кяндиндя бяй аилясиндя дцнйайа эялиб. Атасы Ъяфяр
аьанын беш йцз десйатин торпаьы олуб. Ону да хатырладым ки, йазычы Фярман
Eйвазлынын “ Qачаг Kярям” тарихи романында Ширин бяйин атасы Ъяфяр аьанын
образы хейирхащ бир аьсаггал кими тясвир олунуб.
Ъяфяр аьа он цч йашлы оьлу Ширин бяйи Tифлисдяки задяэан ушагларынын тящсил алдыьы щярби эимназийайа охумаьа гойуб. О, щярби эимназийаны 1905-ъи ил ийулун 23-дя битириб. Бир мцддят Qусар алайында гуллуг етдикдян сонра щярби тящсилини артырмаг цчцн Kийевдяки икинъи Kонстантин топчу мяктябиндя охуйуб.
Биринъи Дцнйа мцщарибясиндя полковник Ширин бяй Kясямянли яввялъя
Йелизаветпол пийада алайында вя Qафгаз мцсялманларындан тяшкил олунмуш
“Dикайа дивизийа”нын тяркибиндя вурушуб. О, бу мцщарибядя “Иэидлийя эюря”
медалы иля, дюрдцнъц дяряъяли “ Мцгяддяс Эеорэи” вя цчцнъц дяряъяли
“Мцгяддяс Станислав” (гылыъ вя бантла бирэя) орденляри иля тялтиф олунуб.
1916-ъы илдя Tифлися гайыдан Ширин бяй Kясямянли илк азярбайъанлы гадын
ряссамы Qейсяр ханым Kашыйева иля аиля гуруб.
Ширин бяйин йеэаня ювлады Ляййя ханымын дедикляри:
- Анама нишан эяляндян бир нечя эцн сонра Биринъи Dцнйа мцщарибяси башлайыб. Она эюря дя анам ики ил нишанлы галыб, мцщарибядян сонра евлянибляр.
Мяним ана тяряфим дя щярбчи олуб. Анам данышарды ки, бабам Tерек казакы олуб. Станитса эенералы рцтбясиня гядяр йцксялиб. Бабам Сейфулла Kашыйев мцсялманлыьы гябул едян Pалина Йаковлевна Tитовайа евляниб, Tифлися
кючцб. Dайым Dавуд бяй Kашыйев прапоршик иди. Инди биздя сахланан шякилдя атам Ширин бяй, анам Qейсяр вя дайым Давуд бяй тясвир олунуб. Беля шякилляр биздя чох иди. Анам горхудан отуз йеддинъи илдя йандырды.
1917-ъи илдя мян анадан оланда атамла анам адгойду цчцн ахундун йанына эедибляр. Ахунд китаб ачараг дейиб ки, бяхтинизя Ибращим пейьямбяр
дцшдц. Онун да цч арвады олуб. Сара, Щяъяр, Ляййя. Бу адлардан щансыны истясяниз эютцря билярсиниз. Анам Ляййя адыны бяйяниб.
Атамы демяк олар ки, хатырлайа билмирям. Мян бир йаш йедди айлыг оланда
атам вяфат едиб. Биз узун мцддят Tифлисдя вя Qазахда йашамышыг. Мяня чох
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вахт Аполлонун гызы дейярдиляр. Бюйцйяндя анамдан сорушдум ки, нийя мяни беля чаьырырлар. Анам ъаваб верди ки, атан Ширин бяй гядди-гамятли вя йарашыглы киши олдуьуна эюря ъамаат ону Аполлон дейя чаьырырды.
Анам данышарды ки, бизи мясъидин дарвазасына гядяр ютцрян ахунд диля эялиб деди ки, ъянаб забит, сиздя кишиляря мяхсус илащи эюзяллик вар, ишыглы Аполлон
эюзяллийи. Сиз тякъя защири эюзяллийинизля йох, щям дя парлаг аьлынызла мяни
щейран етдиниз. Аллащ сизи щяр бяладан щифз етсин.
Анам сон няфясиня гядяр вахтсыз щялак олан атамдан фяхрля сющбят ачарды.
1918-ъи илдя, Азярбайъанын аьыр эцнляриндя Ширин бяй Милли Ордунун сяркярдяляриндян бири олуб.
Бир тяряфдян эенерал Tомсонун инэилис щярби дястяляри, о бири тяряфдян ермяни дашнак ордусу Азярбайъанын мцстягиллийини боьмаьа чалышырды. Беля бир
вахтда республикамызын сяркярдяляри сырасында Ширин бяй Кясямянли дя Qарабаьда, Зянэязурда вя Qазахда ермяни дашнак дястяляринин дармадаьын
едилмясиндя ясл командирлик мящаряти эюстярирди.
Pолковник Ширин бяй Kясямянлинин 1918-19 ъу иллярдя Милли Ордумуздакы
фяалиййятини юйрянмяк цчцн ялимиздя биръя ясаслы сяняд вар. О да Щярби Назир
вязифясини мцвяггяти иъра едян там артилерийа эенералы Яли аьа Шыхлинскинин вя
Баш Qярарэащ ряиси эенерал-майор Ябдцлщямид бяй Qайтабашынын Rеспублика Йени Tарих Мяркязи Dювлят архивинин 2894 нюмряли фондунда сахланан ялйазмасыдыр. Щямин сянядин там мятни белядир:
“Азярбайъан Rеспубликасынын Эцръцстандакы Щярби атташеси телеграмла
кядярли бир хябяр вермишдир. Йанварын дюрдцндя аьыр кечян бир хястяликдян
сонра икинъи сцвари дивизийасынын ряис мцавини полковник Ширин бяй Kясямянли вяфат етмишдир.
Вятянини дярин бир мящяббятля севян Кясямянли йени ордумузун йаранмасында юз эцъцнц ясирэямирди. Tя’йин олундуьу вязифядя, тапшырылан щяр бир
ишин ющдясиндян баъарыгла эялирди. Щядсиз енержийя малик иди. Щеч бир чятинлик
гаршысында дайанмырды. Бцтцн чятинликляри фювгял’адя баъарыьы иля дяф едиб, ишлярини уьурла баша чатдырырды. 1918-ъи илдя прапоршикляр мяктябинин ряиси тя’йин
едилди. Алайы гябул едяндя о, хаосла вя цстялик дя сяпмя йаталаг хястялийи иля
гаршылашды.
Бу хястялик алайда кцтляви гырьына сябяб олду. Вязиййятин аъынаъаглы олмасына бахмайараг, полковник Kясямянли аъиз галмады, яксиня, тезликля ишя
эиришяряк, даьылмыш алайы йахшы вязиййятли щярби щисся сявиййясиня галдырды.
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Xачмаз дястясиня тя’йин олундугдан сонра да баъарыглы командир олдуьуну эюстярди. О, дястянин тяшкилиндя, мювгелярин мющкямляндирилмясиндя
бюйцк зящмят чякди. Баъарыглы командир дястянин гаршысына гойулан вязифянин ющдясиндян мящарятля эяля билди.
Ъясарятля демяк олар ки, полковник Ширин бяй Кясямянли щарда олурдуса,
о йердя онун мцвяффягиййятиня ямин олмаг мцмкцн иди. Tяряддцдсцз архайын олмаг эярякдир ки, она тапшырылан иш батмайаъаг вя сюзсцз йериня йетириляъякдир.
Pолковник Kясямянли бцтцн бялаларда дястя иля бирэя олдуьундан аьыр формада гыздырма хястялийиня тутулур. Икинъи пийада дивизийасына ряис мцавини
тя’йин едилдийи вахтда Tифлися мцалиъяйя эедир вя орада да вяфат едир.
Pолковник Ширин бяй Kясямянлинин шяхсиндя ордумуз аьыр итэийя мя’руз
галды. Qой онун ады бизим эянъ ордумузун алайларында ябяди йашасын вя
онун щярби хидмяти алайын щяр бир ясэяри цчцн нцмуня олсун.
Ямр едирям ки, онун ъяназясинин эятирмяси вя дяфн хяръи хязиня щесабына
юдянилсин. Онун аилясиня ися мцалиъяйя хяръ чякилдийи цчцн он мин манат мяваъиб верилсин”.
Отуз ики йашлы исте’дадлы сярэярдя Ширин бяй Kясямянли доьма кянди Qыраг
Kясямян гябиристанлыьында 1919-ъу илин йанварында шяряфля дяфн олунуб. Бакыдан, Эянъядян эятирилян алайлар онун мязары цстцндян йайлым атяши атыблар.
Tовуз ханым Kясямянлинин дедикляри: - Онда мян йенийетмя гыз идим. Илдя
ики-цч дяфя Qазаьа эялян Ширин бяй бизим дярсляримизля марагланарды. Щяр дяфя эяляндя онлара пай эятиряр, пулла йардым едярди, касыб ушагларыны апарыб
Qазахдакы “Цсули-ъядид” мяктябиня охумаьа гойарды. Анам Шцкуфя ханым
сорушарды ки, ай Ширин бяй, сяндя бу гядяр пул щардандыр? Ъаваб верярди ки,
ахы мян забитям, дювлят забитин зящмяти мцгабилиндя она пулу чох верир.
Dяфниндя бцтцн Эянъя, Qазах, Tифлис ъамааты иштирак еляди. Йавяри Dемйан адлы бир рус иди. Ушаг кими аьлайырды. Чох вяфалы адам иди. Сонралар да бизя эялиб-эедярди.
Анам Шцкуфя ханым Ширин бяйин ямиси гызы иди. Сонралар онун гардашы Щясян бяйля аиля гурду. Бизим нясля Qазахда “Qящраман оъаьы” дейирляр. Ютян
ясрин алтымышынъы илляриндя тахыла эцълц чяйирткя дцшцбмцш. Kяндлиляр аьлашырмыш ки, тахыл эюзцндян батды, бу ил аълыг олаъаг. Ана бабам Аьабяй щансы
йолласа чяйирткяни мящв едиб, ряиййяти аълыгдан хилас едир. Бу йахшылыьы унутмайан ъамаат императора ярзи-щал эюндярибляр ки, Аьабяй бу хидмятиня эюря мцкафатландырылсын. Император да бабам Аьябяйи эцмцш медалла тялтиф
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едиб, цстялик дя Kясямянски фамилийасыны дашымаьа рясми иъазя вериб. Бундан
сонра бизин няслин фамили рясми даирялярдя Kясямянли кими йазылыб.
Ширин бяйин гардашы арвады Tовуз ханым мяня бир цнван да верди. Dеди ки,
Чайлы кяндиндя йашайан аьсаггал гощуму Мурад Новрузов Ширин бяй щаггында даща чох мя’лумата маликдир.
Ахтарышларымда аьсаггалларымызын, аьбирчякляримизин йаддашына чох архаланмышам. Она эюря дя йахшы йаддашлы адам мяним тясяввцрцмдя ъанлы архив кимидир. Бя’зян еля олуб ки, бир факты, бир сяняди тапмаг цмиди иля эцнлярля, айларла архивляря айаг дюйцб, он иллярля киф басмыш сянядлярин тозуну удмушам, бир шей ялдя едя билмяйиб, гоъаларын йаддашына пянащ апармышам..
Бу мя’нада Qазаьын Салащлы, Kясямян, Аькюйняк, Xанлыглар, Шыхлы вя башга кяндляри мяним цчцн хязиня мяканы олуб.
Dаш Салащлы кянди иля Чайлыны ъями-ъцмлятаны бир километрлик мясафя айырыр.
Илин щяр фяслиндя Dаш Салащлыйа йолум дцшцр. Щяр дяфя дя Чайлынын йанындан
ютцб синяси байатыларла, ше’рля долу Dаш Салащлы гоъаларынын ел гящраманлары
щаггында сющбятлярини динлямяйя эедирям. Ашыг Бящрама, Исмайыл
Мащмудова, Pаша Салащлыйа, Явяз Авдыоьлуна, Ябдцлязим Щясянова гулаг
асдыгъа елдя-обада ня гядяр ачылмамыш сящифялярин, мараглы тарихи сющбятлярин шащиди олурам.
Амма щеч вахт аьлыма эялмяйиб ки, Чайлыда да мцдрик бир гоъа йашайыр,
онун да ел-оба цчцн йарарлы сющбятляри вар. Аьаъ мейвяси иля танындыьы кими
Мурад дайы да йахшы йаддашына, ширин сющбятиня эюря кянддя сайылан, щюрмят
олунан аьсаггаллардандыр. О, ингилабдан яввял олуб-кечянлярин шащиди дейил.
Йашы буна имкан вермир. Ъями-ъцмлятаны алтмыш цч йашы вар. Амма о иллярин
ящвалатларыны еля йахш ы тяфсилаты иля данышыр ки, динляйяъиси санки щадисялярин шащиди олур. Dанышдыьынын, билдийинин щамысы йетмиш ил яввялин щадисяляридир. Dилинин язбяри кечмишин иэид кишиляри - Qачаг Kярямди, Исрафил аьа Kярбялайевди,
Мяммяд коха Мащмудоьлуду, Яли аьа Шыхлинскиди, Сюйцнбяйли Сюйцн аьады, бир дя бяй вя мусават полковники олдуьуна эюря йетмиш илдян чох ады, фяалиййяти гапалы галан Ширин бяй Kясямянлиди.
Мурад дайыдан елин иэид, гейрятли оьлу, гызы щаггында бир сюз сорушсан, ня
китаб вярягляйяъяк, ня дя каьыз-гялям ахтараъаг. Аллащын вердийи исте’дадын
эцъц иля щяля ушагкян охудуьу дастанлары, ешитдийи ящвалатлары щафизясиня йазыб, щякк едиб. Tанрынын кярамятиня шцкцрляр диляйирсян : ня йахшы беля аьсаггалларымыз аз да олса галыб. Няслиндя бяйлик вар дейиб ону да долашдырмайыблар. Сибиря, Qазахыстан чюлляриня сцрэцн елямяйибляр. Eля билмяйин ки, отуз
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йеддинин аъы туфаны Мурад дайыдан йан кечиб.
Йох, атасы Мяъид киши ясл-няъабятиндя аьалыг
олдуьуна эюря, ня аз, ня дя чох, он сяккиз
ил Сибир сцрэцнц чякиб. Саь-саламат гайыдыб, дохсан дюрд йашында Чайлыда вяфат едиб.
- Атам щябс едилди, аилямиз аьыр
вязиййятя дцшдц. Щеч дюрд ил охумамыш аьыр ишин гулпундан йапышдым. Ялим ишдя олду, гулаьым нянялярин, бабаларын сюзцндя, сющбятиндя. Няйи унутсам да ашыг
мяълисиня эетмяйи, гошма язбярлямяйи, дастан юйрянмяйи унутмадым.
- Мурад дайы, полковник Ширин
бяйля гощумлуьунуз вармы?
- Ширин бяйин халасы нявясийям.
Мян Xаным Щаъымурадалы гызынын
оьлуйам. Бцтцн билдиклярими мяня
няням данышыб. Ширин бяйин шякилляри дя
бизя нянямдян йадиэар галыб. Йадымдадыр, няням наьыл елярди ки, Ширин бяй Биринъи
Dцнйа мцщарибясиндян гайыданда щамы - бцтцн кянд ъамааты эюрцшцня эялмишди. О, синясиндя
“Мцгяддяс Эеорэи” ордениля эялся дя, айаьындан йараланмышды. Бир мцддят
мцалиъя олунуб, йенидян “Dикайа дивизийа”нын тяркибиндя щярби хидмятини
давам етдириб. Сонра Азярбайъан Ъумщуриййят ордусунун сыраларында йцксяк рцтбяли забит кими гуллуг едиб.
- Dейирляр, шаир Яфган Ширин бяйин орден алмасы мцнасибятиля ше’р йазыб.
Амма щеч йердя чапда йохду. Щятта Чобан Яфганын йеэаня “Шеирляр” китабына беля дцшмяйиб. Сиз о шеири билирсинизми?
- Оьул, гоъалыг цстцмц алса да, йаддашымдан шикайятим йохду. Яввяла,
ону дейим ки, шаир Чобан Яфган бизим нюкяримиз олуб. Чох тябли, исте’дадлы
шаир имиш. Нюкяр, чобан олмасына бахмайараг Ширин бяй онунла достлуг
едярмиш. 1919-ъу илдя Qазаьа эялян Ширин бяйи шаир Чобан Яфган ше’рля гаршы122
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лайыр. “Бу бяйин” адлы шеири ашыглар биз ушаг оланда охуйардылар. 1930-ъу иллярдя ашыглара неъя тяпиндилярся, хырп сяслярини кясдиляр. Шеир беляди:
Бир имдад истярям, йа шащи-мярдан1,
Цзцлмясин елдян яли бу бяйин.
Баьбан да бясляди бар эятирмяйя,
Dаьылмасын дясти-эцлц бу бяйин.
Юзцндян дя габаг эялмишди намян,
Эюрцшцня эялди Qазах, Kясямян,
Ъяфяраьа йурду чичяк, йасямян,
Шад олубду оймаг, ели бу бяйин.
Мащал унудармы беля ъанлары,
Щаъы Ахунд кясдийи гурбанлары.
Xялятля гаршылады ъаванлары,
Pайланды гумашы, алы бу бяйин.
Ял узатсам ялин мяня йетирсин,
Щяр ня гуллуг десям, ону битирсин,
Tоплар гылынъласын, ясир эятирсин,
Qуршасын кямяри яли бу бяйин.
Беля бир аьамла чыхайдым ова,
Qцдрятин шямширин чякярляр суйа,
Яфган эеъя эцндцз ейлярди дуа,
Ня хошду, данышыр дили бу бяйин.
1991-ъи ил.

1. Шеири ешитдийим кими дя тягдим едирям - мцял.
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NƏSİLLƏRİN HƏRB
TARİXİNDƏN
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МЦЯЛЛИФДЯН

А

зярбайъанын зийалы нясилляриндян отузунъу иллярин тутщатутунда
эцллялянмякдян, сцрэцн вя щябс олунмагдан горхуб ещтийат
едяряк ад вя сойадыны (хцсусиля сойадыны) дяйишянляр чох олуб. Еляляри
дя олуб ки, Совет сярщядляри о гядяр дя ъидди горунмайанда аиляси иля
Тцркийяйя, Ирана пянащ апарыблар. Бу юлкялярдя дя эцнц-эцзяраны пис
кечяндя авропа юлкяляриня - Франсайа, Алманийайа вя йа Америка Бирляшмиш Штатларына кючцбляр. Бир сюзля, ъялайи-вятян юмцр сцрцбляр. Гоъалары дцнйасыны дяйишяндян сонра йериндя галан эянъляр йад миллятдян
евляниб нясли ассимилйасийайа уьрадыблар. Бир сюзля, нясил-няъабятлярини
итириб авропалашыблар. Она эюря дя, индийядяк онларын яксяриййятиндян
бир хябяр чыхмыр.
Арадан узун илляр кечмясиня бахмайараг, мян бу эцн дя цмид едирям ки, ня вахтса нцфузлу Борчалы нясли - Йадиэароьулларындан щансы бириси эеъ-тез тапылаъаг. Дилини, динини итирмиш дя олса, ана вятяни Азярбайъана гайыдаъаг. Бялкя дя, дядя-бабасынын вахты иля апардыьы сянядля,
фотошякиллярля бизи севиндиряъяк. Дцнйадан кючмцш улуларынын саь икян
онлара данышдыьы аъылы-ширинли хатиряляри иля щярб тарихимизя йени сящифяляр
йазаъаг вя бизи севиндиряъякляр.
Язиз охуъу, мян бу цмидля йашайырам, бу арзу иля дя Йадиэароьуллары щаггында ахтарышларымы щяля дя давам етдирирям.
Сизя тягдим етдийим бир нясилин щярбичи оьуллары щаггында очеркдя иллярля Санкт -Петербург, Тифлис, Москва, Бакыда вя Борчалыда апардыьым
арашдырмалары гялямя алмышам.
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ЭЕНЕРАЛ ЙАДИЭАРОВ ГАРДАШЛАРЫ
ХЫХ ясрин сяксян-дохсанынъы илляриндя Тифлисдя йашайанда биз тез-тез
бир мянзилдян башгасына кючцрдцк. Бу мянзиллярин щамысындан чох хошума эяляни сонунъу дяфя кючдцйцмцз Воронсов кцчясиндя олан Аллащверди бяй Йадиэаровун мцлкц иди. Бу, Мирзяйевин фабрикиня битишик цч
мяртябяли мцлк иди.
Абдулла Шаиг
"Хатирялярим" ясяриндян

Э

енерал Йадиэаров гардашлары
Борчалынын Тякяли кяндиндян олублар. Борчалыда оланда аьсаггалларын яксяриййяти фяхрля дедиляр
ки, кяндин бинасыны да Йадиэар оьуллары гойублар. Она эюря дя кяндин
адына чох вахт "Аьалыг" да дейирляр.
Тякяли бизим гоншу кяндди.
Кяндляримизи бир-бириндян айыран улу
Бабякар даьыдыр. Щяля ушагкян бу
ясилзадя няслин эенерал вя мцлкядар
оьуллары щаггында гощумларымдан,
хцсусиля ямим Нязироьлу Мямишдян
чох ешитмишдим. О, Алы, Нязир вя Сцлейман бабамын Йадиэароьлу эенерал Щясян бяйля, мцлкядар Садыг
бяйля достлугларындан чохлу епизодлар данышарды.
Зейняб ханым Нязир гызынын (1857-1958) хатиряляриндян:
— Йадиэароьуллары юз торпагларындан бизим кяндя пайы мящз атам Нязир Абдулла оьлунун (1820-1904) хятриня вермишдиляр. Атам, Мустафа бяй вя онун эенерал оьлу Исрафил бяй Йадиэаровла чох йахын дост иди. Сонралар бу достлуьу Нязирин гардашы оьлу Сцлейман Катда Алы оьлу (1849-1918) давам етдирирди. Дебет
чайындан Гызыл гайайа кими олан торпаглары 1900-ъц илдя Сцлейман катда Садыг
бяйдян сатын алмышды. 1916-ъы илдя Садыг бяй Мушулун мешясини дя Сцлейман
катдайа гызыл пула сатды.
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Abbas Əli bəy Yadigarov

Rotminstr Ərçil bəy oğlu
Yadigarov.
1916-cı il. Qərb cəbhəsində
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Кяндимиз Кюрпцлцнцн чинар дяряси дейилян сяфалы бир йериндя мцлкядар Садыг
бяй Йадиэар юзцня йайлаг мцлкц тикдирирмиш. 1920-ъи илдя Шура щюкумяти эяляндя Садыг бяй хариъя мцщаъирятя эетди, мцлк йарымчыг галды. 1928-29-ъу илляря кими кечмиш бяй вя аьалардан галма мцлкляря, баьлара ня ъамаат, ня дя щюкумят
тохунмады. Бяйляр, аьалар вя щятта кяндлиляр дя "бялкя, кечмиши гайтардылар" арзусу иля йашайырдылар. 1930-ъу ил февралын ийирмисиндя Совет щюкцмяти "коллективляшмя вя голчомаглара гаршы мцбаризя щаггында" хцсуси гярар верди. Еля щямин
вахтдан кечмиш бяйляр , аьалар щябс едилиб эцллялянди, сцрэцня эюндярилди. "Халг
дцшмянляри"нин баьлары доьранды, мцлкляри ися учурулду. Онда Ясяд Инъяли оьлу
да Садыг бяйин йарымчыг галмыш йайлаг мцлкцнц сюкцб кянддя юзцня йеддиотаглы ев тикдирди. 1936-ъы илдя Инъялиоьлу Ясяди дя голчомаг ады иля щябс едиб эедярэялмязя эюндярдиляр. Онун тикдирдийи йедди отаьы ися мцсадиря едиб колхоз идаряси, дямирчихана вя дцкан елядиляр.
Дащи Низами Эянъяви йахшы дейиб ки:
Йахшы иш эюрсян, пис иш дя,инан,
Унутмаз онлары бу гоъа дювран.
ЭЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ ИСРАФИЛ
БЯЙ ЙАДИЭАРОВ
Ня гядяр охуйуб, юйряндим, щейщат,
Йеня дя гялбими эюрмядим ращат.
Низами Эянъяви

М

осквада йашайан щямйерлимиз Елдар Исмайылов Бакыйа эялмишди. Достларымдан бири зянэ еляди ки, Елдар сянинля эюрцшцб, таныш олмаг истяйир.
Елдарын "Азярбайъан тарихи шяъяря ъямиййятинин хябярляри"ндя йазыларыны охумушдум. Бу йазылары иля о, еля бир хейирхащ, тарихи иш эюрцр ки, онун хидмятлярини гиймятляндирмяк цчцн сюз тапамаьа чятинлик чякирям... Бу йазылары тядгиг
елямяк, ярсяйя эятирмяк чох аьыр зящмят тяляб едир.
Мямнуниййятля Елдарла эюрцшмяйя разылыг вердим. Еля сящяриси эцнц вядяляшиб эюрцшдцк. Йазыларына вя ахтарышларына эюря орта йашлы зянн етдийим Елдар
чох ъаван имиш; ъямиси отуз йашы. Ихтисасъа эеологдур. Милли тяяссцбкешлийинин
нятиъясидяр ки, Санкт-Петербург вя Москва архивляриндя сахланан 150-200 иллик
тарихи олан сянядляри арашдырыр. Ады вя хидмяти унудулмуш эюркямли зийалыларымызын, сяркярдяляримизин фяалиййятини, шяхсиййятини цзя чыхардыр.
Мараглы сющбятляри мяни валещ елямишди. Шящярин гядим йерлярини эяздик. Та128
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рих музейиня дя баш чякдик. Елдар мяня йениъя чапдан чыхмыш "Хябярляри"нин
дюрдцнъц сайыны баьышлады. Мян дя борълу галмайыб "Эенерал Йадиэаров гардашлары" китабчамы она щядиййя елядим.
Айрыланда:
— Вятяндян узагда йашасам да, - деди, - сизин ахтарышларынызы изляйирям. Бакыда олан достларым сизин дяръ олунан йазыларынызы, китабларынызы мяня эюндярирляр. Бялкя, сизя Москвадан бир шей лазымды?
— Елдар, — дедим — инди сизя баьышладыьым "Эенерал Йадиэаров гардашлары"нын илк эенералы Исрафил бяйин фото-шяклини тапа билмирям. Сизин орада имканыныз вар. Архивляря тез-тез эедирсиниз. Вахт тапанда Исрафил бяйин шяклинин галыбгалмамасы иля марагланмаьыны хащиш едирям.
— Москвадакы Мяркязи Щярби - Тарих архивиндя танышларым чохду, мцтляг
ахтарарам, - инамла сюз верди.
Арадан щеч ъями ийирми эцн кечмямишдир, зянэ еляди. Ъаван вя хейирхащ
достум Москвадан мяня еля бир шад хябяр деди ки, бу севинъин ъазибясиндян
щяля дя чыха билмирям.
— Эенерал-лейтенант Исрафил бяйин 1877-ъи илдя чякилмиш фото-шяклини тапмышам. Бу эцнлярдя эюндяряъям. Архив ишчиляри эенералын "Щярби хидмят китабчасы"ны да тапмаьа сюз верибляр.
Отуз ил Азярбайъан щярб тарихи вя онун сяркярдяляри щаггында арашдырмалар
апаран адам цчцн, эюрясян, бундан гиймятли щядиййянин олмасы мцмкцндцрмц? Зяннимъя, йох!
Елдарын эюндярдийи шяклин алтында охуйуруг: "Эенерал Исрафил бяй Йадиэаровун фотосу. Чякилиш йери Тифлис шящяри, фотограф Й. Вестли".
Шякил чякиляндя эенерал Йадиэаровун алтмыш ики йашы варды. Саь синясиндя
мяшщур "Мцгяддяс Анна" орденинин биринъи дяряъяси, сол чийниндян ися ашырымлы эцмцшц рянэли фяхри бафта-лент асылыб. Бу щяр эенерала гисмят олмайан параднцмайиш эейим формасыдыр.
Язиз ата! Мяним дярин ещтирам щисси вя даим миннятдарлыг бяслядийими, садиг бяндяси олмаг шяряфиня наил олдуьуму, Сиздян арабир мяним
щаггымда сорушараг вязиййятимля марагланмаьы юзцня рява эюрдцйц
цчцн бундан неъя мцтяяссир олдуьуму Ялащязрят эенерал Исрафил бяйя
чатдырмаьы унутмайын. Мян Ялащязрят Исрафил бяйи щеч вахт унутмайаъам вя щямишя ону атамын ян йахшы досту кими пярястишля хатырлайаъаьам.
М. Ф. Ахундовун оьлу Ряшид бяйин
1877-ъи ил нойабрын 7-дя
Брцсселдян йаздыьы мяктубдан
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1883-ъц ил йанварын 10-да тяртиб олунмуш "Щярби хидмят китабчасы"нда эенерал
Исрафил бяйин 1815-ъи ил декабрын 15-дя Тифлис губернийасынын Тякяли кяндиндя задяэан аилясиндя анадан олдуьу эюстярилир.
Илк тящсилини Тифлисдя шяхси эимназийада алан Исрафил бяй Йадиэаров 1834-ъц ил
сентйабрын бириндя Загафгазийа бяйляриндян тяшкил олунмуш Мцсялман-Сцвари алайына кюнцллц гябул олунуб. Бир ил сонра прапоршик олан Исрафил бяйя 1839-ъу ил декабрын 23-дя даьлылара гаршы дюйцшлярдя фяргляндийиня эюря подпоручик рцтбяси верилиб. Ялащиддя Гафгаз корпусунун гярарэащында хидмятини давам етдириб.
1841-ъи ил йанварын 2-дя Ялащязрят Императорун шяхси тяшяббцсц иля тяшкил олунмуш Мцсялман Сцвари алайына тяйин олунуб. Цч ил сонра (1846-ъы ил) штабс-ротмистри, 1849-ъу ил апрелин 3-дя ротмистр рцтбяси алан Исрафил бяй цсйан етмиш маъарлара
гаршы дюйцшлярдя иштирак едир.
1851-ъи ил йанварын 29-да подполковник Исрафил бяй Петербургдан Тифлися гайыдыр,
Ялащиддя Гафгаз сцвари корпусунда хидмятини давам етдирир.
1853-ъц илдя Крым мцщарибяси башлананда подполковник Исрафил бяй Йадиэаров
азярбайъанлылардан ибарят мин няфярлик сцвари Мцсялман бригадасы командиринин
мцавини олуб. Бир ил сонра Борчалылардан ибарят кюнцллц йыьма "овчу" дюйцшчцляр
тяшкил едян Исрафил бяй ордунун тяркибиндя икинъи сцвари Азярбайъан алайы йарадыб.
1854-ъц ил августун 19-да дюйцшян орду команданы Ялащиддя Гафгаз корпусунун командириня эюндярдийи бир мялуматда йазырды: "Бу эцн мющкям вя дящшятли бир щцъум олду. Дцшмян мцдафия олунмаьа ъящд эюстярирди. Лакин онлар полковник Исрафил бяй Йадиэаровун сцвариляринин щцъумуна давам эятиря билмядиляр. Дцшмянин сол ъинащы йарылды. Драгунлар, казаклар, икинъи Азярбайъан сцвариляри вя эцръц дружинасы сцрятля иряли атылыб онлары дюйцш сящнясиндян силдиляр".
Архив сянядляри эюстярир ки, 1855-ъи илин ийул айында полковник Исрафил бяй Йадиэаров Шяки вя Шамахы кюнцллцляриндян тяшкил етдийи сцвари алайла Гарс цзяриня олан
гяти щцъумда бир нечя дяфя фяал дюйцшляр апарыб. Бу дюйцшлярдя гейри-ади гящряманлыьа эюря тялтиф олунан 350-дян чох Азярбайъанлы арасында полковник Исрафил
бяй Йадиэаров да вар.
Москвада йашайан щямйерлимиз, полковник, тарих елмляри доктору Щаъымурад
Ибращимбяйли Крым мцщарибясиндя рус щярб хадимляринин хидмятиндян данышаркян
щаглы олараг йазыр: "Крым мцщарибяси дюврцндя Гафгаз милли щярби хадимляри ичярисиндян чыхмыш щярби ряисляри Русийанын шющрятли щярби хадимляри иля йанашы гойсаг,
сящв етмярик. Онларын сырасында азярбайъанлы эенерал Исмайыл бяй Гутгашынлы, подполковник Мянсур аьа Вякилову, полковник Исрафил бяй Йадиэарову, эенерал-лейтенант Фяряъ бяй Аьайеви, эенерал Щясян бяй Аьаларову, кабардин полковники Султан Гази Эярайы, осетин полковники Кондукову, Дударову вя башгаларыны аид етмяк
олар" .
Исрафил бяй Йадиэарова 1855-ъи ил йанварын 17-дя полковник рцтбяси верилир.
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1855-ъи ил декабрын 10-да Гарс щярби даирясинин ряиси тяйин олунур. Лакин Тифлис шящяриня мцалиъяйя эетдийиня эюря щямин вязифяни гябул едя билмир.
Низами ордуда яла хидмятляриня эюря 1866-ъы ил нойабрын 8-дя Исрафил бяй Йадиэарова эенерал-майор рцтбяси верилир.
1877-ъи ил ийунун 6-да дюйцшян орду корпусунун тяркибиндя Гафгаз - Тцркийя
сярщядляриня езам олунан эенерал Исрафил бяйин сцвари корпусу Игдыр, Сярдарабад,
Арпачай, Кцрякдяря вя Гарс уьрунда дюйцшлярдя гящряманлыг нцмуняси эюстярир.
Низами ордуда ялли иллик хидмятляриня эюря Исрафил бяй Йадиэаров 1883-ъц ил апрелин 14-дя эенерал - лейтенант рцтбяси алыр. Щямин или истефайа чыхыр, она алдыьы мааш сахланылмагла юмрцнцн ахырына кими эенерал формасыны эяздирмяк щцгугу да
верилир.
Русийа Мяркязи Щярби Тарих Архивиндян алдыьымыз рясми сяняддя эенерал-лейтенант Исрафил бяй Мустафа бяй оьлу Йадиэарова мяхсус "Хидмят дяфтярчяси”ндя
онун дюйцш йолу, аиля вязиййяти, тялтиф олундуьу орден вя медаллар тяфсилаты иля эюстярилиб.
Сяняддя гейд олунур ки, шяряфли бяйляр няслиндян олан Исрафил бяй Эцръцстанын
Тифлис губернийасынын задяэан аилясиндяндир. Дини мцсялмандыр.
Исрафил бяй илк дяфя 1848-ъи илдя цчцнъц дяряъяли "Мцгяддяс Анна", 1854-ъц илдя икинъи дяряъяли "Мцгяддяс Анна", 1856-ъы илдя икинъи дяряъяли "Мцгяддяс Станислав" (император таъынын тясвири иля бирэя), 1859-ъу илдя икинъи дяряъяли "Мцгяддяс Анна" (император таъынын тясвири вя гылынъла бирэя), 1860-ъы илдя "Ийирми иллик гцсурсуз хидмятиня эюря" медалы иля, 1863-ъц илдя мцсялманлар цчцн тясис олунмуш
дюрдцнъц дяряъяли "Мцгяддяс Владимир", 1869-ъу илдя цчцнъц дяряъяли "Мцгяддяс Владимир", 1877-ъи илдя мцсялманлар цчцн тясис олунмуш биринъи дяряъяли "Мцгяддяс Анна" орденляри иля вя цстц "Иэидлийя эюря" йазылы эцмцш, Крым мцщарибясиндяки гящряманлыьына эюря ачыг рянэли хатиря медаллары иля тялтиф олунмушдур.
Сянядлярдя о да гейд олунур ки, эенерал - лейтенант Исрафил бяй Йадиэаров Борчалы гязасынын Тякяли кяндиндя ики мяртябяли дядя - баба мцлкя (гардашлары иля бирэя) вя Тифлис шящяриндя дашдан тикилмиш, щяр бир шяраити олан мянзиля маликдир. Бир
нечя маьаза, баь вя Гырмызы Кюрпц йанындакы Хорпухис-Санели, Казиух-Калоне,
Чялябли, Кюрпцлц, Янвяли вя Лорис - Агек кяндляри вя ики мин десйатин торпаг сащяси эенерала мяхсусдур.
Аиля тяркиби: эенералын щяйат йолдашы ротмистр Исмайыл бяй Вязировун гызы Сяидя
ханымдыр. Эенерал - лейтенант Исрафил бяй йедди ювлад атасы олуб. Биринъи оьлу Рящим бяй 1845-ъи ил октйабрын10-да, Кярим бяй 1854-ъц ил йанварын 21-дя, Мяммяд бяй 1855-ъи ил августун 25-дя, Щясян бяй вя Щцсейн бяй 1856-ъы ил октйабрын 8-дя (екиз олублар), гызлары: Сякиня ханым 1843-ъц ил мартын 27-дя, Хейранися
ханым 1850-ъи ил декабрын 23-дя анадан олуб. Щяйат йолдашы вя ушаглары Ислам дининя етигад едибляр.
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Истефайа чыхан эенерал-лейтенант Исрафил бяй юмрцнцн сонуна кими Тифлис губернийасында икинъи шюбянин барышдырыъы мцнсифи, йяни кяндлилярля мцлкядарлар арасында
тюряйян торпаг мцбащисялярини гайдайа салан шюбянин ряиси вязифясиндя чалышмышдыр.
Эенерал Исрафил бяй 1884-ъц ил февралын 6-да вяфат етмишдир. Щямин ил "Кафказ"
гязети (№ 99-да) беля бир елан вермишдир: "Февралын 6-да истефада олан эенерал-лейтенант Исрафил бяй Йадыэаров вяфат етмишдир. Оьланлары йахын гощум вя танышлардан
хащиш едир ки, февралын 8-дя саат 12-дя дяфндя иштирак етсинляр. Ъяназя эенералын Воронсов кцчясиндяки шяхси мцлкцндян эютцрцляъяк. Дяфн Тифлисдяки мцсялман гябиристанлыьында олаъаг".
***
Эенерал-лейтенант Исрафил аьа Йадиэаров бюйцк драматургумуз Мирзя Фятяли
Ахундовла йахын дост вя гоншу олуб. Ахундовун нявяси Мащмянзяр ханым Гаъарын хатиряляриндян мялум олур ки, 1878-ъи ил мартын 10-на кечян эеъядян щяйатынын сон дягигялярини йашайан Мирзянин йанына гощум-ягрябасы, язиз достлары йыьышыб. Ъан верян Мирзя Фятялинин йатаьы йанында дярин вя аьыр сцкута эедян гоншусу
эенерал Исрафил бяй Йадиэаров кядярля сорушуб:
— Мирзя, Сиз ня сайаг дяфн олунмаьынызы истярдиниз?
Бцтцн динляри пуч вя яфсаня щесаб едян Мирзя Фятяли бирбаша верилян бу суалдан
юлцм айаьында беля сарсылмайыб. Эюрцнцр, о, аьлыны, щушуну щяля итирмяйибмиш. Сон
гцввясини топлайан Мирзянин кядярли чющрясиндя зяиф, титряк бир эцлцш дуйулуб.
Сонра онун сярт вя мющкям ъавабы ешидилиб:
— Сиз билирсиниз ки, мян щеч бир диня инанмырам. Юлцлярин язиййятиндян дирилярин неъя хилас олдугларынын мяним цчцн щеч бир ящямиййяти йохдур. Истядийиниз кими дяфн едярсиниз.

НЯСЛИН КЕЧМИШИНДЯН…
Чохлу гошункешлик вя мцтяммади мцщарибялярин йаратдыьы харабалыглара бахмайараг, онлардан (азярбайъанлылардан — Ш.Н.) бир чоху
юзцнцн елм вя дюйцшлярдя эюстярдийи щцняри иля бцтцн дцнйада шющрят
газанмышдыр. Онлар щяр бир ясрдя, щяр бир юлкядя щюрмятли вя инанылмыш
кимсяляр олмушлар.
Аббасгулу аьа Бакыхановун
"Эцлцстани-Ирям" ясяриндян
лляр ня гядяр амансыз вя сярт олса да, бу ясилзадя няслин оьулларынын явязсиз хидмятини ня щафизямиздян силя билибляр, ня дя тарихин йаддашындан.
1879-ъу илин нойабр айында эенерал Исрафил бяй Йадиэаров "Зийа" гязетинин
няшриня мадди йардым эюстярир вя йени ил цчцн гязетин илк абунячиляриндян бири

И

132

ЭЦЛЛЯЛЯНМИШ АЗЯРБАЙЪАН ЭЕНЕРАЛЛАРЫ

олур. О, Мирзя Щцсейн Яфянди Гайибову, Шярабчы оьлуну, Щафиз Яфяндизадяни,
Хялил Аьазадя вя Щаъы Молла Яфяндизадяни дя бу хейирхащ ишя гошулмаьа дявят едир.
Мяшщур шяргшцнас-алим В.Дмитрийев 1864-ъц илдя няшр етдирдийи "Коран Магомета" китабыны халгымызын эюркямли зийалысы эенерал-майор Исрафил бяй Йадиэарова щяср етмишдир.
"Он цчцнъц Лейб-Гвардийа Иряван алайынын тарихи" китабында (1895-ъи ил няшри) унтер-забит Аьабяй Йадиэаровун дюйцш шцъаятиндян бящс олунур. Орада йазылыр ки, Аьабяй дюйцш башлананда щямишя ясэярлярин юнцндя эедирди. Бу гохмаз забит дцшмяня гаршы рущ йцксяклийи иля вурушурду. Тяяссцф ки, Аьабяй Йадиэаров 1830-ъу ил ийунун 17-дя поручик рцтбясиндя аиля вязиййятиня эюря истефайа чыхмалы олуб.
1827-ъи ил 6 октйабр тарихли Ялащиддя Гафгаз корпусуна мяхсус сяняддя эюстярилир ки, яла дюйцш габилиййятиня малик забитляр сырасында эцръц кнйаз вя задяэанлар сцварисиндя хидмят едян Борчалы даирясиндян аьалыг няслинин нцмайяндяси поручик Паша аьа Вяли бяй оьлу Йадиэаров эенерал Паскевич тяряфиндян тялтиф
олунуб.
Тарихимизин мцхтялиф гатларында Йадиэаров няслинин оьланларынын лайигли изи
вар.
Явязсиз тарихчимиз Аббасгулу аьа Бакыханов мяшщур "Эцлцстани-Ирям" ясяриндя Йадиэаровлар няслинин улу бабасындан сющбят ачыр: "... Фятяли хан, Азярбайъан вя, бялкя дя, бцтцн Иран ишлярини низама гоймаг хяйалы иля Эцръцстан валиси Ираклы ханла эюрцшцб мяслящятляшмяк бинасыны гойду. Иракли хан да Садыг бяй
Йадиэароьлуну сяфир сифятиля Фятяли ханын йанына эюндярди. О, гядим валиляр няслиндян йадиэар галыб... Онун оьул вя нявяляри инди дя Тифлисдя йашамагдадыр.
Сяфир Садыг бяй Нухада (Шякидя - Ш.Н.) ханын щцзуруна эялиб щядсиз лцтф вя
мярщямятя наил олду".
Мараглы тядгигат ясярляринин мцяллифи, филолоэийа елмляри доктору Шуряддин
Мяммядлинин "Йадиэароьуллары" мягаляси ("Эцръцстан" гязетинин 6 декабр
1996-ъы ил) бу няслин ХВЫЫЫ яср дюврцнцн тядгиги бахымындан гиймятлидир. Мцяллиф йазыр: "Бу няслин 1701-ъи илдя Ы Иракли, 1707-ъи илдя ЫЫ Давид, сонралар Анна,
Константин, ЫЫ Теймураздан аьалыг имтийазнамяляри вардыр. Сыныг кюрпцдян бяри кяндляр Йадиэароьулларына верилмишдир. О сырадан Йадиэароьлу Мирзя Баьыр
бяй Ы Иракли сарайынын мустофиси (хязинадары), Йадиэароьлу Бащадыр бяй 1730-ъу
иллярдя эцръц валисинин наиб-ешикаьасыбашы, Борчалы мащалында бюйцк мцлк йийяси олмушду.
... Мящяммяд Садыг бяй Йадиэароьлу Мустафа бяйин оьлудур. 1780-ъи илдя
Иракли Садыг бяйя, онун оьланлары Аьаъан-Мамаъана, Мустафа бяйя, Аллащверди бяйя вя онларын варисляриня Тифлисдя Мейдан мящяллясиндя мясъид йанында
беш дцкан баьышламышды. 1787-ъи илдя шащзадя Эеорэинин буйруьу иля Лоридяки
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Аьюйц кянди дя Садыг бяйя верилмишди. Садыг бяй ора юз рянъбярлярини йерляшдирмишди. Ясрин ахырларында Садыг бяйин бюйцк оьлу Аьаъан Байдар султаны олуб,
юз елини орайа кючцрцб Чялябили обасыны гурмушду. 1797-ъи илдя шащ Ираклинин Садыг бяйя, онун оьланлары Аьаъана, Мустафайа, Аллащвердийя, Исмайыла вя онларын варисляриня вердийи имтийазнамя:
"...Аьа Мящяммяд хан Тифлиси одлара галайыб вирана гойанда сян бизимляйдин вя ня гядяр баъардын бизя кюмяк елядин, оьулларын Аьаъан, Аллащверди бизи
Арагвийяъян бялядлядиляр вя бизя садягятля хидмят эюстярдиляр. Тифлис даьыдылан
вахт сян чох шей итирдин, хатырланан имтийазнамяляри дя о вахт итирдин. Ъани-дилля, сядагятля хидмятини нязяря алыб, щямин имтийазнамялярин гцввясини бярпа
едирик вя Сыныг кюрпц ящалисини ряиййят кими сяня баьышлайырыг".
1978-ъи илин октйабрында Тифлисдя езамиййятдя оланда академик Паата Виссарионович Гугушвили иля эюрцшдцм. Эцръцстанда ону бюйцк шаиримиз Сямяд Вурьунун йахын досту кими таныйырдылар. Сющбятимиз истяр-истямяз ики халгын гядим
достлуьундан, йаделлиляря гаршы бирэя мцбаризясиндян дцшдц. Паата Виссарионович деди ки, 1795-ъи илдя Гаъар Тифлися щцъум едяндя Эцръцстанда йашайан азярбайъанлылар да шащ ордусуна гаршы шцъаятля вурушуб. Онлардан бири Садыг бяй Йадиэар оьлу, бири дя Худу бяй Борчалински иди. Худу бяй Борчалински ЫЫ Ираклинин
ян йахын досту олуб. Ян чятин анларында беля чар Худу бяйя инаныб. Щятта бир
эцръц сяркярдясини гошун башчылыьындан азад едиб, онун йериня Худу бяйи тяйин
едиб. Бизим эцръц тядгигатчылары бу щадисяни инди дя гейри-ади бир факт кими хатырлайырлар. Худу бяй дя Йадиэаровлардандыр.
Мян 1929-ъу илдя "Эцръц китабы" (1629-1929-ъу илляри ящатя едир) адлы ясярими йазанда бу факта архивдя раст эялдим.
Фярящляндириъи щалдыр ки, Худу бяйин гящряманлыьы щаггында Эцръцстана
мяхсус сянядлярдя вя тарихи ясярлярдя ифтихарла йазылыр.
Эцръц ядяби нясринин йахшы ясярляри сырасына дахил олмуш Акаки Белиашвилинин
(1903-1961) "Бесики" тарихи романында халгымызын ики оьлунун фяалиййятиня эениш йер верилмишдир. ЫЫ Иракли дюврцндя Тифлися сяфяр едян дащи шаиримиз М.П. Вагифин дипломатик эюрцшляриня вя сяркярдя Худу бяй Борчалынын гящряманлыьына
сямимиййятля йанашмышдыр. Ясярин 168 вя 178-ъи сящифяляриндя Худу бяйин
гящряманлыьыны тясвир едян мцяллиф йазыр: "Дюйцшдян зяфярля гайыдан Худу бяй
Борчалы атдан дцшцб дцшмян сяркярдясинин кясилмиш башыны чар Икинъи Ираклинин
айаглары алтына атды".
Худу бяй Ахалсихе йахынлыьында Эцръцстана сохулмуш лязэилярля дюйцшдя дя
бюйцк ряшадят эюстярир. Икинъи Иракли Борчалы сцвари дястясини Горийя эюндяриб юн
ъябщя сярдары рус эенералына йазырды: "Худу бяй дюрд йцз гочаг мцсалманла Сизин йаныныза эюндярилир. Борчалылар иэид, йахшы вя мярд адамлардыр".
Щазырда Марнеули шящяриндяки кцчялярдян бири Худу бяй Борчалынын адыны дашыйыр.
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Халгымыза тямяннасыз бир севэи бясляйян аьсаггал академик Паата Виссарионович севинъля: - Щя, йадыма бир факт да дцшдц, - дейиб сющбятиня давам етди: Аьа Мящяммяд шащ Гаъар Тифлися йеримямиш ЫЫ Ираклийя 1795-ъи ил сентйабрын
12-дя мяктуб-ултиматум эюндярир. Гаъар мяктубунда тяляб едир ки, ЫЫ Иракли
1783-ъц илдя русларла баьладыьы мцгавиляни позсун. Шащ йазыр: "Йягин, Ялащязрят юзц дя йахшы билир ки, сон йцз ил ярзиндя сиз Иранын итаятиндя олмусунуз. Инди
ися тяяъъцбля демяк истяйирик ки, Сиз русларла йахынлашыб онлара гошулмусунуз. О
руслара ки, Иранда анъаг алвер етмяк мягсядиля эязиб доланырлар вя еля бцтцн ишпешяляри дя йалныз алверля, тиъарятля мяшьул олмагдыр.
Сян йашы дохсаны щагламыш адамсан, амма баьышланмаз сящвляря йол верирсян. Кафирляри торпаьына бурахырсан, онларла бирляшмисян вя онлара истядикляри кими шяраит йарадырсан.
Сизин вя бизим динляримиз мцхтялиф олса да, анъаг Сиз щямишя Иранла йахын
ялагядя олмусунуз. Иранда сяня мялум олдуьу кими, хейли татар, эцръц, ермяни
вя диэяр динляря мянсуб оланлар йашайыр. Она эюря дя Сиз утаныб хяъалят чякмялисиниз ки, бу ъцр ишляря вя ямялляря йол верирсиниз. Бу ямялляриниздян бирдяфялик
ял чякмялисиниз. Ютян ил сян мяни бир йыьын эцръцнц мящв етмяйя мяъбур етдин.
Лакин биз юз тябяялийимиздя оланлары юз ялимизля юлдцрмяйин тяряфдары дейилик.
Инди Аллащын кюмяйиля биз бюйцк уьурлар ялдя етмишик, нящянэ вя эцълц дювлятик. Сян бизя юз садиглийини сцбут етмялисян. Биз бюйцк ихтийар сащиби олдуьумуз цчцн, яэяр аьыллы адамсынызса, щазыркы ниййят вя ямялляриниздян ял чякмялисиниз, русларла ялагянизи тамамиля кясмялисиниз. Бу, йягин ки, сянин юлкянин
ящалисинин цряйинъя олар. Яэяр бу эюстяришя ямял етмясян, онда чох гыса бир
мцддятдя эцръцстан цзяриня йцрцш едяъяк, русларла бярабяр эцръцляри гылынъдан
кечиряъяк, ганыныздан Кцр чайына бянзяр бир ган чайы ахыдаъаьыг.
Бцтцн бунлары сяня чатдырмаг вя хябярдарлыг етмяк мягсядиля бу фярманы
эюндяририк. Бу фярманы йазмышыг ки, бизим дедикляримизи, буйурдуьумузу гулагардына вурмайасан вя юзцнцн вязиййятини дярк едясян".
ЫЫ Иракли щисс едирди ки, онун юлкясиня чох эцълц вя дящшятли фялакят эялир. Она
эюря дя аилясини саламат галмаг цчцн Тушетя эюндярмяли олур. Бу вахт чятин даь
йоллары иля ЫЫ Ираклинин арвады Дареъан ханымы вя ушагларыны мцшайият едян Хейранса ханым Йадиэарова вя бир нечя диэяр азярбайъанлы щцнярвяр гадын олуб. Бу
факта мян "Кавказ" гязетинин 1854-ъц илдя няшр олунмуш нюмряляриндя раст
эялмишям.
Азярбайъан Дювлят Тарих Музейинин архивиндян ялдя етдийимиз бир сяняд
1846-ъы иля мяхсусдур. Щямин илин май айында Гафгаз ъанишини кнйаз-эенерал
М.С. Воронсов рапортла чар биринъи Николайа билдирир ки, Лори дярясиндяки кяндлярин Садыг бяй Йадиэаровун ихтийарында галмасына иъазя версин.
"Яввялляр Кюрпцлц кяндинин эцръц чарлары Иракли вя Эеорэи тяряфиндян Садыг
бяй Йадиэарова баьышланмасы щаггында она фярман тягдим олунмушдур. Бунун135
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ла бярабяр чарлар ятрафдакы христиан вя Азярбайъан кяндлярини дя онлара баьышламышды вя индийядяк дя щямин кяндляр тамамиля Йадиэаровларын ихтийарындадыр"
(М.С. Воронсовун рапортундан).
Декабрын алтысында император М.С. Воронсова ъаваб мяктубунда йазыр ки,
Лори дярясиндяки торпагларын Эцръцстанда йашайан ясилзадя азярбайъанлыларын ихтийарында галмасына етираз етмир.
ДОЬМА ЙЕРЛЯРИН ЯТРИ
Мцмкцнмц унутмаг о доьма йери,
Эюзляриндян юпцб бянювшяляри,
Ал рянэя бойансын дюйцшдя алным,
Достларын ялиля гября салланым.
Юлярям о барлы баьча, баь цчцн,
Халгымын гялбиндя йашамаг цчцн.
Бякир Чобанзадя,
(1893-1937) Профессор

Т

якяли кяндиндян Бакыда йашайан бир нечя аьсаггал-аьбирчякля эюрцшдцм. Шякили кимя эюстярдимся, таныйан оламады. Борчалыйа эетдим. Тякялинин гоъаман сакинляри Щцсейн Еййубовла, Яли Гурбановла эюрцшдцм. Он
доггузунъу ясрин сяксянинъи илляриндя шякилдя ябядиляшян Йадиэарову щеч ким
танымады.
Сонралар Эцръцстан Мяркязи Дювлят Архивиндян полковник Вяли бяйин вя Поручик Надир бяй Йадиэаровун фотошяклини тапмаг мяня гистмят олду.
Вахтиля Борчалы мащалынын адлы-санлы нясилляриндян бири олан Йадиэаровлардан
инди бу обада бир няфяр беля галмайыб. Ийирминъи илин сярт болшевик аб-щавасы, 37нин гара эцнляри бу няслин оьулларыны пярян-пярян салыб. Амма гейрятли Йадиэаров гардашлары щаггында гоъаларын синяси дастана сыьышмайан ящвалатларла долудур. Эцмрцдян (индики Ленинакан шящяри — Ш.Н) Сыныг Кюрпцйя, Борчалыдан
Ъялалоьлуйа (индики Степнаван шящяри — Ш.Н) гядяр сащяляри Йадиэаровларын ихтийарында олуб. Ики мяртябяли, он ики отаглы Йадиэаровларын шяхси еви инди кяндин
орта мяктябидир. Кянддяки дяйирманы, мясъид бинасыны да бу гардашлар тикдирибляр. Инди дяйирмандан чюрякхана кими, мясъиддян дя мядяниййят еви кими истифадя олунур.
— Исрафил бяй уъа бойлу, енли кцрякли, гарайаныз адам иди - Аьсаггал Щцсейн
дайы иля бирэя Йадиэаровларын щяйятини, бярбад щала дцшмцш баьларыны эязирик. О,
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мяня нявя ротмистр Исрафил бяйдян сющбят ачыр. — Бяй Инэилтярядян бир ат эятиртмишди. Од парчасы иди. Мян онда эянъ идим, 14-15 йашым анъаг оларды. Атам,
ямилярим данышырдылар ки, Рус-Йапон мцщарибясиндя Исрафил бяй дюйцшлярин бириндя йапонларын топуну гылынъ эцъцня яля кечирмишди.
Гафгаз сцвари алайынын тяркибиндя вурушан ротмистр Исрафил бяй Йадиэаров
1905-ъи илдя забитляря мяхсус "Мцгяддяс Станислав" орденинин икинъи дяряъяси
иля тялтиф олунмушдур.
***
1916-ъы илдя чар ясэярляри касыб кяндлиляри чох инъидирмишляр. Аьыр верэи, мцщарибяйя ясэяр топланышы ъамааты ъана дойдурубмуш. Йаны ясэярли пристав, урйадникли губернатор кянди чапыб-талайырмыш. Гачаьанлы Мустафа Таьыоьлу, Мяммядтаьы Ахундоьлу вя Гасымлы Кярям губернаторун ики ясэярини юлдцрцрляр. Аз
кечмир ки, ики полк ясэяр Гачаьан кяндини мцщасиряйя алыб кяндлиляри дюйцр, ишэянъя вериб, ъинайяткарлары тяляб едир. Кяндин бир нечя бяйи, щятта ортанъыл гардаш Садыг бяй Йадиэаров да губернатордан тявягге едир ки, ъамааты нащагдан
инъитмясин. Щясян бяй кянддя йох имиш. Тифлисдя имиш. Она хябяр эюндярирляр.
О, дярщал кяндя эялир. Ъамааты дюйдцрян губернатор файтондан эенералын дцшдцйцнц эюрцб юзцнц йыьышдырыр.
Щясян бяй щирсля сорушур:
— Бу ня юзбашыналыгдыр мяним кяндимдя?
Губернатор:
— Ялащязрят, мян онлардан ясэярляри юлдцрян ъинайяткарлары тяляб едирям.
— Ъянаб губернатор, сиз касыб кяндлиляря вурдуьунуз зяряри юдяйин, мян дя
бу саат сизин юлдрцлмцш ясэярлярин ганпулуну артыгламасы иля верярям. О ки галды чинайяткар кяндлилярин Сизя диван цчцн верилмясиня... Ня гядяр ки, мян саьам, сиз онлары щеч вахт ала билмяйяъяксиниз…
Додагалты донгулданан губернатор:
— Ялащязрят, мяндя о гядяр пул щардадыр?
— Онда эедин иши диван-мящкямяйя верин…
Суйу сцзцлян губернатор ясэярляри дя йыьыб кянди тярк едир. Бир даща эери гайытмыр.
Аьсаггал Щцсейн Еййубоьлунун сющбяти:
— Инсани кейфиййятляря мяхсус олан эенерал Щясян бяй чох рящмли вя сяхавятли адам иди. Кяндлиляря иъаряйя вердийи йерин бящрясини мящсула эюря аларды.
Боръ алыб веря билмяйянляря, кцлфяти чох оланлара эцзяштя эедярди. Щяйат йолдашы Рцхсаря ханым ямиси гызы иди. Аталар мясялидир, ярля арвадын торпаьы бир йердян эютцрцляр. Щясян бяй кими Рцхсаря ханым да кяндин, Борчалы мащалынын бц137
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тцн хейир-шяр ишляриндя иштирак едярди. Касыб да, ортабаб да бяйин бязякли файтонунда эялин эятиряр, гыз кючцрярди. Онлар щеч кясдян щеч няйи ясирэямяздиляр.
Хошхасиййят вя рящмли Рцхсаря няня кянд гызларынын тойларына эедяр, гызэялинляря щядиййя аларды. Касыблар цчцн айрыъа газан асдырардылар, онлары йедиздириб-ичирдярдиляр.
Садыг бяй Йадиэаровун арвады йары эцръц, йары Полша татары иди. Цч оьлу варды: Ярчил бяй, Вяли бяй вя Давид бяй. Ийирминъи ил онлары кяндимиздян йох, юлкядян дидярэин салды. Щеч кяся писликляри дяймямишди. Онлар чох садя, ялиачыг
адамлар иди: Ряиййятля ряиййят, бяйля-бяй идиляр.
Дейирляр, Садыг бяйин нявяси Давид бяй бир нечя ил яввял эялиб нянясинин
гябрини зийарят едиб. Дейиб ки, Зестафони шящяриндя йашайыр. Азярбайъанлы фамилйасы иля йашадыьындан она динълик вермирмишляр. Она эюря дя Давид Йадиэарашвили олуб.
Тифлисдян Эянъяйя гядяр еля бир мяълис олмайыб ки, Йадиэар оьулларынын ады
анылыб, сюзляри данышылмасын. Тифлисдя имаряти, Борчалыда йурду, гядим Эянъядя
сяхавяти, халгын гялбиндя ися мящяббяти галыб бу нцфузлу няслин оьулларынын.
Яэяр йолунуз Эянъяйя дцшся, ХVII ясрдя инша едилмиш "Имамзадя" комплексиня баш чякин. Бу гядим мемарлыг абидясинин эириш гапысындакы гызылы рянэли йазылары охуйун.
Тцрбянин ич диварына щякк едилмиш мярмяр лювщядя яряб ялифбасы иля беля йазылыб: "О (Аллащ) ябядидир. Бу, имам Мящяммяд Баьырын — она салам олсун —
оьлуна Мювлана Ибращимин мцгяддяс мяканы (йерляшмиш) шяряфли (ъяннят) баьыдыр. Юз бабасынын кючмясиндян йцз ийирми ил сонра вяфат етмишдир. Аллащын она
салаваты олсун. Вя она эюря дя, бу йцксяк мягамлы йерин бярпа олунмасыны Тифлисли эенерал-майор Исрафил бяй Йадиэарзадя щиъри 1296-ъы (1878-79) илдя ямр
етмишдир".
1878-ъи илдя Икинъи Сцвари Мцсялман алайынын командири эенерал Исрафил бяй улу бабаларынын дини ягидясиня садиг олараг тцрбяни юз щесабына тямир етдирмишдир.
Имамзадя пириндя эенерал Исрафил бяй Йадиэаровун щярбчи гощумлары, ясли
Тифлисдян олан Ъялал бяй вя онун оьлу Исмайыл бяй Вязирзадяляр дя дяфн олунмушлар.
ХIХ ясрин яввялляриндя йашайыб-йаратмыш газахлы шаир Мустафа аьа Ариф Шыхлинскинин (1774-1845) Борчалы бяйляри щаггында олан бир шеири иля охуъулары таныш
етмяйи мягсядя уйьун билирям.
"Йени дюврцн мюъцзяли мяхлугу" титулуну газанмыш залым эенерал Алексей
Петрович Йермолов Гафгаза щаким тяйин олунан эцндян - 1816-ъы илдян йерли
бяйлярин, зийалыларын чар щюкумятиня дюнцклцйцндян шцбщяляндийиня эюря онлары дястя-дястя Сибиря сцрэцн едирди. Мустафа аьанын сцрэцндя йаздыьы "Дцшмц138
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шям" гошмасындан мялум олур ки, бяйлярдян бири намярдлик едиб онун цзцня
дуруб, шяр атыб. Буна эюря щюкумят ону завал тяриги иля Русийайа сцрэцн етдириб.
"Аьларам" гошмасында ися Мустафа аьа Ариф Газах, Шямсяддин вя Борчалы бяйляринин мярдлийини, он дюрд ил щясрятини чякдийи булагларымызы, сцсянли-сцнбцллц
даьларымызы тяряннцм едиб. Тутщатут эцнляриндя мящз Борчалы бяйляринин елиняобасына садиг галдыьыны, аьыр эцнлярдя, намярд зяманядя мющкям вя дюнмяз
олдугларыны ифтихарла йазыр:
Галды пайидар Борчалынын бяйляри,
Мейдан эцнц бир-бириндян йеэляри,
Мещман гаршысына мярд эялмякляри,
Йадыма дцшяндя онлар , аьларам!
Щаны Газах? Мещрибанлыг эедибдир,
Аьалыг, султанлыг, ханлыг эедибдир,
Нцъабадан алышанлыг эедибдир,
Итибдир шювкяти-шанлар, аьларам!
Тякяли кяндинин цст тяряфиндя кичиъик бир тяпя вар. Ясрляри йола салмыш Бабакяр даьынын ятяйиндяки бу боз тяпядя салхым сюйцдляр алтында мязарда бир иэид,
бир бяй уйуйур. Вахтиля онун кящяри Суговушанда кишняйяндя Эцмрцдя бяд
хяйаллара дцшян ермяниляр дискинярди, горхарды. Кящярин кишняртисиндян Чубухлунун эюй йайлаглары, Ъалалоьлу мешяляри лярзяйя эялярди. Лори дярясинин йалчын
гайалары бу кясилмяйян кишняртидян якс-сяда верярди. Инди бу ади мязар дашында чох гыса бир йазы вар: "Эенерал-майор Щясян бяй Исрафил бяй оьлу Йадиэаров, 1856-1934".
Чохдан унудулмуш эенерал бабамызын мязарыны, эеъ дя олса йад етдик. Рущуна рящмят охудуг. Даьылыб талан олмуш щяйят-баъасына баш чякдик. Овлаьындан ютцб кечдик. Вахтиля тярлан иля шикар етдийи сцсянли-сцнбцллц даьлары эяздик.
Эяздикъя кювряля-кювряля язабкеш шаир Мустафа аьа Ариф Шыхлинскинин шеириня цз
тутдуг:
Елляримиз варды бяйли-пашалы,
Даьларымыз варды, ялван мешяли.
Сцсянли, сцнбцллц, тяр бянювшяли,
Галды баьлар, хийабанлар, аьларам!
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ЭЕНЕРАЛ-МАЙОР ЯСЯДУЛЛА БЯЙ ЙАДИЭАРОВ
Инсан цчцн бюйцк дярслярин бири дя тарихдир.
Ач габаьына тарихин сящифялярини вя яэяр эюрдцн ки, бир вахт инсанлар
бир пара ишлярдя сящв еляйибляр, дяхи сян щямин сящви елямя.
Ъялил Мяммядгулузадя
йазычы-драматург

Ч

охсайлы Йадиэаров оьуллары арасында юмцр йолуну мцфяссял юйряндийимиз
Ясядулла бяй Йадиэаровдур. Низами ордуда отуз ики иллик хидмятдян сонра 1895-ъи ил октйабрын он икисиндя она эенерал- майор рцтбяси верилиб.
ХIХ ясрин орталарында Петербургун задяэан даиряляриндя бяй няслиндян олан
Йадиэар оьуллары — эенерал-лейтенант Исрафил бяй, сарай мцшавири Аьабяй Йадиэаров вя онларын бибиси оьлу эюркямли шяргшцнас-алим, Петербург Университетинин
профессору Мирзя Ъяфяр Топчубашов (1784-1869) хцсуси щюрмятя малик идиляр.
Хцсусиля, Мирзя Ъяфяр гощумларынын тялим-тярбийясиня вя тящсил алмаларына даща чох гайьы эюстярирди.
1844-ъц ил декабрын ийирмисиндя Борчалы мащалынын Тякяли кяндиндя анадан
олан Ясядулла бяй Йадиэарову гощуму Мирзя Ъяфяр Топчубашов тящсил алмаг
цчцн Петербурга апарыр.
Он алты йашлы Ясядулла бяйи Петербург йахынлыьындакы Павлов кадет корпусуна
охумаьа гойур. Щярби мяктяби мцвяффягиййятля битирян корнет Ясядулла бяй
1863-ъц ил ийунун он икисиндян Ялащиддя Гафгаз Ордусунун пийада гошунларында хидмятя башламышдыр. Ики ил сонра 1865-ъи ил февралын доггузунда ийирми бир
йашлы Ясядулла бяй Йадиэарова поручик рцтбяси верилмишдир.
Эцръцстан Мяркязи Дювлят Архивиндяки 1899-ъу иля мяхсус "Гафгаз Щярби
Даирясиндя хидмятдя олан эенералларын вя забитлярин сийащысы" китабында эюстярилир ки, эянъ забит яла хидмятиня эюря сяхавятля тялтиф олунмушдур. О, 1866-ъы ил
мартын он икисиндя штабс-ротмистр рцтбясиня вя ики ил сонра "Мцгяддяс Станислав"
орденинин цчцнъц дяряъясиня лайиг эюрцлмцшдцр.
1873-ъц ил йанварын он алтысында шяхси рапорту иля мцлки хидмятя кечян штабсротмистр Ясядулла бяй Йадиэаров дюрд ил ордудан узаглашмышдыр.
1877-ъи илин яввялляриндя Тцркийя иля Русийа арасында сон дяряъя кяскин вязиййят йаранды. Чар Русийасы Гара дяниз боьазларынын ачылмасыны Тцркийядян исрарла тяляб едир вя, цстялик дя, Балканларда юз нцфузуну эцъляндирмяк цчцн фяал мцбаризя апарырды. Нящайят, бу гыьылъымлардан алов тюряди. Апрелин ийирми
дюрдцндя Русийа рясми олараг Тцркийяйя мцщарибя елан етди.
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Майын ийирми цчцндя йенидян ордуйа чаьырылан подполковник Ясядулла бяй
Йадиэаров Гафгазын Эянъя, Бакы, Загатала вя Газах бюлэяляриндян ъябщя цчцн
низами сцвари дястяляри тяшкил етмяйя езам олунду. Ики айдан чох ъябщя цчцн
араба, фургон, гошгу аты топланмасында чалышды. Эянъянин вя Гарабаьын бяй, хан
оьулларындан ики йцз няфярлик кюнцллц мцсялман сцвари дястяси йарадыб юзц иля
ъябщяйя апарды. Балканлардакы щярби ямялиййатларда иштирак едян подполковник
Ясядулла бяй Йадиэаров дюйцш габилиййятиня эюря цчцнъц дяряъяли "Мцгяддяс
Анна" (гылынъ вя бантла бирэя) вя дюрдцнъц дяряъяли "Мцгяддяс Владимир" (гылынъ вя бантла бирэя) орденляриля тялтиф олунду.
Мцщарибядян сонра да Гафгаздакы низами ордуда нцмуняви забит кими хидмят едян Ясядулла бяй мясул щярби вязифялярдя чалышыб. О, 1881-ъи ил майын отузунда Гафгаз Щярби Телеграф паркынын командири, 1883-ъц илдя апрелин 13-дя
Гафгаз санитар баталйонунун командири тяйин олунуб. Щямин илин майын он сяккизиндя гцсурсуз хидмятиня эюря Ясядулла бяй Йадиэарова полковник рцтбяси
верилиб. 1889-ъу ил октйабрын он алтысында полковник Ясядулла бяйя мясул вязифя
тапшырылыб - Ялащиддя Гафгаз Ордусу команданынын ямриля йетмиш сяккизинъи Наващин алайынын командири. 1895-ъи ил октйабрын он икисиндя ися полковник Ясядулла бяй Йадиэарова пийада гошунлары цзря эенерал-майор фяхри рцтбяси верилиб.
Юмрцнцн отуз ики илини низами ордуда шяряфля хидмят едян эенерал Ясядулла бяйин тялтифат китабчасында она кавалер орденляри иля тялтиф эюстярилир: "Мцгяддяс
Станислав" орденинин цч дяряъяси (1874, 1883, 1898-ъи иллярдя), "Мцгяддяс Владимир" орденинин цчцнъц вя дюрдцнъц дяряъяси (1879 вя 1893-ъц иллярдя), "Мцгяддяс Анна" орденинин икинъи, цчцнъц дяряъяси (гылынъ вя бантла бирэя
1877,1889-ъу иллярдя). О щям дя 1884-ъц илдя ися Ялащязрят императорун шяхси
тяшяккцрцня лайиг эюрцлцб.
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Цч щярби йцрцшцн - 1869, 1871 вя 1877-78 -ъи иллярдя фяал иштиракчысы олан эенерал-майор Ясядулла бяй Йадиэаров 1897-ъи илдя Данийа юлкясинин "Даневорг
фяхри сцвари хач ордени" иля, 1898-ъи илдя биринъи дяряъяли "Бухара гызыл улдузу"
вя 1889-ъу илдя Иранын икинъи дяряъяли "Шире-Хоршид" ордени иля тялтиф олунуб.
Иран шащы Нясряддин Гаъар 1873-ъц илдя Авропайа илк сяфяри заманы Азярбайъандан кечмиш вя онун бир нечя бюлэялярини эязиб. Щямин сяфяр щаггында айрыъа китаб йазан шащ йол гейдляриндя елоьлумуз Ясядулла бяй Йадиэарову да мящяббятля йада салыб:
"Эеъядян йарым саат кечмиш Дилиъана йетишдик. Ятраф бцтцн гарла юртцлц даьлардыр. Тяпялярин ятяйи ися йашыллыгдыр. Чох йердя Иран даьларында олан вящши гырмызы эцлляр вардыр. Тязя йарпаг ачмышдыр. Лакин чох яъаиб вя гярибя эцл мяскяни эюрдцм ки, белясини щеч йердя эюрмямишям. Дилиъан мешяликляр ичярисиндядир,
чох эюзял йердядир. Полковник Ясядулла бяй Йадиэаровун еви Дилиъанда бизим
мянзилимиз олду. Ясядулла бяй Дилиъан алайынын ряисидир. Тифлис мцсялманларындандыр, алай командиридир.
Полковник Ясядулла бяй Йадиэаровун хош тясир баьышлайан эюзял имаряти, кичик-кичик бязякли отаглары вардыр"... (Нясряддин шащ Гаъар "Рузнамейи-СяфяриСеввоми-Фирянэистан" ясяри, сящ. 42. Бомбей няшри, 1891-ъи ил).
Эцръцстан Мяркязи Дювлят Архивинин щярби сянядляриндя эенерал-майор Ясядулла бяй Йадиэаровун 1903-ъц илдя Тифлисдя вяфат етдийи эюстярилир. Шейхцлислам (Ахунд Ябдцссялам Ахундзадя 1843-1907) Мцфти Щцсейн Яфянди (Мирзя
Щцсейн Яфянди Гайыбзадя 1830-1917 — Ш.Н) щязрятляри, губернийамызын щяр
ики газиси вя башга рясми вя гейри-рясми цляма щеч мязщяб фярги кимсянин хатириня эялмядийи щалда щяр кяс кянди цлямалыг вя рущанилик вязифясини ямяля эятирирди.
Шащзадя полковник Шащрух Мирзя Гаъар (1844-1915) дяхи щцзур иля алайы зинятляндирмякдя иди.
Рус, эцръц вя ........ мютябярляриндян бир чох шяхс щазыр идиляр. Финанс вязавятинин (маалиййя назирлийинин) нцмайяндяси, мямлякятимиздя цмуми нафе ишлярдя щямишя яввялинъи сырада олан вя мцсялманлара даима хцсуси мящяббят вя
ещтирам ибразындан чякинмяйян Султан-Крым Эярай щязрятляриля Тифлис губернийасынын нцъабя ряиси кнйаз Мялакя вя кнйаз Орбелиани тяшйи-ъяназядя вар иди.
Ящалинин сайы ислам олсун (мцсялман), христиан олсун, сайа эялмяз иди. Щяр кясдя щцзни-сямими сималарда хцсуси бир ъиддиййят эюрцнцрдц. Ящямиййятли вя
мящбиби-цмуми олан яшхасын дяфни беля олур.
Шия вя сцнни цляма (алимляр) вя цмярасынын (ямирляринин) билаистисна щяписинин вя хцсусиля щязряти-шейхцлисламын, гази Щаъы Ахундун вя шащзадя Шащрух
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Мирзянин гябирстанда тяблиь буйурулан мцвяккид (тякидли) хащишляриня эюря
"Шярги-рус" мийидляримизин ещтирамы вя Ислам миллятимизин хявариъ ичиндя бищюрмят олмамасы наминя щяр мцсялманлардан исрарла тявягге едирик ки, гябирстанда щалва даьытмаг адятини тярк етсинляр. Чцн Ясядулла бяйин дяфниндя дяхи олдуьу кими щалва пайламаг, игташашсыз-давасыз, тязийя сащиблярини вя ъамааты гялбян мцкяддяр етмямиш щеч вахт ямяля эялмяйир. Щалва хяръини ещсан цчцн фцгярайа пайлайын! ("Шярги-рус" гязети 2 ийул 1903, № 39, сящ.2)

ЭЕНЕРАЛ-МАЙОР ДАВУД БЯЙ ЙАДИЭАРОВ
(1881-1920)

Щяр эялян йурдумда бир ат ойнатды,
Аналар эянъ икян матямя батды.
Горхудан думана сыьынды даьлар,
Бу йерин ян ганлы бир тарихи вар...
Фягят, бу торпаьын гящряман оьлу,
Цряйи инамла, цмидля долу
Ганлы сцнэцляря эярмиш кюксцнц,
Ган иля йазмышдыр щяр галиб эцнц...
Сямяд Вурьун

Э

енерал - майор Давуд бяй Садыг бяй оьлу Йадиэаров 1903-ъц ил августун 10-да Петербург йахынлыьындакы Паж корпусуну корнет рцтбясиндя битириб. 1909-1914 ъц иллярдя Иранда езпмиййятдя олан Ялащязрят император адына
17-ъи Щижегородск драгуналайында ратмистр рцтбясиндя хидмят едиб. 1918-ъи илдя
Азярбайъан Милли Ордусунда мцщафизя дивизийасынын ряис мцавини олуб. 23 октйабр 1919-ъу илдя Щярби Назир Сямяд бяй Мещмандаровун 492 сайлы ямриля
она эенерал-майор рцтбяси верилиб. 1919-ъу ил август-нойабр айларында Зянэязур уьрунда эедян дюйцшлярдя эенерал Ъавад бяй Шыхлинскинин Биринъи пийада дивизийасында Биринъи дястянин командири олуб. Дыь, Эоранзур, Ханазах, Абдаллар
вя башга кяндляр уьрунда дашнак щярби гцввяляриня гаршы дюйцшляр апарыб.
1920-ъи ил 28 апрел чеврилишиндян сонра Тцркийяйя мцщаъирятя эедиб.
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ПОЛКОВНИК ВЯЛИ БЯЙ ЙАДИЭАРОВ
(1898-1971)

Бир арзум вар: Газах-Борчалы мащалынын тарихи иля эяляъякдя кимся
ъидди мяшьул олмалыдыр. Чцнки беля бир бюйцк вя ъясур ъамаатын узун
ясрляр бойу щалы вя вязиййяти щаггында щяля ки, ъидди бир сюз ня дейилиб,
ня дя ки, йазылыб.
Академик Зийа Бцнйадов

1

918-ъи илин сентйабрындан Милли Ордуда корпус командиринин йанында ескадрон командири олуб. ХI Орду Бакыйа йцрцш едяндя Цчцнъц Шяки сцвари алайынын пяракяндя дястяси иля бирэя вуруша-вуруша Эцръцстан яразисиня чякилмишдир. 1921-ъи илин мартынадяк болшевикляря гаршы вурушмуш вя щямин ил яввялъя Тцркийяйя, сонра Вяли бяй Полшайа мцщаъирятя эедиб. Полшада "Армийа Крайова" (“Отечественная армия”) - Лондон мцщаъирляринин алман фашистляриня
гаршы эизли щярби тяшкилатында чалышыб. Халг ордусунда ямялиййат шюбясиндя сцвари ряиси вя 10-ъу ялащиддя атыъылыг дивизийасынын командири олуб.
Полшада чыхан “Жиче Варшави”-“Варшава щяйаты” гязети 6 ийул 1990-ъы ил тарихли нюмрясиндя полковник Вяли бяй Йадиэаров щаггында йазыр: "Ютян шянбя Варшава гябирстанлыьында Вяли бяй Йадиэар мцсялман-татар гайдасы иля дяфн олунмушдур. Дяфн фяхри гаровулун мцшайияти вя щярбчи шющряти гайдалары иля кечирилмишдир. Мярщуму сон мянзиля йахын гощумлары, достлары, кечмиш алайдашлары йола салмышлар. Йайлым атяши ачылмыш, оркестр Шопенин дяфн маршыны чалмышдыр. Ъяназя цзяриндя мцсялман айинини Варшава вя Белосток йепархийасынын имамы
Александр Яли Халетски иъра етмишдир.
Полковник Йадиэар кимдир? Мцсялмандыр, Азярбайъан кнйазыдыр...
Бу гяриб Полша ордусу щейятиндя вурушуб, К. Сосковски адына Йеддинъи
Улан алайынын забити олуб. О, 1920-ъи илдя табелийиндя олан щисся иля бирликдя
Азярбайъаны тярк етмяк мяъбуриййятиндя галыб, 1921-ъи илин март айында Полшада сыьынаъаг тапмыш, мцгавиля иля полйак ордусу сыраларына дахил олуб.
Груздендя Сцвари Мяктябини вя Варшава Али Щярби Мяктябини битирдикдян
сонра йеддинъи сцвари полкунун командир мцавини тяйин едилмишдир. Полйак гызыйла евлянмиш, полйак дилини юйрянмишдир. Кечмиш алайдашлары ону сон дяряъя
йцксяк мядяниййятя, саьлам щяйат тярзиня малик инсан, щям дя олдугъа тялябкар забит кими хатырлайырлар.
Вяли бяй Полшайа щцъум етмиш щитлерчи гясбкарлара гаршы 1939-ъу ил сентйабрын 11-дя тяшкил олунмуш мцдафия компанийасында иштирак едиб, Мазоветск сцва144
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ри бригадасынын гярарэащ ряиси олуб. Полшанын ишьалындан сонра Армийа Крайованын (АК) тяркибиня дахил олан "Олен" полкунун командири кими Варшава цсйанында иштирак етмишдир.
Мцщарибядян сонра Вяли бяй Йадиэаров Арэентинайа мцщаъирят едиб, он
доггуз ил яввял - 1971-ъи ил йанварын 13-дя Буенос-Айресдя вяфат едиб.
Юз вясиййяти иля Полшада тякрар дяфн едилиб. Дяфн мярасиминдя мярщумун гызы - Зцлейха ханым Йаиэаров-Калиновскайа да олуб. О, щазырда миллиййятъя полйак олан яри иля Испанийада йашайыр".
Щяля советляр дюврцндя Йадиэаровлар няслинин нцфузлу оьуллары щаггында
ахтарышлар апарырдым. Онлар барядя гязет вя журналларда дюня-дюня чыхыш
етмишдим. 2004-ъц илдя няшр олунан “Эенерал Йадиэаров гардашлары” китабымын
“Мцяллифдян” фяслиндя йазмышдым:
“Арадан узун илляр кечмясиня бахмайараг мян бу эцн дя цмид едирям ки,
ня вахтса нцфузлу Борчалы нясли - Йадиэароьулларындан щансы бирися эеъ-тез
тапылаъаг. Дилини, динини итирмиш дя олса ана Вятяни Азярбайъана гайыдаъаг.
Бялкя дя, дядя-бабасынын вахты иля апардыьы сянядля, фотошякиллярля бизи
севиндиряъяк. Дцнйадан кючмцш улуларынын саь икян онлара данышдыьы аъылы-ширинли
хатиряляри иля щярб тарихимизя йени сящифяляр йазаъаг вя бизи севиндиряъякляр”.
Будур, арадан ъями беш ил кечдикдян сонра зянним доьру чыхды. Варшавада
йашайан бу няслин зийалы гызы Зцлейха ханым Йадиэар Калиновска атасы,
полковник Вяли бяй барядя мялумат верди. Азярбайъанда вя Борчалыда щеч вахт
олмайан, 1942-ъи илдя Варшавада доьулан Зцлейха ханымын кювряк хатирялярини
щяйяъансыз охумаг мцмкцн дейил. Хатиряляриндян ачыг-айдын щисс олунур ки,
1920-ъи илдян сонра юмрцнцн сонуна кими Авропада ъялайи-вятян бир юмцр
йашайан Вяли бяй йеэаня гызы Зцлейха ханымы Азярбайъана севэи рущунда
бюйцдцб тярбийя етмишдир. “Мян щямишя ясил-няъабятимля фяхр етмишям”. —
Зцлейха ханым Йадиэар гцрбятдян эюндярдийи хатиряляриня бу сярлювщяни
тясадцфи сечмямишдир...
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Вахтиля Полша Силащлы Гцввяляринин Али Баш Команданы олмуш, орду
эенералы Казимеж Соснковски (1885-1969) щямйерлимиз Вяли бяй
щаггында йазырды:
“Доьма халгынын талейини щеч вахт унутмайан полковник Вяли бяй
Йадиэар, ейни заманда Полшанын да аловлу вя садиг оьлу иди”.
«МЯН ЩЯМИШЯ ЯСИЛ-НЯЪАБЯТИМЛЯ ФЯХР ЕЛЯМИШЯМ…»
«Армiй Крайевой» бцллетенинин редаксийа щейятиндян атам Ата (орижиналда
бу ъцр йазылыб) щаггында хатирялярими йазмаг цчцн тяклиф алмаг мяним цчцн
бюйцк шяряф иди. Чох мцтяяссир олдум. Биринъиси, она эюря ки, бу тяклифи атамын
«Армий Крайевой»да гуллуг едян дюйцш достларындан алмышдым. Икинъиси ися,
чох фяхр едирдим ки, бу хатиряни АК бцллетени цчцн йазаъаьам. Бу журнал мяним
цчцн щяля ушаглыг илляриндян таныш иди. Атам бу журнала вахташыры мягаляляр
йазырды.
Полковник, пешякар щярбчи олан Вяли бяй Йадиэар мцщарибядян сонракы
Полшада (Ы Дцнйа мцщарибяси нязярдя тутулур) зиддиййятли шяхсиййят олуб. Бир
тяряфдян о, «аьгвардийачы» олдуьуна вя юзцнцн илк Вятяни Гафгазын азадлыьы
уьрунда вурушдуьу цчцн «арзуолунмаз» шяхс елан олунмушду. Башга бир
ъящятдян ися, эюстярдийи хидмятляря эюря Полша ордусунда нцфузлу шяхс
сайылырды. Юtяn яsrin yetmiшinci иллярinдя онун дюйцш достлары дейирдиляр ки ,
«Вяли бяй щеч вахт Полшайа гаршы лагейд ола билмязди, чцнки о, азярбайъанлы
иди». Мяним атамын дедийи сюзляр дя щямин фикирлярля цст-цстя дцшцр: «Мцщарибя
дюврцндя Полшада галмаг мяним мцгяддяс боръум иди».
Вяли бяй Йадиэар 1898-ъи илин октйабрында Азярбайъан сярщядляриня йахын
олан Борчалы мащалынын Тякялi кяндиндя анадан олуб. Борчалы варлы, тябиятян
эюзял, олдугъа гонагпярвяр бир мащалдыр. Бурада узун мцддят мцстягиллик
уьрунда мцбаризя апарыблар. Атам щяля эянъ икян щярби тящсил алыб вя сонра
мцщарибяйя йолланыб. Гафгаз уьрунда апарылан мцстягиллик мцбаризяси тезликля
гялябя иля нятиъяляниб.
1918-ъи илдя Азярбайъан, Эцръцстан вя Шимали Гафгаз юз мцстягиллийини елан
едиб вя Миллятляр Ъямиййяти тяряфиндян де-факто вя де-йуре таныныб.
Болшевик ордусу йенидян Гафгазы ишьал едяркян Вяли бяй, бюйцк гардашы
Аббасяли bяy vя Ярчил bяy Йадиэарovlar няслин аьсаггалы олан аталарындан
доьма йурду тярк етмяк щаггында ямр алыблар. Гардашлар Эцръцстана кечибляр,
орадан ися эями иля Авропайа эедибляр. Щямин дюврдя бир сыра хариъи юлкяляр
(Тцркийя, Йунаныстан, Франса, Полша) сярщядлярини ачараг Гафгаздан олан за146
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битляря сийаси сыьынаъаг верирдиляр. Щятта онлара юз щярби карйераларыны давам
етдирмяйя дя сюз вермишляр.
Эянъ Йадиэаровлар узаг Лехистаны сечдиляр. Бу тясадцфи дейилди. 1863-ъц ил
Полша цсйанында иштирак етмиш Мартин Йанитски адлы бир полйак узун илляр онларын
евиндя ашпаз кими гуллуг етмишди.
Гоъа полйак ахшамлар эянъ гафгазлылара щямвятянляринин мцстягиллик
уьрунда неъя мцбаризя етдикляри барядя «наьыллар» данышырды. Бу наьыллар эянъ
гафгазлыларын гялбиндя юз мцстягиллийи вя азадлыьы уьрунда эярэин мцбаризя
апаран халга гаршы дярин мящяббят вя щюрмят щисси ойатмышды. Бу сябябдян дя
онлар йашамаг цчцн Полшаны сечдиляр.
1921-ъи илдя Вяли бяй вя бюйцк гардашы Ярчил bяy Полшайа эялдиляр. Онлары
гонагпярвярликля гябул етдиляр. Забит курсунда тящсилини баша вуран атам
Лансусда йерляшян атлы атыъы полкуна тяйинат алды. Нювбяти щярби маневр заманы
о, эенерал Соснковски адына Лйублин улан alayыnыn командири эенерал Йануш
Глуховскинин диггятини юзцня ъялб етди. Эенерал вя онун щяйат йолдашы пан
Марийа Глуховска эянъ гафгазлы забитин эяляъяк талейиндя бюйцк хидмят
эюстярдиляр. Эенералын мяслящяти иля атам Али Щярби Академийаны битирир (19301932-ъи илляр) вя йеддинъи улан alayыna тяйинат алыр вя юмрцнцн ахырына гядяр
бурадан айрылмыр.
Атамын гуллуг етдийи йердя, отуруб-дурдуьу адамлар ясл леэионерляр иди. Онун
ян йахын цряк досту эенерал Станислав ГжмотСкотниски олмушдур. Бу о сябябдян ола биляр
ки, атам юмрц бойу леэиондан башга щеч йердя
гуллуг етмяйиб вя ягидясиня эюря леэионер
олуб. Щяйаты бойу цч дяфя маршал Yuzef
Пилсудски (1867-1935) иля эюрцшцб. Илк
эюрцшляри атам Щярби Академийанын
динляйиъиси оланда баш вериб. Неъя олубса атам
Белведерск китабханасында эеъяйядяк мяшьул
олуб вя бирдян йадына дцшцб ки, севдийи гызла
эюрцш
барядя
вядяляшиб.
Щювлянэ
китабханадан чыхыб вя узун щярби шинелинин
дцймялярини баьламаг йадындан чыхыб.
Белведерск мейданы иля гача-гача эедяркян
тянща эязян бир киши иля аз галыб ки тоггушсун.
Сян демя, щямин адам маршал Пилсудскиймиш.
Она рясми тязим едян эянъ забитин
щяйяъаныны дуйан маршал ондан сорушур:
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—Мяня де эюрцм, о эюзялдирми?
—Бяли, пан маршал, - дейя атам ъаваб верир.
—Онда тяляс, анъаг дцймялярини баьламаьы да унутма — дейя маршал
диллянир.
Икинъи эюрцшляри ися Тцркийядян йцксяк чинли гонаглар эяляндя олуб.
—Мяня еля бир тцрк тапын ки, сющбятимизи тяръцмя етсин — дейя маршал ямр
едир. Щямин «тцрк» ися мяним атам олуб.
Цчцнъц, сонунъу эюрцшц ися 1935-ъи илдя Маршал Пилсудскинин ъяназяси
юнцндя цч дягигялик фяхри нювбя чякян заман баш вериб.
Мцщарибя атамы Грудзиадзедя кавалерист щазырлыьы Мяркязиндя рящбяр
ишлядийи заман йахалады. Атам тяъили олараг юз полкуна дюнду вя дюйцшлярдя
иштирак етди. Дюйцш заманы алманлара ясир дцшдц. Бир нечя айдан сонра ауслендер,
йяни хариъи дювлятин вятяндашы кими азадлыьа бурахылды.
О Варшавайа эялир, уланларын yeddinci alayы иля ялагя йарадыр вя эизли
фяалиййят эюстярмяйя башлайыр. 1944-ъц иля гядяр Йелена щярби дястясинин
командири вя тяшкилатчысы олур. «Онун ушагларынын» (атам онлары беля адландырыб)
дедийиня эюря о чох ъидди вя интизамлы командир иди. Чох ъидди олса да щамы ону
чох севирди. О ясэярлярин йанында оланда ясэярляр щярби тапшырыглары сярбяст
йериня йетирир вя билирдиляр ки, чятинлийя дцшсяляр ъясур забит онлардан кюмяйини
ясирэямяйяъяк. Эенерал Tадеуш Бор Коморовски иля мющкям достлуьу она
эятириб чыхарды ки, атам АК-дя ики йцксяк вязифя тутмушду. Юз севимли
alayыnda командир олмагла йанашы, о, щям дя Баш qяrargahda кавалер
шюбясинин ряиси вязифясиндя ишляйирди.
Мян 1942-ъи илдя Полшанын пайтахты Варшавада доьулмушам. Мяним анам
Vanda Eminoviч-Yadigar Йелена щярби дястясиндя рабитячи иди вя мян она
mяxfi мяктубу кичик ушаг арабасында апармагда «кюмяк» етмишям. Совет
Иттифагы юз эяляъяк муздлуларыны Полшада йерляшдирдикдян сонра онларын
емиссарлары халгы цсйана чаьырырдылар. Онда Совет ордусу юлкянин шярг щиссясиня
нязарят едирди. Вязиййяти беля эюрян эенерал Бор-Комаровски атама Гярбя
эетмяк ямрини верди вя ону инандырды ки, щеч бир цсйан олмайаъаг. 1944-ъц ил
апрелin 17-дя биз Полшаны тярк едяряк Венайа йола дцшдцк.
Атам фаъияли август цсйаны барядя мялумат алан кими, «йашыл дящлиз»дян
истифадя едяряк тяъили олараг Полшайа гайытды. Чох тяяссцф, артыг эеъ иди:
Эестапонун Шухадакы qяrargahыna уьурсуз щцъум заманы alay демяк олар ки,
мящв едилмишди. Атам alayыn байраьына эюря чох наращат олду. Хошбяхтликдян
о тапылды. Ясэярляр байраьы Новом Дворда пан Белковичя мяхус маликанянин
щяйятиндя басдырмышдылар. Ня гядяр аьыр олса да атам alayыn бурахылмасы барядя
сонунъу ямрини верди.
Щямин фаъияли анларда, Полшайа эялишинин сон эцнляриндя атам мяним бабам
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Станислав Елиновичи ахтарыб. О, няням Йадвигин юлцмцндян сонра Варшаванын
харабалыгларында эеъяляйиб. Атам лазыми адамлары яля алараг гайынатасы иля
бирликдя ахырынъы алман евакуасийа гатары иля шящярдян чыха билиб. Артыг щямин
анларда Совет танкларынын илк дястяляри Варшавайа дахил олмаьа башлайыб.
Нящайят, бизим аилямиз Венада бир-бириня говушду. Цч айлыг сярэярдан
щяйатдан сонра Италийайа эялиб чыхдыг. Тяркибиндя олдуьумуз икинъи орду
корпусунда щеч кяс инанмаг истямирди ки, Советляр полйаклары dяhшяtli
dяrяcяdя алдадыб. Бу анъаг «Совет зоналарындан» илк гачгын дястяляри эяляндя
ашкар мялум олду. Мцщаъирятдя олан Полша щюкумяти бу фаъияви хябярля
барышмалы олду. Биз Полша забитляри вя ясэярляри иля бирликдя Инэилтяряйя
йолландыг. Яввялъя атамын комендант олдуьу Тилсок щярби дцшярэясиндя
йашадыг. Сонра Лондона кючдцк. Валидейнлярим щямишя йени эялян дястялярин
ичиндя юзляринин АК-дян олан достларыны вя щямкарларыны ахтарырдылар.
Щямин эцн, Полйак щярби бирляшмяляринин дюйцш байрагларынын Лондон
музейиня тящвил верилдийи эцн, мян дя атамла бирликдя идим. Щамы ъидди
эюркямли иди, щеч кяс данышмырды, мян эенералларын эюз йашыны илк дяфя
эюрцрдцм. Мяним цчцн, бюйцклярин ящатясиндя олан вя бцтцн бу щадисялярин
шащиди олан бир ушаг цчцн, бу эцнляр йаддашымда ябяди галды. Мяним ъями дюрд
йашым варды вя атамын бцтцн достларынын, о ъцмлядян эенерал БорКоморовскинин, онун эюзял гадыны Иренанын, эенерал Йануш Глуховскинин вя
онун арвадынын (мяним эяляъяк хач анам), эенерал Владислав Андерс вя диэяр
щярбчилярин севимлисийдим. Достларын арзусу иля мяним хач суйуна салынма
мярасимим мцщарибядян сонракы илляря гядяр тяхиря салынды. Ахыр ки, щямин вахт
эялиб чатды. Мяни 1947-ъи ил йанварын 28-дя Лондонда хач суйуна салдылар. Хач
анам, йухарыда гейд етдийим кими, эенерал Глуховскинин арвады олду. Хач атам
ися щямин дюврдя Али Баш Командан олан Казимеж Соснковски олду.
Мярасимдя ону эенерал Tадеуш Бор-Коmоровски явяз едирди. Хач суйуна
салынмаьым мяним хатиряляримин ян йаддагалан ишыглы анлары иди.
Мцщарибядян сонра, ордудан тярхис олунан атамын миграсийа етмякдян
башга бир чыхыш йолу йох иди. Биз Арэентинайа эетмяйя гярар вердик. 1949-ъу ил
февралыn 28-дя щярби эями иля чятин, аьыр сяйащятя чыхдыг. Эямидя бизимля
бирликдя эедян адамлар щяр шейлярини итирмишдиляр. Щятта бир чохларынын щеч бир
сяняди дя йох иди. Буенос-Айреся эялиб чатан кими атам АК-нын Буенос-Айрес
юзяйини вя уланларын yeddinъи alayыnыn йерли шюбясини йаратды. Атам узун
мцддят юзяйин сядри олду. Илк нювбядя сайъа аз олан Гафгазлыларын Иттифагы
йаранды. Нящайят ки, атам гула чеврилмиш Авропа халгларынын — Либерасион
Еуропа Иттифагынын витсе-президенти олду. Бу тяшкилатын президенти ися полйакларын
бюйцк досту литвалы эенерал Теодор Даiкантас сечилди.
Арэентинайа эяляндян дюрд ил сонра аьыр хястяликдян сонра анам вяфат етди.
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Щяйатынын сон эцнляринядяк о бизим аиля тясяррцфатыны баъарыгла идаря етди вя
иътимаи ишлярдя дя иштирак етди. Анамын юлцмцндян сонра аилянин вя мяним бцтцн
гайьыларым атамын цзяриня дцшдц. Иш тапмаг олдугъа чятин иди. Пешякар Полша
забитиня щараса ишя дцзялмяк ися даща мцшкцл иди.
Илк бир нечя или атам дяниз limanыnda йцквуран фящля ишляди, сонралар ися
яйриъи фабрикя фящля дцзялди. Беля вязиййятдя олан тякъя о дейилди. Артыг о гядяр
дя эянъ олмайан Полша забитляринин чоху эеъя эюзятчиси, (мясялян, полковник
Земовий Грaбовски, мцхтялиф фабриклярдя гара фящля (мясялян, эенерал Йежи
Завиша сцни мямулатлар фабрикиндя) кими ишляйирдиляр, бир нечя ил кечдикдян
сонра ися гоъалар евиндя тянщалыг ичиндя юлцрдцляр.
Мян бир аз бюйцйяндян сонра вахтымы тящсил, иътимаи иш вя садя тясяррцфатымыз арасында бярабяр бюлцшдцрмяйя чалышырдым. 1971-ъи ил йанварыn 13-дя полковник Вяли бяй Йадиэар цчцncц цряк тутмасындан сонра вяфат етди. Сонралар
мян яввялъя Полшада, сонра ися Инэилтярядя олдум. Истяйирдим ки, атамын вясиййятини вя лазыми каьызлары атамын щямкарларына даща тез чатдырым. Щям Варшавада, щям дя Лондонда мяни чох сямими вя црякачыглыьы иля гаршыладылар. Ян
йаддагалан анлардан бири эенерал Тадеуш Пелчински иля Полша вятянпярвярляринин
щяйат вя эизли фяалиййятини эениш якс етдирян сянядлярин сахландыьы Лондон
музейиня эетмяйимиз олду. Али Щярби Академийанын мязунларындан ибарят
дярняк, эенерал Стефан Собонийевскинин рящбярлик етдийи Полша ветеранларынын Али
Радасы вя диэяр тяшкилатлар атамын хатирясиня щяср олунмуш мцхтялиф тядбирляр вя
эеъяляр кечирдиляр.
Ъями ики илдян сонра мян юзцм дя Арэентинадан Испанийайа мцщаъирят етдим. 1980-ъи илдя Йеши Калиновски иля аиля гурдум. Биз Арэентинада таныш олмушдуг. Йеши кешиш Рафала Калиновскинин нявяси иди. 1990-ъы ил августun 4-дя мяним валидейнляримин ъяназяси Варшавадакы Мцсялман гябиристанлыьында щярби
шяряфля икинъи дяфя торпаьа тапшырылды. Чохданкы арзум щяйата кечди. Полковник
Vяli bяy Йадиэар икинъи севимли вятяни олан Полшайа гайытды. Бу анъаг мяним
йахын достларымын, атамын етибарлы вя сядагятли щямкарларынын бюйцк кюмяйи вя
йардымы иля баш тутду. Арэентина вя Полша дювлятляри тяшкилати чятинликляри бирэя
арадан галдырдылар.
Билмирям, юз хатирялярими щансы сюзлярля йекунлашдырым. Фикирляширям вя
цряйим буну дейир: атам мяни полйак гызы кими тярбийяляндириб, анъаг мян ися
щямишя гафгазлы ясил-няъабятимля фяхр елямишям.
Madrid şəhəri, may 2003-il
***
Гарабаь Зянэязур дюйцшляриндян эенерал-майор Давуд бяйя вя корнет Вяли бяй Йадиэарова мяхсус рапорт вя сянядляр сахланылыр. 1920-ъи илин март айын150
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да ермяни-дашнак бирляшмяляри Ясэярана щцъум едяндя корнет Вяли бяй Цчцнъц Шяки сцвари алайында дюйцшцрдц. Алай командири подполковник Тонэийев Гарабаь ярази гошунларынын команданы эенерал-майор Щябиб бяй Сялимова эюндярдийи 26 март тарихли мялуматында йазырды: "Бу эцн - мартын ийирми алтысында
артиллерийа вя тцфянэ щазырлыьындан сонра Чайлы вя Бцръ кяндляри тутулмушдур. Ермяниляр Чайлыдан гярбя - даьларын шярг ятякляриня чякилмишляр. Ермянилярдян бир
нечя дюйцшчц юлдцрцлмцшдцр. Бизим тяряфимиздян ися бир нечя партизан йараланмышдыр. Мялумат верирям ки, сонракы уьурларымыз вя ермяниляр цзяриндя гяти вя
сон гялябямиз мяним дястямин низами щиссяляр иля мющкямляндирилмясиндян
асылы олаъагдыр. Она эюря ки, ъябщя хятти эетдикъя бюйцйцр, мяним алайымда дюйцшчцляр аздыр вя цч эцнлцк аьыр дюйцш- лярдян сонра йорулуб ялдян дцшмцш партизанлар евляриня эедирляр.
Дцшмянин чохсайлы сцвари дястясини башыаловлу гачмаьа мяъбур етмиш биринъи йцзлцйцн корнети Вяли бяй Йадиэаровун чевик сцвариляринин щцъумуну хцсуси гейд етмяк истяйирям. Артиллерийа взводунун командири прапоршик Сейидзадянин дягиг атяши иля дцшмян мювгейи сусдурулмушдур"— Подполковник Тонэийев. ("Азярбайъан Дювлят Архиви, ф. 2894, сий.2, иш 5, вяряг 6")
Вяли бяй Садыг бяй оьлу 1898-ъи ил сентйабрын 31-дя анадан олуб. Борчалынын
Тякяли кяндиндяки нцфузлу Йадиэаровлар няслиндяндир. 1916-ъы илдя Тифлисдя
эимназийаны битирдикдян сонра кюнцллц сурятдя Рус ордусунун Биринъи Даьыстан
сцвари алайында дюйцшцб. Эенерал Брусиловун ордусунда "Брусилов ъябщяси"нин
йарылмасында иштирак едиб. Кийевдяки Артиллерийа Забитляри Мяктябиндя тящсилини
давам етдирмяк цчцн хидмятя эюндярилиб. Болшевик чеврилишиндян сонра империйа-даьылдыьына эюря мяктяби битиря билмяйиб. Вятяни Азярбайъана гайыдыб, таьым командири дяряъясинядяк йцксялиб вя Азярбайъанын азадлыьы уьрунда ескадрон командири кими Гарабаь дюйцшляриндя иштирак едиб. Сонралар ися Шяки сцвари алайында хидмятини давам етдириб. Болшевиклярин Азярбайъаны вя Эцръцстаны истиласындан сонра 1922-ъи ил нойабрын 19-да Гафгаздан кючцб, Тцркийя вя Румынийадан Полшайа эялиб. 1923-ъц илдя таьым командири, даща сонра ися Полша ордусунун майору, Лантсутада 10-ъу сцвари атыъылар алайынын ескадрон командири
олуб. 1928-30-ъу иллярдя Али Щярби Мяктябдя охуйуб вя ораны мцвяффягиййятля битириб. Сцвари бригадасына "Баранович" (Новогродска ВК) гярарэащына тяйинат алмыш, 1936-ъы илдя ися Лцблин уланларынын йеддинъи алай командиринин биринъи
мцавини олуб. Бу тяркибдя 1939-ъу илин сентйабр програмында алай команданлыьынын гярарэащ забити кими, сонра ися Мазовитск сцвари бригадасынын гярарэащ ряиси кими иштирак едиб. Яъняби вятяндаш олдуьуна эюря алманлар ону азадлыьа бурахыб. О, Полша Милли Ордусунда хидмятя башламышдыр. Мяхфи алайын командири
тяйин олунмуш вя еляъя дя Милли Ордунун сцвари команданлыьы бюлмясинин ряи151
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си олуб. 1944-ъц илин ийулунда Милли Орду команданлыьы тяряфиндян Варшавадан
Полшанын Гярбдя олан щярби гцввяляриня езам олунуб. 1945-ъи ил йанварын бириндя "Йелен" Лцблин-Улан алайынын йеддинъи мяхфи алайынын вя 1945-ъи илин йазында икинъи Полйак Корпусунун баш команданы эенерал Владислав Андерсонун йанында гейдиййатдан кечиб. Орада йеддинъи Лцблин-Улан алайында хидмятя башламышдыр. Азад олундугдан сонра 1949-ъу илдя Арэентинайа кючцб. Буенос-Айресдя мяскунлашмыш вя бурада азадлыг уьрунда Полйак вя Гафгаз мцщаъирят тяшкилатларында фяал иштирак едиб. Азярбайъанын щярби ордени "Иэид нишаны" иля, еляъя дя
полйак орденляри "Иэидлик", "Гызыл хач" (гылынъла), вя Полша Милли Ордусунун
"Хач" ордени иля мцкафатландырылыб.
Йадиэаровлар няслиндян 1918-20-ъи иллярдя Милли Азярбайъан Ордусунда сяккиз забит шяряфля хидмят едиб: поручик Надир бяй, корнет Рящим бяй, прапоршик
Адил бяй, поручик Абузяр бяй, икинъи Гарабаь сцвари алайында цчцнъц бюлцйцн
командири, штаб - ротмистр Мяммяд бяй, Икинъи Гарабаь сцвари алайында икинъи
бюлцйцн ротмистри Данийал бяй, ряис мцавини эенерал-майор Давуд бяй Йадиэаровлар. Задяэан няслиня мяхсус олан Вяли бяй илк щярби тящсилини 1909-1915-ъи
иллярдя Тифлис щярби эимназийасында алыб. 1916-ъы илдян корнет Вяли бяй Ялащиддя Гафгаз ордусунун корпусунда хидмят едиб.
Узун илляр Полшада мцщариъятдя йашайан ротмистр Вяли бяй Йадиэаров 1933ъц илдя полйак дилиндя "Мустафа Ахматович адына Татар-Улан алайынын щярби тарихи очерки" китабыны Варшавада няшр етдириб. Китабда 1920-ъи илдян сонра Полша,
Крым, Литва вя мцщаъирятдя олан Русийа мцсялманларынын Татар-Улан алайындакы фяалиййяти эениш ишыгландырылыр. Ясяр 1990-ъы илдя тякрар няшр олунуб. Ону да
хатырладаг ки, подполковник Вяли бяй Йадиэаровун 1920-ъи илдя болшевик чеврилишиндян сонра мящз Полшайа мцщаъирятя эетмяси тясадцфи дейилди. Атасы Садыг
бяй Йадиэаров ХIХ ясрин орталарында Полшада йашайан татар гызы, шащзадя Олга
Руссийа-Корчибашева иля евлянмишди.
Он йеддинъи Нижедрагун алайында корнет рцтбясиндя хидмят едян Кярим бяй
Йадиэаров ися юн ъябщядя уьурлу дюйцшляря эюря цчцнъц дяряъяли "Мцгяддяс
Анна" (гылынъ вя бантла бирэя), икинъи дяряъяли "Мцгяддяс Станислав" (гылынъла
бирэя) вя дюрдцнъц дяряъяли "Мцгяддяс Анна" (цзяриндя "Иэидлийя эюря" йазысы иля) орденляриля тялтиф олунуб.
Архив сянядляриндян о да мялум олур ки, сцвари алайында хидмят едян Мяммяд бяй Йадиэаров цстц "Иэидлийя эюря" йазылы "Мцгяддяс Анна" орденинин
дюрдцнъц дяряъясиля тялтиф олунуб.
Бунлар Йадиэаров гардашларынын 1914-16-ъы иллярдя тялтиф олундуьу орденлярдир.
Тяяссцф ки, 1920-ъи ил апрел чеврилишиндян сонра онларын да талейи мялум дейил.
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ПОЛКОВНИК ИСРАФИЛ БЯЙ ЙАДИЭАРОВ
(1888-1944)

1

916-ъы илин йанвар айында Исрафил бяй "Дикайа дивизийа"нын Татар-Азярбайъан Сцвари алайында хидмятя эюндярилир, Румын ъябщясиндяки дюйцшлярдя
иштирак едир. Щямин ил апрел айынын 29-да Ялащязрят императорун ямри иля Исрафил
бяй Йадиэарова ротмистр рцтбяси верилир. Рус империйасы даьылана гядяр ордуда
хидмят едян ротмистр Исрафил бяй 1917-ъи илин нойабр айында доьма вятяни Борчалыйа гайыдыр. 1918-ъи илин пайызында Эцръцстанын Ермянистанла Лори нащиййясинин торпагларына эюря эедян дюйцшлярдя Эцръц ордусунун сыраларында дашнаклара
гаршы иштирак едир.
1918-20-ъи иллярдя Азярбайъан Милли Ордусунда хидмят едян Исрафил бяй Эянъя цсйанынын фяал иштиракчысы олур. Эцръц дилини йахшы билдийиня эюря 1920-ъи илин
майын 24-дя ону эцръцлярдян силащлы гцввя эятирмяк цчцн Тифлися эюндярилир.
Щяля 1919-ъу ил ийун айынын 16-да Азярбайъан вя Эцръцстан щюкцмятляри арасында цч ил мцддятиня он маддяли щярби иттифаг баьланмышды. Щярби мцдафия пактына ясасян щяр щансы дцшмян гцввяси Азярбайъанын вя йа Эцръцстанын ярази
бцтювлцйцня, йа да истиглалиййятиня тяъавцз едярдися тяряфляр бир-бириня щярби
йардым эюстярмяйя борълудур.
1920-ъи илин май айында Эянъядя болшевик ясарятиня дюзмяйян Азярбайъан
ясэяр вя забитляри силаща сарылдылар. Мягсяд ясаряти девирмяк, истилачы дашнакболшевик ордусуну силащ эцъцня юлкядян вуруб чыхармаг иди.
"…Мян болшевиклярин ялейщиня чыхыш етмяк планыны эерчякляшдирдим. Бунун
цчцн цсйаны майын 24-ня тяйин етдим. Эцръц ордусу иля ялагя сахламаг вя
онунла цмуми дюйцш щярякятлярини истигамятляндирмяк цчцн Эянъядяки цч забити - эцръц подполковникляри Еристову, Сумбатову вя подполковник Исрафил бяй
Йадиэарову Тифлися эюндярдим вя юз планымы онлара ятрафлы шярщ етдим. Гарабаь
дястяси иля ялагя йаратмаг цчцн ики забити мцвафиг тялиматларла Гарабаьа эюндярдим. Аьдамда вя Тяртярдя йерляшян цчцнъц Шяки сцвари алайы Эянъя сцвари
алайына бирляшяъяк вя бцтцн Гарабаь дястясинин авангарды кими Эянъяйя кюмяк
етмяйя тялясяъякди.
Щамы ахыра гядяр мцбаризяйя щазыр иди. Шящярдя артыг ганлы дюйцшляр башламышды. Гой майын 28-и тарихимизя тякъя истиглалиййятимизин елан олундуьу эцн
кими дейил, щям дя вятян уьрунда фяда едилмиш бюйцк гурбанлар эцнц кими йазылсын. Гой бу эцн дцшмян аьыр, амансыз мцбаризя иля гаршылашсын - щяйат уьрунда дейил, юлцм уьрунда мцбаризя иля! Майын 28-дяк лайигли мцбаризя мянявиййатымызын бюйцклцйцнцн, мяняви гялябямизин рямзи олсун.
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Майын 28-дян 29-на кечян эеъя Эцръцстанын болшевиклярля артыг бир нечя
эцндцр ки, сцлщ баьламасы щаггында илк мялумат алынды. Бу хябяр цсйанчылар
цчцн фялакятя бярабяр иди. Ахы, бцтцн цмидляр Азярбайъан вя Эцръцстан арасында баьланмыш щярби-мцдафия щаггында мцгавиля бу дювлятляри гаршылыглы йардыма
мяъбур едирди (полковник Ъащанэир бяй Казымбяйли. "Эянъя цсйаны щаггында
хатиряляр" АБШ-дакы Азярбайъан Милли Бирлийинин Органы олан "Азярбайъан"
журналы, 1953-ъц ил, №12).
Цсйан мяьлуб олдугдан сонра ротмистр Исрафил бяй чохлу сайда Азярбайъан
ясэяр вя забити иля бирэя Тцркийянин Истанбул шящяриня мцщаъирятя эетмяйя
мяъбур олур. Бурада эцн-эцзяраны аьыр кечян Исрафил бяй Йадиэаров 1922-ъи илин
нойабр айында Полшайа кючцр. О, мцщаъирятдя олан гощуму Зцлейха ханымла аиля гурур (Исрафил бяй Йадиэаров биринъи дяфя миллийятъя Литва татары олан Ядиля ханым Атабяйова-Кобланскайа иля 1911-ъи илдя евлянмишди. 1912-ъи илдя онун Янвяр адлы оьлу да варды — Ш.Н.). Полша ордусунда хидмят едир. Бюйцк Вятян мцщарибяси илляриндя Азярбайъан леэионерляри сырасында рус ишьалына гаршы дюйцшлярдя фяал иштирак едир.
Полковник Исрафил бяй Мящяммяд бяй оьлу Йадиэаров 1888-ъи ил августун 7дя Тифлис шящяриндя анадан олуб. Нясил-няъабяти иля нцфузлу Борчалы бяйляриндяндир. Атасы Мящяммяд бяй оьлуну Тифлисдяки задяэан балаларына мяхсус биринъи дяряъяли Кадет корпусуна охумаьа гойур. 1910-ъу илдя щярби мяктяби
мцвяффягиййятля битирян Исрафил бяй Гафгазда йерляшян 17-ъи Нижегород сцвари
алайында подпоручик рцтбясиндя хидмят едир. Нцмуняви хидмятиня эюря 1913-ъц
илдя икинъи ескадрона командир тяйин олунан Исрафил бяй поручик рцтбяси алыр.
Биринъи Дцнйа мцщарибяси башлананда Исрафил бяй бир мцддят сцвари эенералы
Щцсейн хан Нахчыванскинин команданлыг етдийи 17-ъи Нижегород сцвари алайынын
сыраларында дюйцшцр. Гафгаз ъябщясиндя вя Гара дяниз сащилляриндя уьурлу дюйцшлярин иштиракчысы олан Исрафил бяй Йадиэаров дюрдцнъц дяряъяли "Мцгяддяс
Владимир" (гылынъ вя бантла бирэя), цчцнъц дяряъяли "Мцгяддяс Анна" (гылынъ вя
бантла бирэя), дюрдцнъц дяряъяли "Мцгяддяс Анна" (цзяриндя "иэидлийя эюря"
йазысы иля) вя цчцнъц дяряъяли "Мцгяддяс Станислав" (гылынъ вя бантла бирэя) орденляри иля тялтиф олунмушдур.
Мцщаъирятдя Азярбайъан леэионерляри дястясиндя вя Полша ордусунда ляйагятля хидмят едян щямйерлимиз Исрафил бяй Йадиэаров полковник рцтбясини орада алыб. Ийирминъи илин апрелиндян сонра чохсайлы Йадиэаров щярбчиляри кими ъялайи-вятян олан мярд забит Исрафил бяйин щяйаты фаъия иля гуртарыб.
Вятяндян узагларда гялбиндя ябяди Азярбайъан мящяббяти йашадан полковник Исрафил бяй вя онун силащдашлары тезликля Совет тоталитар режиминя сон гойула154
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ъаьы цмидиля йашайыблар. Исрафил бяй 1943-ъц илдя Берлиндя чаьырылмыш Милли Азярбайъан Гурултайында вятянпярвяр бир чыхыш едиб.
Советлярин ордусу Авропа торпаьында дюйцшляр апаранда инэилисляр намярдлик
едиб Гафгаз леэионерлярини Совет ордусуна сатгын кими тяслим етдиляр. Онда ясэяр вя забит щейятинин тяяссцбцнц чякян полковник Исрафил бяй Йадиэаров вар
сяси иля билдирмишди: "Ня гядяр ки, мян саьам щеч бир гцввя мяним башчылыг етдийим дястяни барбар Совет режиминя тяслим едя билмяз. Йа щамымыз бярабяр
щцрриййятя говушаъаьыг, йа да бир няфяр кими щялак олаъаьыг! Мяним ясэяр вя
забит щейятим ясирликдя олан Вятянимизин щцрриййяти уьрунда чалышмыш вя эюзляримиз юнцндя он минлярля гурбан вермиш Азярбайъан оьулларындан тяшкил олунуб. Мян бир командан кими онлары йалгыз гойуб коммунизмин ганлы хянъяриня тяслим едя билмярям. Онлар мяним доьма ювладларымдыр. Мян щеч бир заман
ювладларымы дарда гоймарам. Онларла бирэя щялак олмаг мяним цчцн ян бюйцк
шяряфдир".
Совет ордусунун чекистляри мярд полковник Исрафил бяй Мящяммяд бяй оьлу Йадиэарову 1944-ъц илин ийул айында "Вятян хаини" кими эцллялядиляр.
***
Борчалы чюкяйиндян гайыда билмирдим. Бу йерляр мяня ушаглыгдан доьмадыр.
Лялвар вя Бабакяр даьларындан кяндимин, торпаьымын ятрини алырдым. Булудларын
алты иля кяндимизя тяряф учан гушлары эюряндя эюзцм йашарды. Цряйим шиддятли аьры иля дюйцндц. 1988-ъи илдя Кюрпцлцнцн йурд дяйишмяси кюнлцмя, эюзцмя губар олмушду. Дярдимин цстцня бир аьыр дярд
дя эялди Тякялидя. Бурда Йадиэаровлар няслиндян бир няфяр дя галмайыб ... Тясялли тапмаг, дярдляшмяк цчцн Дебет чайынын сащилиня ендим. Бизим Чувухлу йайлаьын- дан ахыб
эялян чайын думдуру сулары дашлары йалайыб
сакитъя ахырды. Варлыьымда ушаглыг хатирялярим, гармагарышыг фикирляр гайнашырды. Дцшмян ялиндя олан кяндим, йурдум, онун буз
булаглары, сарф гайалары, эюй мешяляри ... эюзцм юнцндя саф даь чайында ъанланырды.
Ахар-бахарлы кяндим йаддашымда ябяди йашайаъаг...
Елсиз мяним ня эцнцм,
Чыхмаз сясим, ня цнцм.
Ана йурдуну севян
Оьлун башына дюнцм.
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НЯРМИН ХАНЫМЛА МЦСАЩИБЯ
Ъянаб сяркар, халг мяслящятчиси Аьа бяй Йадиэаров яряб, фарс вя
тцрк ялифбасынын дяйишилмяси щаггында фикирлярини йазыб, онлары охумаьы
мяндян хащиш етмишдир ки, онларын щагг вя йа йанлыш олмасына даир фикрими йазылы сурятдя она тягдим едям. Аьа бяй Йадиэаровун йазысынын
мязмуну бундан ибарятдир ки, Ислам халгларынын Авропа халгларындан
эери галмасынын сябяби ялифбадакы нюгсанлардыр. Чцнки бизим ушагларымыз бир нечя ил вахтларыны анъаг йазыны охумаьа сярф едиб, елм юйряня
билмирляр. О йазыр ки, Аббасилярин хилафяти вя яряблярин сялтяняти дя елмляри юйрянмяйин мцмкцн олмамасы вя охумаг ишинин чятинлийи нятиъясиндя арадан эетмишдир.
МИрзя Фятяли Ахундовун Шащзадя
Фярщад Мирзя Гаъара мяктубундан

Э

енерал бабасынын сянядляри иля таныш олмаг цчцн Ряна ханымла йенидян
эюрцшдцм. О деди ки, Йадиэаровун шяклини Азярбайъан Дювлят Тарих
Музейинин елми ишчиси Нярмин ханым Тащирзадяйя эюстярим, бялкя, о таныды.
Мянъя, о, мярщум Сара ханым Талышинскайа-Хцррямовичля эюрцшмцшдц. Сара
ханым эенерал Мирказым ханын гызы иди. О, ингилабдан яввял Кийев Университетинин щцгуг факцлтясини битирмишди…
Беля ахтарышларда щямишя кюмяйимя чатан хейирхащ Нярмин ханым мяни нечя айлыг интизардан гуртарды. Шякля бахан кими:
- Бу, Аьа бяй Йадиэаровдур, - деди,- Русийада тящсил алмыш илк азярбайъанлы
зийалылардан биридир. М.Ф. Ахундовун ялифба ислащаты щаггында олан мяктубларынын бириндя Аьа бяй Йадиэаровун адынын чякилмясиня бахмайараг, онун щяйат
вя фяалиййяти 1966-ъы иля гядяр юйрянилмямишди. Мян елми ишимля ялагядар Эцръцстан, Москва вя Ленинград архивляриндя ишляйяндя Аьа бяйин фяалиййяти щаггында материал топлайа билдим. Щямин или Академийанын "Елми ясярляр”индя "Петербург университетинин илк азярбайъанлы мязуну" адлы елми мягаля иля чыхыш етдим.
— Нярмин ханым, ХЫХ ясрин яввялляриндя бизим Русийа иля ялагяляримиз о
гядяр дя йахшы дейилди. Мян шяхсян бунун илкин сябябини мянзилин узаглыьында,
бир дя дин айрылыьында эюрцрям. Бизя чох аз зийалымызын о вахтлар Русийада йашайыб йаратмасы мялумдур. Мирзя Казым бяй, Мирзя Ъяфяр Топчубашов, Ибращим Рящимов, Мащмуд Исмайылов вя башгалары. Бяс неъя олуб ки, Аьа бяй Йа156
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диэаров о иллярдя Петербурга эедиб чыхыб? Йягин ки, бунун бир сябякары, васитячиси олуб?
— Аьа бяй Йадиэаровун Петербурга эетмясинин сябябкары мяшщур шяргшцнас
Мирзя Ъяфяр Топчубашовдур. Бу эюркямли алим Аьа бяйин доьма дайысыдыр. Архив сянядляри эюстярир ки, 1844-ъц илин йазында Петербург Университетинин Шярг шюбясиня Ъянуби Гафгаз эянъляринин нцмайяндялярини эюндярмяк цчцн щеч бир
перспектив олмайанда университетин фарс дилчилийи кафедрасынын профессору Мирзя
Ъяфяр Топчубашов щямин шюбяйя юз баъысы оьлу Аьа бяй Йадиэаровун дювлят
хяръи иля гябул едилмяси барядя хащишля мцраъият едиб. Аьа бяй Йадиэаров щямин илин йайында цчцнъц дяряъяли Петербург эимназыйасыны битирмишди.
Йадиэаров щаггында биографик мялумат сон дяряъя аз вя натамамдыр. Ялдя
олан сянядляря ясасян, Аьа бяй Йадиэаров 1823-ъц илдя Эцръцстанда доьулуб.
Петербург эимназийасына 1837-ъи илдя дахил олуб. 1844-ъц ил ийун айынадяк цмуми ясасларла эимназийа няздиндяки пансионда тярбийя алыб. Узун йазышмалардан
сонра императорун разылыьы иля профессор М.Ъ.Топчубашовун хащиши нязяря алыныб, Аьа бяй Йадиэаровун дювлят хяръи иля охумасы цчцн Петербург Университетинин ректоруна сярянъам верилиб.
Аьа бяй Йадиэаров Петербург эимназийасыны битирдийиня эюря гябул имтащанлары вермядян университетинин Шярг шюбясиня дахил олуб. 1844-ъц ил ийулун 22-дян
Аьа бяй университетин няздиндяки пансиона эютцрцлцб.
1848-ъи илдя Йадиэаров имтащанлары яла гиймятлярля вериб университети битирир.
Алимлик дяряъясини йериня йетирдийиня эюря Шярг дилчилийи цзря намизяд ады алыр.
Университети битирдикдян сонра Аьа бяй Йадиэаров щяля бир мцддят Петербургда,
чарын мцсялман командасынын конвой командири, ротмистр гардашы Исрафил бяй
Йадиэаровун йанында галыр.
— Бяс Гафгаздакы фяалиййятиня ня вахтдан башлайыб, бу барядя мялумат ялдя едя билмисинизми?
1848-ъи илин май айында Аьа бяй Йадиэаров Гафгаз ъанишинин сярянъамына
эюндярилир. Ону ъанишинликдя дяфтярхана шюбясинин мцдир мцавини тяйин едирляр.
О, бурада 35 илдян чох хидмят етмишдир. Щяртяряфли тящсил алмыш Аьа бяй Йадиэаров юз билик вя баъарыьындан истифадя цчцн имкан тапа билмямишдир. Шярг вя
Рус мядяниййятиня йахындан бяляд олан Аьа бяй юз милли мядяниййятини дя дяриндян билир, она щядсиз щюрмят бясляйирди. Халгынын бу сащядя ещтийаъларыны да
йахшы баша дцшцрдц. О, ялифба ислащаты уьрунда бюйцк мцтяфяккир Мирзя Фятяли
Ахундовла бирэя чалышмышдыр. М.Ф.Ахундовун шящадятиня эюря Аьа бяй Йадиэаров яряб ялифбасынын йени, даща мцкяммял ялифба ил явяз едилмяси щаггында
фикирлярини ифадя едян бир китабча да йазмышдыр.
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— Нярмин ханым, отуз
беш илдян чох Гафгаз ъанишинлийиндя сарай мцшавири кими
фалиййят эюстярян Йадиэаровун хидмяти дювлят тяряфиндян лайигинъя гиймятляндирилибми?
— Инамла демяк олар ки,
йох! Сянядляр эюстярир ки,
Аьа бяй Йадиэаров чох садя
бир инсан олуб,вязифяйя вя
тялтифата ъан атмайыб. О, яввялляр дяфтярханада, сонра
ися ъанишинлийин баш идарясиндя гуллуг етмишдир. Онун хидмяти мцсялманлар цчцн тясис
едилмиш дюрдцнъц дяряъяли
"Мцггядяс Владимир" ордени
иля гиймятляндрилиб.
1853-56-ъы иллярдя Крым
мцщарибясиндян хатиря олараг
верилмиш Андрейев ленти цзяриндяки бцрцнъ медал, онун
35 илдян чох хидмяти мцгабилиндя йеэаня тялтифаты олуб.
Узун ахтарышлардан сонра мян Аьа бяй Йадиэаровун нявялярини вя онун бюйцк баъысы Мясумя ханымын ушагларыны тапа билдим. Онлардан бюйцйц - Сара ханым Талышинскайа-Хцррямович деди ки, бабам ХЫХ ясрин 90-ъы илляриндя Тифлисдя
вяба епидемийасындан вяфат етмишдир. Щягигятян дя 1892-ъи илдя Гафгазда эцълц вяба епидемийасы йайылмышды. Юлцм тарихини беля дягигляшдирдик. Йадиэаровун
юмрцнцн сон илляри щаггында ися, демяк олар ки, щеч ня мялум дейил.
Йадиэаровлар нясли ясил-няъабяти олан цч зийалы аиля иля йахын гощум олуб: Талышхановлар, Вякиловлар вя Вязировлар. Щяр цч нясил дя халгымызын маариф, мядяниййят вя щярб тарихиня эюркямли оьуллар бяхш едиб.
Эенерал-майор Мирказым хан Талышхановун нявяси Ряна ханым Ахундзадядя бабасынын 1905-ъи ил мартын 1-дя тяртиб олунмуш "Хидмят китабчасы" сахланылыр. Онун "Аиля вязиййяти" бюлмясиндя охуйуруг:
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"Тифлисли сарай мцшавири Аьа бяй Йадиэаровун гызы Мясумя ханымла Мирказым хан 1888-ъи илдя аиля гурмушдур. Дюрд ушаг атасыдыр. Оьлу Миряли хан 1895ъи ил сентйабрын 9-да, Сарабяйим 1890-ъы ил февралын 7-дя, Лийабяйим 1891-ъи ил
февралын 8-дя, Зцлейха ханым 1892-ъи ил августун 3-дя анадан олмушдур".
Мясумя ханым Йадиэарова (вяфаты - 1923-ъц ил) Загафгазийа Гадын хейриййя Ъямиййятинин цзвц олуб. Онларын ортанъыл гызы Лийабяйим топограф-эенерал
Ибращим аьа Вякиловун бюйцк оьлу Фарис бяйин щяйат йолдашы иди.
Сюзарды: Эенерал Йадиэаров гардашлары щаггында илк дяфя 1985-ъи илдя йазмышдым. Щямин йазы "Совет Эцръцстаны" (4 нойабр 1989-ъу ил) вя "Бярякят" гязетиндя (8 май 1991-ъи ил), 1991-ъи илдя "Азярбайъан эенераллары" китабында вя
"Борчалы" журналында (1993-ъц ил, № 1) няшр олунуб.
Мцстягиллик газанылдыгдан сонра ачылан архивляр вя 1999-ъу илдя Эцръцстан
Мяркязи Дювлят Архивиндян топладыьым фактлара эюря бу мювзуйа йенидян гайытмалы олдум. Зяннимъя, бу йазыны да беля бир нцфузлу нясил щаггында там щесаб етмяк олмаз. Она эюря ки, чохсайлы Йадиэароьулларынын яксяриййятинин сон
талейи щяля дя мялум дейил.
1912-ъи илдя Тифлисдя няшр олунмуш "Кавказский календар" китабындан сятирляр:
— Надир бяй Йадиэаров - Гафгаз Ъанишинлийиндя щярби мцшавир. Поручик рцтбясиндя.
— Абузяр бяй Йадиэаров - Поручик рцтбясиндя Гафгаз Ъанишинлийиндя хидмят едир.
— Яли бяй Йадиэаров - Ашаьы Аъарийанын Батуми шящяриндя милис ряиси.
— Давуд бяй Йадиэаров - Тифлисдя йерляшян 17-ъи Нижегород драгун полкунун штабс-ротмистри.
— Исрафил бяй Щясян бяй оьлу Йадиэаров - 17-ъи Нижегород драгун алайынын
ротмистри.
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ЭЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОР МЯММЯД
КОХАНЫН АЪЫ ТАЛЕЙИ
Юмрцн йолларында чох ясрарянэиз мянзярялярин шащиди олмушам: кечилмяз мешяляр, йамйашыл талалар, башы булудлара
дяйян даьлар эюрмцшям. Эюрдцкъя, сейр етдикъя эюзцмдя
Авей йашайыб, Авей уъалыб. Авей даьы варлыьыма щопуб, сяййар хяйалым илдырым сцр’ятиля она ганадланыб, она учуб. Бу
анларда Даш Салащлы иэидляриля щямдярд, щямсющбят олмушам.
Мцяллиф

Э

юзляриндян гям
йаьан гоъанын
фотошякли бир мцддят йазы столумун цстцндян
“мяня бахды”. Дцшцнцрдцм: ону отаьымын
щарасындан асым ки, бизя
эялян гонаглар дярщал
эюрсцнляр. Истяйирдим вя
чох арзу едирдим ки, бу
шякилдяки гоъаны щамы
эюрцб танысын. Мяним
(1859-1933)
няслимдя онун анъаг
ады йашайырды, бир дя мярдлийи барядя данышылан яфсаняйя бянзяр ящвалатлар.
Амма индийядяк щеч кяс, щятта йахын гощумлар беля онун фотошяклини эюрмямишди. Ону эюрцб хатырлайан гоъаларын чохусу щяйатдан эетмишди. Нявянятиъялярин йаддашында ися мярд бабамыз йаваш-йаваш унудулурду. Тапылан
йеэаня шякил бизя ону еля бил йенидян гайтарды. Цстялик дя йараларымызы эюйнятди.
Милли Тящлцкясизлик Назирлийинин архивиндян ашкар олунан кечмиш Газах
эенерал-губернатору Мяммяд Коха Мащмуд оьлунун (1859-1933) фотошякли даныша билсяйди, биз чох мятляблярдян щали олардыг. Бу надир фотошяклин
160

ЭЦЛЛЯЛЯНМИШ АЗЯРБАЙЪАН ЭЕНЕРАЛЛАРЫ

бизим нясля вя бцтцн Даш Салащлы ъамаатына ня гядяр севинъ бяхш етдийини тясяввцр етмяк мцмкцн дейил.
Алтмыш беш ил яввял 1929-ъу илдя чякилян бу фотошякля баханда адамын цряйи эюйняйир. Инсанын цзцндя, бахышында ня гядяр гям, кядяр олармыш, Илащи...
Овуъ ичи бойда шякли бюйцтдцрдцм. Сяняткар достум Сейфяддин Мяммядвялийев онун сурятини еля усталыгла чыхартды ки, цстцндян зяриф аь хятляр эедян
кюйняйинин рянэи беля инди айдын сечилир. Бири цзбяцз, диэяри йандан чякилян шякилдя Мяммяд Коханын бцтцн дярди-гямини килидлянмиш додагларындан,
адамын йедди гатыны дялиб кечян бахышларындан эюрмяк олурду. Кюйняйиня
йапышдырылмыш “801” рягями онун дустаг нюмрясидир. Бяли, Даш Салащлынын
дустаг Кохасынын, Газах эенерал-губернаторунун бяхтиня беля бир нюмря
дцшцб. 1929-ъу ил сентйабрын 14-дя йетмиш йашлы гоъаны Совет щюкумятинин
дцшмяни кими щябс едибляр. Вахтиля Гарайазыда, Ъейранчюлдя, Мещраб дцзцндя кящяр ат белиндя эязян иэидин ял-айаьы гандалланараг дустаг едилиб. Нийя, ня цчцн, щансы эцнащын сащиби иди Мяммяд Коха?
Сийаси идарянин ямякдашы Реваз Хачикйан бу суаллара “ясаслы” ъаваб тапыб:
1914-1918-ъи иллярдя эенерал-губернатор олуб, мцлкядар - аьа няслиндяндир вя
ян башлыъасы, Газах мащалындакы “Щягигят Ордусу” адлы эизли антисовет тяшкилатынын фяал иштиракчысыдыр. Она эюря дя Даш Салащлы сакини, йетмиш йашлы Мяммяд Коха Мащмуд оьлу, йеня щямин кяндин сакини, сяксян йашлы Миралайев
Мустафа аьа (1849-1932), Пойлу кянд сакини Рящим бяй Щаъыгасымов, Асланбяйли кяндинин аьасы, дохсан йашлы Ашыр Щейне оьлу, Дямирчиляр кянд сакини
Мещдийев Мустафа аьа Мещди аьа оьлу ъинайят ямялляриня эюря (26 няфярля бирликдя) Азярбайъан ССР Ъинайят Мяъяллясинин 64-ъц маддясиля щябс едилибляр.
***
Тоталитар Совет режиминдя щямишя тянгидя мяруз галмыш эюркямли ел оьлу
Мяммяд Коха унудулуб йаддан чыхмышдыр. Йахшы ки, щяля илк эянълийимдян
гоъаларымыздан вя онун аз сайлы силащдашларындан бязи фактлары юйряня билмишдим. Онун щаггында йазаркян ян чох мяним кюмяйимя мящз онларын
вахтиля сюйлядикляри ящвалатлар чатды. Ачыьыны дейим гощумлуг мараьы мяндя
Мяммяд Коха щаггында материал топламаьа, йазмаьа йаньы щисси щяля о
вахтдан йаранмышды. Щейиф, чох щейиф ки, Ябдцлязим Щясянов, Исмайыл Мащмудов, Мямиш Нязироьлу, Шивли оьлу Мящяммяд, Зураб оьлу Мяъид вя онларла бу юнъцл шяхсиййяти севянляр ясярин чапыны эюря билмядиляр.
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Бу гоъа дцнйанын пянъярясиндян чох адам бахыб кечиб. Минляр, милйонлар унудулуб, йаддан чыхыб. Вахтиля Азярбайъанын бцтювлцйц уьрунда кящяр
ат белиндя дашнак ермянилярля дюйцшляр апаран Мяммяд Коха кими вятянпярвяри унутмаьа щаггымыз йохдур. Хейирхащ вя вятянпярвяр адамларын хатиряси ябяди йашамалыдыр. Фикримизъя бунун цчцн бир йол, бир васитя вар. Щяр
бир мярдин образы ядябиййата, тарихя эятирилмяли вя ябяди йашамалыдыр. Онун
гящряманлыьынын эянъляримиз цчцн тярбимйяви ящямийяти олдуьуну лабцд щесаб едирям.
Яэяр Мяммяд Коха образыны йаратмагла охуъуйа няся дейя билмишямся, онда еля щесаб едяъяйям ки,
Азярбайъанын минлярля иэидляриндян
бири щаггында юз боръуму йериня йетирмишям.
“Мяммяд Коха ящвалаты”нын
мцбащися доьураъаьыны бяри башдан
билдийим цчцн бу йазыда Газах аьсаггалларынын хатиряляриня архаланмышам. Чалышмышам ки, олуб-кечянляри
олдуьу кими йазым. Она эюря дя
узун илляр бойу тялясмядян, архивлярдя арашдырмалар апармышам. О щадисялярин шащиди олан гоъаларла эюрцшцб
сющбят етмишям. Ня йахшы ки, ашкарлыг да эялиб чыхды. Йохса тарих бу ящвалатларын цстцндян сцкутла кечяр, ел
арасында данышылан бу щадисяляр дя
щямишялик баьлы галарды.
Ишдир, мцяййян факт вя щадисялярля
баьлы зиддиййят доьуран фикирляр ортайа чыхса, тящрифляр мцяййян едился, бу
барядя мяня мя’лумат веряъяк йолдашлара ирялиъядян тяшяккцрцмц билдирирям. Мярд бабамыз Мяммяд Коха Мащмуд оьлу барядя сусмаьа
Курсант Щямид бяй Мащмудов.
щаггым олмадыьы цчцн бу ящвалатлаТифлис, 1912-ъи ил
ры гялямя алмаьы юзцмя боръ билдим.
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МЯММЯД КОХА ЯЩВАЛАТЫ
Даш Салащлы кяндиндя узун илляр кохалыг етмиш чох мцдрик, нцфузлу бир шяхс варды. Онун адына Мяммяд Коха дейярдиляр.
Мирварид ханым Дилбази,
Халг шаири.
Гиймят гойар аъа, тоха,
Аларды щядяфя, оха,
Даш Салащлы Мяммяд Коха,
Сяни ачыг базар эюрдцм.
ЩЯСЯНЯЛИ БЯЙ ЯСЭЯРХАНОВ,
Газах приставы, 1916-ъы ил.
Даш Салащлыда няр билякли, дцз гамятли, яйриляря йаьы кясилян бир киши олуб.
Ел гейряти, оба тяяссцбц чякян Мяммяд Коха Мащмуд оьлу Мащмудову
мцдрик йашлы гоъаларымыз хейир-шяр мяълисляриндя “гейрятли киши”, “чюрякли киши” кими тез-тез йад едирляр. 1914-20-ъи иллярдя дашнак дястяляринин бурнуну
овдуьуна, щагг сюзцндя дюнмяз олдуьуна эюря она ел арасында “Боз Мяммяд” дя дейибляр. Отузунъу иллярдя ъащ-ъялалы даьылан, сцрэцн олунан Мяммяд Коханын “эцнащы” щцрриййят вахты Газахда губернатор олмаьы иди.
Гырх иля йахын Даш Салащлыда кянд кохасы олан Мяммяд баба доьма
кяндинин хош эцзяраны цчцн аз иш эюрмяйиб. О, XIX ясрин сонларында Тифлися,
Горийя эедиб Загафгазийа мцфтиси Мирзя Щцсейн Яфянди Гайыбзадя иля, Гори Семинарийасынын Азярбайъан шю’бясинин мцдири Алексей Осипович Чернйайевски вя эюркямли маариф хадими Фиридун бяй Кючярли иля эюрцшцб, юз хяръиня кянддя сяккиз отаглы ибтидаи мяктяб ачмаьа наил олуб. Вахтиля щямин
мяктябин мя’зунларындан саь галанлар вар.
Мяммяд Коханын хейирхащ ямялляринин нишаняляри инди дя галыр. О, Даш
Салащлыда дяфтярхана бинасы тикдириб, 1914-ъц илдя Авей даьындан кяндя булаг чякдириб - даш салащлылар инди дя бу булаьын суйундан ичирляр. Булаьын ачылышына мяшщур ел ашыьы Ясяд Рзайеви дя’вят едиб. Цч эцн, цч эеъя кечян бу ел
шянлийиндя ашыг Ясяд Газах бяйляринин, Даш Салащлы иэидляринин вясфини сазасюзя чякиб.
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Даш Салащлы Мяммяд Коха,
Эял сяни мярданя дейим.
Ешидиб щяр губернат
Яввял Ирявана дейим.
Эизлятмяйим бу вясфини,
Шярил1-Нахчывана дейим.
Кямярини гуршамаьы
Ол шащи-мярданя дейим.
...1917-ъи илдя, феврал-буржуа ингилабындан сонра империйанын щяр йериндя
олдуьу кими, Азярбайъанын гярбиндяки Газах мащалында да щяръ-мярълик
йараныр, оьурлуг, сойьунчулуг щяддини ашыр. Щамы тцфянэли эязир, кимин кимдян хошу эялмирся, йериндяъя эцлляляйир. Басгынлар, ев йармаг, нахыр-сцрц
оьурламаг дяб дцшцр. Обада таланчылыгдан фялакятляр тюряйир. Зийалылар, башбилянляр кими губернатор сечирлярся дя, вязиййят дцзялмир ки, дцзялмир... Мащалда икитиряликдян эцнащсыз ганлар, щагсыз юлцмляр чохалыр.
Обанын тарихинин мащир билиъиси, Даш Салащлы аьсаггалы Ящмядаьа Пашайев:
- Беля бир вахтда Тифлисдяки меншевик щюкумяти иддиа иряли сцрцр ки, Шямкир
чайындан бяри олан сащяляр Эцръцстана гатылмалыдыр, чцнки Надир шащын 1736ъы ил фярманына2 ясасян щямин яразиляр Эцръцстан валисинин ихтийарына верилиб.
Халг беля гармагарышыглыглардан, ярази иддиасындан щиддятлянмишди. Газаьын мяшщур бяйляри, вуруб-йыхан гочулары даща дюзя билмяйиб халг арасында
танынмыш шяхс олан Йухары Салащлы кянд сакини Мяммядаьа Вякиловун йанына мяслящят-мяшвярятя йыьышдылар. Мяълисдя тяклиф олунду ки, бир няфяр рящбяр
сечилсин вя беля бир аьыр заманда гязаны идаря етсин. Йербяйердян гяза приставы вязифясиндя ишлямиш полковник Ъащанэир бяй Шыхлинскинин намизядлийи иряли сцрцлдц. Ъащанэир бяй ися юз намизядлийини эери эютцрдц вя мяслящят эюрдц
ки, бу вязифяйя бяйлярдян йох, ряиййятдян сечилсин, чцнки индики вязиййят беля
тяляб едир.
Газах мащалы губернийа олмаса да, нящайят, чох сюз-сющбятдян сонра
Даш Салащлы Мяммяд Кохайа губернатор ады веряряк Газах мащалына инзибати рящбяр сечдиляр. Мяммяд Коха эеъяни эцндцзя гатараг чалышырды ки,
яминаманлыьы горусун. О, ъязалары юзц тяйин едирди. Прокурор да, мящкямя
1. Шярур.
2. Надир шащ беля бир фярманы она эюря вериб ки, 1736-ъы илдя Муьанын Ъавад шящяриндя кечирдийи юзцнц шащсечмя гурултайына газахлыларын нцмайяндяси эялмямишди - Ш.Н.
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дя юзц иди. Гулдурлуг едянлярин эюзцнц горхутмаг цчцн бир няфяри сойьунчулуг цстцндя гулаьындан телеграф диряйиня мыхлатмышды...
Тифлис меншевикляри газахлыларын онларын ямрляриня табе олмамагларындан,
юзбашыналыгларындан гязяблянир, торпаг иддиасыны даща исрарла иряли сцрцрдцляр.
Мяммяд Коха савадсыз олса да, чох бюйцк милли гцрура малик иди. Она эюря дя эцръцляри сайа салмырды. Щятта бир дяфя торпаг иддиасы иля йанына эялян
эцръц елчилярини говмуш, вахтиля Газаьы Эцръцстана илщаг едян Надир шащы да
сюймцшдц.
Эцръцстан меншевик щюкумяти щярби мцдахиляйя щазырлашмаьа башлады.
Эцръц забитляри Тифлисдян вя ятраф кяндлярдян эцръцлярин ялалтысы олан мцсялманлардан ясэяри щисся дцзялдиб, гыса тялимдян сонра Аьстафа тяряфдян Газаьа щцъум етдиляр. Шиддятли мцбаризя башланды. Мяммяд Кохадан наразы
олан оьрулар, яйриляр дя айаьа галхды. 1918-ъи илин май айында олан дюйцшлярдя эцръцляр шящярин бир сыра мцщцм об-йектлярини яля кечирдиляр. Ахшам гаранлыг чюкяндя Газаьын дин хадими Мирсейид аьа ялиндя аь байраг Мяммяд
Коханын гярарэащына эялди. Деди ки, ай Мяммяд Коха, чых шящярдян, арада ъамаат гырылыр, эюрцрсян ки, бу щяна о щянадан дейил. Бядбяхт мцсялман
юзцнц ичяридян “йейир”, гардаш-гардашы гырыр. Арада эавур бармаьы вар...
Иэид Мяммяд Коха бир гядяр мяслящятдян сонра ъаваб верди ки, щеч вахт
тяслим олмайаъаьам, амма эеъя йары мцвяггяти шящярдян чыхарам. Она эюря ки, дцшмян эцллясини атан юзцмцзцнкцдцр...
Беляликля, губернатор Мяммяд Коха мярди-мярданя чыхыб эетди. Газах
шящяри ися топун, пулемйотун вя сатгын адамларын кюмяйи иля эцръцляр тяряфиндян мцвяггяти алынды...
МЯММЯД КОХАНЫН СЯХАВЯТИ
Аьылла вя щалаллыгла газанылан чюрякдян
касыба, йетим-йесиря пай вермяк ян бюйцк савабдыр.
1911-ъи илдя Сибир сцрэцнцндян гайыдан бир гарачюплц Газаьа кими зорэцъля эялиб чыхыр. О гядяр йохсул имиш ки, евиня эедиб чатмаг цчцн ъибиндя бир
гяпийи дя йохмуш. Бир хейирхащ она мяслящят эюрцр ки, бу эцн базарды, эет
ора. Даш Салащлы Мяммяд Коханы соруш, тап. Пул-пара цчцн аьыз ачсан, ял
тутан адамды, кюмяк еляйяр. Даш Салащлы Мяммяд дейя-дейя ахтаран гарачюплцйя Ъябиоьлу Мяммяди нишан верирляр.
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Ъябиоьлу Мяммяд шцбщяли-шцбщяли йухарыдан-ашаьы сцрэцндян гайыдана
бахыр. Еля зянн едир ки, базарын лотулары саташмаг цчцн бу йохсулу онун цстцня эюндярибляр. Фягирля бир нечя кялмя кясяндян сонра:
- Оьул, - дейир, - эялмяйиня дцз эялибсян, сяня дцз нишан верибляр. Пулум,
варым болду. Гапымда йцзя йахын гызыл йелинли иняйим саьылыр, кящяр еркяк атларым кишняшир, субай малымын, гойун сцрцмцн сайыны-щесабыны билмирям...
Амма мяним ялим пул вермяйя юйряшмяйиб, алмаьа, йыьмаьа юйряшиб. Мян
Ъябиоьлу Мяммядям. Пул верян, ял тутан бизим ямизадя Коха Мащмудоьлу Мяммядди, пулунун дялиси оду. Бяри дур, ону эюстярим. Одей, хяз кцрклц,
гарайаныз, гара быьлы Мяммяд Кохады, ики няфярля сющбят едир. Эет, пулу ондан истя.
Гарачюплц эюзляйир ки, Мяммяд Коханын йанындакылар араланыб эетсин,
сонра йахынлашыб сюзцнц десин. Мяммяд Коха бир аз аралыда эязинян фягирин
она няся демяк истядийини щисс едиб:
- Оьул, - дейир, - няся сюзлц адама охшайырсан, йахын эял эюрцм кимсян, ня
истяйин вар?
- Ай аьа, дустаглыгдан гайыдырам, йол пулум гуртарыб, мяня бир аз
хярълик вер, эедим евя чыхым.
Мяммяд Коха кцркцнцн ятяйини эери атыб ялини ъибиня салыр, бир дястя пул
чыхардыб саймадан щамысыны она верир.
Дустаг юзцня бир дяст палтар вя ат алыб йола дцшцр. Бир ай сонра эейимлиэеъимли, бойну готазлы еркяклярля дюрд файтон адам Даш Салащлыйа эялиб
Мяммяд Коханын гонаьы олурлар. Онлар дустаг гарачюплцнцн гощумлары
иди. Сян демя, сцрэцндян гайыдан гарачюплц дя ясилли-нясилли аилядян имиш. Бу
ясл-няъабятли аилянин достлуьу 1920-ъи ил болшевик чевиришиня гядяр давам едиб.
***
Мящяммяд Пянащоьлу:- Бир дяфя Мяммяд Коха касыблара, йетим-йесиря
тахыл пайлайырды. Мяни эюрцб чаьырды.
-Бураларда бош-бошуна ня щярлянирсян? Эет, чувалдан, кисядян бир габ
эятир, тахыл верим, йетим оьлансан, апарыб цйцдцб йейярсян.
Ики чувал тапыб эятирдим. Коха долдуртдурду. Долу чуваллары гыраьа гойуб йанында дурмушдум.
- Апар, нийя дурмусан? -деди, Коха.
- Коха ями,- дедим, тахыла эюря чох саь ол. Нейляйирям тахылы, евя апаранда башыма бир гапаз вуруб ялимдян алаъаглар, мяня бир шей вермяйяъякляр.
Яйним-башым пис эцндяди, истяйирям сатым юзцмя палтар алым.
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- Бурайа эятир- деди, юзцн дя дур йанымда, бу саат о шиш папаглардан бириня сатаъам.
Сатды. Пуллары да верди мяня:
-Эет,-деди, юзцня пал-палтар ал..
***
Мяммяд Коханын гардашы оьлу Исмайыл Щясян оьлу Мащмудов:
- Шивлиоьлу Мящяммяд Даш Салащлынын мютябяр, нурани кишиляриндян иди.
Коханын цряк сирдашы, сямими вя садиг эянълик досту олмушду. Мяммяд Коха Газаьа губернатор эедяндя кяндин кохалыг талгасыны она вериб. Шура щюкумяти Коханы сцрэцня эюндяряндя дя онунла ялагяни кясмяйиб, мяктублашыб.
Ямим Мяммяд Коха сцрэцндян гайыданда хястящал иди. Шивлиоьлу щяр
эцн она баш чякяр, бостанындан гарпыз, йемиш эятиряр, ютян эцнлярдян ширинширин сющбят едиб достуну дарыхмаьа гоймазды.
Шивлиоьлу Мящяммяд данышырды ки, билмирям он дюрдцнъц ил иди, йохса он
беш. Бир эцн Коха мяня деди ки, а Мящяммяд, Щямид цчцн йаман дарыхмышам, йыьыш эедяк эюряк ушаг ня тящярди.
Онда Щямид Тифлисдя эимназийада охуйурду.
Аьстафадан Тифлис гатарына миндик.
Коха габагда мян дя далынъа вагонун
ичи иля йеримизя эедирдик. Бирдян Коха
яйилиб йердян бир парча чюряк эютцрдц.чюряйи цфцрцб, ялиля тозуну силди. Башлады аъ адамлар кими ширин-ширин йемяйя.
Цзбяцз отуран ики няфяр она диггятля
бахырдылар. Онлардан бири:
- А киши, -деди, о тозлу-торпаглы чюряйи неъя йейирсян, айыб дейилми? Бир аббасы пулун йохду чюряк алыб йейясян?
Коха аьайана яйляшян сялигяли эейимли кишилярин сюзцня ящямиййят вермяди.
Чюряйи йейиб гуртарды, ялини ъибиня салыб
хейли пул чыхартды, арасындан бир йцзлцк
эютцрцб ялини, аьзыны силди, йцзлцйц ачыг
пянъярядян чюля атды. Сонра дюнцб бизя
(1924-2003)
диггятля баханлара:
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-Аьалар,-деди, пул ял чиркиди, чюряк ися бярякятди. Чюряйя щямишя, щяр йердя
щюрмят лазымдыр. Чюряйя щюрмят елямяйянин евиндя бярякят олмаз.
Бир аздан бизим купемизя эялян щяр ики аьа Коха иля таныш олдулар. Кобуд
данышдыгларына эюря ондан цзр истядиляр.
Тифлися чатан кими бир баша Щямидин директорунун йанына эетди. Директорла дост, сирдаш кими эюрцшцб сющбят еляди. Щямидля охуйан курс йолдашларыны
да эютцрцб ресторана гонаг апарды. Тякъя Щямидя йох, азярбайъанлы ушагларын щамысына хярълик верди.
***
Дялляк Ящмядин оьлу Щапы:
- Атам чох вахт Мяммяд Коханын цзцнц, башыны гырхмаьа мяни эюндярярди. Щяр щяфтя Коха чаьыртдырарды, цлэцъля цзцнц гырхдырарды. Щаггымы да
артыгламасы иля верярди.
Бир дяфя цзцнц, башыны гырхыб гуртардым. Эетмяк истяйирдим.
Мяммяд Коха:
-Бир дягигя яйлян-деди, эетмя, а бала.
Арвады Бащар ханымы чаьырды.
- О дяри эюдякчяни бу оьлана вер- деди, габагдан гыш эялир, касыб оьланда гой эейиниб кеф елясин.
Бащар ханым дурухуб, сакитъя Кохайа няся деди. Мяммяд Коха она
сярт-сярт бахыб:
-Ня олсун, -деди бащалыды, Тифлися эедяндя бирини дя аларам. Эет, эюдякчяни эятир.
Эюдякчяни голтуьума вуруб евя эялдим. Эейиндим, ялими ъибимя саланда
эюрдцм йедди аббасы пул вар. Тез пуллары бир дясмала бцкцб эери гайытдым.
Коха евдя иди. Мяни эюрян кими:
-А дялляк оьлу, беля хейир ола, тез эери гайыдыб эялмякдя, мянимля ишин вар.
-Коха ями,- дедим эюдякчянин ъибиндя йедди аббасы пулунуз галыб ону
эятирмишям.
Мяммяд ями эцлцмсцнцб:
- Яйя-деди, нащаг зящмят чякиб гайыдыбсан. О пуллар сянин гисмятинди габаьына чыхыб, оьул. Апар юзцня шалвар-кюйняк ал.
***
Сяксян ики йашлы мцяллим Яряш Илйа оьлу Османовун дедикляриндян:
- Даш Салащлыда ики гардаш варды: Омар вя Осман, щяр икиси дя Мяммяд
Коханын нюкяри олмушду. Колхоз вахты Осман тясяррцфатда ишляйирди, Омар
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нахыра эедирди. Бир дяфя Осман кишидян сорушдуг ки, вахтиля Мяммяд Коханын нюкяри олубсан, ондамы йахшы доланырдын йохса инди.
-А бала,- деди юзцнцз эюрцрсцнцз сящярдян ахшама кими чюлдя ишляйирик.
Ня яйнимиздя вар, ня дя гарнымызда. Бцтцн или чалышырыг бу колхоз андыра, илин
башында да дейирляр ки, борълусан. Бир сюзля гысыр ямяк эцнцня ишляйирик.
Мяммяд Коханын мал-гарасына эедяндя сцдцмцз, гатыьымыз, йаь-пендиримиз бол оларды. Илдя гыш азугямизи, тахылымызы верярди. Ямялли-башлы доланмамыз варды.
Бир дя эюрцрдцн Мяммяд Коха гардашым Омары чаьырырды.
-Эедин,- дейирди о филан ъюнэяни кясиб бюлцшдцрцн. Бир бишрим дя бизя эюндярин.
Кясирдик ъюнэяни, бюлцшдцрцрдцк. Иллик, айлыг щаггымыз, щагг йериндя галырды. Киши кими щямишя дя вахтында верярди. Мяним тоьлуму йемисиниз, ъюнэями кясиб апармысыныз пулуну щаггыныздан чыхырам. Мярд Мяммяд Кохада еля хасиййят йох иди.
Йадыма эялир ки, Мяммяд Коха чюля йанымыза эяляндя ялини салырды ъибиня
бир хейли пул верирди бизя. Вя дейирди ки, эедин юзцнцзя палтар алын, яйин-башынызы абра салын.
“Инди еля сяхавятли адам щардады? Яли ачыг, малынын, пулунун” дцшмяни
Мяммяд Кохада ясл киши сяхавяти варды.
Йайлагда, йа да аранда онун сцрцсцнц гырханда гырхынчылара дейярди:
“Тез олун, гардашым Авды эялиб чыхмамыш пайынызы эютцрцн, о эяляндя сизя бир
тикя дя йун вермяйяъяк”.
1912-ъи илдя Мяммяд баба йеэаня
оьлу Щямид бяйи Тифлисдяки биринъи
классик эимназийайа охумаьа эюндярир. Щямид бяй щямйерлиси Вяли аьа Дилбази иля бирэя тящсил алмышды. Онларын
1913-ъц илдя бирэя чякилмиш фотошякли дя
йадиэар галыб. 1916-ъи илдя Тифлис эимназийасыны битирян Щямид бяй атасынын
мяслящяти иля азярбайъанлы эянъляр цчцн
Эянъядя йениъя ачылмыш “Щярбиййя
мяктяби”ня гябул олунур.
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1919-ъу ил майын бешиндя щямин мяктябин илк бурахылышы олду. Щярб назири
Сямяд бяй Мещмандаровун 236 нюмряли ямри иля бир груп йункер прапоршик
рцтбясиля тялтиф едилди. Мяктяби биринъи дяряъя иля битирян Щямид бяй Мащмудова да прапоршик рцтбяси верилди. Щярби хидмятини давам етдирмяк цчцн о,
цчцнъц Шяки сцвари алайына эюндярилди.
Ийирминъи илин апрелиндя забит Щямид бяй Эянъя цсйанында иштирак едир.
Вятянини йадлардан хилас етмяк истяйян Щямид бяйин фаъияси дя о эцндян башлайыр. О, Вятяниндя гачаг дцшцр. Башына топладыьы забит достлары иля Гарайазы, Татлы мешяляриндя, Авей вя Одун даьларында дцшмяня гаршы вурушур. Шура щюкумятинин тяшкил етдийи ермяни милис дястяси онун дястясини гарабагара
тя’гиб едир. Щямид бяйя эюря атасы Мяммяд Коха Сибиря сцрэцн олунур.
Няслин башыпапаглылары эцнцн-эцнорта чаьы мящкямясиз эцллялянир. Бир сюзля,
1926-ъы илдян башлайараг, Мяммяд Коханын няслиня кор эюзлц бяла эялир...
ИДЕЙА СИЛАЩДАН ЭЦЪЛЦ ИДИ
Даш синяндя даша дюнмцш дярдлярдян,
Йурд уьрунда гурбан эедян мярдлярдян,
Няляр эюрдцн сян о цзц сяртлярдян...
Авей даьым, сян ей гоъа ъянэавяр,
Вер башындан кечян бир хябяр!
Авей даьым, башын нийя думандыр?
Кечянляри йада салма, амандыр!
Мяним кюнлцм бир дальалы цммандыр...
Мярд бабалар торпаьыдыр бу торпаь
Бу торпаьы бабалар тяк горуйар.
Халг шаири Мирварид ханым Дилбазинин
“Авей даьы иля сющбят” поемасындан.
Щяр дяфя хейир-шяр мяълисляриндя Щямид бяйин фаъиясиндян, Мяммяд Коханын мярдлийиндян данышыланда цряк аьрысы иля гулаг асыр вя дцшцнцрдцм ки,
ня цчцн бунлар “халг дцшмяни”дирляр. Ахы, Вятяни йадлардан горуйан оьул
да дцшмян олармы? Суалларыма ъаваб тапа билмирдим. Она эюря ки, беш-цч ил
яввял бя’зи адамлар мяълислярдя
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Мяммяд Коханын гейрятиндян, Щямид бяйин дюнмязлийиндян данышыр, сющбятинин йекунунда ися “щюкумятин дцшмянидирляр” демякдян чякинмирдиляр.
Онларын данышыьындан беля мя’лум олурду ки, бяй, аьа, хан, коха, губернатор, пристав титуллу адамларын щамысы дювлятин, халгын дцшмяни олублар. “Щямид бяй мусават забити олуб” сюзлярини партийачынын, комсомолчунун, щятта
колхоз сядринин иштирак етдийи мяълисдя демяк беля мцмкцн дейилди.
Амма тез-тез эюрцшдцйцм аьсаггал зийалылар вя щадисялярин шащиди, иштиракчысы олан Даш Салащлы сакинляри Ямращоьлу Мядяд, Ящмяд аьа Пашайев,
Ябдцлязим Щясянов, Зурабоьлу Мяъид, Явяз Авдыоьлу, Рясул дайы, Сейидоьлу Щясян вя башгалары Мяммяд Коханын, Щямид бяйин “дцшмян” олдугларыны тамамиля инкар едирдиляр. Фяхрля дейирдиляр ки, киши кими йашайыб,
иэид кими дя юлдцляр. Хцсусиля, дохсан дюрд йашлы Зурабоьлу Мяъиди динляйяндян сонра дцшцнцрдцм ки, Азярбайъан Демократик щюкумятинин забитляриндя
идейа силащдан да эцълц олуб.
- Эцръцлярин Газаьы алмасынын сябябкары юзцмцзцнкцляр олду. Губернатор
Мяммяд Коха аз вахтда Газахда там ямин-аманлыг йаратды. Гочуларын, башыпозугларын ял-айаьыны йыьышдырды. Онун сяртлийи, мяьрур сяси йарамазларын щамысыны еля бил зярярсизляшдирди. Ев йаранлар, оьрулар йоха чыхды. Она Косалардан
Сцлейман ушаьы, Салащлы бяйляри, Сюйцнбяйли Сюйцнаьа, Кясямянли Щаъан, Алсюйцн, Молла Зал ушаьы чох кюмяк елядиляр. Коха Сыныг кюрпцйя эюзятчи дястяси гойду. Бцтцн Газах сярщядляри мющкямлянди. Иъеван, Дилиъан тяряфдян бяд
хяйала дцшян бир ермяни башыны галдырыб бяри баха билмирди. Юзцня эцвянян ъаванлары сяфярбяр едиб сярщяд кяндляриня эюндярди.
Мяммяд Коханын шярти беля иди: ким Газаьы даьытмаг хяйалына дцшся,
ялиндя оьурлуг тутулса, эцллялядяъям. Юзэя ъцр мцмкцн дя дейилди. Башыпозугларын, йетим малы йейянлярин, ев йаранларын вя бир нечя бяйин эюзц бунлары эютцрмяди. Чцнки онларын атишлямяз йолларыны Мяммяд Коха баьламышды.
Беля оланда онлар эцръц меншевикляриня йалтагланараг, торпаг иддиасыны иряли
атдылар. Ики полк, топ вя силащлы ясэяр эятирдиляр. Бир бяй вя бир учител Газаьа
йийялянмяк истяди.
Бизим кянддян бу дюйцшдя эцръцляря гаршы Мащмуд Гараэюзоьлу, Сейидоьлу Микайыл, Авды Мащмудоьлу, Илйа Османоьлу, Щямид бяй Мяммядоьлу иэид кими вурушурдулар. Мян, Илйа Османоьлунун дястясиндя дюйцшцрдцм. Йазбашы, тахылын сцнбцллянян вахты иди. Эеъя Аьстафа чайыны кечиб кяндя эялдик. Щямид бяйнян Илйа чох фикирли идиляр. Сабащ кяндя щцъум эюзлянилирди. Ахшам цстц Цркмязли бозунда, Мящяд бяйин тяпяси дейилян йердян эцръц гошуну топ атяшиня башлады. Ясас щядяф Мяммяд Коханын имаряти иди.
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Тцфянэля габаьыны аламмадыг, бизим топумуз йох иди. Евдян арвад-ушаьы чыхардыг. Коха Салащлы
Аннах бяйя вя Ханыоьлу Исмайыл
аьайа пянащ апарды. Бир пара наняъибляр евиня басгын еляйиб, вардювлятини даьытмаг истяйирди. Исмайыл аьа гоймады. Деди ки, Коха
йохду, онун щюрмяти-иззяти бурдады. Ким иряли йерися эцлляляйяъяйям.
Коханын щеч няйиня тохунмадыАшыг Ясяд Рзайев (1874-1950)
лар.
1914-ъц илдя Мяммяд Коханын
кяндя булаг чякдирмяйи дя чох йахшы йадымдадыр. Газынты вахты булаьын эюзцндян ири бир гайа чыхды. Уста деди ки, бу сал гайа чыхарылса су бцтцн кяндя бяс еляйяр. Ики гардаш - Сямяд вя Ясяд Гурбаноьлу дашы чыхартдылар. Мяммяд коха
онларын щярясиня бир саьмал иняк баьышлады...
***
Булаг щазыр оландан сонра Коха ел-обаны йыьыб тянтяняли ачылышыны еляди.
Борчалыдан эенерал Щясян бяйи вя гардашы Садыг бяй Йадиэарову, Эянъя губернаторунун мцавини Наьы бяйи, Кюрпцлцдян халасы оьлу Сцлейман Катда
Нязироьлуну, Орта Салащлыдан Аннаг бяйи, Щцсейнбяйлидян Сюйцн бяй Сцбханвердиханову вя Гыраг Кясямян бяйляринин щамысыны дявят елямишди. Цч
эцн чалыб-охуйан да Коханын йахын досту ашыг Ясяд Рзайев олду.
Гонаглыьын сон анларында бяйляр, аьалар тяклиф еляйирляр ки, бу хейирхащ ишя
эюря Коха цчцн нямяр йыьылсын. Мяммяд Коха онларын бу тяклифиня разы олмур. Коха бу тяклифя она эюря разы олмур ки, ъамаат дейяъяк ки, Мяммяд
Коха бурда щеч ня итирмяди, хяръя дцшмяди. Яксиня газанды, йыьылан нямяр
пулу иля булаг тикдирди, щяля артыьыны да ъибиня гойду.
Достларынын хятриня дяймямяк наминя тцкц-тцкдян сечян, щяссас Мяммяд Коха бирдян-биря фикрини дяйишиб нямяр йыьылмаьа разылыг верир. Сцфряйя
бюйцк бир шал сярилир. Аьалар, бяйляр щяр кяс юз адына лайиг шалын цстцня нямяр
атыр. Хейли пул-пара йыьылдыгдан сонра Мяммяд Коханын голбяйляриндян бири пул долу шалы бцкцб эютцрмяк истяйир. Коха йахынлашыб:
-Ял вурма,-дейир о пуллара,-цзцнц ъамаата тутуб-кимин ки, булаьын чякилишиндя зящмяти олуб йахын эялсин.
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Онларын, хцсусиля ики гардаш Ясяд вя
Сямяд Гурбаноьлу гардашларын зящмят
щаггыны артыгламасы иля веряндян сонра
касыблары, йетим-йесири йахына чаьырыр вя
йыьылан нямярин щамысыны онлара пайлайыр.
Байагдан Мяммяд Коханын бу мярданя сяхавятиня фикир вериб изляйян ашыг Ясяд
айаьа дурур, сазыны кюкляйир вя бядащятян “Дейим” мцхяммясини охуйур:
Сящяр булаьын эюрцшцня
Эянъядян эялян хан йериди.
Мяммяд Коха шюля салды,
Илйанын ъаван йериди.
Мустафа бяй1 иняк кясди,
Гоч, тоьлу гурбан йериди.
Нар дясмалы тужун-тужун.
Дярдимя дярман йериди.
Ашырлынын щюрмятин,
Йедди Даьыстана дейим.

Солдан: Щямид бяй Мяммяд Коха
оьлу Мащмудов вя курсант йолдашы.
1910-ъу ил, Тифлис шящяри

Аралыьа сяф чякилир
Орталыьа саги эялир.
Щяр тяряфдян адлы бяйляр,
Эянъядян дя Наьы эялир.
Алгыш дейир йетим-йесир
Абдынын йыьнаьы эялир.
Мирзя Сямяд2 ъаванлыгда
Дцнйайа баги эялир.
Атлылары атдан дцшцр,
Эцндя йцз гонаьы эялир.
Ашыг Ясяд шювг ейляйиб
Эялиб хош мейдана, дейим.

1. Нцфузлу Миралайевляр няслиндян олан Мустафа бяй Вяли аьа оьлу (1849-1932). О, халг шаири Мирварид
ханым Дилбазинин ана бабасыдыр. 1930-ъу илдя сцрэцн олунуб вя 1932-ъи илдя щялак олуб.-Ш.Н.
2. Ел шаири Даш Салащлы Мирзя Сямяд Щясянов (1882-1965)
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Зурабоьлу Мяъид:
- Отузунъу иллярдя Шура щюкумяти Мяммяд Коханы инъитмякдя чох щагсыз иш
эюрдц. О, йетимляр атасы, елин оьлу, обанын аьсаггалы иди. Индинин юзцндя дя бизим
Даш Салащлыны Мяммяд Коха кими иэид, хейирхащ кишийя эюря таныйырлар.
Дохсан дюрд йашым вар, бир айаьым эордады. Йалан даныша билмяйяъяйям.
Коханын юзцня лайиг, юзц кими дя иэид, горхмаз оьлу варды. Бу эцня гядяр
Щямид бяй кими я’ла тцфянэ атана, ъялд иэидя раст эялмямишям. О, савадлы бир
забит иди. Йазбашы тахыллыгнан кяндя эяляндя Щямид бяйля йанашы эедирдик.
Мяня еля эялирди ки, Щямид бяйин йеришиндян, зящминдян йер титряйир...
НАМУСЛУ ДЦШМЯН
Йазымызын яввялиндя Мяммяд Коха щаггында халг шаири Мирварид ханым
Дилбазидян епиграф вердийимиз онун шифащи сющбятиндян дейил. Мирварид ханым да о дюйцшлярин шащидидир. О, щямин щадисялярдян “Намуслу дцшмян”
адлы хатиря-щекайя дя йазыб (Бах. М.Дилбази “Абшерон баьларында” китабы,
Бакы, 1984-ъц ил, сящ.61).
Хатиря щекайянин мязмунундан мя’лум олур ки, щцрриййят вахты Мяммяд Коха иля Мирварид ханымын бабасы Мустафа аьанын йенийетмя ямиси оьланлары арасында ган давасы дцшцр. Ган дцшмянчилийинин щямишя ялейщиня
олан, кяндин щюрмятли аьсаггалларындан бири Мустафа аьа тцндмязаъ, ещтираслы ъаванлары йола эятиря билмир. Щяр ики нясилдян юлян вя йаралананлар олдуьуна эюря дцшмянчилийин кюкц даща да дяринляшир. Мусават дюврцндя ися Щаъы Кярим Санылы Эцръцстандан эятирдийи гошунун кюмяйи иля Мяммяд Коханын евини топ атяшиня тутур.
“Онда атам юлмцшдц, биз бабамэилдя идик. Топ эцлляляри тез-тез Авей даьа да эялиб чатыр, даьы сюкцб даьыдырды.
Беля вязиййятдя арвад-ушаьын яля кечмямяси вя топ атяшиля мящв едилмямяси цчцн Мяммяд Коха гощумларыны башына йыьыб дейир:
- Намуссуз достдан намуслу дцшмян йахшыды. Мустафа аьа дцшмяндир,
лакин намуслудур.
Мяммяд Коха арвад-ушаьыны вя евдя гиймятли ня варса арабалара йцклядир. Бу щадися мяним йадымдадыр.
Ахшам шяр гарышмышды. Бир дя эюрдцк гапымызда арабалар дайанды. Арабаларда ал-шал ичиндя гызлар, ащыл арвадлар бяр-бязякли отурмушдулар. О бири арабаларда халы-зили, ев аваданлыьы йцклянмишди.
Ящвалаты эялянляр бабама, нянямя данышыб дедиляр:
- Мяммяд Коханын аилясиди.
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Арвад-ушаьы щюрмятля гаршылайыб, онлары гонаг отаьына апардылар. Эятирдикляри яшйалары да щимайя етдиляр. Арабачылары да йедиртдиляр. Дярщал гойун
кясилди, самовар буьланды. Арвадлар аьлашырдылар, няням онлары сакит етди.
Бир нечя эцндян сонра ара сакитляшди, эялянляр ещтирамла йола салынды. Кечмиш кишиляри мян беля хатырлайырам”.
Мирварид ханымын кичик хатиря щекайясиндя щадися реал верилиб. Буна сюз
йохдур. Лакин гой, анамыз Мирварид ханым биздян инъимясин, онун биръя
ъцмлясиня ирадымыз вар: “Мяммяд Коханын бир сюзцндян инъийиб, юзцнц тящгир едилмиш щисс едян Щаъы Кярим Санылы эцнлярин бириндя йахын мясафядян
онун евини топ атяшиня тутдурду”.
Мяммяд Коханын еви Санылыйа дедийи тящгирамиз сюзя эюря топа тутулмайыб. Аравуран ъасуслар Санылыйа демишдиляр ки, Газахдан чыхан Мяммяд
Коха Даш Салащлыдакы евиня йенидян гошун йыьыр. Она эюря дя Санылы Коханын евини атяшя тутдурду. О вахтлар сол меншевик партийасынын цзвц Щаъы Кярим Санылы эцръцлярин кюмяйи иля Газахда губернатор олду. Амма бу вязифянин юмрц онун цчцн чох эюдяк олду. Ай йарымдан сонра тцркляр эялди.
Йерли ящалинин тяляби иля тцркляр Санылыны вязифядян азад едиб йенидян Мяммяд Коханы Газаьа губернатор тя’йин етдиляр.Эцръцлярин биринъи щцъумуну
губернатор Мяммяд Коха 1918-ъи илин йазында Сыныг кюрпцнцн йанында Шыхлы, Салащлы, Инъя дярясинин сай-сечмя иэидляри иля
эери отуртду. Бу дюйцшдя Инъяли Узун Аллащверянин, косалардан Мцсейиб Мяшяди Ибращим
оьлунун, Орта Салащлыдан Мядяд бяй Аннах
бяй оьлунун, Шыхлыдан Томту оьлу Ямирасланын, Гара Мяшядинин, Гийас бяй Шыхлинскинин,
Кюрпцлцдян Сцлейман аьа Нязироьлунун вя
башга иэидлярин сцвари дястяляри хцсусиля фяргляндиляр. Икинъи дяфя дямир йолу иля щцъума кечян
меншевик зирещли гатарынын габаьыны Сойугбулаг стансийасында аьаъ кютцкляри иля кясиб, ясэярляри тярксилащ етдиляр. Бир няфярин беля бурнуну ганатмадан эерийя - Тифлися гайтарырлар. Ики
йцз няфярлик меншевик алайы Тифлися тярксилащ
олунмуш, цзц гара, эцлцнъ вязиййятдя гайыдыр.
Бу, меншевик щюкумятини бярк гязябляндирир.
Цчцнъц щцъумда гошунун сайы артырылыр. Бир
Mustafa ağa Miralayev
нечя хырда чаплы йцнэцл “Дон” маркалы топлар
(1849-1932)
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ялавя олунур. Бу дяфя щярби ешалону архадан кюмякчи топчу зирещли гатар да
мцшайият едир. Гошуна даща тяърцбяли эцръц меншевик забитляринин команданлыьы тапшырылыр. Саны оьлуну, Тат Ябдцлялини, Кясямянли Тащары да онлара
гошуб бярк-бярк тапшырырлар ки, эцръц забитлярини горуйун, эяряк онлардан биринин беля бурну ганамасын. Щярби ешалон о тайдакы Салащлы стансийасына чатыб дайаныр. Топ вя пулемйотларын лцлялярини Кцр сащилиндяки биняляря тушлайыб, щяйяъанла фит верирляр. Данышыьа эялян нцмайяндяляр тяляб едирляр вя шярт
гойурлар ки, он эцн яввял ешалону тярксилащ едиб алдыьыныз силащлары гайтарын,
йохса биняляри йерля- йексан едяъяйик. Онлар шяртя ямял олунмадыьыны эюрцб
Аьстафа тяряфдян щцъума башлайырлар...
Илляр кечиб, милли гцрурлу Мяммяд Коханын ярази иддиасы цчцн йанына эялян эцръц нцмайяндяляриня вердийи сярт ъавабы газахлылар щяля дя зярб-мясял
кими данышырлар.
Мяммяд Коха онлара демишдир:
- Сизин Тифлис меншевикляринин атынын цзянэисини басмаьа бизим тящяримиз йохдур. Буна гейрятимиз йол вермир. Биз эюстяриши юзцмцзцн Мусават щюкумятимиздян алырыг. Бизя эюстяриши Бакыдан вя Эянъядян верирляр, Тифлисдян йох.
- Бяс Надир шащын фярманы? Она ямял олунмалыдыр...
- Еля бир фярман вермякдя Надир шащ чох
бюйцк гялят еляйиб, ата-бабасы иля...-дейиб
Мяммяд Коха эцръцляри Газахдан говдурур.

Sayalı xanım Miralayeva

Эялин сизя иснад верим,
Салащлыда Аннах бяйи.
Кясмяк она адят имиш
Щяр гонаьа бир иняйи.
Эеъя-эцндцз йыьышмайыб
Сцфрясинин бол чюряйи.
Даш Салащлы Мяммяд Коханын,
Яйилмяйиб няр биляйи.
Яйриляря шыльам чякиб
Долашыб ашкара дейим.1
***

1. Бянд ел шаири Гулу Чайлынын “Дейим” мцхяммясиндяндир.
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Эеъ дя олса эялиб чыхан ашкарлыг сцбут еляди ки, тарихдя еля фактлар, щадисяляр вар ки, онлары йазмаг цчцн мцяййян мцддят эюзлямяк лазымдыр. Дювр,
заман тарихи факты тясдиг елямялидир. Ящвалатлар, щадисяляр олдуьу кими ишляняндя сянядли ясяр юлмцр, ящямиййятини итирмир. Олуб кечмиш щадисяляря бу эцнцн эюзц иля йох, мящз олан вахтын аб-щавасы иля бахмаг даща йахшыдыр. Гурулуш хатириня ону юз заманындан, дюврцндян гопардыб шиширтмяк, тянгид вя
тящриф етмяк ян азы инсафсызлыгдыр.
Дащи Лев Толстой нащагдан йазмырды ки, мян тарихи фактлары гялямя аланда, хырда тяфсилатлара гядяр щягигятя садиг галмаьы севирям. Бу мя’нада Михаил Шолохов ъясаряти бир чох сянядли ясяр йазан йазычылара нцмуня олмалыдыр.
О, мяшщур “Сакит Дон”у йазанда коммунистляр - Сталин вя Берийа кими
яждаща “сензорлар” щакимиййятдя ола-ола ясяриндя болшевикляри эцлляляди. Бу
олмуш фактлар мцяллифя баш аьрысы, аьыр сарсынтылар гисмят елядися дя “Сакит
Дон” мисилсиз тарихи ясяр кими дцнйа ядяби хязинясиня дахил олду.
“Щаъы Кярим Санылы Эцръцстандан гошун чякиб” - хябяриня Мяммяд Коха инанмады. “Балаьы ачыг мцяллим щара, гошун щара? - дейя эцлдц. Лакин хябяр сящищляшяндя “Эомурнат”ын фикриндян кечди ки, Щаъы Кяримя йя’гин,
Аьамалыоьлу кюмяк едиб. Бу ишдя эенерал Яли аьа Шыхлинскинин да яли олмамыш олмаз... Йохса бу балдырыачыг “учителя” щеч ким е’тибар едиб ясэяр вермязди”. О, мцхтясяр мяктуб йаздырыб Саныоьлуна эюндярди. Мяктубда йазмышды ки, Зяйямдян о цзц сяня верирям. Газахдан эюзцнц чяк. Гошуну гырдырыб юзцнц эцлцнъ елямя. Дилиъандан Месроп бяй мин атлы иля кюмяйя эялиб,
Ирявандан Хатисов топхана вя ики алай гошун эюндяриб”.
Бу кичик епизод мярщум йазычымыз Нясиб Яфяндийевин “Гызыл гуша атылан
эцлля” сянядли романындандыр. Бурда биръя Аьамалыоьлунун меншевик олмаьы дцздцр. Галаны гейри-дягигдир: - Яли аьа Шыхлински щямин ил, щямин вахтларда Азярбайъанда дейилди. О, Тифлисдя Азярбайъан корпусуну тяшкил едирди.
Яэяр Газахда олсайды да, эенерал Шыхлински Санылынын тяряфиндя ола билмязди.
Она эюря ки, онун мянсуб олдуьу Шыхлинскиляр нясли Мяммяд Коханын тяряфдары идиляр. Шяхсян гяза ряиси Ъащанэир бяй Шыхлински юз намизядлийини эери эютцрцб, Мяммяд Коханын губернатор олмасыны мяслящят билмишди. Санылы иля
дюйцшдя дя о, Мяммяд Кохайа йахындан кюмяк едирди. Икинъиси, Мяммяд
Кохайа ня Дилиъандан Месроп бяй мин атлы, ня дя Ирявандан Хатисов топхана вя ики алай эюндярмяйиб.
Яксиня, о иллярдя Гафгазда баш верян ермяни-мцсялман гырьынынын тарихини
гялямя алан эюркямли йазычымыз М.С.Ордубади “Ганлы илляр” ясяриндя йазыр:
“Исламларын аьыр эцнляриндя Шямсяддин приставы ермяни Месроп бяй бир нечя
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Ислам либасында олан ермянилярля эялиб Газаьа чатдыгда тцфянэляря патрон
гойуб, йахына эялян мцсялманлара атяш атмаьа башлайырлар. Мцсялманлар
да, тябии ки онларын атяшиня ъаваб вермякля бир гядяр атышма олур. Бир аздан
сонра Месроп вя атлылары гачырлар. Бу гайда иля ермяниляр газахлыларла
ядавятин ясасыны гойурлар.”
Ермянилярин Мяммяд Кохайа кюмяк етмяк фактыны Газахда щеч бир гоъа
тясдиг елямяди. Ахы, биз о вахтларда да индики кими ермянилярля дцшмян идик...
Ядалят наминя демяк лазымдыр ки, бурада мцяллифи о гядяр дя эцнащландырмаьа щаггымыз йохдур. Нязяря алмаг лазымдыр ки, Нясиб Яфяндийев ясярини ашкарлыгдан ясяр-яламят олмайан бир дюврдя йазыб, 1983-ъц илдя ися чап
етдириб. Бу о вахтлар иди ки, губернатору, бяйи, ханы, коханы мцсбят образ кими вермяк гейри-мцмкцн иди.
Ясярдя беля бир ъцмля вар: “О, (Щ.Саныйев - Ш.Н.) Мяммяд Коханын чаполчуларындан Газах мащалыны тямизлямяк цчцн беля гярара эялмишди”. Инанырам ки, бурада да губернатор вязифяси, коха титулу, коха сюзц Мяммяд
Коханын башына гахынъ олуб. Щазырда Газахда, Даш Салащлыда йашайан гоъаларын щеч бири Мяммяд Коханын дюйцшчцляринин “чаполчулар” олдуьуну
тясдиг етмирляр. Яксиня, онлар щаггында ел гейряти чякян, торпаг уьрунда вурушан мярд иэидляр кими данышырлар. Торпаьыны, обасыны эавура вермяк истямяйян иэидляр эюрясян нийя “чаполчу” олублар?
Бцтцн бунлара бахмайараг, Мяммяд Коха шяхсиййятиня тянгиди йанашан
мцяллиф ону мцсбят образ, иэид ел башчысы кими тясвир етмядян ютцшя билмяйиб.
“Мяммяд Коха ялини чянясиня диряк вериб фикря эетди. О, гарайаныз, щцндцрбой, ъцссяли вя зящмли бир адам иди. Яйниндя эцмцш вязняли чяркязи чуха,
айаьында узунбоьаз чякмя, башында бухара папаг; щямишя гашгабаглы олан
Мяммяд Коханын ири эюзляри инди даща горхунъ эюрцнцрдц. Тяпядян дырнаьа
силащлы иди. Башыны цлэцъля гырхдырмыш, гара, галын быьыны йатымына сыьалламышды”.
Тарих елмляри намизяди, аьсаггал тядгигатчымыз Теймур Миралайев Эянъя-Газах гырмызы партизанларынын ингилабдан яввялки фяалиййятиндян ики китабча чап етдириб. 1963 вя 1970-ъи иллярдя чап олунан щяр ики китабчада Теймур
мцяллим хырда бир епизоду тякрар вериб, истещза иля Мяммяд Коханы “эцълц
голчомаг”, “истисмарчы” адландырыр.
1916-ъы илин август айында башынын дястяси иля Даш Салащлыдан Газаьа эедян
Мяммяд Коханы ясэярликдян гачан Аслан Искяндяроьлу вя Няби Яли оьлу тиканлыгдан атдыглары эцлля иля йцнэцл йаралайырлар. Явязиндя Мяммяд Коха она
эцлля атан Няби Яли оьлуну вуруб юлдцрцр, Аслан Искяндяроьлу ися гачаг дцшцр.
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Вяли аьа Дилбази вя Шямистан Нязирли. Бакы, 1983-ъи ил

Чох мараглыдыр, ясэярликдян гачан, верэи вермякдян имтина едян, цстялик
дя йолуну кясиб она гясд етмяк истяйян адама Мяммяд Коха бяс ня елямяли иди? Мцяллифин зорла “гырмызы партизан” адландырдыьы Аслан Искяндяроьлуну бир ил кечмямиш - 1917-ъи илин февралында Салащлы гачаьы Матус Аьаъан
оьлу юлдцрдц. Аталар демишкян, су чанаьы суда сынды.
***
Тале мяни бир тясадцфдян эюзял маариф хадими Вяли аьа Дилбази иля 1983-ъц
илдя Бакыда эюрцшдцряндя севинъимин щядди-щцдуду олмады. Юмрцнцн сон иллярини йашайан бу гоъа мяним ахтардыьым адам иди. Илк дяфя Щямид бяйин
1913-ъц илдя чякилмиш фотошяклини дя онда эюрдцм. Цзцнц чыхартдырыб юзцмдя
инди дя йадиэар сахлайырам. Щяля о вахтлар щисс елямишдим ки, вахт эяляъяк,
Щямид бяйин фаъиясини йазмаьа имкан дцшяъяк. Йетмиш ил Щямид бяйи “халг
дцшмяни” зянн едянлярин аъыьына ашкарлыьын ишыьы онун гаранлыг талейиня эеъ
дя олса шяфяг сачды.
Рящмятлик Вяли аьа Дилбази эимназийа илляриндян данышанда тез-тез кюксцнц
ютцряр, ири ала эюзлярини цзцмя зилляйиб сцкута даларды. О, бяйляря мяхсус быьларыны фикирли-фикирли гурдаладыгъа санки сюзцня, данышдыьы ящвалатлара да сыьал верирди.
- Щямид бяй дя йада дцшярмиш, ня вахтса йаздыгларыны охуйан олаъагмы?
- синядолусу няфяс алыб ялавя еляди. - Щейиф сяндян, Щямид бяй. Сяксян йашы
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ютцрмцшям, щяля онун кими ъясарятли оьул эюрмямишям.
Щямид бяй биринъи классик эимназийасында охуйанда яввялки танышлыьымыз достлуьа чеврилди. Мян
цчцнъц классик эимназийасында
охуйурдум. Икимиз дя Марийа
Василйевна
Оболонскайадан
франсыз вя рус дилляриндя ялавя ев
тящсили алырдыг. Бу гадын Мяммяд
Коханын танышы иди. О, бизим щяр
икимизи эимназийайа гябула щазырлашдырмышды. Щямид бяй ити зещинли
вя гочаг бир ъаван иди. Рус вя
эцръц диллярини мцкяммял билирди.
Оболонскайанын чох мащир
дярс кечмяси варды: Задяэан няслиндян олан бу йарашыглы гадын
сюзляри вя ъцмляляри авазла, хцсуси
ащянэля тяляффцз едярди. Щямид
Солдан Бюйцк аьа Дилбази, Щямид бяй Мащмудов
бяй онун биръя дейиминдян щяр
вя Вяли аьа Дилбази. Тифлис, 1913-ъц ил.
шейи гаврайыб юзцнцнкц едярди.
Мяня ися ики-цч дяфя тякрар сюйлярди. Бир дяфя щейрятини эизлядя билмяйян Марийа Василйевна деди ки, фяхр едирям, Щямид бяй кими йетирмям вар. Щейиф ки,
Татардыр (Азярбайъанлы - Ш.Н.). Эимназийаны гуртарандан сонракы язабыны
индидян дуйурам. Буну баша дцшмяйяъякляр. Щямид бяй дя од олуб юзцнц
йандыраъаг. Онда бюйцк шяхсиййятляря мяхсус инадкарлыг эюрцрям.
Щямид бяй о вахт сющбятляриндя тез-тез Мирзя Щцсейн Яфянди Гайыбовун,
Фиридун бяй Кючярлинин, Мяммядаьа Вякиловун, Ибращим аьа Вякиловун,
Иса бяй Абакаровун адыны чякяр, онларла эюрцшляриндян данышарды. Щеч вахт
щакимиййятя инанма, о фащишя гадын тимсаллы бир мяхлугдур - дейярди - еля ки,
дедийини елямядин боз цзцнц эюстяряъяк. Айаьы чарыглы кяндлинин е’тибары даща чохду, няинки, хром чякмяли графын, кнйазын, дювлят мя’мурунун...
1920-ъи ил майын 22-дян 30-дяк олан Эянъя гийамында Щямид бяй мусават забити кими иштирак етмишди. Гийам иштиракчыларынын чохусу рус вя ермяни
террорунун тязйигиндян горунмаг цчцн хариъя эетди. Щямид бяй ися Газаьа
эялди. Чох кечмяди, ону щябс едиб Бакыйа апардылар. Бир ай кечмяди гайыдыб
эялди...
180

ЭЦЛЛЯЛЯНМИШ АЗЯРБАЙЪАН ЭЕНЕРАЛЛАРЫ

КИМ ОЛСА ДА, ГОНАГДЫ...
1919-ъу илин сентйабрында болшевик Ялищейдяр Гарайев гязада кяндли гурултайы кечирмяк цчцн Газаьа эялир. Мейданда чыхыш едиб дейир ки, мющтярям
кяндлиляр, хябяриниз вармы, Русийада фящля-кяндли гардашларымыз ингилаб едиб,
мцлкядарын торпаьыны, сащибкарын завод, фабриклярини юзляринки еляйибляр?
Йерлярдян:
- Бяли, хябяримиз вар - дейя, ъаваб верирляр.
- Бяс онда сиз кими эюзляйирсиниз, ким эялиб варлыларын ялиндян торпаьы алыб сизя веряъяк? - дейир.
Бу, бир пара Газах аьа вя бяйляринин гязябиня сябяб олур. Ону кцрсдя чыхыш
едяркян вурмаг истяйирляр, амма нядянся ещтийат еляйирляр. Онсуз да бу болшевик Гарайев эеъя гатарына минмяк цчцн Аьстафайа эедяъяк, йолда гятля йетирярик - дейирляр.
Буну Мяммяд Коха ешидир. “Ким дя олса, гонагды, ону юлдцрмяк обанын
адына лякя эятиряр”, - дейя, е’тираз едир. Бир нечя е’тибарлы адамла болшевик Гарайеви Товуза эюндярир. - Апарын, чыхардын, бизим обадан о тяряфлярдя башына ня
эялир-эялсин, амма бизим елдя гонаг ганы ахыдылмасын.
Щямид бяй Эянъя гийамына эюря щябс олунанда йери дара дцшян Мяммяд
Коха она ял бойда бир каьыз эюндярир. Бу йахшылыьы унутмайан Ялищейдяр Гарайев Щямид бяйи щябсдян азад елятдирир. Гарайев рясми каьыз да эюндярмишди ки,
она Газах гяза щярби комиссарлыьында иш верин. Мян дя о вахт щярби комиссарлыгда ишляйирдим. Бирэя ишлядик. Щямид бяй бцтцн эцнц Гызыл Ордудан нифрятля данышарды. - Бу - дейярди, - Гызыл йох, гялп ордудур, таланчы ордудур, ган тюкян, истилачы ордудур. Мян юзцм шащидям, Самур чайыны кечяндян сонра XI Гызыл Орду бизим халгын башына ня мцсибятляр ачды. Диняни йериндя эцлляляди. “Галиб гызыл
орду” Бакыны аландан сонра ики щяфтя таланчылыгла мяшьул олду. Евляря эириб ана
вя баъыларымызын гулаьындан сырьаны, бармаьындан цзцйцнц зорла чыхардыр.
Щямид бяй Шура щюкумятиня зярряъя инам эятирмирди. Мян йени гурулушу
тя’рифляйиб, мцдафия едяндя сярт-сярт цзцмя бахыб дейярди:
- Йахшы, сян Аллащ, бясди, аз тя’рифля, эюрцнян даьын диби йахындыр. Сянин дя башыны бишириб йейяъякляр. Амма Вяли аьа, мян Шура адлы щюкумят танымырам, она
да гуллуг етмяйяъяйям. Мян бир щюкумят таныйырдым, она да аз-чох забит кими
гуллуг етмишям. О да Азярбайъан Демократик щюкумяти иди.
Ийирми эцн кечмяди, ипя-сапа йатмайан Щямид бяй йоха чыхды. Сораьы Гарайазы мешясиндян, Ъейранчюлдян эялди. Сонралар ики дяфя тутдулар. Бириндя Шякярин галасындан, о бириндя ися Бакыдан гачды. Бакы галасыны билмирям, амма Шякярин галасындан гачмаг щяр оьулун иши дейилди. Бу сярт режимли галадан индийядяк ъямиси цч дустаг гача билиб: 1914-ъц илдя Орта Салащлы кяндинин сакини Ъащанэир Кярим оьлу, 1920-ъи илдя Косалар кяндиндян Мцсейиб Мяшяди Ибращим
оьлу. Щямид бяй сонунъу олду...
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МЯЗЯМ ЯЩВАЛАТЫ, ОПЕРАСИЙА ИЛЛЯРИ
1926-ъы илдя тя’гиб олунан Мяммяд Коха гардашы Авдыны вя Щасаны да
эютцрцб Тцркийяйя пянащ апарыр. Коха щисс елямишди ки, эцълц туфан эюзлянилир. “Операсийа ямялиййаты” Газаьа вя онун кяндляриня дя айаг ачмышды.
Нясли бяй оланларын, шуралашмадан габаг йцксяк вязифя дашыйанларын, чар вя
мусават ордусунда гуллуг едянлярин “сяси алыныр”, вар-дювляти талан олунурду. Эеъянин бир вахты йерли милислярин кюмяйи иля Гызыл Орду ясэярляри кянди
мцщасиряйя алыр, зярряъя шцбщяляндийи адамлары бир йеря топлайыб хянъяри, тцфянэи тящвил вермяйи тяляб едирдиляр. Бя’зилярини “тройканын” акты иля кянддя
эцлляляйирдиляр. Ня мящкямя, ня дя прокурор сорьу-суалына ещтийаъ галмырды.
Асланбяйлидя Няъяфоьлу Мащмуду, Косаларда Няби вя Мцсейиб Мяшяди Ибращим оьлуну, Пойлуда Щаъан Ябдцлкяримоьлуну, Салащлы, Яскипара, Чайлы,
Алпоут кяндляриндя “тройка” чох беля эцнащсызлары эцлляляди. Онларла аиля
Газахыстана вя Сибиря сцрэцн еляди.
1929-ъу илдя Тцркийядян гайыдан Мяммяд Коха да беля бир одун-аловун
ичиня дцшдц.
Мяммяд Коханын гардаşы оьлу Явяз Мащмудов:
- Доьру дейиб аталар, ушаьын йадындан щеч ня чыхмаз. Онда он алты йашым
варды. О фаъияли эцнляр йадымда апайдын галыб.
1931-ъи ил февралын бириндя шиш папаглы ясэярляр сящяр тездян кяндимизи мцщасиряйя алдылар. Ев-ев эязиб силащы йыьдылар. Ъамааты кянд мейданына топладылар. Атамы ахтардылар, тапмадылар. О, чюлдя, колхозун памбыг йериндя ишляйирди. Атлы ясэярляр чапараг эедиб ону атдюшц мейдана эятирдиляр. Ъамаатын
арасындан дюрд няфяри - атам Авданы, Нязироьлу Абдулланы, Щаъырящимаьа
Миралайеви вя Алы аьа Вяли аьа оьлу Щалайбяйову айырдылар. Мяммяд Коханын тикдирдийи мяктябин диварына гаснадылар.
Командирляри деди ки, Коханын гардашы Авды бунлары башына йыьыб щюкумят ялейщиня данышдыьына эюря “халг дцшмяни” кими эцллялянирляр.
Атам биръя буну деди ки, ай ъамаат, щагсызлыьын, йаланын юзцнцз шащидисиниз. Сиздян биръя тявяггим вар, ахирят щаггымы щалал еляйин.
Мян дюзя билмяйиб атамын ял-айаьына дцшдцм. Ири эювдяли бир солдат мяни ъайнаьына алыб гыраьа еля атды ки, аьрыларын йери инди дя эизилдяйир.
Онда ямим Мяммяд Коханы Сибиря сцрэцн елямишдиляр. Няслимизин фаъияси бунунла гуртармады. 1932-ъи илдя ямим Мещди аьанын ики оьлуну - Щцсейни вя Ясяди эцнцн-эцнорта чаьы Газахда мящкямясиз эцллялядиляр. Оруъ ямимин оьлу Мащмуду, Коханын гызы Бадыны, кцрякяни Илйасы, баъысы оьлу Гара
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Вялини, ямим Мещди аьаны аиляликъя
сцрэцн елядиляр. 1941-ъи илдя нювбя
мяня чатды. Сябяби дя бу олду ки,
ямин Мяммяд Коха Газах губернатору олуб, атан “халг дцшмяни” кими эцлляляниб. Мян 1947-ъи илдя сцрэцндян гайытдым. Амма
ямим Мещди аьанын аилясиндян бир
няфяр беля гайытмады.
Йадымдадыр, 1929-ъу илдя сцрэцн едилян ямим Мяммяд Коха
1933-ъц илдя эялди. Шух йеришли, долу
бядянли Мяммяд Кохадан щеч бир
нишаня галмамышды. Киши бярк гоъалмышды, дярд ону ичяридян йемишди. Вахтиля хром чякмя, эцмцш
вязняли чяркязи чуха эейинян ъцссяли ямим инди даш кими аьыр керзи сапогда, нимдаш сырыглыда ъамаат
ичиня чыхмаьа утанырды. Няслинин
дармадаьын олдуьуну эюрцб лап
бищуш олмушду. Дуруб-отуруб аьлайа-аьлайа Щямид дейирди. Гоъалар ону инандырмаьа чалышырдылар ки,
Щямид саь-саламатды, Тцркийядя
йашайыр. О ися инанмырды:
Шивли оьлу Мящяммяд (1858-1954)
- Сиз йалан дейирсиниз, Щямид саь
Мяммяд Коханын ян садиг досту
олсайды, гардашым Авдыны эцллялямяздиляр - дейирди.
1933-ъц илин пайызында щушуну тамам итирди, цряйи партлайыб юлдц.
- Явяз ями, - дедим, - неъя олуб ки, сцрэцндян Мяммяд Коханы вахтындан яввял бурахыблар?
- Бунун да сябяби вар, оьул, йеня Мяммяд Коханын сяхавяти, вахтиля елядийи йахшылыьы, щалал тикяси орда да овсаната кечиб. Ямим юзц данышырды ки,
сцрэцн йериня чатан эцнцн сящяриси щамыны ъярэяйя дцзцбляр. Галабяйи полковник онларла таныш олмаьа эялир. Бир-бир щамыйа баха-баха кечяндя ямимин гаршысында айаг сахлайыр. Она диггятля бахыб йанындакы йавяриня:
- Бу кишини мяним кабинетимя апар, - дейя ямр едир.
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Ямим горхуйа дцшцр. Полковник эяляня гядяр цряйини йейя-йейя онун кабинетиндя отуруб эюзляйир. Бир аздан ичяри эирян полковник:
- Коха, сян щара, бура щара, бу ня аьыр сяфярдир?
Ямим чашыб галыр. Маты-муту гурумуш щалда полковникя бахыр, амма
бир шей анлайа билмир.
Полковник эцлцмсцнцб:
- Дейясян мяни танымадын, йаддашыны бир йохла, - дейиб танышлыг верир 1915-ъи илдя Тифлисдя мяня елядийин йахшылыьы ня тез унутдун? Биз сянинля
Дилиъанда дуз-чюряк кясмишик. Сящяря гядяр давам едян мяълисин щагг-щесабыны да сян вердин, достлары ня тез унутдун, Мяммяд Коха?
- Мяндя инди дост танымаьа щал галмайыб.
- Фикир елямя, мцдрик бир Азярбайъан мясялиндя дейилир ки, иэидин башы галда
эяряк. Тале бизи эюр щарда эюрцшдцрдц. Щяр щалда хятриня дяймярик, ня гядяр
мян бурдайам, щюрмятини сахлайаъаьам. Чалышарыг саь-саламат гайыдасан.
Хейирхащ полковник, ямим Мяммяд Коханы мятбяхдя баш ашбаз тя’йин
едир. Бир эцнцнц цч эцн йазыб, дюрд илдян сонра ону бурахдырыр. Ямим Казан шящяриня эялиб чыхыр, билетини алыб стансийада гатар эюзляйирмиш. Бурда бир
няфяр диндашы аьлайа-аьлайа дилянчилик едирмиш, ъаныйанан ямим ону йанында
отурдуб пул-пара верир. Дилянян дейир ки, дустаьам, бурахылмышам, пулум
йохду ки, билет алыб евимя эедям. Ямимин йазыьы эялир, она да билет алыр, бирэя йола дцшцрляр. Йол бойу ямим буна юз фаъиясини, полковникин она йахшылыьыны, сцрэцндян дя пуллу-паралы саь-саламат гайытдыьыны ачыб данышыр. Цч сутка йол эялирляр. Эеъя су цстцня чыхан ямим гайыдыб эюрцр ки, ня билет алдыьы
йол йолдашы вар, ня дя юзцнцн чамаданлары. Намярд, ямимин няйи варса,
оьурлайыб арадан чыхыр. Ямим бу ящвалаты данышанда бярк сарсынты кечирярди,
йана-йана: “Нийя инсанлар корланды, - дейярди. Ийирминъи илдя вар-дювлятими,
мал-гарамы Шура щюкумяти аланда щеч беля сарсылмадым”.
***
“Тройка”нын далынъа “Мязям иъласы” башланды. Ики няфяр гяфил Мязям кяндиндя пейда олду. Юзлярини Бакыдан е’зам олунмуш тцрк нцмайяндяляри кими тягдим етдиляр. Яслиндя ися Тцркъя тямиз данышан Тцркийяли ермяниляр иди.
Мязямдя отуруб тяблиьата башладылар ки, йахын вахтларда Тцркийя иля мцщарибя олаъаг. Мцщарибядя Тцркийя галиб эяляъяк, Азярбайъаны эавур дювлятинин ъайнаьындан хилас едяъяк. Кяндляря тяблиьатчылар эюндярирдиляр ки, ким
щансы силащы алмаг истяйир, цзяриня щансы вязифяни эютцрцрся “Мязям иъласы”нын
цзвц олсун.
Хошбяхтликдян “иълас”ын цзвлцйцня йазылан олмады. Аз сонра мя’лум олду
ки, бу, шура щюкумятинин сынаг тяблиьаты имиш. Шура щюкумяти билмяк истяйир184
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миш ки, Тцркийяйя ряьбят бясляйянляр кимлярдир. Е’зам олунанлар да, Бакыдан
йох, Йеревандан эялмя, вахтиля Тцркийядя йашамыш ермяни дашнакларыдыр.
“Мязям иъласы”нын цстцнц ачан ики ермяни гачаьы олду. Даш Салащлы гачагларына сыьынан гачаг Ваной вя Щампой Эод кяндиндя шяхси дцшмянлярини юлдцрцб гачаг дцшмцшдцляр. Мцсялманлара тяля гуран да онларын ган дцшмянляри имиш.
ЩЯМИД БЯЙИН ЮЛЦМЦ
Шура щюкумяти гуруландан сонра Щямид бяй она табе олмаг истямяди. Дювлят органларынын щеч бир тяклифини гябул етмяди. Щеч кяся тохунмур, габаг кясиб сойьунчулуг да етмирди. О, йалныз она щцъум
едян ермяни милис дястясиня вя она тохунанлара гаршы вурушурду.
Ящмяд аьа Пашайев.

Йени эялян шура щюкумяти Азярбайъан Демократик щюкумятинин ясэяр вя
забитляри иля чох амансыз ряфтар еляди. Бакыйа эирян “азадлыг” ордусу Милли Ордунун 12 эенералыны, 48 забитини вя чохлу сайда ясэярини 1920-ъи ил майын 25дя мящкямясиз эцллялятди. 600-я гядяр забити олан Азярбайъан ордусуну болшевик истиласы пярян-пярян салды. Онларын яксяриййяти Ирана, Тцркийяйя, Алманийа вя Франсайа гачмаьа мяъбур олду. Имкан тапыб гача билмяйянляри Сибиря, Газахыстана вя Соловетск адаларына сцрэцн елядиляр.
1920-ъи илдя полковник Рцстям аьа Шыхлински Бакыда эцнащсыз эцлляляняндя Щямид бяй шура щюкумятиня инамыны тамам итирди. О, Ирана кечди. Дивизийа командири, эенерал-майор Ъавад бяй Шыхлински иля эюрцшдц. Ъавад бяйдян юйрянди ки, атасы Мяммяд Коха Тцркийянин Сарыгамыш мащалындадыр.
Атасынын йанына эялиб хейли бирэя йашадылар.
***
Кючмяк вахты эялиб чатмыш бу вяфасыз дцнйадан,
Кюч йолунда галан бизик, чохдан кечиб кариван.
Йол цчцн бир азугям йохдур, анъаг ня едяк,
Сяфяримиз узагдадыр, хябсизик йоллардан.
Сян кяримсян, ящф едянсян, рящм едянсян, ай аллащ,
Ялимиздян тут ки, бизик гол-ганадсыз натяван!
Хагани Ширвани.
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Атлылар чох да уъа олмайан тяпяни цзц ашаьы ендиляр. Таланын гыраьындакы
булаьа чатар-чатмаз тяк армудун кюлэясиндя цч-дюрд гарачыйа раст эялдиляр.
Ат айагларынын сясини ешидяндя онларын щамысы эерийя дюнцб йолчулара бахдылар. Орта йашлы, пяришан сачлы арвад юз дилляриндя йолдашларына няся дейя-дейя
Коха эилин дястясиня йахынлашды. Яввялъя Мядяд бяйя цз тутуб:
-Уьуру хейирлиляр,-деди, эялин фалыныза бахым. Узаг мянзил кясиб эялирсиниз.
Беля шейлярдян хошу эялмяйян Мядяд бяй Вякилов:
Мянлик дейил, щамымызын бюйцйц о кишиди, онун бяхтиня ня чыхса, бизим
цчцн дя гябулдур-дейиб Мяммяд Коханы эюстярди.
Цзцнц туршудан гарачы дярщал ондан араланды. Шястля Кохайа ял ачды.
- Баба,-деди, -сян сяхавятли вя мярд бир киши, иъазя вер башынын дястясиня вя
сянин ъанына хейир-дуа верим. Фалына бахым, инанмасан нязирими габагъадан вермя.
Коха эцлцмсцнцб:
-Щардан билдин мян, мярд вя сяхавятлийям?
-Буну вцгарындан вя эюзляриндян эюрцрям,-дейиб гарачы ширин дилини ишя
салды. Бир аз да йахына эялиб Коханын сол ялиндян тутуб овъуну ачды.-Ач,- деди овъуну ач, горхма, сяня Аллащ еля бир гисмят вериб ки, эетдийин мяканда
ян язиз адамынла эюрцшцб сонсуз севинъ нуруна бяляняъяксян. Амма бу
мяканда сяня узун мцддят галмаг гисмят олмайаъаг. Саь-саламат вятяниня гайыдаъагсан.
Сярт сясли Мяммяд Коха:
-Мяним вятяним еля цз тутуб эетдийим йердир. Мян тцркям. Сян ня данышырсан?-дейя щирсля ъаваб верди. Гарачы эцлцмсцнцб:
-Йох, баба, мяни чашдырма дайан, щяля бурда сянин бяхтиндя чох узун
йоллар эюрсянир. Юзц дя чалын-чарпаз йоллар... О да бурда, бу торпагда йох,
гайыдандан сонра олаъаг. Сяни гцрбят эюзляйир, бир хейли дя язаб чякмяк талейиндя ачыг-айдын эюрцнцр. Сяндя язиййяти чякмяйя дюзцм дя олаъаг, амма
щясрят сяни гоъалдаъаг. Ики-цч ил яввял чох фираван щяйат, гайнар юмцр йашамысан. Дцздцр, о гцрбят дедийим йердян дя саь-саламат гайыдаъагсан...
-Сонрасы бяс неъя олаъаг? - Коха щяйяъанла сорушду.
-Сонрасыны демирям, о галсын сян гайыдана. Мяня пай вермясян дя олар,
амма гисмятиндя оланы дедим. Инъидин?- Гарачы эирдя эюзлярини она зилляди.
Она тяфяррцнъля бахан Коха:
-Йох,-нийя ки... Коха еля бил фикирдян айылды. Гарачы араланмаг истяйяндя
голуна тохунуб-дайан, деди,- мян еля кишийям ки, индийя кими миннятли чюряк
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йемямишям-Чашгын щалда-Сянин зящмят щаггын няди, гарачы гызы?-Ялини ъибиня салыб бир Николай червону чыхартды.
Арвад пула эюзуъу бахыб эцлцмсцндц:
-Онун-деди, баба, сащиби кими пулу да юлдц. Инди о пул олду дямир парчасы...
Коха тез ялини дюш ъибиня салыб бир нечя шура манатлыьы чыхартды. Бирини она узадыб:
-Ал, деди- щалалын олсун дцз данышдыьына эюря.
Гарачы гадын он манатлыьы алыб юпдц. Кишийя мящяббят долу нязярля бахыб баш ендирди. Коха щяля дя гуруйуб йериндя дурмушду. Гарачы гадын эедя-эедя ганрылыб:
-Гисмят олса беш ил сонра мащалында эюрцшярик-деди- саь ялини галдырыб беш
бармаьыны эюстярди. Ики аддым аралыда йолдашлары иля дейиб-эцлян Мядят бяй:
-Ня олду, а Коха,-деди, дейясян гарачы гызы сяни яфсунлады. Яйя, онлара
инанма бош-бош данышанды бу сярэярдан ушаьы.
Коха Татоьлунун вердийи суйу ичиб:
-Сиз дя лаьлаьы елямяйя вахт тапдыныз. Амма валлащ, бязи шейляри йаман
дцз деди. -Коха цряйиндя, гялбян гарачы арвадын дедийинин щамысына инанмышды.-Эедирям,-деди, яэяр онун дедийи кими Щямид баламла Тцркийядя эюрцшя билсям гайыданда гарачы арвады тапыб бир халис яшряфи веряъям она...
Мядят бяй:
-Ай тапдын ща... Гарачы бу эцн бурдады, сабащ ъящяннямин исти буъаьында. Бялкя йаны бузовлу бир иняк дя верясян?
-Мяним, йа да гарачы гызынын гисмятиндя варса, тапышарыг.-деди,-Мяммяд
Коха, - цзцнц гардашы Авдыйа чевириб дурун тярпяняк, йолчу йолда эяряк...
Атланыб Сарыгамышын адыны билмядийи таласындан тярпяндиляр.
Байагдан фикир-хяйал ичиндя атын йалманына баха-баха эедян Мяммяд
Коха бирдян-биря диллянди:
-Айя, а Мядяд бяй, мяним гарачы арвадына инанмаьыма ирад тутурсунуз,
щисс еляйирям ки, щяля цряйиниздя эцлцрсцнцз дя.
Мяммяд Коха кцрян Дилибозун башыны бурахмышды. Татоьлу, Мядят бяй
вя дястядякилярин щамысы Кохадан эери галмамаг цчцн сцряти артырараг атларыны дюрддямя иля сцрцрдцляр.
Фикир-хяйал ичиндя атын ипяк кими титряйян йалманындан эюзцнц чякмяйян
Мяммяд Коха:
-Билирсиниз, гардашлар, -деди мяним башыма эялиб ахы! Он алтынъы илин бир пайыз эцнц Эянъяйя эетмишдим. Достум Наьы бяйля Сярдар баьына эязмяйя
чыхмышдыг. Йениъя бир чинар дибиндя отурмушдуг. Йаны ушаглы бир гарачы арвады эялди. О, щяля бундан да йашлы иди. Дцзц мян говмаг истяйирдим Наьы
бяй гоймады, ялини ъибиня салыб пул верди гарачыйа. Пулу алан гарачы эетмяди.
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Наьы бяй тяпинди ки, рядд ол, пулуну алдын даща ня истяйирсян? Мян дя ялими
ъибимя саланда гарачы: “аьа, дайан деди, фалыныза бахым сонра верярсян”.
Онда мян дедим ки, кечмишимизя йох, эяляъяк фалымыза бах, эюряк ня олаъаг?
Гарачы яввялъя Наьы бяйин ялини истяди, ялини вермяди Наьы бяй.
-Йахшы эял мяним ялими тут, фалыма бах -дедим.
О, ъибиндян сары бир парча чыхартды, балаъа стяканын аьзына гойду. Она баха-баха:
-Аьалар,-деди, чох йахын заманларда чар тахтдан дцшяъяк. Юлкядя гаршылыглыг олаъаг. Йени щюкумят эяляъяк, бу эцн вязифядя оланлары, аьа вя бяйляри кулак ады иля эцлляляйяъякляр. Бу эцн вязифядя оланларын щеч бири о щюкумят
эяляндя юз яъяли иля юлмяйяъяк. Гаранлыг камераларда, узаг сцрэцнлярдя чохлу адам гырылаъаг.
Бурайа чатанда Наьы бяй щирсляниб гарачыны говду. - Кефими позду-дейиб
щирслянди, гоймады мян дя пул верям.
Инди дейин эюрцм гардашлар, гарачы дейянляр олду, олмады. Бах, о вахтдан
мян бу гарачы тайфасына инанырам.
***
1926-ъы илин яввялляриндя Совет щюкумяти юлкядян гачанларын баьышланмасы вя яфв олунмасы щаггында фярман верди. Бу фярман Вятяня гайытмаг щясрятиля цзцлян Мяммяд Коханын цряйинъя олду. Амма оьлу Щямид бяй гайытмаьа разылыг вермяди.
- Ата, - деди, - сян Коха да олмусан, эенерал-губернатор да, амма нясли-няъабятинля ряиййятсян. Гайыдыб кянддя якин-бичининля мяшьул олсан, бялкя
дя Шура щюкумяти сяня дяйиб-тохунмаз. Унутма ки, мян Мусават забитийям, дювлятя, йени щюкумятя гаршы гийамчы олмушам. Йени щюкумят мяня
Эянъя гийамында елядиклярими баьышламаз. Бир дя бу фярмандакы яфв олунмайа щеч инанмырам. Сянъя, бу, сянин, мяним кимисини чаьырыб йенидян тора
салмаг дейилми? Эедин, ямим Авды да эедир, уьурунуз хейир олсун, йеня дейирям, амма ещтийатлы олун, бу баьышланмадан щеч эюзцм су ичмир. Бу, болшевик биълийиня даща чох охшайыр...
Мяммяд Коха бир нечя йахын адамы иля эери гайытды. Щямид бяй ися Аннахоьлу Мядяд бяйля 1930-ъу иля кими Тцркийядя галды. Аз сонра Вятян, торпаг щясряти ону да чякиб эятирди. Онда Мяммяд Коха сцрэцн олунмушду.
Узагэюрян Щямид бяйин эялиши “операсийа ямялиййаты” илляриня, эцълц
тя’гиб, тутщатут эцнляриня дцшдц. О, башынын дястясиля гачаг кими эязмякдян
башга чаря тапа билмяди. Йенидян Авей вя Одун даьлары, Ъейранчюл дцзянляри, Ханлыглар мешяси онун мяскяни олду. Тале онун ъаван юмрцня нюгтяни
бир тясадцфдян гойду.
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УЛУ ТАНРЫДАН ДИЛЯК
Цмидсизлийя гапыланда адам цзцнц кимя тутмалыдыр? -Аллаща,щяля ушаглыгдан цряйиндя кюк салмыш вя щеч вахт шякк елямядийи дини етигада. Йашамаг цчцн йемяк, гида ня гядяр лазымдырса, мяняви щяйат цчцн дя мяняви гида-дуа бир о гядяр ваъибдир.
Лев Толстой.

Т

ахта барак исти олдуьундан дустаг Мяммяд Коха дяри эюдякчясини чыхарыб кянара атды. Щямишя сандыгчанын бюрцндя сахладыьы афтафаны йарыйа
гядяр су иля долдурду. Дястямаз алыб ъанамазы йеря сярди. Цзцнц гибляйя тутуб,
дизлярини ъцтляди, ашаьы чюкдц. Ани олараг башы ашаьы сцкутла дайанды. Яллярини Аллащын дярэащына галдырыб намаза башлады.
Гадир Аллаща йалваран Мяммяд Коха сусуб, гяддини дцзялтди. Вцгарла дизи
цстя дайаныб, бир нечя дягигя йериндян тярпянмяди. Алнындакы сойуг тяри ялинин
далы иля силиб, кюксцнц ютцрдц. Щяля дя дизи цстя галан Коха инди дуа охуйурду.
Ян чох беля щалларда ютцб кечян эцнляр язаб верирди она. Варлыьына щцъум
чякян аъы-ширин хатиряляр дящшятли дяряъядя инъидирди, щяйата, йашамаьа инамыны аз гала итирирди. Ири эювдяли кишини зяифлядиб, ону хястящал вязиййятиня салырды.
Мяммяд Коханы инъидян, инсанлара инамыны итирян, шейтан донуна эирян бязи кишилярин данос йазыб цзцня дурмалары иди. О, кишиляр ки, вахтиля Мяммяд
Коха онлары вязифяйя гойуб, чюряк вермишди. Шура щюкумяти эялди, онлар да
ъилдини дяйишиб олдулар болшевик. Совет органларында ишя эириб обадакы ясл кишилярин, аьа вя бяйлярин гяними олдулар. Онлары кечи гиймятиня сатдылар. Бу анларда щяля ушаглыгда юйряндийи дуаны о юз-юзцня охуйур вя Аллаща йалварырды ки, Илащи хилас еля мяни бу гарабасмалардан, чыхарт гялбимдян шякк-шцбщяни, о наданларын адыны йадыма салмаьа мяня имкан вермя, узаг мясафядян
дя олса онларын мурдар сифятини хяйалыма беля эятирмяйим.
Щяр дяфя ел-оба йадына дцшяндя дустаг Мяммяд Коха чалышырды ки, хяйалян дя олса йахшы кишилярля щямсющбят олсун. Она эюря ян чох хатырладыьы щям
кяндлиси Сяттароьлу Нуру иди. Нуру бамязя, щазыръаваб вя сюз алтында галан
адам дейилди.
...Бир эцн Мяммяд Коха Нуру кишини чаьырыб она хейли пул верир.
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-Байрам йахынлашыр,-дейир,- апар бу пуллары касыблара, йетим-йесиря пайла,
гой аьыз ширинлийи иля байрам елясинляр.
Сяттароьлу Нуру Коханын вердийи пуллары сон гяпийиня гядяр эятириб Ъябиоьлу Мяммядя верир.
Ики эцндян сонра Коха ону йанына чаьырыб сорушур:
-Айя Нуру, ня олду пуллары йетим-йесиря пайладынмы, кимляря вердин?
Нуру Сяттароьлу:
-А Коха, дейир-вердийин пулларын щамысыны апарыб Ъябиоьлу Мяммядя вердим.
Коха щирсляниб дейир:
-Айя беля филан оьлу, Ъябиоьлунун вары-дювляти башындан ашыр. Касыб-кусубу, йетим-йесири гойуб пулу нийя она верибсян?
Нуру:
-А Коха, язизим, щирсляниб елямя-дейир. Аллащ вары-дювляти Ъябиоьлуна вериб, мян дя апарыб она чатдырдым. Аллащ мяндян аьылсыз дейил ки...
Коха да эцлцб ютцрцр, бамязя достунун хятриня дяймир.
...Коханын, бамязя досту Нурунун ялиня щарданса хейли гыр кечибмиш.
Кянддян юзцня бир йолдаш да эютцрцб гыры сатмаьа Борчалыйа эедирляр. Гыр
аланлардан бири сорушур ки, айа, гардашлар, адятян гыр сатанлар Бакыдан олурлар. Сиз щаралысыныз, щеч Бакы ящлиня охшамырсыныз?
Нуру тез ъаваб верир ки, Газаьын Хаъъалы кяндиндяник, язизим.
Гыр алан араланан кими йолдашы дейир:
-А Нуру, Хаъъалы кянди няди, юз кяндимизин адыны нийя демядин?
Нуру киши эцлцмсцнцб:
-А сарсаг,-дейир, гыр сатдыьымыз йетмир, йох бир кяндин адыны да биабыр
едяк. Бизим арвадын адыны дедим гой, эедиб Газахда Хаъъалы кянди ахтарсын эюрцм тапа биляъякми? Бирдя ки, Мяммяд Коха гыр сатдыьымызы ешится
кяндя гайыданда сяни дя, мяни дя эцллядян кечиряр.
Ютян эцнлярдя олмуш ящвалатлары хатырлайан дустаг Мяммяд Коха быьалты эцлцмсяся дя дцшдцйц сцрэцн щяйатындан чох оьлу Щямидин интизары она
язаб верирди. Няйи унутса да биръя оьлу Щямид бяйи йаддан чыхарда билмирди. Щямид бяйин ъялайи-вятян олуб Тцркийяйя эетмяси, Шура щюкумятиня бойун яймямяси, инди щарда олмасы ону фикирдян-фикиря салырды. Ня гядяр дцшцнцб-дашынырдыса оьлунун бу щярякятиня ня щагг газандыра билир, ня дя сонуну йахшы эюря билмирди. Байагдан нимдаш намаз палазы цстцндя гуруйуб галан дустаг Мяммяд Коха:
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-Ей рящмдил Аллащ,-деди, няслимя эялян бу бяладан бизи хилас ет! Щарда,
щансы мягамда сянин щцзурунда эцнащ иш тутмушамса, мяни баьышла. Кярамятиня гурбан олум, она мин шцкцр. Щеч вахт сянин бяндяни щагсыз йердя инъитмямишям. Кящяр ат белиня галханда да, уъа-уъа рцтбялярдя дя сянин варлыьыны унутмамышам. Йетим-йесиря пай вериб, ял тутмушам. Оруъуну тутуб,
намазыны гылмышам. Ахы, инди бу язаблы сцрэцн щяйаты ня цчцндцр?
Ей дярэащы уъа олан худавяндя, йер цзцнцн сащиби юзцнсян, бяндяни дя
юзцн йаратдын, юзцн дя она бахт, йыьвал вер. Мяня нцбар кими пай вердийин
биръя балам Щямид бяйи мяня чох эюрмя, ону уъа ганадын алтында гору.
Пярвярдиэара, гой гцрбятдяки биръя балам Щямидин гышы мцлайим, йазы йаьышлы кечсин. Ъялайи-вятян оланларын, щябсхана кцнъцня атыланларын, йетим-йесирин дадына йет. Илащи, биръя баламы, бцтцн мяхлугаты шейтан шяриндян, зянян
мякриндян гору.
Мярщямятли, рящмли Аллащым, сяня ибадят едирям, йалныз сяндян кюмяк диляйирям.
Коха, дуасыны битириб, салават чевирди, ъанамазы сялигя иля бцкдц. “Аллащц-якбяр, кяряминя мин шцкцр”,-дейиб айаьа дурду. Палазы щямишяки йериня гойду.
Мцдрик атанын хейир-дуасы йеэаня оьлу Щямиди 1930-ъу илин йазына кими
горуйа билди.
***
...Онлар бир ахшам Даь Кясямян мешясиндяки Щаъы Йусиф аьанын йатаг дамларына эялдиляр. Йатаг бом-бош иди. Йайлаьа галхан ел Алпоут йурдуна, Дялик
дашын йанына дцшмцшдц. Илйас о тайа, Гарайазыйа кечмяйи мяслящят билди:
- Эедяк, дядя-бабамызын Мещраб йатаьына...
Щямид бяй е’тираз еляди:
- Ора узагды, ушаглар йорулуб, ялдян дцшцбляр. Щям дя ораны ермяни отрйады
бярк эцдцр. Бура мешялик олдуьундан ермяни дястяси горхусундан эеъяляр йахын дцшя билмир. Эеъяни бурда галаг, сящяр тездян Дилбазиляр мешясиня чякилярик.
Эеъя йарысы эюзятчи гойулан Тапдыьы йуху бярк тянтитди. Ашаьы булаьын цстцня ениб, ял-цзцнц йуду. Ахарын ашаьысында щюрцклянмиш атлара баш чякди.
Йухары гаша чыхыб Авей даьына, Даш Салащлыйа щясрятля бахды. Кянддя нюгтя
бойда кюзярян бир-ики чыраг ишыьындан башга щеч ня эюря билмяди. Отуран кими йеня мцрэцляди, йуху она аман вермирди. Гайыдыб Илйасы ойатды. Йарыйухулу Илйас эюзлярини ювкяляйя-ювкяляйя:
- Абдулланы ойат - деди, - о дюзцмлцдц.
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- Яйя, инсафын олсун,
о йазыг ютян эеъя дя
йатмайыб, дур, бир аздан дан аьараъаг, бир
тикя чимир алым, эюзлярим аъышыб йаныр...
Илйас тцфянэини эютцрцб чюля чыхды. Йухусуну даьытмаг цчцн дамларын архасына кечиб, сал
гайанын чюкяйиндяки
йаьышдан галма судан
цзцня вурду.
Мяммяд Коханын баъысы оьлу вя кцрякяни Илйас Нясиб оьлу
Кясик-кясик ат кишнярТцркийядя мцщаъирят илляриндя аиляси иля
тиси ешидяндя яли щавадан
асылы галды. Тяпянин ашаьысында йящярли-йцйянли бир ат дайанмышды. Сяксякя иля
она бахан атын цстцндя щеч кяс йох иди. Илйас ашаьы синди. Архасынъа адам эялиб-эялмяйяъяйини эюзляди. Ат эащ йери ийляйир, эащ да кясик-кясик горху иля эцмцлдянирди. О синя-синя бир тиканын далындан о бирисиня кечди. Атын габаьына
дурду. Хырдаъа бир даш атыб она яркля, сащибисайаьы тяпинди. Ашаьыда Илйас эилин атларындан бири кишняйяндя набяляд ат онлара тяряф эютцрцлдц. Атлар бир-бирини имсиляди. Илйас ещтийатла йахынлашыб пишик ъялдлийи иля онун йцйяниндян йапышды. Ат бярк эери дартыныб илан кими фынхырды, эюзлярини бярялдиб щейрятля Илйаса бахды. Илйас ону ширин-ширин мучгурду, ещтийатлы аддымларла йахынлашыб, охшайа-охшайа яввялъя цзцнц, сонра йалманыны сыьаллады. Ъибиндян бир тикя чюряк
тапыб она узатды. Чюряйи йейян ат эярили айагларыны тамам бошалтды. Чидар
цчцн боьазына доланмыш чатыны ачанда, рам олмуш ат щеч бир мцгавимят эюстярмяди. Илйас ону аьаъа баьлады. Яйилмиш йящярини дцзялтди, йящярцстц зяриф
халчайа йапышмыш йабаны отлары тямизляди. Эюзц халчанын цстцндяки яйри-цйрц
йазыйа саташды. Ня иллащ еляди охуйа билмяди. “Ермяни атыды” - дейя фикирляшди.
О, эери гайыдыб йолдашларыны ойаданда артыг дан йери аьармышды. Булагда
ял-цзлярини йуйуб атландылар.
- Бу ня атды, ай Илйас, киминди? - Абдулла сорушду.
Щамы йцйяни чякиб дан гаранлыьында йад ата бахды. Тапдыг лап йахын эялиб:Бу ат мяня таныш эялир, - деди, - гардашлар, - бир аз дурухуб - Щямид, бу билирсян киминди, Баллы гайа кяндиндя юзцндян дейян бир дыьа вар - Ъащан дыьанынды бу ат. Эюрцнцр, щяфтя базарына эедирмиш, ат ону йыхыб гачыб.
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- Дцз дейирсян, бу эцн дя базарды, ола биляр.
Илйас неъя бир фяндля аты тутмаьыны данышды. Щямид бяй она ахыраъан гулаг
асмайыб:
- Нащаг тутмусан, - деди - эяряк бурахайдын чыхыб эедяйди, няйимизя лазымдыр?
- Щямид бяй, инсафын олсун, беля ъейран кими аты да ялдян бурахмаг олармы?
- Сонра да бцтцн обайа, еля сяс йайылаъаг ки, Щямид эилин дястяси сойьунчулугла мяшьулдурлар. Кими инандыраъагсан ки, ат юз айаьы иля эялиб чыхыб.
Илйас йарызарафат, йарыинъик:
- Кор Гянийя веряъям, миниб кеф елясин...- деди.
Атлары сцрцб о тайа кечдиляр. Сола бурулуб, галын мешядя эюрцнмяз олдулар. Эцняшин гызылы шцалары эюйцн ятяйини гызарданда Дилбазиляр таласына чатыб
чюряйя отурдулар. Атлары бир аз ашаьыда, таланын гыраьында щюрцйя ачдылар. Щямид бяй цзц атлара тяряф отурмушду.
- Илйас, - деди, - дыьанын аты шешяляниб кясик-кясик кишняйир, еля щей эцмцлдянир, щеч отламыр. Йа гурд-гуш эюрцб, йа да чюллцйя алыша билмир. Цзцлмцш
еля щей бойланыр...
Илйас отурдуьу йердя эерийя дюнцб, лаьла, ата баха-баха:
- Яйя, бу кюпяк оьлунун аты нийя фараьат дурмур, бялкя ермяни дыьасы далынъа эялиб, она эцмцлдянир.
Щамы эцлцшдц. Атлардан эюзцнц чякмяйян Щямид бяй йериндя дикялиб
айаьа дурду. О, айаьа дуран кими ики эцлля далбадал ачылды. Щямид бяй яввял
омбасыны, сонра гарныны тутуб ики гатланды. Илйас чюряк ялиндя щейрятля Щямид бяйя бахды. Ъялд тцфянэи эютцрцб айаьа дурду.
Абдулла гышгырды:
- Дыьады, оду, гачыр, - дейиб эцлляни-эцлля далынъа ата-ата цзц ашаьы енди.
Йаралы Щямид бяйи эютцрцб цзцашаьы ендиляр. Хейли эетдиляр, ганы сахламаг
мцмкцн дейилди. Щямид бяй ялиля “дайанын” ишаряси верди.
- Мяни апармаьын хейри йохду, - деди. - Эеъди, гойун ращатъа юлцм...
Долухсунан Илйас ашаьы яйилиб онун цзцндян юпдц, тясялли верди:
- Ай гаьа, няди данышдыьын, юлцм няди, зад няди, бир аз да ашаьы еняк, Ъяфярлидян тцркячаря щякимлярдян бирини эятирярик... Сяндя щеч ня йохду.
- Йох Илйас, эеъди. Юлцмцм чох уъуз олду... - Саь ялини щейсиз щалда йухары галдырды. Овъу ал ган ичиндяйди. Сон дяфя зорла эцлцмсцнцб: - Сян Аллащ,
дыьанын ъейран атыны кор Гянийя вер, гой миниб кеф елясин, - дейиб эюзлярини
йумду.
1991-ъи ил, апрел
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НЯР МЯММЯД КОХАНЫН ИЗИ БУ ЙЕРДЯ
Илляр эялиб кечди. Цч гяриня бир ясри тамамлады. Кюнцллярдя йашайан елин
гейрятли оьлу Мяммяд Коха йеня унудулмады. Нящайят XXI ясрин 2006-ъы
илинин йайында мярд Дашсалащлылар кечмиш эенерал-губернатор Мяммяд Коханын 1914-ъц илдя инша етдирдийи булаьын йени ачылышына топлашдылар. О эцн уъа
Авей даьынын башында ня чян варды ня дя чискин. Эцняшин дцнйайа нур
сачдыьы бир эцндя мин евли Дашсалащлылар ахын-ахын эялиб улу Авейин синясиндя
мяълис гурдулар. Мащир щейкялтараш Ариф Газыйевин вя Рамиз Исми Гайанын
мящарятля йаратдыьы барелйеф-абидяни зийарят етдиляр. Ел ашыьы Сагиф, халг
мцьянниси Сащиб Газахлы Мяммяд бабанын шяряфиня шеирляр вя няьмяляр
охудулар. Аьсаггал вя аьбирчяклярин узун илляр црякляриндя йашатдыглары аъылыширинли хатиряляр дя диля эялди.
Уъа бойлу, дцз гамятли аьсаггал Тащир Байрам оьлу микрафона йахынлашыр,
цряк сюзлярини шеирля билдирир:
Кяндимин Кохасы ел аьсаггалы,
Щюкцмдар сифятли, ай Мяммяд Коха.
Аллащдан алмышды аьлы, камалы,
Мярд киши гейрятли, ай Мяммяд Коха.
Мярифятдя, сяхавятдя сян тякдин,
Дашсалащлы цчцн биналар тикдин,
Авейин кюксцндян булаг да чякдин,
“Дамъылы” сярвятли, ай Мяммяд Коха.
Авей даьынын сярт гайалы дюшцндя бир гартал
сцзцрдц. О сцрятля ашаьы енир, дохсан ики ил
яввял Коханын якдийи уъа чинарлардан биринин цстцня гонуб щейран-щейран
ашаьыйа булаьа вя адамлара бойланырды. Гоъалар кювряля-кювряля гартала
бахыб дейирдиляр:
- Губернатор Мяммяд бабамызын наращат рущудур гонаг эялиб бизляря.
Мяълисиня хейир-дуа верир.
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Ел аьсаггалы Исмайыл Щаъыйев:
- Щарда кяндимиз Даш Салащлынын ады
чякилир, орда мярд бабамыз Мяммяд
Коха йада дцшцр. Ону таныйан, щаггында
ешидян ондан ибрятамиз ящвалатлар данышыр.
Мяммяд баба саьлыьында да кяндимизин
сайылыб-сечилян кишиси олуб. Бу эцн дя
эяляъякдя дя, о щюрмятля йад еиляъяк.
Бахмайараг ки, тоталитар Совет режими онун
адына вя фяалиййятиня гадаьа гоймушду.
Щяр бир Дашсалащлы онун хейирхащлыьыны,
кяндимиз цчцн елядийи явязсиз йахшылыглары
варлыьында йашадыр...
Аьсаггал мцяллим Мещралы Ялийев:.
- Кяндимиздя Губернатор Мяммяд
бабанын йадиэарлары чохдур. О, ютян ясрин
яввялляриндя илк дяфя кяндимиздя мяктяб
ачдырыб, ичмяли су чякдириб, идаря бинасы
тикдириб. Мин евли Даш Салащлы эянъляри онун
тикдирдийи мяктябдя тящсил алыб, эюркямли
алим кими Азярбайъанын фяхри олублар.
Рийазиййат елмляри доктору, профессор Ряшид
Щямид оьлу Мяммядов, Ващид Шамхал
оьлу Гулуйев, Сабир Камил оьлу Ялийев,
Илщам Теймур оьлу Пирмяммядов,
Мящяббят Дямирчийева, Мягсяд Щцсейн
оьлу Гоъаманов вя башгалары.
Ел оьлумуз шаир Гара Гафгазлы
“Дашсалащлыда” шеирдя йахшы дейиб:
Няр Мяммяд Коханын изи бу йердя,
О Мирзя Сямядин сюзц бу йердя
Паша Салащлынын юзц бу йердя,
Сюзцн хридары Даш Салащлыда.
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Даш Салащлы зийалысы Шивли оьлу Илйас:
- Бабам Шивли оьлу Мящяммяд Мяммяд
Коханын ян садиг силащдашы олуб. Онларын
дост вя гардашлыьы щаггында елдя, обада
данышылан чох сайлы ящвалатлар вар. Бу ики
дост Эянъяйя, Тифлис вя Борчалы сяфярляриня
щямишя бирэя эедибляр. Бцтцн Газах ели билир
ки, Мяммяд Коха Газах эенералгубернатору сечиляндя Даш Салащлы кяндинин
кохалыг талгасыны бабам Шивли оьлу
Мящяммядя етибар едиб. Бизим нясл бу эцн
дя бу етибары сахлайыр, Мяммяд Коханын
нявя-нятиъяляри иля достлуьу давам етдиририк.
Ики гартал бабамызын достлуьундан мяълисдя
хейли сющбят олду. Онларын дяйаняти, гящряманлыг тарихи бир ясри ютцб кечди.
Бу саф достлуг бундан сонра да узун ясрляр бойу йашайаъагдыр.
Аьсаггал Ъавад Вейис оьлу:
- Мяммяд Коха ел ашыьы Ясяд Рзайевин
шериндя дейилдийи кими “шащи-мярданя киши”
иди. Яйриляря шыльам чякиб доьру йола
эятирярди. Вахтиля онун дедийи щикмятли сюзляр
инди дя Эянъя, Газах вя Борчалы мащалында
хейир-шяр мяълисляриндя хатырланыр: “Аьылла вя
щалаллыгла газанылан чюрякдян касыба, йетимйесиря пай вермяк ян бюйцк савабдыр”. Бу
эцн онун хейирхащлыьыны, сяхавятини нявяси
Сайад Исмайыл оьлу шяряфля давам етдирир.
Мян истяйирям ону шеирля саламлайым.
Нявян эцлшян етди Гара булаьы,
Алямя йайылды, сяси сораьы,
Щамы бурда гаршылайыр гонаьы,
Бяй рущун шад олсун, ай Мяммяд Коха.
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Бу эюзял эушяйя елляр эяляъяк,
Отуруб, динъялиб шянлик едяъяк.
Сайад балана чох саь ол дейяъяк,
Бяй рущун шад олсун ай Мяммяд Коха.
О эцн мярд бабаларын хатирясини йад етмякля Дашсалащлылар Коха
булаьынын цстцндя, улу Авей даьынын дюшцндя унудулмаз, йадда галан
саатлар йашадылар. Дохсан ики илдян сонра ел, оба тяряфиндян ады вя шющряти
юзцня гайтарылан мярд бабамыз, кечмиш Газах эенерал-губернатору
Мяммяд Мащмуд оьлу Мащмудова мин рящмят охудулар. Амин.
2006-ъы ил, ийул.

Нявя Сайад Исмайыл оьлунун тяшяббцсц иля 2006-ъы илдя эенерал-губернатор Мяммяд
Мащмудовун шяряфиня гойулмуш хатиря абидяси
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Мяммяд Коханын 1912-ъи илдя юз хяръиня тикдирдийи мяктяб бинасы

Саьдан: Сайад Мащмудов, Араз
Мащмудов, Шямистан Нязирли,
Мящяммяд Мащмудов, вя Бящруз
Мащмудов

Мяммяд Коханын эялни Сямайя ханым
Ибращим гызы вя нявя-нятиъяляри.
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Tam artilleriya generalı Səməd bəy
Mehmandarovun 160 illik yubileyinin
keçirilməsi haqqında Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
2015-ci ildə görkəmli hərbi xadim, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin hərbi
naziri, general Səməd bəy Sadiq bəy oğlu Mehmandoruvun anadan olmasının
160 illiyi tamam olur.
General Səməd bəy Mehmandarov döyüş meydanlarındakı yüksək peşakarlığı
və zabit şərəfinə hədsiz sədaqəti ilə Azərbaycan xalqının hərb salnaməsinə
unudulmaz səhifələr yazmışdır. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti yaradılarkən
ordu quruculuğu prosesinin bütünlüklə milli zəmin üzərində həyata keçirilməsi,
hərbi potensialın məharətlə istiqamətləndirilməsi və konkret tarixi şəraitdə
ölkənin ərazi bütövlüyünün, hərbi təhlükəsizliyinin layiqincə təşkil edilməsi məhz
onun fəaliyyətinin nəticələridir.
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini
rəhbər tutaraq və gənc nəslin azərbaycançılıq məfkurəsinə uyğun, vətənə
məhəbbət ruhunda tərbiyəsində əhəmiyyətini nəzərə alaraq, Azərbaycan xalqı
qarşısında müstəsina xidmətlər göstərmiş general Səməd bəy Mehmandarovun
160 illik yubleyinin dövlət səviyyəsində keçirilməsini təmin etmək məqsədi ilə
qərara alıram:
1. Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi Azərbaycan Res–
publikasının Təhsil Nazirliyi və Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və
Turizm Nazirliyi ilə birlikdə görkəmli hərbi xadim, general Səməd bəy
Mehmandarovun 160 illik yubleyinə dair tədbirlər planını hazırlayıb həyata
keçirsin.
2. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti bu Sərəcamdan irəli gələn
məsələləri həll etsin.
İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezdenti.
Bakı şəhəri, 29 sentyabr 2015-ci il
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HƏRBİ TƏHSİL DALINCA
Bizim keçmişdə başqa xalqların qibtə etmələrinə layiq
böyüklərimiz çoxdur. Əgər biz istəyirik ki, gələcəkdə bizim
xalqımızdan böyük şəxsiyyətlər yetişsin, həmin böyükləri
müasirlərimizə, gənclərimizə yaxşı tanıtmalıyıq. Keçmişə
məhəbbət gələcəyə xidmətdir.
Əkrəm Cəfər,
professor
...1871-ci ildə Mehmandarovlar ailəsində şadlıq keçirilirdi. Sadıq bəy oğlunun orta
təhsil alması münasibətilə
Bakıda yaxın dostlarından ibarət
bir məclis düzəltmişdi. Qarabağdan adlı-sanlı bəylər, yaxın
qohumlar, Lənkərandan qulluq
yoldaşları Sadıq bəyin sevincinə
şərik
olmağa
gəlmişdilər.
Şuşadan gələn qonaqlar özlərilə
müğənni də gətirmişdilər.
Müğənni füsunkar Qarabağın
igidlərini, türfə gözəllərini vəsf
edib məclisi əyləndirirdi. Gecədən xeyli keçənə qədər davam
edən məclisdən hamı deyə-külə
dağılışdı. Uzaqdan gələn yaxın
qohumlar ailəvi söhbəti hələ də
davam etdirirdilər. Xanı bəy sağ
yanında əyləşmiş Sadıq bəyə yanakı baxıb:
- Əmioğlu, yaxşı, Səməd bəy
Ədadiyə məktəbində təhsilini
ikmal elədi. Biz də yığışıb onu
təbrik elədik. Bəs sonrası, indi
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han sı ali məktəbə hazırlaşır?
Kefi kök, damağı çağ Sadıq bəy
bığlarına ötəri əl gəzdirib:
- Ötən il, - dedi, - özü ilə
söhbətimiz belə olub ki, gimnaziyaya getsin, müəllim olsun,
onu da istəməz, bəyənməz doxtur,
mühəndis... Bunların hansını
istərsə...
- Yaxşı, bu ötən ilin söhbəti, bəs
indi, bu il nə fikirləşib?
- Bu nə sözdü canım,
fikirləşmək də ilnəndi? Nə
fikirləşəcək, kişinin sözü bir olar!
Nə bilim, ay qadan alım, əgər sən
deyən kimidirsə, bu ilin qərarını
yəqin ki, özü vermiş olar. Çağır
özündən soruş. Əmi, qardaşoğlu siz ki, köhnə dostsunuz.
Sadıq bəy oğlunun boy-buxunu,
ədəb-ərkanı ilə fəxr edirdi. İstəyirdi
ki, yaxın qohumlar da onun yarlıyaraşıqlı oğul olmasını yaxından

Mirzə Sadıq bəy Memandarov
(1807-1911)

görsün.
Xanı bəy çaydan bir neçə qurtum alıb atasının yanında naz-qəmzə ilə şıltaqlıq
edən Rüxsarənin saçlarını tumarladı.
- Qızım, - dedi, - get, qardaşın Səməd bəyi çağır gəlsin bura.
Səməd bəy ədəb-ərkanla salam verib stolun aşağı ucunda, qohumlarının hüzurunda müntəzir dayandı. Şuşadan gələn ağsaqqal qonaqlar olmasaydı, ötəri
zarafatı olan əmisi Xanı bəylə öpüşüb görüşərdi. İçkidən xumarlanan Xanı bəy
şad-xürrəm halda gülümsünür, gözünü Səməd bəydən çəkmirdi.
- Bura bax, əyə - dedi, - yaxın gəl, bir əmin səni təbrik etsin, öpsün.
- Sadıq bəy təəccüblə:
- Bay, balam, hələ görüşməmisiniz?
Xanı bəy gur səslə:
- Yox, - dedi, mən gələndə soruşdum, dedilər evdə yoxdu. Xanı bəy zarafatla
şəhadət barmağını silkələyə-silkələyə: - Qırışmal gör heç əmisi ilə görüşməyə
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can atır? Dirsəyi ilə əmisi oğlu Sadıq bəyə yüngülvarı toxunudu: - Ona izin ver
yaxın gəlsin.
- Nə izin verəcəm, bura kimi gəlib, qoy bir-iki addım da atsın. Gəl, əminlə
görüş, oğul. Xanı bəy hər iki əlilə onun başından yapışıb alnından öpdü.
İgidin alnından öpərlər, sən ki, Ədadiyəni əla bitirdin, demək, igidsən.
Səməd bəy qollarını əmisinin boynuna dolayıb qulağına pıçıldadı:
- Mən də elə bildim qız kimi üzümdən öpəcəksən.
Xanı bəy bərkdən qəhqəhə çəkərək:
- Əyə, - dedi. - Lənkəranda1 dünyaya gəlsən də, vallah, Qarabağlısan ki,
Qarabağlı... Eşq olsun sənə, qardaşoğlu!..
Səməd bəy şəhadət barmağını dodaqlarının ucuna toxundurdu. Yəni ağartma,
atama, qonaqlara demə işarəsini verdi.
Sadıq bəy üzə vurmasa da, onun özünə də xoş gəlirdi ki, Xanı bəy oğlu ilə
böyük kimi rəftar edir. Aralarında səmimi zarafatları var. Bir-iki dəfə elə-belə
ehtiyata əmisi oğluna demişdi ki, çox da dərinə gedib uşağı üzdən salma.
Zarafatın şiti-şoru çıxanda, aradan pərdə götürülür, hörmət-izzət itir, axırı yaxşı
nəticə vermir.
Sadıq bəy qəlyanını doldura-doldura:
- Yenə başladınız. Xanı, o sənin qulağına nə dedi ki?..
Ağır-ağır yerinə əyləşən Xanı bəy:
- Heç, özümüz bilərik, - dedi. - Gözünü Səməd bəydən çəkmədən: - Yaxşı,
qardaşoğlu, Ədadiyəni bitirdin, yəni möhtəşəm bilik məbədinə gedən pilləkənin
birini çıxdın, bəs sonrası, indi fikrin nədir, hara oxumağa gedəcəksən?
Səməd bəy susurdu. Dinmək istəyirdi, ancaq atasından ehtiyat edirdi.
Axşamdan özlüyündə fikirləşmişdi ki, arzumu əmimə təklikdə deyərəm, o da
bəlkə atamı yola gətirdi. Bir ilə yaxın idi ki, qəti qərara gəlmişdi: oxumağa
hərbiyyə məktəbinə gedəcək.
- Hə, dillən oğul, qonaqları, əmini intizarda qoyma. Hara istəyirsən? Tiflis
gimnaziyasına, Xarkov Tibb institutuna, yoxsa Peterburqa?.. Maşallah, özün
daha böyük oğlansan. Bəlkə mühəndis olmaq istəyirsən, bəlkə təbabət elmi
fikrindən keçir?
Ata demək olar bütün sənətləri saydı, bircə Səməd bəyin bir ilə yaxın havası
ilə uçduğu hərbi kəlməsini dilinə gətirmədi. Bu qədər ağsaqqalların yanında
susmağı nəzakətsizlik sayan Səməd bəy özünü toplayıb bəy oğluna məxsus
təmkinlə:
- Ata, Peterburqa, amma hərbiyyə məktəbinə getmək istəyirəm.
1. Əslən Qarabağlı olan Səməd bəy Mehmandarov 1855-ci il oktyabrın 16-da
Lənkəranda varlı zadəgan ailəsində anadan olub. - Ş. N.
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Sadıq bəy hərbiyyə sözünü eşidib yerində qurcalandı. Təəccüb və heyrətlə:
- Hara dedin, oğul?
- Hərbiyyə məktəbinə getmək çoxdankı arzumdur. Mən ora hazırlaşmışam,
ata!
Səsinin tonu dəyişmiş Xanı bəy:
- Baho, qardaşoğlu, bu nə çətin oldu? Deyilişindən hiss olunurdu ki, əmi də
onun hərbçi olmasına narazıdır. Bu dəfə lap ciddi: - Gələcəyin yolu yaman enişliyoxuşlu oldu, qardaşoğlu. Bəri başdan yaxşı fikirləş haa...
- Bu, mənim qəti qərarımdır, əmi! - deyib Səməd bəy utancaq baxışlarını yerə
dikdi. Ani olaraq gözaltı atasına baxdı. Kişinin sərt sifəti qara qayış kimi tarıma
çəkilmişdi. Sinəsi körük kimi qalxıb enirdi. Otaqda tam sakitlik hökm sürürdü.
Xanı bəy bikef halda stəkanı götürüb bir qurtum içdi. Özü də hiss etmədən
stəkan əlindən sürüşüb nəlbəkidə şaqqıldadı. Əyilib diqqətlə stəkana yandan
baxdı:
- Bay sənin, - dedi, çatladı ki... - Üzünü Səməd bəyə tutub: - Qardaşoğlu, kəl
bunu mətbəxə apar.
Səməd bəy otaqdan çıxanda Xanı bəy üzrxahlıq edib Sadıq bəyə təsəlli verdi:
- Əmioğlu, - dedi, gördün, şüşə qab sındı, fikir eləmə, bəlkə xeyir elə
bundadır. Uşağın arzusuna qarşı çıxma, hiss olunur ki, hərbiyyə işinə çox həvəsi
var. Səməd bəy qanacaqsız uşaq deyil. Özün məndən yaxşı tanıyırsan. O sənəti
sevməsə, bu qədər ağsaqqal hüzurunda deməzdi ki, bu mənim qəti qərarımdır.
Allah xeyir versin...
Sadıq bəy hirslə:
- Yava-yava danışma, mənim on beş oğlum yoxdur ki, birinin də başından
keçib rusa verəm. Böyük oğlum Ələkbər bəy iyirmi bir saylı Qafqaz hərbi
taborunda xidmət edir, bəsdir.
- Rusa niyə verirsən, oxuyub qayıdacaq. Bakı, Gəncə, Tiflis qarnizonlarından
birində xidmət edəcək. Xalqımızın bir silah tutan oğlu da artacaq. — Xanı bəy
ayağa durdu, stulu döndərib Sadıq bəylə üzbəüz oturdu. İçkinin nəşəsindən
sərməst olan Xanı bəy cəsarətə gəlmişdi. İlk dəfə idi özündən böyük əmisi
oğlunun hüzurunda dil-dil ötürdü: - Ay canım, közüm, Mirzə Sadıq bəy, - dedi,
niyə belə danışırsan ey, bir de görüm, sən özün Peterburq Universitetinin Hüquq
fakültəsini bitirməmisən? İngilis, firəng və alman dillərini də orda oxuyanda
öyrənməmisən? Sən - şuşalı Hüseyn bəyin oğlu, qatırçı Muradın nəvəsi Rusiyada oxuyub gələndən sonra Muğanda pristav, Şamaxıda sahə iclasçısı, indi
də Lənkəranda quberniya katibi deyilsən? Əşi, sevin ki, sənin gedib-gəldiyin
yolu oğlun da gedir...
- Bəs o, gecə-gündüz Nizami, Füzuli oxuyurdu. Vidadi, Vaqif şerlərini
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əzbərləyirdi. Fars, türk dillərinin qrammatikasını öyrənirdi. Mən də sevindim ki,
oğlum müəllim olacaq, xalqına gərək olan maarif işində çalışacaq. - Sadıq bəy
hirslə qızı Rüxsarəyə:
- Get, onu çağır, bura gəlsin! - dedi. Səməd bəy pörtmüş halda içəri girdi.
Bilmirdi baxışlarını hara diksin. Yenə bayaqkı yerdə böyüklərin hüzurunda
müntəzir dayandı.
Sadıq bəy sərt və ötkəm səslə:
- Oğul, bu sənin qəti qərarındır?
- Bəli, ata...
- Axı sən onu bilirsənmi ki, sənin atan Sadıq bəyin indiyədək nə hökumət
qulluğunda, nə dostlar arasında, nə də ki, evdə bir sözü iki olmayıb. Heç kəs
onun sözünün qabağına söz deməyib. Bu mənasız fikir haradan sənin ağlına
gəlib? Get, fikirləş, qərarını dəyiş! - kinayə ilə: - Hərbçi olacaq, yox bir yaranal
olacaq... Elə bilirsən asandı gecə-gündüz çöllərdə qalmaq? Bu nə sənətdi?
Qızmar günəşdə, sərt ayazda, dizə çıxan palçıqda günlərlə, aylarla çöllərdə qalacaqsan. Səni kimsə yoldan çıxardıb, yəqin ki, yaranal olmaq iştahın var... Dəyiş
qərarını... On yeddi yaşın var, özünə sənət seçib, gün ağlaya bilmirsən.
- Əziz ata, ilk dəfə sözünüzdən çıxdığım üçün üzr istəyirəm. O ki, qaldı
yaranal olmağa... yaranal qızlardan olmur. Yaranal elə mənim kimi oğullardan
olur...
Anası Böyüknənə1 dözə bilməyib oğluna qahmar çıxdı:
- A kişi, uşağı bu qədər danlama, özün də boş yerə hirslənib əsib coşma.
Uşaqdı, indi deyib, bəlkə səhərə, o biri günə fikrini dəyişdi.
Sadıq bəy hirslə stulunu qabağa çəkib:
- Görmürsən deyir ki, bu mənim qəti qərarımdır. Oğul, eşit və bil, mənim də
qəti qərarım ondan ibarətdir ki, səni heç yerə göndərməyə - nə hərbiyyə
məktəbinə, nə də başqa yerə bir qəpik belə pulum yoxdur. Xoş gəldin, get otur
evdə, un çuvalına tay ol...
- Ata, mən kor qız deyiləm ki, un çuvalına tay olam. Sizin yardımınızdan imtina edib, Peterburqa hərbiyyə məktəbinə oxumağa gedəcəm... - deyib çıxdı.
1871-ci ildə ata sözündən «çıxan», bir daha onun üzünü görməyən keneral
Səməd bəy Mehmandarov ilk hərbi təhsil almağa belə getdi. Kaş, bütün gənclər
ata sözündən belə «çıxaydı».
Səməd bəyin atası Mirzə Sadıq bəy Hüseyn bəy oğlu Mehmandarov 1812-ci
ildə Şuşada anadan olmuşdu. O, ibtidai mədrəsə təhsili aldıqdan sonra Şuşanın
nüfuzlu müctəhidi Əbdürrəhman ağa Molla İsmayıl oğlunun şəxsi məktəbində
kamil biliyə malik olmuşdu.
Əsl adı Tutuxanım olub. Hörmət əlaməti olaraq Böyüknənə deyiblər
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Bu gün əlimizdə 1864-cü il sentyabrın 29-da Sadıq bəy Mehmandarova
məxsus rəsmi sənəd var: «Əlahəzrət imperatorun fərmanına görə attestat»ı
həmin ili Bakı quberniya idarəsinin dövlət möhürü ilə təsdiq olunmuşdur.
Sənəddə göstərilir ki, titulyar müşavir Mirzə Sadıq bəyin əlli iki yaşı var.
Müsəlman dininin şiə təriqətinə mənsubdur, mənşəcə bəy rütbəsindədir və
keçmiş Zaqafqaziya missionerlərindən təhsil almışdır.
Mirzə Sadıq bəyin ata babası Mirzə Əli bəy Qarabağ xanlığında mehmandar
vəzifəsini icra edirdi. Nəslin övladları ulu babalarının vəzifəsinə hörmət əlaməti
olaraq Mehmandarovlar soyadını qəbul ediblər.
Sadıq bəy Talış xanlığının rəhbəri general-mayor Karl fon Karloviç
Krabbenin icazəsi ilə 1833-cü il iyunun 9-da tərcüməsi, 1840-cı il noyabrın 1-də
Lənkəran qəza rəisinin sahə iclasçısı vəzifəsində çalışmışdır.
1849cu il iyunun 27-də Sadıq bəyin əla xidmətini qiymətləndirən dövlət onu
tunc medalla təltif edir və Muğana pristav vəzifəsinə göndərir. Altı il bu vəzifədə
qüsursuz xidmət edən Sadıq bəy 1855-ci il oktyabrın 24-də Lənkəran polis
komissarı vəzifəsinə təyin olunur.
Dövrünün qabaqcıl ziyalısı, maarifpərvər Mirzə Sadıq bəy 1840-cı ilin
yayında Şuşadan Lənkərana gedərkən Qaradonlu gömrükxanasında Şamaxılı
şair Mirzə İsmayıl Qasirlə (1805-1900) görüşüb tanış olur. Qasirin söhbətinə və
biliyinə aludə olan Sadıq bəy onu Lənkərana dəvət edir. Öz mülkünün bir neçə
otağını ona verir. «Üsuli-Cədid» məktəbi açması üçün əlli nəfər uşaq toplamağa
da köməyini əsirgəmir. İki dost az sonra məktəbin nəzdində «Fövcül-füsahə»
(«Səlis danışanlar») adlı ədəbi-bədii məclis də təşkil edirlər.
Səməd bəy də ilk ibtidai təhsilini Mirzə Qasirin yeni üsulla açılan məktəbində
almışdır. Bu məktəbdə Azərbaycan dili ilə yanaşı, fars və rus dilləri də tədris
olunurdu. Mirzə İsmayıl Qasir məktəb barədə yazdığı şeirlərində Mirzə Sadıq
bəy Mehmandarovun da xidmətini yada salır:
Ariflərin arifidir burda Mirzə Sadıq bəy,
Düz çörəkli, düz ürəkli, könül əhli bir insan.
Elmin bütün nöqtəsinə dəymiş onun qələmi,
Saf idrakı bir dəryadır, kamalısa asiman.
Onun urfan otağında oxuyurdu uşaqlar.
Yüz beytlik lüğət yazdım şeir ilə o zaman,
Fars dilindən, şəriətdən, bir də şeir – sənətdən
Dərs deyirdim, bülbül gülü səsləyərkən astadan,
Orda gözəl məktəb açdım, tez yığıldı başıma
Elmin əlli pərvanəsi – oxumağa can atan.
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Rəsmi dövlət idarələrində çalışmasına baxmayaraq Mirzə Sadıq bəyin
maarifə, poeziyaya xüsusi marağı vardı. Şeir sənət vurğunu olan Mirzə Sadıq
bəyin yazdığı bir qəzəl bu günümüzə qədər gəlib çatmışdır.
Ey bəndeyi-şümşadın sərvi-səhi qamətlər,
Durma ki, düşər dursan dünyaya qiyamətlər.
Bu qamətü hüsnilə tərk eylə çəmən seyrin,
Şümşadu güli-bağə artırma xəcalətlər.
Ey gözləri bütxanə, gər Kəbə degil kuyin,
Eşq əhli neçün eylər kuyində ziyarətlər?
Hüsnun güli tək olmaz gülbərki-bəharəfruz,
Səbbaği-qəza versə yüz rəng ilə zinətlər.
Sənəddə göstərilir ki, generalın atası Sadıq bəy Mehmandarov (1812-1911)
uzun ömür yaşamışdır. Doxsan doqquz yaşında dünyadan köçən Sadıq bəyin
Tutu xanımdan on övladı olmuşdur. Mehmandarovlar ailəsi nüfuzlu
Talışxanovlarla qız verib, qız olmaqla yaxın qohum olmuşlar. Qardaşı Nağı bəy
Mehmandarov (1844-1910) Mir Əbülfət xan Talışxanovun qızı Bikə xanımla
evlənib. Övladı Sona xanım Səlimxanova idi.
Səməd bəyin bacısı Mehparə xanım (1870-1943) Mir Musaxan Talışxanovun
(1852-1904) ikinci arvadı olub.
Balaxanım Mirzə Sadıq bəy qızı Mehparə xanım Mir İsabəy Talışxanovun
(1825-1884) ikinci arvadı idi.
Məryəm xanım Mirzə Sadıq bəy qızı (1870-1944) Mir Rzaqulu xan
Talışxanovun (1863-1932) həyat yoldaşı idi.
1864-cü il sentyabrın 29-da Sadıq bəy Mehmandarova verilən attestasiya
sənədində general Səməd bəyin təvəllüd tarixi səhvən 1850-ci il göstərilir.
Moskva və Sankt-Peterburq hərbi arxivlərində saxlanan rəsmi «Zabitin xidmət»
kitabçasında və 1920-ci il iyunun 4-də Bakıda bolşeviklər Səməd bəyi həbs
edəndə öz əlilə doldurduğu «Həbs vərəqi»ndə generalın təvəllüd tarixi 16
oktyabr 1855-ci il göstərilir.
Sadıq bəyin və Tutu xanım Mehmandarovların sonrakı övladlarının yaşlarının
ardıcıllığı belədir: Ələkbər bəy 26, Əlihacı bəy 20, Baba bəy 15, İbrahim bəy 12,
İsa bəy 8, Yunis bəy 3, qızları; Bəsti xanım 21, Həslə xanım 16, Ağanənə xanım
9 yaşındadırlar. Oğlanlarından Ələkbər bəy iyirmi bir saylı Qafqaz hərbi
taborunda xidmət edir. Əlihacı bəy Züvan sahə idarəsində kargüzar işləyir. Baba
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bəy və İbrahim bəy isə yüksək dərəcəli Bakı məktəbində oxuyurlar. Sadıq bəy,
arvadı Tutu xanım və uşaqları dinin şiə təriqətinə inanırlar.
1988-ci ildə Xırdalan qəsəbəsində yaşayan səksən iki yaşlı generalın qohumu
Nadir Teymurzadənin söhbəti: «Məşhur sərkərdə Səməd bəy Mehmandarov
anamın dayısıdır. Atam Teymur Peterburq mühəndislik institutunu bitirmişdi. O,
milyonçu Musa Nağıyevin zavodunda işləyirdi. 1917-ci ildə Bakıda kor bağırsaq
xəstəliyindən vəfat etdi. Ailəmiz 1928-ci ildə Gəncəyə köçdü. Məni anam yeddinci nümunə məktəbinə qəbula apardı. Məktəbin müdiri Paşa Hüseynov dedi ki,
uşağı Mehmandarov familiyası ilə məktəbə qəbul edə bilmərik. Bu familiya həm
uşağa, həm də bizə xeyir gətirməz. O vaxtlar bizim Mehmandarovları bir ucdan
həbs edib Sibirə göndərirdilər. Paşa müəllim xeyli fikirli-fikirli dayanıb dedi ki,
icazə verin atasının adını familiya edək. O vaxtdan mən Teymurzadə familiyasını
daşıyıram.
Səhv eləmirəmsə 1930-cu ilin yay ayı idi. Anam Bəyimağaya xəbər
göndərmişdilər ki, dayın Səməd bəy xəstələnib. Ona baş çəkməyə Bakıya gedən
aanam məni də özü ilə apardı. İndiki İstiqlal küçəsindəki evinə gəldik, kişi bərk
qocalmışdı. Evdə tək idi. Otaqlar demək olarki, boş idi. Kasıb bir ailə yaşayışı
açıq-aydın hiss olunurdu. Yadımdadı, böyük otaqdakı iki şkaf kitabla dolu idi.
Mənim stolun üstündəki şəkilli kitabı maraqla vərəqlədiyimə diqqətlə baxan
Səməd baba dərslərimi soruşdu. Söhbət arası anam deyəndə ki, mən Teymurzadə
familiyasını daşıyıram. Bərk hisləndi, anamı danladı:
- Famili niyə dəyişibsən? Heç bilirsən ki, Mehmandarov nə deməkdir? - Özü
də əsəbi-əsəbi cavab verdi – Qonaqsevər, qonaqsevər... Bizim nəsl bu familiya
ilə tanınır.
Bu mənim anamın dayısı, şöhrətli generalımız Səməd bəy Mehmandarovla
birinci və axırıncı görüşüm idi».
UZAQ ŞƏRQDƏ
Tam artilleriya generalı Səməd bəy Mehmandarov haqqında yazmağı
düşünəndə qeyri-ixtiyari Əli ağa Şıxlinskini xatırladım. Tez-tez Şıxlinskinin
«Xatirələrim»dəki ayrı-ayrı epizodlar yadıma düşürdü. Mənə elə gəlir ki, Səməd
bəy Mehmandarovun sonrakı ömür yolunu Əli ağa Şıxlinskidən yaxşı bilən ikinci şəxs olmayıb. Ona görə də Şıxlinskinin əvəzsiz xatirələrinə müraciət
edəcəyəm. Onlar ilk dəfə 1888-ci ildə tanış oldular. Bu dostluq 1931-ci ilin
fevralına kimi - Mehmandarov dünyadan köçən günə qədər davam etdi.
Həmyerlilərin bu dostluğu bir neçə müharibə alovundan, inqilab tufanından
keçib nəsillərə nümunə oldu.
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Çox təəssüf ki, Səməd bəy Mehmandarov da Əli ağa Şıxlinski kimi hərbi
memuar yazmayıb. Buna otuzuncu illərin
sərt ab-havası günahkardır. Onda Heydər
Hüseynov kimi məşhur, xeyirxah alim
ədəbi ictimaiyyətə təzə gəlmişdi. Bizə əziz
miras kimi qalan «Xatirələrim»in bəxti
onda kəsdi ki, müharibə başlananda milli
Azərbaycan diviziyasının yaradılması ilə
bağlı məsləhətə gələn Heydər Hüseynov
generalın xatirələrinin dəyərini qiymətləndirərək onu qələmə aldı. Ömrünün son
günlərini yaşayan Şıxlinski də qürbətdə,
səngərlərdə, palçıq və qanqarışıq cəbhə
meydanlarında Səməd bəy Mehmandarovla
keçirdiyi günlərini unutmayıb müəyyən
epizodları ona diktə etdi.
Bir hərbçi xadim kimi, Səməd bəyin
xidmətləri əvəzsizdir. Xüsusilə onun
artilleriya atəşinin avtomatlaşdırılmasında və səhra toplarının yüngülləşdirilməsindəki xidmətləri hərb elminə layiqli töhfə olmuşdur. Hərbi sərkərdə kimi,
rus hərb tarixçiləri, yazıçıları onun artilleriya sahəsindəki böyük nüfuzundan,
qorxmazlığından, istedadından iftixarla yazırlar. Özümüzdə isə, inqilabdan
əvvəlki generallarımızdan söz düşəndə ən az məlumata malik adam belə
Şıxlinskinin və Mehmandarovun adını çəkə bilir. Etiraf etməliyik ki, son illərə
qədər hər bir azərbaycanlının tanıdığı yalnız bu iki əfsanəvi general olub.
Təəssüf ki, onların da adını çox vaxt qorxa-qorxa çəkmişik. Rəsmi dairələrdə isə
onların adının yanında həmişə bir neçə ağ ləkə olub: «çar generalıdı»,
«müsavatın hərbiyyə naziri olub», «bəy nəslinin nümayəndələridir» və s. Bu
minvalla, yersiz damğalarla görkəmli sərkərdələrimizi unutmuşuq, az, lap az
tədqiq etmişik. Amma qonşularımız praporşik rütbəsində olan oğlunu elə
tərifləyir, haqqında o qədər yazır ki, az qala gözündə generaldan da uca olur.
Halbuki, yadların fəxrlə söhbət açdığı bu iki generalımız Port-Arturda yaponlara,
Birinci dünya müharibəsində almanlara, 1918-20-ci illərdə erməni daşnaklarına
qarşı vuruşaraq ulu babalarımızdan gələn döyüş ənənələrini bütün dünyaya
yaymışlar. Birinə «artilleriyanın allahı» fəxri adı, o birinə isə «Müqəddəs
Georgi» ordeninin üçüncü və dördüncü dərəcəsi verilib. Böyük imperiyanın
minlərlə generalları arasında onların da öz yeri olub.
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Əli ağa Şıxlinskinin aydan arı, sudan duru xatirələrindən bizə məlum olur ki,
podpolkovnik Mehmandarov ilk dəfə 1900-cü il avqustun üçündə çinlilərə qarşı
vuruşmada ad-san qazanmışdı. Uzaq Şərqə hərbi xidmətə gələn gənc zabit Əli
ağa Şıxlinski həmin ili Nerçinsk şəhərində düşərgə salmış Zabaykal topçu
divizionunda həmyerlisi ilə görüşünü sevinclə qeyd edir: «Divizion iki
batareyadan ibarət idi: birincisinə podpolkovnik Enqelman, ikinci batareyaya isə
mənim həmyerlim və köhnə tanışım podpolkovnik Səməd bəy Mehmandarov
komandanlıq edirdi».
Əli ağa Şıxlinskinin xatirələrindən aydın olur ki, o, həmyerlisi ilə fəxr
edirmiş. Bu da təsadüfi deyildi. Axı, hərbin sərt qanunlarında ciddi nizam-intizama baxmayaraq, kinayə ilə «aziat» deyilən bir millətin cavan zabit oğlu az
müddətdə Rusiyanın ikinci və üçüncü dərəcəli «Müqəddəs Stanislav», ikinci
dərəcəli «Müqəddəs Anna», üçüncü dərəcəli «Müqəddəs Vladimir», sərkərdələrə
məxsus «İgidliyə görə» (qızıl qılıncla birgə) ali ordenləri ilə təltif olunmuşdur.
1875-ci ildə Peterburqdakı Konstantin yunkerlər məktəbini bitirən Səməd bəy
hərbi biliyə olan güclü marağı və fitri istedadı sayəsində bir il keçməmiş podporuçik rütbəsi ilə təltif olunur. Xidmətdə çox sürətlə irəliləyən Mehmandarov,
yeni əsrin başlanmasına iki il qalmış podpolkovnik idi. Bir az əvvələ qayıtsaq
görərik ki, cəmi iki il Varşava hərbi dairəsində xidmət edən mayor Səməd bəy
Mehmandarov şəhər hərbi məhkəməsinin üzvü seçilib.
Əli ağa Şıxlinski bunları bilirdi və həmyerlisinin Uzaq Şərqdə çinlilərlə
döyüşdəki məharəti ilə haqlı olaraq fəxr edirdi.
Zabaykal topçu divizionun batareya komandiri Səməd bəy Mehmandarov
tapşırıq almışdı ki, Kiçik Xinqan dağ silsiləsini düşməndən müdafiə etsin.
Komandir üç sıra səngər qurdurdu. Silsilənin coğrafi şəraiti çılpaq təpələr
olduğuna görə batareya düşmənin atəşi altında özünə mövqe tutmalı idi. Özgə
çıxış yolu yox idi. Bura topların qurulması, topçuların əl-qol atması üçün münasib deyildi. Batareya döyüşə hazır olan anda Zabaykal vilayətinin rəisi, generalmayor Rennenkampf əmr verdi ki, çinli əsgərlər Sisikara şəhərindən çıxır.
Onlara atəş açın. Bu vaxt silahsız, hərbi paltarda olan iki dəstə düşmən əsgəri
təntənə ilə şəhərdən çıxmağa başladı. General nə qədər qışqırıb bağırdısa,
Mehmandarov silahsız adamlara atəş açmadı.
Bu əhvalatın canlı şahidi Əli ağa Şıxlinski olub. O, yazır ki, bu hadisəyə görə
general Rennenkampfla Mehmandarov arasında ciddi münaqişə oldu. General
Rennenkampf Mehmandarovu hədələyərək dedi ki, əmri yerinə yetirmədiyinə
görə, batareya komandirliyindən çıxarılıb məhkəməyə veriləcəksən. Səməd bəy
Mehmandarov isə silahsız adamlara atəş açmağı qəti rədd etdi. O, şəhərdən çıxan
çinlilərin başı üstündən atəş açdırıb onları geri qaytardı. Sisikara şəhərində bir
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nəfərin belə qanı axıdılmadan Mehmandarovun batareyası tərəfindən alındı.
...Polkovnik Səməd bəy Mehmandarovun artilleriya divizionu 1902-ci ildə
Mancuriya ərazisində öz xidməti borcunu yerinə yetirirdi. Komandanlıq ona
mühüm bir tapşırıq vermişdi: Siyan-Sin rayonunda yapon agentlərinin xunxuzların quldur dəstələrini ləğv etmək. Az bir müddətdə quldur dəstələrini
ləğv edən polkovnik Mehmandarovun divizionu onların başçısı, xunxuz generalı
Çembeyinin özünü də əsir aldı. Həmin əməliyyatlardakı əla döyüş xidmətlərinə
görə komandir - Səməd bəy Mehmandarov üçüncü dərəcəli «Müqəddəs
Vladimir» ordeni ilə təltif olundu.
1903-cü ilin əvvəllərində Səməd bəy Mehmandarov altı aylıq məzuniyyət alıb
Peterburqa qayıdır. Jitomirli Yelizaveta Nikolayevna Teslavla ailə həyatı qurur.
Yeddi aylıq topçu zabitləri məktəbində təhsilini davam etdirir.
Əli ağa Şıxlinskinin xatirələrindən:
«Mehmandarov bizdən ayrı olduğu bu müddətdə batareyaya mən
komandanlıq edirdim. O, hissəmizə qayıdanda həyata keçirdiyim bütün
tədbirlərlə tanış oldu, çox razı qaldı... Mehmandarov batareyanı qəbul etdi.
Bütün dəftərlərdə pulun qəbul edilməsi aktına qol çəkdi. Amma pulları saymadı.
Mən təəccüb edərək, pulları niyə saymadığını soruşduqda, gülümsəyərək:
- Siz ki, saymısınız, - dedi, - mənim saymağıma ehtiyac yoxdur.
Səməd bəy Mehmandarov həmişə kefi saz olanda etdiyi kimi, indi də
papağını yan qoyaraq, açarı cibinə qoydu və evinə getdi. Kiçik rütbəli
yoldaşlarım bu işə çox təəccüb etdilər. Çünki onlar komandirimizin dövlət pulu
üçün necə can yandırdığını yaxşı bilirdilər. Mən onlara başa saldım ki,
Mehmandarov kimi şəxslər, adama bir dəfə inandılarmı, hər cəhətdən inanarlar.
Məni isə Səməd bəy Mehmandarov 1888-ci ildən tanıyır».
* * *
PORT - ARTURUN AZƏRBAYCANLI
QƏHRƏMANLARI
Zaqafqaziya müsəlmanlarının başçısı Şeyxulislam Əbdülsalam
Axundzadə Rus- Yapon müharibəsinin başlanması ilə xalqa
xüsusi bir müraciətnamə ünvanlandı. Orada müsəlmanların
xəyanətkar yaponlara qarşı müharibədə iştirak etməyə hazır
olduqları göstərildi.
Azərbaycan burjuaziyası müharibə fonduna çoxlu vəsait verdi.
Bakı Bələdiyyə idarəsi müharibə fonduna 15 min manat, Gəncə
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şəhər duması 2 min manat. Neft sənayeçilərinin qurultay şurası
150 min manat, Hacı Zeynalabdin Tağıyev, Şəmsi Əsədullayev,
Musa Nağıyev və başqa iri kapitalistlər 10 min manatdan çox pul
vermişdilər. Müharibə fonduna vəsait toplanmasında varlılarla
bərabər məmurlar, mürtəci zabitlər də can-başla iştirak edirdilər.
Azərbaycanın bəy-mülkədar dairələrindən çıxan bir sıra
azərbaycanlı zabitlər də Port-Arturun müdafiəçiləri sırasında idi.
"Azərbaycan tarixi" II cild, səh. 548,
1964-cü il nəşri

1904-1905-ci illərdə Uzaq
Şərqdə
Port-Artur
qalası
uğrunda döyüşlərin iştirakçısı iki
sərkərdənin - Əli ağa Şıxlinski
və Səməd bəy Mehmandarovun
olduğu oxuculara məlumdur.
Təəssüf ki, onların da həmin
illərdəki döyüş yolları indiyədək
xalqımıza çatdırılmamışdır. Hərb
tariximizin
bu
açılmamış
səhifələrində arxiv sənədləri
əsasında tədqiqat aparanda
məlum oldu ki, indiyədək adı və
xidməti unudulmuş tam süvari
generalı
Hüseyn
xan
Naxçıvanski, Şahzadə-general
Əmirkazım Mirzə Qacar, Əsəd
bəy Talışxanov, Şahzadə-podyesaul (kazak qoşunlarında kapitan) Feyzulla Mirzə Qacar,
Şahzadə-podpolkovnik Əliqulu
Mirzə Qacar, polkovnik İlyas
bəy Ağalarov, ştabs-kapitan
Gəray bəy Vəkilov, xoruncuy
(kazak rotasında ilk zabit rütbəsi) Əbdürrəhman Qurbanov,
211

ШЯМИСТАН НЯЗИРЛИ

Cəmaləddin Musayev, poruçik Ağababa Sadıqov, podporuçik Zülfüqar bəy
Bağırbəyov və başqaları Port-Artur müharibəsində mərdliklə vuruşmuşlar.
***
Gecə keçirdi, istirahət etməyə hazırlaşırdım. Birdən telefon zəng çaldı. "Belə
bivaxt, kimdi görəsən?" - deyə fikirləşib dəstəyi qaldırdım. Zərif səsli bir qadın
üzxahlıq edib:
- Mənə filankəs lazımdır, - dedi.
- Mənəm, eşidirəm Sizi…
- Gec olduğu üçün bağışlayın, sizi narahat edən Qalina Semyonovna
Səfərovadır. Telefonunuzun nömrəsini indicə çətinliklə öyrənə bildim. Tərtib
etdiyiniz general Əli ağa Şıxlinskinin "Xatirələrim" kitabını mən də maraqla
oxudum. Bilirsiniz, Sizi niyə narahat elədim? Bizdə 1905-ci ildə nəşr olunmuş
"Niva" jurnalının bir illik nömrələri saxlanılır. Orda Əli ağa Şıxlinski və Səməd
bəy Mehmandarov haqqında yazılar var, şəkilləri də dərc olunub. Amma nədənsə
Şıxlinski kitabına yazdığınız "İzahlar və qeydlər" bölməsində bu barədə oxuculara heç bir məlumat verməmisiz.
- Qalina Semyonovna, - dedim, - mənim o mənbədən xəbərim yoxdur. Çox
sağ olun ki, bu barədə məlumat verdiniz. Günü sabah kitabxanaya gedib…
- Kitabxanaya niyə, - deyə Qalina Semyonovna etiraz etdi, - məmuniyyətlə
jurnalı müvəqqəti istifadə üçün Sizə verə bilərəm.
Ertəsi gün Q. Semyonovanın Bəşir Səfəroğlu küçəsindəki mənzilində görüşüb
jurnalı birqə vərəqlədik.
"Niva" jurnalı 1905-ci il dördüncü nömrəsinin yetmişinci səhifəsində Əli ağa
Şıxlinskini altı nəfər döyüşçü - zabit və iki qadınla birgə çəkilmiş foto şəklini
dərc edib. Şəkilaltı yazıda oxuyuruq:
"Port-Artur müdafiəsində artilleriya divizionun komandiri Əli ağa Şıxlinski
Suişin kəndinin yaxınlığındakı Drakonovıy Xrebet dağına atəş açaraq yaponların
hücumunu dəf etmişdir. Podpolkovnik Əli ağa Şıxlinski göstərdiyi rəşadətə görə
"Müqəddəs Georgi" ordeninin dördüncü dərəcəsinə təqdim edilmişdir". Şəkildə
ortada artilleriya komandiri Əli ağa Şıxlinski, zabit Mixaylov, Şişkin,
Karamışev, Qyunter, Şuleykin və başqaları".
Üçüncü istehkamda olan bu hadisəni illər keçəndən sonra Əli ağa Şıxlinski
belə xatırlamışdır:
"Tamamilə açıqda duran toplarımın atəşi, hücum edən yapon piyada
qoşununu geriyə oturtdu. Atışma səsini eşidən polkovnik Mehmandarov general
Nadeinin yeraltı qazmasından çıxaraq yanıma gəldi. Fikirləşdim ki,
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ehtiyatsızlığıma görə hirslənəcəkdir. Vəziyyətlə
tanış olduqdan sonra dedi:
- Yaxşı eləmisiniz. Birinci batareyanın bir
vzvodunu da Sizə köməyə göndərirəm.
Mehmandarov tədbir və sərancamları
bəyəndiyini söyləyib, öz məntəqəsinə qayıtdı.
Bu əməliyyata görə mən, köhnə orduda
qəhrəmanlıq ordeni olan Georgi Pobedonessov
ordeninə təqdim edildim".
Jurnalın həmin səhifəsində həmyerlimiz
Səməd bəy Mehmandarovun da şəkili verilib.
Haqqında isə belə bir məlumat yazılıb:
"Yeddinci Şərqi-Sibir artilleriya briqadasının general-mayoru Səməd bəy
Sadıq oğlu Mehmandarov Port-Artur müdafiəsindəki qəhrəmanlığa görə
dördüncü dərəcəli "Müqəddəs Georgi" ordeni ilə təltif olunub".
"Niva"nın yetmiş birinci səhifəsində gözəl, zərif naxışlarla işlənmiş bir
buynuz şəkli də verilib. Port-Artur döyüşlərinin komandanı Anatoli Mixayloviç
Stesselə Zaqatala şəhər cəmiyyəti tərəfindən hədiyyə olunan bu buynuz gümüşlə
işlənib. Şəklin altında oxuyuruq: "Zaqatala şəhər sakinlərindən general-adyutant
A. M. Stesslə dağ keçisi buynuzunu hədiyyə edirik".
"Niva" jurnalı təkcə biriilik nömrələrində Azərbaycan xalqının müharibəyə
könüllü ianə toplaması haqqında və Qafqaz süvari briqadasının tərkibində
vuruşan oğullarmızın qəhrəmanlığı barədə az da olsa məlumatlar verir. Onu da
xatırladaq ki, Port - Arturda Ə. Şıxlinski və S. Mehmandarovdan başqa da yapon
samuraylarına qarşı döyüşən həmyerlilərimiz olmuşdur. General-mayor Əsəd
bəy Talışxanov, Hüseyn xan Naxçıvanski, İbrahim ağa Usubov, qvardiya
polkovniki Kərim bəy Novruzov, polkovnik Davud bəy Yadigarov, Gəray bəy
Vəkilov, poruçik Ağababa Sadıqov və hələ adını bilmədiyimiz onlarca başqaları.
Dövrdən, quruluşdan asılı olmayaraq həmişə oğullar Vətənin əsgərləridirlər.
Vətən nə vaxt təhlükə qarşısında olarsa, igidlər bir səslə silaha sarılmağa
hazırdırlar. İyirminci əsr tarixə "nəfəsindən" barıt püskürəndə eloğullarımız da
bir səslə ayağa qalxıb Vətənin müdafiəsinə gediblər.
Otən XIX əsrin ortalarında Qarabağ igidlərinin, Şirvan alayının, Gəngərli
döyüşçülərinin, Qazax süvari dəstələrinin yadellilərə qarşı qeyri-adi
qəhrəmanlıqlarının şahidi olan xalqımızın böyük mütəfəkkir oğlu M. F. Axundov
fəxrlə deyirdi: "doğmamış Qafqazda analar qorxaq".
Hələ bir xeyli əvvəl (1828-ci ildə) məhşur rus tarixçisi, general Platon Zubov
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"Gürcüstan və Qafqaz haqqında altı məktub" əsərində yazırdı:
"Müsəlman süvari alayları haqqında mühakimə yürütmək üçün onları
döyüşdə görmək lazımdır: bunlar şimşəyi xatırladır, bunlar qəzəblənmiş Allahın
birdən-birə düşmənlər içərisinə düşərək ölüm və dəhşət saçan oduna bənzəyirdi.
Müsəlman alaylarının gözlərim önündə törətdikləri igidlik xariqələrini hələ də
heyrətlə yad edirəm… Onlar silahdan çox böyük bir məharətlə istifadə edərək,
qorxmaz və cəsur kimi döyüşürdülər".
Əgər oxucu Aleksandr Stepanovun "Port-Artur", ya da Trofim Borisovun
"Portarturçular" romanlarını mütaliə edərsə, onda görər ki, 1904-cü il dekabrın
on altısında komandan Stessel qalanı yaponlara danışıqsız təslim etmək
istəyəndə polkovnik S. Mehmandarov və onun zabit heyəti qəti etiraz edərək
necə əsəbləşmişdilər. Səməd bəy Mehmandarov və onun zabit heyəti inad
edirdilər ki, qalanı son nəfəsə qədər müdafiə etmək lazımdır. Heç kəs biabırçı
vəziyyətdə rusiyaya qayıtmaq istəmirdi.
"- Kapitan, Sizin kimi zabitlərə orduda quluq etmək yaramaz, - Mehmandarov
onun üstünə qışqırdı. - Siz bizim adımızı korlayırsınız, - deyib yumuruğunu
havada oynatdı.
- Əlahəzrət, xahiş edirəm, məni təhqirlərdən qoruyasınız, - kapitan Vamenzon
hirsindən pörtmüş halda Stesselə müraciət etdi.
- Hər şeydən əvvəl sakit olmaq lazımdır, cənablar! Polkovnik Mehmandarov,
Sizi qayda-qanuna riayət etməyə dəvət edirəm.
Qızğın mübahisələr başlandı, zabitlər iki hissəyə bölündülər: bir neçəsi kapitan Vamenzonu, qalanları isə polkovnik Mehmandarovu müdafiə edirdilər" (A.
Stepanov, "Port-Artur". səh. 777-778).
* * *
1904-cü il yanvarın 26-da Rus-yapon müharibəsi başlananda polkovnik
Hüseyn xan Naxçıvanski əksəriyyəti qafqazlılardan təşkil olunmuş ikinçi
Dağıstan süvari alayına komandanlıq edirdi. Hüseyn xanın alayı 1905-ci il
yanvarın 14-də Lan-Lun-Qou kəndi uğrunda ağır döyüşlər aparmışdır. Bir neçə
gün kəndi ala bilməyən döyüşçülər mahir komandirin hərbi fəndi ilə dan üzü
hücuma keçərək sürətli zərbə ilə yaponları kəntdən vurub çıxartmışlar. Bu güclü
döyüş səhnəsi məşhur rəssam Maruzovskinin yağlı boya ilə işlədiyi rəsimlərdə
əbədiləşmişdir. Əsərdə alay döyüşçülərin qızğın həmləsi və süvari polkovniki
Hüseyn xan Naxçıvanskinin obrazı ustalıqla işlənmişdir.
Məşhur rus jurnalisti A. Kvitka Port-Arturda müharibə başlananda könüllü
cəbhəyə getmiş və döyüşlərdə jurnalist-zabit kimi iştirak etmişdir. Müharibə
gedə-gedə «Zabaykalye kazak zabitinin gündəliyi» adlı maraqlı bir əsər
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yazmışdır. 1908-ci ildə Sankt-Peterburqda nəşr etdirdiyi həmin kitabda igid
eloğlumuz polkovnik Hüseyn xan Naxçıvanski haqqında da maraqlı səhifələr
var.
Səhifə 181-də: «Axşam üstü Bensixuda süvari – qvardiyası Hüseyn xan
Naxçıvanskinin təşkil etdiyi ikinci Dağıstan alayı gözlənilir. Alay qafqazlılardan
və süvari qvardiyasında xidmət edən seçmə zabitlərdən təşkil olunmuşdu.
...Avanqard tağımının ardınca yüzlərlə adam polk komandiri, onların da
ardınca uca bir ağacın zirvəsində polkovnik Xan Naxçıvanskiyə məxsus qızılı
aypara nişanları dalğalanan dəstə göründü.
Alay cərgələnmiş tağımlarla kolon boyu uzanırdı. Biz isə Xanın
zabitlərindəki atlara həsədlə baxırdıq. Mən axşam saat onda Hüseyn xanı general
Lyubavinin yanına ötürüb, evimə qayıtdım.
Səifə 245-də: «Dağıstanlıların komandiri Hüseyn xan Naxçıvanski, podpolkovnik Byuntiq və knyaz Tumakov heyətimə daxil olanda səhər saat on bir
olardı. Onlar mənimlə nahar etməyə qaldılar... Hüseyn xanın əsgər və
komandirləri döyüşlərdə hamıdan seçilirdi. Onları bir şeyə qınamaq olardı, o da
həddindən artıq cəsur olmalarında...»
Səhifə 361-də: «Polkovnik Xan Naxçıvanskinin Qafqaz-kazak briqadasının
cəsurları üç yapon nəqliyyatını məhv etmişlər...»
İgid həmyerlimiz, polkovnik Hüseyn xan Naxçıvanski yaponlara qarşı
apardığı döyüş məharətinə görə «Müqəddəs Georgi» və dördünçü dərəcəli,
bantlı, üstü yazılı qızıl silahla «Müqəddəs Vladimir» və «İgidliyə görə»
ordenləri ilə təltif olunmuşdur.
Rus-Yapon müharibəsindəki sərkərdəlik fəaliyyətinə görə Hüseyn-xan
Kərbalı xan oğlu Naxçıvanskiyə 1907-ci il martın 31-də general-mayor rütbəsi
verilmişdir.
GENERAL SƏMƏD BƏY MEHMANDAROV
PORT-ARTUR DÖYÜŞLƏRİNDƏ
Port-Arturun müdafiəsi zamanı göstərdiyi döyüş xidmətlərinə görə Səməd
bəy Mehmandarov bir neçə döyüş ordeni və qızıl silahla təltif edildi, generalmayor rütbəsi aldı. General Səməd bəy Mehmandarovla bir yerdə xidmət edən
və onu şəxsən tanıyan zabitlərin onun sarsılmaz soyuqqanlılığı və misilsiz
rəşadəti haqqında böyük rəğbətlə danışırdılar.
1904-cü il dekabrın 16-da Port-Artur qalasının hərbi şurası danışıqsız təslim
olmağa səs verdikdə, general Səməd bəy Mehmandarov və onun igid zabit heyəti
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buna qarşı qəti olaraq
etiraz etdilər.
«1904-1905-ci illərdə Rus-Yapon müharibəsinin salnaməsi»ndən
1904-cü ildə rusyapon
müharibəsi
başlananda Səməd bəy
Mehmandarovun qırx
səkkiz yaşı vardı.
General Səməd bəy Mehmandarovun oğlu İqor Mehmandarov
Jitomirli Yelizaveta
və Şəmistan Nəzirli, 1986-cı il
Nikolayevna
ilə
evlənmələrinin bir ili tamam olmamışdı. Yelizaveta Kiyev qadın-gimnaziyasını
bitirmişdi. Port-Artur hərbi nəslindən idi. İyirmi bir yaşlı Yelizaveta (18831942), elə bil anadan olandan səbr dərsi keçmişdir. O, nə ağır hərb işinə, nə də
yaralı əsgərlərə qarşı laqeyd deyildi. Zədəganlara müalicə ebid, savadsız
olanların ailəsinə məktub yazır, müharibə çətinliyinə səbrlə, dəyanətlə dözürdü.
Bir dəfə Səməd bəy ona deyir: - Komandanlıqdan sənin Peterburqa
qayıtmağına icazə almışam. Hazırlıq gör, sabah, ya da birisi gün səni yola salacam.
Ərinin üzünə şax baxan Yelizaveta:
- Səməd bəy, - demişdi, - ölkədə müharibə gedirsə, səncə əsgərin yeri harada
olmalıdır?
- Əlbəttə cəbhədə!
- Bax, mən də cəbhədəyəm, yoxsa məni qadın görüb əsgər olmağıma şübhə
edirsən?
- Axı, sən ana olmağa...
- Birdə bu söhbətə qayıtmayaq. Söz verirsən... Bu mövzudan vaz keç əzizim!
Sənsiz mənə Peterburq yox, heç Paris də lazım deyil.
Bu, ərinə, Vətəninə sadiq bir qadının açıq ürək söhbəti idi.
Yanvarın iyirmi altısında gecə yaponlar rusların Port-Artur limanında
dayanan eskadrasına hücum edib «Retvizan», «Sesareviç» zirehli gəmilərini və
«Pallada» kreyserini yandırdılar. Müharibə başlandı. Səhərisi Səməd bəy
Mehmandarovu yeddinci Şərqi-Sibir atıcı topçu divizionunun komandiri təyin
edirlər. Bu, quru qoşunlarının komandanı, general-mayor Roman
Kondratenkonun əmri idi. Roman İsidoroviç Mehmandarovun döyüşdə
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dəyanətinə, komandirlik bacarığına yaxşı bələd idi. Məhz ona görə də Səməd
bəyi Şərq cəbhəsinin rəisi təyin etdi. Bura Port-Artur müdafiəsində ən mühüm
cəbhə hesab olunurdu. Yaponlar kəsilmədən bombalar yağdırırdılar. Polkovnik
Səməd bəy Mehmndarov komandan Kondratenkonun ən yaxın köməkçilərindən
biri idi. Topçuların əməliyyatına bacarıqla rəhbərlik edən Mehmandarov qala
mühasirədə olanda həmişə ön mövqələrdə və çox təhlükəli yerlərdə sərrast atəşlə
samurayların hücumunu dəf edirdi.
* * *
Port-Artur müharibəsinin başlanmasından yüz bir il keçir. Bu müddətdə rus
dilində minlərlə ədəbi-bədii, elmi və publisistik əsərlər nəşr olunub. Xüsusilə,
1905-1910-cü illərdə bu mövzuda çoxlu gündəliklər və xatirələr yazılmışdır.
1906-cı ildə nəşr olunmuş P. Larenkonun «Port-Arturun əzablı günləri» kitabı da
bu qabildəndir. Burda sərkərdə eloğlumuz Səməd bəy Mehmandarovun təkcə
döyüş qabiliyyəti deyil, həm də şəxsiyyət kimi dönməzliyi, böyüklüyü şahidlərin
dili ilə verilib. İlk dəfə Azərbaycan oxucularına təqdim etdiyimiz gündəlikdən
parçaları oxuyanda istər-istəməz həmyerlimizə görə iftixar hissi keçirirsən.
Həmin kitabın «Noyabr hücumları» fəslində, səhifə 494-də:
«Hələ avqust bombardmanı zamanı yaponlar hiss edirlər ki, hardansa,
arxadakıfortlar xəttindən onları dəqiq atəşə tutblar. Polkovnik Mehmandarovun
komandası altında olan yeddinci Şərqi-Sibir artilleriya divizionu (yəni səhra
artilleriyası) həmləyə məruz qalmış istehkam xəttinin sağ cinahının arxasında
örtülü mövqeləri tutaraq müdafiəyə böyük kömək göstərirdi. Çünki qala
artilleriyası hələ bombardmanın ilk günlərində çox zərər çəkmişdi. Polkovnik
Səməd bəy Mehmandarovun səhra artilleriyası ən fədakar həmlələri belə dəf
edərək yaxınlıqda olan yapon batareyaları ilə son dərəcə müvəffəqiyyətlə
vuruşurdu».
Səhifə 597-də:
«S. daxil oldu. O, söhbət edirdi ki, ön həmlənin topçularından polkovnik
Mehmandarov (çağ cinahın bütün ərtilleriya yzrə komandiri) və podpolkovnik
Stolnikov öz şəxsi təhlükələrinə qəribə nifrətlə yanaşırlar; bombardman vaxtı
batareyalarda elə gəzirdilər ki, elə bil partlayan mərmiləri görmürlər. Belə ki,
onlar bu hərəkətləri ilə yerdə qalanları da ruhlandırırdılar. Onların birincisi
qafqazlılara məxsus cəngavər kimi (Səməd bəy Mehmandarov – ŞN.), ikincisi
isə taleyinə sədatqətlə itaet edən dindar adamlar kimi davranırdılar.
Burda – səhra artilleriyasının öhdəsinə başlıca olaraq həmləni və şrapnellə,
karteclə düşmən kolonlarını məhv etmək məsələsi düşür. Qala topları çox ziyan
çəkdiklərindən, səhra artilleriyası isə tez-tez yerini dəyişdiyindən onlarla
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mübarizə aparmaq yaponlar üçün çətin idi. O isə zərbələri elə hey endirirdi».
Səhifə 606-da (11-24 dekabr):
«Yaralı zabitlərlə apardığım söhbətlərdən polkovnik Mehmandarov haqqında
bəzi şeyləri öyrəndim. O, cəsur, özünü çox sevən, tabeliyində olanlara tam
ciddiyəti ilə yanaşan bir adam idi. Onları məcbur edirdi ki, şəxsi mərdlikləri ilə
hamıya nümunə olmağı bacarsınlar. Təbiətən coşğun, hərarətli olan bu adam
sözünü çox kəskin deyirdi. Polkovnik Mehmandarov deyirdi ki, yalnız şücaət
göstərməyi bacaran, ağıllı, özünü sevən adamları qiymətləndirir; karyeraçı
zabitlərinsə ən böyük arzusu – həyatlarını qoruyub saxlamaq və heç bir xidmət
göstərmədən ordenlər almaqdır».
Səhifə 630-da (17-30 dekabr):
«Üçüncü fortun məğlubiyyəti bizim artilleriyanın vəziyyətinə pis təsir
göstərdimi? – sualına polkovnik Mehmandarovbelə cavab verdi ki, o, vəziyyətdə
bir ağırlaşma görmür. Artilleriya şəraitinin pisləşməsinə üçüncü fortun heç bir
mənfi təsiri yoxdur.
Yalnız general A.V. Fok özünü birbaşa cavabdan qaçıraraq, ümumi nəticəsi
olmayan bir yığın söz dedi».
Səhifə 643-də (18-31 dekabr):
«Kimsə döyüş meydanından belə bir xəbər gətirdi ki, bü gün general Fokla
polkovnik Mehmandarov arasında ciddi mübahisə olub. Fok sübut etməyə
çalışırdı ki, qala artıq dözməyəcək; Mehmandarov isə sübut edirdi ki, ayrı-ayrı
istehkamların məhvi hələ qalanın sonu çatdığına sübut deyil, çünki müdafiənin
ikinci xəttindən də müqavimət göstərmək olar.
Döyüş meydanında isə tək-tək atırdılar. Qaranlıqdır. Üçüncü fort
istiqamətində, bəzən də qayalıqdanqırmızı fənərlər görünürdü. Deyirlər ki, bu
fənərlər bizim sanitarlara sarğı məntəqəsini nişan verir.
Bərk yorğunluq hiss edirəm, ona görə də indi uzanıb yatacağam».
Səhifə 690-da (23 dekabr-5 yanvar):
«S. mənə xəbər verdi ki, dünən yapon artilleriyasının rəisi qərargahı ilə birgə
qalaya gəlmişdi və qalanın sağ cinahının artilleriya rəisini, polkovnik
Mehmandarovu (mühasirə zamanı general-mayor olmuşdu) axtarırdı. Səməd bəy
Mehmandarov faktiki olaraq avqust ayının ortalarında bütün artilleriyaya
rəhbərlik edirdi.
Görüş zamanı o belə bir söz işlətdi: «Hörmətli qonaqlar yəgin səhv salıblar.
Onlar çox güman ki, qala artilleriyasının rəisi, general Belını görmək istəyirdilər.
Lakin qonaqlar cavab verdilər ki, məhz mübarizə aparmaqda böyük əziyyət
çəkdikləri, özlərinə möhtərəm rəqib saydıqları adamla – Mehmandarovla tanış
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olman onlar üçün çox maraqlıdır. Onlar general Mehmandarovun şəninə çoxlu
tərifli sözlər, komplimentlər dedilər; etiraf etdilər ki, Port-Artur yaxınlığında
yapon artilleriyasının verdiyi itki olduqca çoxdur. İyirmi beş minə kimi adam
tələf olub, çoxlu yapon silahı məhv edilib, həmçinin Port-Arturda mərmilərin
çatışmamazlığı onların məsələsini yüngülləşdirib.
General Mehmandarov əsirliyə yolu düşdü… o, vicdanına and içib «evə»
gedənlərin ən qəddar düşməni olacağını bildirdi.
Gündüz saat on ikidir. Yaralıların yanında idim. Hər yerdə eyni söz-söhbət –
qalanın təhvil verilməsindən və əsirlikdən gedirdi».
Səhifə 752-də (3-16 yanvar):
«Hakimiyyətin ələ keçirilməsi» haqqında müxtəlif fikirlər söylənirdi.
Məsələn: həmişə döyüş mövqelərinin sağ cinahında olan F. və Ş. qeyd etdilər ki,
güya mövqelərdə olarkən necə olubsa, onların yanında polkovnik (indi general)
Mehmandarov da söhbət əsasında bu mövzu haqda öz fikrini birdirmişdi: «Hakimiyyəti ələ keçirmək» nə deməkdir? Mən bunu başa düşmürəm. Əgər mən
komendant olsaydım və vəzifəmin öhdəsindən az da olma gələ bilsəydim,
mənim qanuni hakimiyyətimi görüm əlimdən kim ala bilərdi?!... Əgər elə adam
tapılsaydı mən deyərdim: Əlahəzrət, nə qədər ki, kimin əsl komendant olduğunu
ayırd etməmişik, bu yerdən heç yana tərpənən deyilik… Bu ilin sonu nə qədər
axmaq nəticələr versəydi belə, məni bu yolda niyyətimdən heç bir şey döndərə
bilməzdi».
Həmişə ön cəbhədə olan Səməd bəy Mehmandarovun Port-Artur
döyüşlərində xüsusi xidmətləri olmuşdur. Yaxşı ki, onun müasiri olan rus
jurnalistləri Səməd bəyin döyüş fəaliyyətini qələmə almışlar.
Jurnalist E.K. Nojin Port-Arturda çıxan «Novıy kray» qəzetinin xüsusi
müxbiri olmuşdur. Odlu cəbhələri gəzən jurnalist maraqlı gündəliklər
müəllifidir. Qeydlərindən aydın olur ki, o, general eloğlumuz Səməd bəy
Mehmandarovla həmişə ön xətdə görüşərmiş. Rus jurnalisti azərbaycanlı
sərkərdənin vətəni Qafqaz üçün darıxmasının da şahidi olub.
«…Blindaja girdim. General Nadein həmişəki kimi sakitdir. Onun qərargah
rəisi Stepanov yorğundur. Burada bir neçə zabit var. Polkovnik Mehmandarov da
buradadır. Biz həmişəki kimi çox səmimi görüşdük. Mehmandarov heyranlıqla
vətəni Qafqazı yad edirdi:
- Qafqaz çox yaxşıdır, çox gözəldir! – deyirdi. – Təbiət hər şeyin keyfiyyətinə
zəmanət verərək ona öz möhrünü vurmuşdur. Amma bədbəxtlik ondadır ki,
bəzən daş lazım olan yerdə bir dənə də daş tapmazsan, lazım olmayan yerdə isə
sayı-hesabı yoxdur. Su lazım olan yerdə su olmur, ehtiyac olmayan yerdə dərya
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qədərdir. – Ani olaraq dayanan Mehmandarov sözünə davam etdi: - Bəs İslam?
Yaxşı nə varsa – onu sonrakı həyatın verəcəyini vəd edir. Hər şey çox yaxşıdır,
amma bizə cənnətlə yeddi mələk boyun olublar, yeddincisinin də gözü girdə,
Sizcə bu nə olan işdir? Peşmançılıq deyilmi? Bilirsinizmi, mən indi heç nə
istəmirəm – nə cənnəti, nə də mələkləri. Mən yalnız azca istirahət istəyirəm.
Ətrafda hər yanda mərmilər partlayırdı. Onların ikisi blindajın tavanına
düşdü. Zabitlər qorxu hisii ilə ayağa durdular. İgid polkovnik Mehmandarov isə
heç tövrünü belə pozmazdı. Onun iri, ağıllı gözlərində zərrəcə qorxu hissi yox
idi».
Səməd bəy Mehmandarovun ən təhlükəli döyüşdə belə özünü itirmədiyini
şahidi olan onun silahdaşı Əli ağa Şıxlinski yazır ki, oktyabrın on dördündə qala
topa tutulan zaman Səməd bəy Mehmandarov mənim mövqeyimə gəldi. Həmin
mövqe yaponlar tərəfindən on bir düyməli topdan, otuz yeddi millimetrlik xırda
dəniz topuna qədər müxtəlif toplarla atəşə tutulmuşdur. Həm də, bü mövqe
yaponların tüfəng və pulemyot atəşi altında idi. Bu zaman Mehmandarovun
yaxınlığında altı düyməlik mərmi partladı və yerdən qalxan qara palçıq onun
üstünü buladı, amma yaralanmadı.
Mehandarov buna əsla əhəmiyyət verməyərək, böyük soyuqqanlıqla cibindən
ağ dəsmalını çıxarıb, gözəl təzə paltosunun üzərinə sıçrayan palçığı silməyə
başladı.
* * *
Dekabrın ilk günlərində qalaya iki ağır zərbə vurdular. Rusların inadlı
müqavimətinə baxmayaraq, onlar qalanın bir neçə mühüm fortlarını tutdular.
İkinci ağır zərbə isə dekabrın ikisində oldu. Komandan general Roman
Kondratenko qəhrəmanlıqla həlak oldu. Əvəzində iradəcə zəif olan general Fok
komandan təyin edildi. On altı gün sonra yaponlar qalanın taleyini həll edən
Drakonovıy Xrebet dağını ələ keçirdilər. Port-Arturun qorxaq və istedadsız
komendantı general Stessel qalanı dərhal düşmənə təslim etmək üçün hərbi
şuranın iclasını çağırdı. Şurada iştirak edən bəzi komandirlər general Stesselin
təklifinə şərik oldular. Lakin general-mayor Səməd bəy Mehmandarov,
polkovnik Semyonov və bir qrup mərd zabitlər təslim olmağa qəti etiraz etdilər.
Döyüşkən zabitlər inad edirdilər ki, güclü yapon ordusunu geri oturtmağa hələ
qüvvələri çatar. General Mehmandarov başda olmaqla onlar deyirdilər ki, qala
hələ özünü saxlamağa qadirdir, nə qədər ki, mərmi var, toplardan atəş
yağdıracağıq. Nə qədər ki, patron var, tüfənglərdən atəş açacağıq. Mərmi və
patron qurtardıqda isə süngü ilə döyüşəcəyik.
Lakin cəsarətsiz general Stessel mərd zabitləri eşitmədi, silahı yerə qoymağı
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qarnizona əmr etdi. Sonralar Rusiyaya qayıdanda general Stessel qala
müdafiəçilərinin tələbi ilə Port-Arturu tələsik təslim etdiyinə görə hərbi
məhkəməyə verildi.
General-mayor Mehmandarov və onun zabit dostları qala təslim edildikdən
sonra da hərbi anda sadiq qalaraq başqa əsgər və zabitlər üçün nümunə
göstərdilər. Yaponların şərtlərinə görə əsgərlər hərbi əsir alınır, zabitlər isə
Yaponiyaya qarşı bir daha müharibədə iştirak etməyəcəkləri barədə yazılı iltizam
verəndən sonra Rusiyaya qayıda bilərdilər. General Stesselin ətrafındakı mürtəce
fikirli bir qrup zabit dillərindən belə bir iltizam verdilər. Lakin xalqımızın igid
oğlu Səməd bəy Mehmandarov zabit şərəfini təhqir edən belə bir alçaq vəddən
boyun qaçırdı. Bir daha Yaponiyaya qarşı müharibədə iştirak etməyəcəyi barədə
iltizam vermədiyinə görə general-mayor Səməd bəy Mehmandarov əsir alınıb
Yaponiyanın Naqoya şəhərinə göndərildi. O, 1905-ci il avqustun 23-də
Amerikanın Portsmut şəhərində sülh müqaviləsi bağlanandan sonra Rusiyaya
qayıda bildi.
Üç yüz otuz iki günlük məşhur Port-Artur qalasının müdafiəsi general Səməd
bəy Mehmandarovun taleyinə belə qismət oldu.
* * *
Aleksandr Stepanovun «Port-Artur», P. Lorenkonun «Port-Arturun əzablı
günləri» və Trofim Borisovun «Portarturçular» romanlarında bir azərbaycanlı
soyadına da rast gəldik – poruçik Sadıqov. Bu əsərlərdə poruçik Sadıqovun
əzablı döyüş yolu yazıçılar tərəfindən maraqla izlənnilir. Hətta P. Larenkonun
1906-cı ildə Peterburqda nəşr olunmuş «Port-Arturun əzablı günləri» sənədli
əsərində (II cilddə) yaralanmış poruçik Sadıqovun hospitalda müalicə olunduğu
vaxtda iki dəfə fotoşəkli də dərc olunub. Döyüşlərdə mətanət və mərdliklə
vuruşan poruçik Sadıqov qəhrəmanlıqla həlak olub. Poruçik Sadıqov kimdir?
Bu barədə «Kommunist» qəzetinin doqquz sentyabr 1984-cü il tarixli sayında
dərc edilən yazımdan sonra respublikanın ayrı-ayrı bölgələrindən çoxlu məktub
aldım. Xeyli adam poruçik Sadıqovun onun qohumu olduğunu yazırdı. Lakin
Sabirabadlı Böyükağa Sadıqovun gətirdiyi faktlar, sənədlər və fotoşəkillər sübət
elədiki, poruçik Ağababa Hacıbaba oğlu Sadıqov onun əmisidir. Poruçik Ağabab
Sadıqov 1875-ci ildə Şamaxının Ərdəbilli məhəlləsində ziyalı ailəsində anadan
olub. Atası Hacıbabanın Peterburq və Moskvada ipək dükanı varmış. 1903-cü
ilin əvvəllərində igid poruçik Ağababa Peterburqdakı Mixaylov topçuluq
məktəbini bitirib. 1905-ci ilin əvvələrində igid poruçik Ağababa Sadıqovun
həlak olması haqqında qara kağız da alınıb.
Port-Artur döyüşçüləri haqqında inqilaba qədər onlarla əsərlər yazılıb.
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Kabardin və çeçen igidlərinin Port-Arturdakı döyüş fəaliyyəti haqqında
Əhmədxan Naloyevin «Dan üzünün atlıları» tarixi romanı, Vikenti Veresayevin
«Yapon müharibəsi haqqında hekayətlər» silsiləsi, yazıçının irihəcmoi gündəlik
və yol qeydləri, Sergey Senskinin «Susima» N.A. Levitskinin «1904-1905-ci
illərdə rus-yapon müharibəsi» maraqla oxunan əsərlərdəndir. Bunların
hamısında eloğullarımızın qəhrəmanlığı haqqında az-çox məlumat verilir.
«Niva» jurnalının 1905-ci il iyirmi beşinci sayında 496-cı səhifəsində bir
həmyerlimizin də adına və fotoşəklinə rast gəldim. Onun haqqında ancaq bu
sözlər yazılırdı: «Otuz üçüncü Şərqi-Sibir atıcı alayının poruçiki Zülfüqar Mirzə
Ələkbər oğlu Bağırbəyov fevral döyüşlərində igidliklə vuruşub kontuziya oldu».
Adından, atasının adından və soyadından poruçik Zülfüqar Bağırbəyovun
azərbaycanlı olması şübhəsizdir. Düşünürdüm. Görəsən, Uzaq Şərq sərhədləri
uğrunda igidliklə vuruşan poruçik Zülfüqar Bağırbəyovun qohum-qardaşından
sağ qalanı varmı? Doxsan ildən çoxdü bu tərlan baxışlı igid həmyerlimizin
fotoşəkli «Niva» jurnalının səhifəsində saralıb solur.
Taleyin qismətinə min şükür ki, axtarışlarım bəhrə verdi. Sevindim ki, uzun
illərdən sonra igid həmyerlimizin unudulmuş adı, xidməti xalqımıza bəlli oldu.
1987-ci ildə İçəri şəhərdə yaşayan səksən iki yaşlı bir ağsaqqalla görüşdüm.
Məhəmməd Cavad oğlu Bağırov bildirdi ki, «Niva» jurnalından şəklini
götürdüyümüz poruçik Zülfüqar Mirzə Ələkbər oğlu Bağırbəyov mənim doğma
əmimdir. Əmim Zülfüqar 1874-cü ildə Şuşada anadan olub. Port-Artur
döyüşlərindən sağ-salamat qayıdan əmim Novobəyazid süvari alayında ştabskapitan rütbəsində xidmət edib. 1912-ci ildən 1914-cü ilə qədək Bakı şəhərində
hərbi komendant işləyib, rütbəsi mayor idi, Birinci Dünya müharibəsi illərində
Avstriya və Rumuniya cəbhəsində döyüşlərdə iştirak edib.
Zülfüqar bəyin müasiri, Azərbaycan Cumhuriyyətinin liderlərindən biri Nağı
bəy Şeyxzamanlı Türkiyədə nəşr etdirdiyi «Xatirələrim» kitabında yazır ki,
Zülfüqar bəy Bağıbəylinin Birinci Dünyaa müharibəsində, 1915-ci ildə Qafqaz
cəbhəsində ucqar Olti qəzasında məchul bir güllə ilə vurulduğunu ailəsinə xəbər
verdilər. Sonralar məlum oldu ki, Zülfüqar bəy bir erməni tərəfindən
vurulmuşdur. Ancaq rus komandanlığı tərəfindən qatil axtarılmış və cinayət
«məchul güllə ilə törədilmiş» - deyə ört-basdır edilmişdir.
* * *
Böyük türk dünyasının nüfuzlu orqanı «Tərcuman» qəzeti Port-Artur
müharibəsinin gedişatını müntəzəm izləmiş və öz səhifələrində orduda
qəhramanlıqla döyüşən, dini müsəlman olan əsgər və zabitlərin fəaliyyətindən
xəbərlər dərc etmişdir.
Qəzet 11 iyun 1904-cü ildə «Müxtəlif xəbərlər» rubrikasında yazırdı:
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«İstehkamçı – kapitan İlyas bəy Ağalarov yeni podpolkovnik rütbəsi alaraq Uzaq
Şərq döyüşlərinə yola düşür. Məşhur bəy nəslinin nümayəndəsi İlyas bəy
Ağalarov əla hərbi təhsil almaqla elektrotexnika sahəsində də görkəmli
mütəxəssis olmuşdur. Onun orduda keçən hərbi xidməti, həyatı və rütbəsi
Rusiyada yaşayan hər bir müsəlman əhlində iftixar hissi doğurur».
Gürcüstan Mərkəzi Dövlət arxivində İlyas bəy Allahyar oğlu Ağalarova
məxsus azsaylı sənədlərdən məlum olur ki, o, Port-Artur döyüşlərindən sağ-salamat qayıtmışdır. Sonralar ikinci Qafqaz istehkamçı batalyonun komandiri olan
polkovnik İlyas bəy Ağalarov 1860-ci il iyunun 7-də Gəncədə nüfuzlu bəy
ailəsində dünyaya gəlib.
Sənədlər göstərir ki, İlyas bəy İkinci Moskva hərbi gimnaziyasında və Pavlov
hərbi məktəbində təhsil alıb. Hərbi xidmətə 1879-cu il aprelin 26-da başlayıb.
1887-ci il avqustun 8-də podporuçik, 1885-ci il avqustun 8-də poruçik, 1894-cü
il avqustun 1-də ştabs-kapitan, 1898-ci il avqustun 1-də kapitan, 1904-cü il iyunun 26-da podpolkovnik, 1910-cüu il dekabrın 6-da isə polkovnik rütbəsi ilə
təltif olunub.
Polkovnik İlyas bəy Ağalarovun Port-Artur döyüşlərində və nizami ordudakı
nümunəvi xidmətləri 1901-ci ildə ikinci dərəcəli «Müqəddəs Stanislav», 1905-ci
ildə ikinci dərəcəli «Müqəddəs Anna», yenə həmin ili dördüncü dərəcəli
«Müqəddəs Anna» (qılıncla birgə ordenlərinə layiq görülmüşdür.
1913-cü il martın on səkkizində polkovnik ilyas bəy qəfil mərmi
partlayışından həlak olub. Bu sərkərdə eloğlumuzun məzarı hazırda Gəncədə
İmamzadə məscidinin həyətindədir. Məzarın mərmər başdaşından solmaqda olan
«Qvardiya polkovniki İlyas bəy Ağalarov» sözlərini oxuyanda unudulmuş igidin
xatirəsi qəlbimi göynətdi. İllərin tufanı mərmər qəbir daşından onun sonuncu
izini də silib aparır… Sərkərdəlik fəaliyyəti lazımınca öyrənilməmiş və hərb tariximizin heç bir səhifəsində indiyədək adı çəkilməyən belə igidlərimizi
düşünəndə: «Hər bir insanın içərisində onunla birgə doğulan və ölən kainat var.
Hər bir başdaşı altında bütöv bir dünya tarixi yatır» - deyimini xatırlamaya
bilmirsən.
İstər-istəməz dahi Nizami Gəncəvinin:
Gəl, gör kiminkidir bu çökmüş məzar?
Yıxılmış baş daşı, göyərmiş otlar.
Mən torpaqda yatan bir mirvariyəm.
Qaldırsan görəsən sən tək diriyəm.
Batıb gedən bilmə sən hər gedəni,
Məni görməsən də, görürəm səni. – misları yada düşür.
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«Tərcuman» qəzeti 5 noyabr 1904-cü ildə «Müsəlmanlar Port-Arturda» adlı
xəbərində yazırdı: «Mancuriya ordusunun sıralarında və həmçinin Port-Artur
döyüşlərinin qəhrəman müdafiəçiləri arasında azsaylı müsəlmanlar da şərəflə
vuruşurlar. Redaksiyanın aldığı məktubundan aydın olur ki, yeddinci Şərqi-Sibir
artilleriya divizionunun rəisi, general-mayor Səməd bəy Muxranskidir. Şimali
Qafqazdan olan artilleriya poruçiki Y.İ. Dudarov isə avqust hücumlarının birində
mərd zabit kimi şərəflə vuruşaraq həlak olmuşdur. Allah ona rəhmət eləsin.
Amin!».

GENERAL ƏLİ AĞA ŞIXLİNSKİ
PORT-ARTUR DÖYÜŞLƏRİNDƏ
Azərbaycanlılar birinci dəfə deyil ki, vuruş meydanlarında yaponlarla qarşı-qarşıya gəlirlər. Mən Port-Artur uğrunda gedən
döyüşlərdə fərqlənmiş məşhur topçü Əli ağa Şıxlinskinin adını çəkə
bilərəm. Bu ad rus hərbi elmi taixində şöhrət qazanmışdır.
Səməd Vurğun,
Xalq şairi.
Port-Artur döyüşlərinin qala müdafiəsi zamanı düşmən həmlərinin dənə-dənə
dəf edilməsində top artilleriyasının mahir ustası Əli ağa Şıxlinskinin döyüş
xidmətləri misilsizdir. Onun 1904-1905-ci illərdəki hərbi rəşadəti bütün
Rusiyaya yayılmışdır. Qəhrəmanlığı altı ordenə layiq görülən, rütbəsi kapitandan
podpolkovnikə yüksələn Şıxlinski haqlı olaraq «Xatirələrmi»də yazır ki, PortArtur epopeyasının iştirakçısı olduğumu həmişə iftixarla yad edirəm. 1905-ci il
aprelin 1-də «Tərcuman» qəzetinin «Müxtəlif xəbərlər» rubrikasında oxuyuruq:
«Dördüncü Şərqi-Sibir atıcı artilleriya briqadasının kapitanı Əli ağa Şıxlinski
oktyabrın yeddisindən noyabrın on doqquzunadək Port-Arturda yaponların
basqınını dəf etməkdə fərqləndiyi üçün Ali ehtiramla «İgidliyə görə» medalı və
üstü yazılı Qızıl qılıncla təltif olunub».
Həmin döyüşlərin iştirakçısı 1906-cı ildə «Port-Arturun əzablı günləri» adlı
ikicildlik monumental əsərin müəllifi P. Larenko yazır ki, Laperov dağında
batareya komandiri kapitan Əli ağa İsmayıl ağa oğlu Şıxlinski ağır
yaralanmışdır. Bütün qafqazlılar kimi cəsur olan komandir Kinjo döyüşlərində,
«Zelyonnı» və «Bolçye» dağları vuruşmalarında əsl qəhrəman kimi iştirak etdi.
Avqustun əvvəllərində öz batareyası ilə «Vısokaya qora»da, avqustun onundan
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isə daima Laperov dağında döyüşlərdə olmuşdur. Elə buradan da girəcək
yerlərini və istehkamları atəşə tutub həmlə kalonnalarını dəf edərək düşmənin
səhra artilleriyası ilə inamlı döyüşlər aparırdı.
Port-Artur qalası təslim olandan sonra müharibədə iştirak etməmək şərtilə
yaponlar podpolkovnik Əli ağa Şıxlinskini ağır yaralı kimi vətənə göndərdilər.
Vətəndə yaraları gözlənildiyindən də tez sağaldığından o yenidən Mancuriya
ordusuna göndərilməyi xahiş etdi. Lakin onu buraxmadılar.
Müharibədən sonra Rusiyaya qayıtmağını və yenidən cəbhəyə getmək
istədiyini Əli ağa Şıxlinski «Xatirələrim» hərbi memuarında daha dəqiq təsvir
edir. O, yazır: «Mayın ikinci yarısında mən Peterburqa gedib böyük knyaza
təqdim olundum və Mancuriya ordusuna qayıtmaq istədiyimi ona söylədim. O,
məndən soruşdu:
- Siz oraya necə gedə bilərsiniz?
Onda mən hospitalımızdan aldığım şəhadətnaməni ona göstərdim.
Şəhadətnamədə yazılmışdır ki, yapon tibb komissiyası məni hərbi qulluğa
yararsız hesab edərək dilimdən iltizam almadan vətənimə qayıtmağa icazə
vermişdir. Beləliklə, - dedim – hazırki müharibədə iştirak etməyə tam ixtiyarım
var. Rusiyaya qayıtmağımın səbəbi ancaq budur, yoxsa müdafiədə iştirak etmiş
o biri əsgərlərin taleyinə şərik olardım.
Bu sözləri deyərkən ağlıma gəldi ki,
mənim
bu
fikrim
yaponlarla
vuruşmamaq üçün dillərindən kağız
verərək vətənlərinə qayıdan zabitlərə
qarşı bir ittiham kimi düşünülə bilər,
odur ki, əlavə edib dedim:
- Orada zabitlərin arasında iki rəy var
idi: bir qismi deyirdi ki, bizim böyük
təcrübəmiz var, buna görə də vətənə
gedib orada Mancuriya ordusuna
göndərilmək üçün yeni qüvvələr
hazırlamaqla fayda verə bilərik. O biri
hissə isə (o cümlədən mən) başqa cür
düşünürdük. Bu zabitlərin fikrincə ordu
ancaq qismən səfərbəyliyə alınmışdır,
vətəndə zabitimiz çoxdur, odur ki, orada
bizim köməyimizə heç bir ehtiyac yoxdur. Buna görə də, əsgərlirin taleyinə
şərik olmaq lazımdır. Belə ki, dilimdən
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yaponlara heç bir iltizam vermədən evimə qayıtdım. İndi Sizdən xahiş edirəm ki,
məni müharibəyə göndərəsiniz.
Sergey Mixayloviç əlilə işarə edərək dedi:
- Müharibədə nələr çəkdiyiniz yetər, buraxmaram».
1905-ci il aprelin 5-də yapon tibb komissiyasının verdiyi arayış generalın
arxivində indi də saxlanılır. Onun mətni belədir:
«Arayış doqquz saylı ehtiyat səhra hospitalından dördüncü Şərqi-Sibir atıcı
artilleriya briqadasının kapitanı Şıxlinskiyə verilir. Ondan ötrü ki, onun yapon
tibb komissiyası tərəfindən hərb xidmətə yararlı olmadığı (Əli ağa Şıxlinski sol
qıçından yaralandığı üçün yapon həkimi arayışı belə yazmışdı – Ş.N.)
müəyyənləşdirilib. O, Rusiyaya buraxılır».
Yapon tibb komissiyasının onu hərbi qulluğa yararsız hesab etməsinə baxmayaraq, dilindən yazılı iltizam verməyən Əli ağa Şıxlinski Vətənə qayıdandan
sonra yenidən yaponlarla döyüşmək üçün Mancuriya müharibəsində iştirak
etmək arzusunda olduğunu bildirir. Lakin topçu general-müfəttişi knyaz Sergey
Mixayloviç «Port-Arturda çəkdiyiniz yetər, buraxmaram» - deyir və onun
yenidən cəbhəyə qayıtmasına qıymır.
Onun Port-Arturdakı nümunəvi döyüş xidmətləri «İgidliyə görə» sözlərlə
yazılmış qılıncla, dördüncü dərəcəli «Müqəddəs Anna» ordeninə əlavə olaraq
qızıl qılınc nişanı, qılınc və bantlı «Müqəddəs Vladimir» ordeni, üzərində
«İgidliyə görə» sözləri yazılmış qızıl silah və məşhur «Müqəddəs Georgi»
ordeninin dördüncü dərəcəsinə layiq görülmüşdür.
Azərbaycan Tarixi muzeyində generalın şəxsi əşyaları arasında 1908-ci il
martın 5-də imperator tərəfindən təsdiq olunmuş «Port-Artur qalasının
müdafiəçisi döş nişanı» saxlanılır. Onu Əli ağa Şıxlinskinin ünvanına keçmiş
Kvantun vilayətinin və Port-Artur şəhər sovetinin sədri podpolkovnik İ.A.
Verşinin göndərib:
«Çox möhtərəm və əziz Port-Artur silahdaşım
Əli ağa Şıxlinskiyə
Keçmiş Kvantun vilayətinin Triryan hissəsi üzrə komissarı və keçmiş Port-Artur şəhər
sovetinin sədri A. Verşinindən.»

ORDU VƏ DONANMAYA ƏMR

Qarnizonun mərdliyi və mətinliyi ilə bütün dünyanın təəccübünə səbəb olmuş
Port-Arturun qəhrəmancasına müdafiəsi, qalanın qəflətən rusvayçılıqla təslim
edilməsi ilə kəsildi.
Ali məhkəmə qalanın verilməsinin müqəssirini yerindəcə cəzalandıraraq, igid
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qarnizonun unudulmaz hünərlərinin doğruluğunu tam əzaməti ilə bərpa etdi.
Port-Arturun cəsur müdafiəçiləri.! Uzaq Şərqdə bizim istinadgahımızın
müdafiəsi zamanı göstərdiyiniz fədakarcasına qəhrəmanlıq və anda sədaqətinizlə
Siz ölməz şöhrət qazandınız və rus ordusunun hünər səlnaməsinə yeni parlaq
səhifələr yazdınız.
Qədirbilən Rusiya Sizin ilə fəxr edir və Siz onun qarşısında borcunuzu
unutmadığınız kimi, o da Sizin hünərinizi yaddan çıxarmayacaq.
Əslini İmperator həzrətləri öz əli ilə yazmışdır:
II Nikolay, Çarskoe Selo şəhəri.
* * *
Port-artur döyüşlərinin şahidi, yazıçı Aleksandr Stepanovun «Port-Artur» və
«Zvonaryovlar ailəsi» romanları tarixi əsər kimi ədəbiyyatın qızıl fonduna daxil
olmuşdur. İndiyədək on doqquz dəfə nəşr olunan romanın tirajı milyonu
keçmişdir. İngilis, fransız, macar, yapon və başqa dillərə də tərcümə olunan belə
bir məşhur əsərin səhifələrində (271, 350, 353 və s.) kapitan Əli ağa Şıxlinskinin
qəhrəmanlıq fəaliyyəti öz əksini tapmışdır.
«…İrman ədəb-ərkanla təzim edib çevrildi və otağı tərk etdi. Diviziya rəisinin
yanından çıxandan sonra irman cəl xəstəlik haqqında raport və komandan
Kondratenkoya müfəssəl məktub yazdı. Sonra isə məktubu Əli ağa Şıxlinskiyə
verdi və dərhal generalın yanına getməsini əmr etdi. İrman kapitana xeyir-dua
verib dedi:
- Sizdən çox şey asılıdır, Əli ağa.
- Narahat olmayın, Vladimir Aleksandroviç. Əli ağa hələ indiyə kimi heç
kəsin etimadını yerə salmayıb, ömründə satqınlıq eləməyib. Əgər general Fok
yeddinci diviziyanın yaponların zərbəsi altına salmaq istəyirsə o, buna nail ola
bilməyəcək. Onun kələyini kəsmək və general Kondratenkoya kömək etmək
üçün bütün qüvvəmi əsirgəməyəcəyəm.
Bunu deyib, Əli ağa Şıxlinski sıçrayıb ata mindi və dördnala çaparaq ordan
uzaqlaşdı…»
Keçmiş SSRİ xalqlarının bir neçə dilinə tərcümə olunan bu qiymətli roman
təəssüf ki, hələ də Azərbaycan mütərcimini gözləyir. Romanda təkcə kapitan Əli
ağa Şıxlinskinin yox, həm də general Səməd bəy Mehmandarovun, poruçik
Sadıqovun fəaliyyətini oxuduqca fəxr etməyə bilmirsən.
«…Praporşik çadırdan çıxıb öz komandasının qərar tutduğu yerə tərəf getdi.
Yolda Əli ağa Şıxlinskidə ona qoşuldu. İrmanın tapşırığı ilə o, batareyaya baş
çəkməli və indiki mövqelərindən getmək üçün onları xəbərdar etməli idi.
- Necə, artilleriya da bu sahəni tərk edir? – deyə Zvonaryov təəcübləndi.
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- Fok əmr verib ki, bütün topları yığışdırmalı, mühəndislər isə səngərdən
sipərləri söküb, materiallarından başqa sahələrində istifadə etməlidir.
- Qısası, Kondratenkoya boş yer verilir ki, orada hər şeydən əvvəl yeni
istehkam düzəltsin.
- Ehtimal ki, yaponlar istehkamları sökdüyümüzü görüb bizdən qabaq
hücuma keçsinlər.
- Bu barədə təcili generalı xəbərdar etmək lazımdır, - Zvonaryov qərara gəldi
və geri – Semyonovun qərargahına qayıtmaq istədi, lakin kapitan Əli ağa
Şıxlinski təklif etdi ki, ora şəxsən özü getsin.

- Çox da narahat olmayın. Mənim briqada komandirim polkovnik İrman
qərara gəlib ki, sağ cinahdakı batareyaları Fokun əmrinin əksinə olaraq hələlik
yerində saxlamaq lazımdır. Mən şəxsən polkovnik Mehmandarovla görüşəcəm.
Biz onunla köhnə dostlarıq, bir-birimizi yek gəlmədən başa düşərik. Fok necə
əmr verirsə versin, mənim zabiti olduğum podpolkovnik Laperovun batareyası
Kondratenkonun diviziyasının polkunu köməksiz qoyub getməyəcək, - deyə
Şıxlinski çoşğun halda dilləndi. – Romanovskinin sağdakı batareyasından iyirmi
altıncı polkun qərargahınadək cəmi üç-dörd verstdir, mən yarım saata ora çatıb
lazım olan hər şeyi deyərəm. Siz isə birbaşa Yençeyevskinin yanına gedin».
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Əli ağa Şıxlinskinin döyüş məharətini gözləri ilə körən ikinci rus yazıçısı
Trofim Borisov olmuşdur. Uzaq Şərq həyatından maraqlı, elmi və bədii əsərlər
yazan T. Borisov sonu faciə ilə bitən rus-yapon müharibəsi haqqında 1959-cu
ildə Vladivostokda «Portarturçular» adlı sanballı bir roman nəşr etdirmişdir.
Müəllif sıravi əsgərlərin və zabitlərin döyüş yolunu özünəməxsus ustalıqla ön
plana çəkir. Böyük hərarətlə, məhəbbətlə xalqımızın mərd oğulları Əli ağa
Şıxlinski və Səməd bəy Mehmandarov haqqında söhbət açır. İlk gündən
Şıxlinskinin batareyasında döyüşən podporuçik Trofim Borisov onun
qəhrəmanlığını, xarakter və xəsiyyətini daha dəqiq işıqlandırmışdır.
«Səhər saat onda batareyanın baş zabiti kapitan Əli ağa Şıxlinski kazarmaya
gəldi. Onun iri uzunsov sifətinə bir qədər sivri burnu daha ciddi görkəm verirdi.
Sıx bığları qalın idi, başının tükləri qabaqdan azca seyrəlmişdir. Çatma qaşları
bir qədər yuxarı dartılmışdır. Qonur gözlərində sevinc işığı vardı. Balaca ağ
əllərinin ağ barmaqlarını arxasında tutmuşdu. Əli ağa Şıxlinski hamı ilə
görüşəndən sonra orduya təzəcə çağırılmışların adlarını oxudu:
-Antonov Valentin Pavloviç.
- Mən, - deyə o, cavab verdi.
- Sən az savadlısan?
Əsgər dolaşıq sözlərlə nəsə dedi, kapitan, Morozovu çağırdı.
- Sənin də savadın yoxdur, bu necə olur? Böyük şəhərdən gəlibsən, amma heç
bir təhsilin yoxdur. – Sonra üzünü divizionun əsgərlərinə tutub: - Siz niyə
oxumayıbsınız?
Bu iradlardan sonra Morozovun sifətinə yüngül qızartı çökdü.
Kapitan Əli ağa Şıxlinski sıranın önündən keçib, əlində yeni çağırılmışların
siyahısı olsa da, gülümsəyə-gülümsəyə, bir-bir onların soyadını, adını, atasının
adını çəkdi.
- Ancaq biz izləyir və fikirləşirdik ki, sibirlilər bizim inamımızı
doğruldacaqlar… Pribaltika quberniyalarındakı və Mərkəzi Rusiyadakı
savadsızlıq orada da hökm sürür. Yaxşı deyil, artilleriyaçı yaxşı biliyə malik
olmalıdır. – Kapitan Şıxlinskinin sifətinə bir ciddilik çökdü. Gicgahı tarıma
çəkildi, ancaq gözlərində bayaqkı təbəssüm işartısı qalırdı. Təzə çağırılanlarla
söhbət edə-edə onlara göstəriş verirdi: - Başını düz tut, sağ çiynini əymə, - deyə
kapitan, Pudovnikə mürəciət etdi. Sən məhkəmə palatasında çoxmü işləyibsən?
İki il? Bəs ona kimi harada işləyibsən?
- Prikazçik işləmişəm. Ancaq mənim əsas işim balıqçılıqdır.
- Sənin xəttin yaxşıdırmı?
- Mirzəliyi istəmirəm, zati-ailələri…
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- Baxarıq. Bəs mirzəliyə kimi təyin edək? Özün görürsən, yazılarımızı
yazmağa mirzə də lazımdır… Abramoviç Moisey İosifoviç! Sən ustaçilingərsən?...
- Yaddaşa bax, yaddaş belə olar, siyahını bircə dəfə oxuyan kimi hamının ad
və soyadını, atasının adını necə də dəqiq yadında saxladı, - deyə Pudovkin fikrə
getdi».
Port-Arturdakı oktyabr döyüşlərində Əli ağa Şıxlinskinin qəhrəmanlığını
əyani əks etdirən tarixi sənədlər də az deyil. 1905-ci ildə çap olunmuş
«Yaponlarla müharibənin səlnaməsi» almanaxının səksən birinci nömrəsinin mir
beş yüz yetmiş yeddinci səhifəsində bu barədə oxuyuruq:
«Müqəddəs Georgi» ordenli süvari dumasının təqdimatına əsasən Əlahəzrət
imperator – 1905-ci il oktyabrın 3-də böyük hörmət göstərərək, Port-arturun
müdafiəsindən şücaəti ilə fərqlənmiş, 1904-cü il oktyabrın 13-dən 17-dək üç
saylı istehkamı və bu istehkamın digər qurğularını artilleriya briqadasının podpolkovniki Əli ağa Şıxlinskini dördüncü dərəcəli şəhid və müzəffər Georgi
ordeni ilə təltif etmişdir. Podpolkovnik Əli ağa Şıxlinski bu döyüşdə böyük
şücaət göstərmiş, ixtiyarında olan yarımbatareyanın nişançıları həlak
olduğundan çox vaxt topları şəxsən özü tuşlayaraq düşmən artilleriyasını
dəfələrlə susmağa məcbur etmiş və adı çəkilən istehkamlara yaxınlaşmağa can
atan yapon piyadalarını qeyri-adi cəsarətlə keri oturtmuşdur…»
* * *
Şahzadə Bəhmən Mirzə Qacarın 1905-ci ildə Port-Artur döyüşlərində
igidliklə həlak olmuş podpolkovnik oğlu Əliqulu Mirzə hərbdə və fotoqrafiya
sənəti sahəsində qeyri-adi istedada malik idi. O, Tiflisdəki Kadet korpusunu
bitirdikdən sonra Vladiqafqazda və Oryol şəhərində yerləşən əlli birinci
Çerniqov alayında xidmət etmiş, 1903-cü ildə Yeletsdəki əlli ikinci Nejinski
alayına dəyişdirilmişdir. Port-Artur döyüşlərində həlak olan podpolkovnik
Əliqulu Mirzə Qacar döyüş xidmətlərinə görə «Müqəddəs Stanislav» ordenilə
təltif olunmuşdur.
Bu barədə «Tərcuman» qəzeti 18 fevral 1905-ci il tarixli sayında yazırdı:
«Qızıl Xaç Cəmiyyətinin əlahəzrət himayəçisi Məlakə imperator Mariya
Fyodorovna Qızıl Xaç hesabına mərhum podpolkovnik, şahzadə Əliqulu Mirzə
Qacarın cənazəsini Qafqaza, Yevlax stansiyasına qədər aparılmasını lazım
bilmişdir».
Uzaq Port-Arturda gedən ağır döyüşlərdə minlərlə əsgər və zabit həlak oldu.
Onların hamasına öz doğma torpağında uyumaq qismət olmadı. Vətəninə,
Bərdənin İmamzadə qəbristanlığındakı məqbərədə dəfn olunmaq şərəfi Əliqulu
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Mirzə Qacara ona görə qismət oldu ki, Şahzadə nəslindən idi. Səksən ildən çox
sovetlərin tənqid atəşinə tutduğu imperator II Nikolay nüfuzlu nəsillərə belə ehtiram göstərirdi.
Şəhzadə-podpolkovnik Əliqulu Mirzə Qacar 1854-cü ildə Qarabağın Şuşa
şəhərində anadan olmuşdur.
İllər keçir, eloğullarımızın Rus-yapon müharibəsindəki hünərlərini əks
etdirən sənədlər müxtəlif arxivlərdə tədqiq olunmamış qalır. Açılmayan
qovluqlar öz yazıçısını, tədqiqatçısını gözləyir.
Unutmaq lazım deyil ki, hərb tarixində misilsiz xidmətlərinə görə
«Artilleriyanın allahı» syılan alim-general Əli ağa Şıxlinski fəxrlə yazırdı ki,
Port-Artur epopeyasının iştirakçısı olduğumu həmişə iftixarla yad edirəm.
Dost sözü: - Əziz Şəmistan, «Port-Arturun azərbaycanlı qəhrəmanları»
oçerkini birnəfəsə oxudum. Sənin yazıçı-jurnalist qeyrətinə heyrət etdim.
Arxivlərin kəsif qoxulu tozunu udaraq belə gözəl tədqiqatı ərsəyə gətirdiyinə
görə sənə «sağ ol» deyri və ürəyimdə təsis etdiyim qeyrət ordeni ilə təltif
edirəm.
Öpürəm, bağrıma basıram. Sən xalqımızı nə qədər böyük məhəbbətlə
sevirsən.
yazıçı qardaşın Əmir Mustafayev,
«Azərbaycan» qəzetinin Baş redaktoru,
20 dekabr 2001-ci il
* * *

GENERAL SƏMƏD BƏY MEHMANDAROV
BİRİNCİ DÜNYA MÜHARİBƏSİNDƏ
Əsgər komandirinə, zabit generalına oxşamalıdır.
Komandir döyüşkəndirsə, əsgəri də ona oxşayır,
zabit zəifdirsə, əsgəri də əfəldir.
SƏMƏD BƏY MEHMANDAROV,
Tam artilleriya generalı
Sərkərdə kimi ümumxalq şöhrəti qazanmış Səməd bəy Mehmandarov və Əli
ağa Şıxlinskidən danışanda talelərində oxşarlıq olan iki məşhur musiqi
xadimlərimizi də yada salmamaq olmur. Üzeyir bəy Hacıbəyli və Müslüm
Maqomayev. Onların hər ikisi bir ildə anadan olublar, eyni seminariyanı
bitiriblər. Müəllim işləyiblər, musiqi yazıblar. Tale Üzeyir bəyə övlad qismət
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eləməyib. Üzeyir bəylə Müslümün taleyindəki oxşarlıqları hər iki görkəmli hərb
xadmlərinin həyatında da görmək olar. Əli ağa Şıxlinski də övlad həsrəti ilə
dünyadan köçdü. Mehmandarova və Müslüm Maqomayevə tale övlad da verdi,
şöhrət də. Amma Əli ağa və Üzeyir bəyə nisbətən onlar dünyadan tez köçdülər.
Hər ikisi on səkkiz yaşından əsgər çəkməsi geyindi, Peterburqda oxudu, PortArturda, Birinci Dünya Müharibəsində vuruşdu. 1918-ci ildə ilk milli
Azərbaycan ordusu yaratmaq kimi şərəfli iş də hər iki şöhrətli generala qismət
oldu. Tam artilleriya generalı ali rütbəsi aldılar.
Azərbaycanın dörd qartalı XIX əsrin sonlarından ötən əsrin ilk illərinədək
daima xalqına sidq-ürəklə xidmət etdi.
Birinci Dünya Müharibəsi başlananda Mehmandarov Vladiqafqazda yerləşən
21-ci piyada diviziyasının komandanı idi. Bu vaxta kimi həyatında çox hadisələr
olmuşdu. Əsirlikdən qayıdan kimi yeddinci Şərqi-Sibir artilleriya briqadasının
komandanı təyin edildi, az sonra ona daha məsul vəzifə verildi – üçüncü Sibir
ordusunun korpusunda artilleriya rəisi oldu. 1908-ci il Səməd bəyə bu yüksək
vəzifədən başqa daha iki böyük sevinc bəxş etdi. Həmin il iyulun on üçündə ona
general-leytenant rütbəsi verildi. İkinci, ən çox yadda qalan sevinc isə İrkutsk
şəhərində noyabrın 18-də qismət oldu. Tale uzun intizardan sonra ona oğul payı
göndərdi. Səməd bəy ona Pir adı verdi. Sonralar İqor adını daşıyan
Mehmandarov otuzuncu illərdə general ataya görə çox ağrılar, əzablar çəkdi.
1988-ci ildə Bakıda görüşdüyüm İqor Mehmandarovun danışdığı bir epizodu
heç vaxt unuda bilmirəm.
- Atamdan sonra tez-tez anamı və məni ÇK-ya çağırardılar. Min cür
hədələyici suallar verirdilər. Suallara düzgün cavab versək də, verməsək də bizi
döyüb incidirdilər. Bir dəfə lap cana doyub soruşdurm ki, axı, məni niyə
incidirsiniz, niyə döyürsünüz? Bu sualların
cavablarını mən həqiqətən də bilmirəm, yalandan nə
deyim? Mənə əzab vermək, ağa qara demək kimi bir
şeydir. Mənim günahım nədir?
- Günahınız ondan ibarətdir ki, özünüzə yaxşı
valideyin seçməmisiniz.
Qəribə məntiqdir, nə vaxtdan övlad özünə
valideyn seçib ki?..
Amansız təqiblərdən, yersiz sorğu-suallardan
xilas olmaq üçün 1930- cu ildə, keçmiş Azərbaycan
Demokratik Respublikasının Hərbi Naziri olmuş
general atanın ölümündən sonra ana Yelizaveta
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Nikolayevna və oğul İqor Azərbaycandan Sankt-Peterburqa köçməyə məcbur
olurlar. Lakin Sovet ÇK-sı burda da onları təqib edirdi.
«…1937-ci ildə Mehmandarovlar ailəsi Peterburqdan Saratova sürgün edilir.
Lakin İqor Mehmandarov burda də təqiblərdən yaxa qurtara bilmir. Adi yaşayış
şəraitinin olmaması, ağır maliyyə çətinlikləri, günaşırı XDİK-ə çağırış onların
həyatını burda katorqadan da dözülməz edir.
Lakin bütün bunlarla kifayətlənməyən cəlladlar Mehmandarovlar ailəsindən
yenə də əl çəkmirlər. 1941-ci ildə Y.N.Mehmandarovanı oğlu ilə birgə yenidən
Sibirə sürgün edirlər. Bu dəfə o, alman faşistləri tərəfindən partladılan qatarda
həlak olur. Oğlu isə sürgündən sonra uzun illər Kalininqradda yaşayır. 1977-ci
ildə isə Azərbaycanın hökumət rəhbəri onu Bakı şəhərinə dəvət edir.
…Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğunun vəsatətinə əsasən vaxtilə
Mehmandarovların yaşadığı Sankt-Peterburq və Saratov vilayət
prokuror¬luqlarına sorğu göndərildi. Həmin işlər öyrənildi və nəhayət, İqor
Səməd bəy oğlu Mehmandarova, anası Yelizaveta Nikolayevna
Mehmandarovaya rəsmi sənəd aldıq. Gec də olsa xalqımızın tarixindən qara
ləkələrin biri də silindi» (E.Hacıyev, «Bir qara ləkə də silindi» məqaləsi, «Xalq
qəzeti», 8 iyun, 1993-cü il).
***
1910-cu ilin ilıq may günlərindən birində uzun ayrılıqdan sonra doğma
Qafqaz Səməd bəyi qəhrəman oğul kimi qoynuna aldı. O, mayın 24—də Tiflisdə
yerləşən birinci Qafqaz ordusunun korpusunda artilleriya rəisi təyin edildi.
İyulun 31-də həmin korpusda artilleriya müfəttişi, 1913-cü il dekabrın 31-də isə
iyirmi birinci süvari diviziyasının rəisi oldu.
Birinci Dünya Müharibəsinin ilk günlərindən Səməd bəy Mehmanda¬ro-vun
diviziyası üçüncü Qafqaz ordu korpusunun sıralarında döyüşlərdə göstərdiyi
qəhrəmanlığa görə rus ordusu heyətində böyük şöhrət qazandı. Bu döyüşlərdə
onun rəhbərlik etdiyi səksən birinci Abşeron və səksən üçüncü Samur süvari
alayları xüsusilə fərqləndi.
1914-cü il dekabrın on birində İkinci Qafqaz ordu korpusunun komandiri
təyin olunan Səməd bəy Mehmandarov Sane çayı sahillərində, Prasnışa, Xolma
və Vilno yaşayış məntəqələri uğrunda alman qoşunları ilə ağır və
müvəffəqiyyətli döyüşlər apardı. Bütün müharibə boyu onun rəhbərlik etdiyi
korpus düşmənə bir ədəd də olsa top itkisi vermədi.
Səməd bəyi yaxından tanıyan mayor Hacıağa İbrahimbəyli 1946-cı ildə çap
etdirdiyi «Səməd bəy Mehmandarov» adlı kitabçasında iftixarla yazır:
«Rəsmən hərbi akademiya təhsili almayan bir zabit yalnız böyük bacarığı
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sayəsində, hərbi xidməti çox sevdiyinə, döyüşlərdə misilsiz qoçaqlıq və hərbi
məharət göstərdiyinə, işinə can yandırdığına və son dərəcə təmiz adam olduğuna
görə bu qədər böyük rütbə sahibi ola bilərdi. Səməd bəy Mehmandarov da belə
bir zabit idi.
Əla səviyyəli topçu olan Səməd bəy Mehmandarova rəsmən topçu akademiya
təhsili olan bir artillerist, həmçinin görkəmli qoşun generalı olan hər bir ərkani
zabiti həsəd apara bilərdi».
Birinci Dünya Müharibəsi illərində general Səməd bəy Mehmandarov alman
diviziyalarını bir neçə dəfə ciddi surətdə məğlub edən istedadlı sərkərdə kimi adsan qazanmışdı.
1914-cü il sentyabrın on beşində keçirilən Lodz döyüş əməliyyatında general
Mehmandarov xüsusilə şöhrət qazandı. Alman generalı Makenzenin qoşunları
güclü hücumla İvanqorod şəhərini alıb sürətlə Lodz şəhəri uğrunda əməliyyata
başladı. Güclü təzyiqlə geri çəkilən rus qoşunları çox ağır vəziyyətdə idi. Bütün
mövqelərdə hücuma keçən almanlar dayanmadan irəliləyərək geri çəkilən rus
qoşunlarının bir hissəsinin qarşısını kəsib mühasirəyə almağa çalışırdı.
Səməd bəy Mehmandarovun iyirmi birinci piyada diviziyası səksən birinci
Abşeron, səksən ikinci Dağıstan, səksən üçüncü Samur və səksən dördüncü
Şirvan polklarından təşkil olunmuşdu. Bu polkların hərəsinin özünəməxsus
döyüş ənənəsi vardı.
Korpus komandanı öz bölmələrinin müqəddəratı üçün təşvişə düşərək
Mehmandarovun diviziyasının nə vəziyyətdə olduğunu telefonla ondan xəbər
aldı. Səməd bəyin telefonda komandirlərə məxsus mərd, qısa cavabı belə oldu:
«Vəziyyət ağırdır. Hücuma keçirəm!»
İki rus diviziyasının geri çəkildiyi belə bir ağır vaxtda Mehmandarovun
diviziyası böyük bir iştahla irəliləyən düşmənə ağır zərbələr vurub onu geri
oturtdu. Üç günlük ağır döyüşlərdən sonra İvanqorod şəhərinin hüdudlarına çatıb
onu həmləyə aldı. Birinci Dünya Müharibəsi tarixində Səməd bəy
Mehmandarovun bu müvəffəqiyyətli əməliyyatı alman generalı Makenzenin
sürətli planlarını puça çıxartdı. Geri çəkilən iki rus diviziyasını isə mühasirəyə
düşmək rüsvayçılığından xilas etdi.
Həmin əməliyyat zamanı general Əli ağa Şıxlinski Ali Baş komandan
tərəfindən səhra toplarının baş müfəttişi yanında xüsusi tapşırıq generalı
vəzifəsini daşıyırdı. Sonralar o yazırdı:
«O zaman rus ordusunda yeni bir silah olan ağır səhra toplarının vəziyyətini
yoxlamaq və bu sahədə fəaliyyətə istiqamət vermək üçün Qərb cəbhəsinə
çağırıldım. Mən yeddi korpusu gəzdim və müəyyən etdim ki, yalnız Səməd bəy
Mehmandarovun korpusunda ağır topların vəzifəsi düzgün başa düşülmüş və bu
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toplar həmin vəzifələrə uyğun yerləşdirilmişdir. Bu iş korpus top müfəttişinin
yox, məhz mahir topçu olan Mehmandarovun şəxsi təşəbbüsünün nəticəsi idi».
Bu müharibədə misilsiz qələbələrə görə Səməd bəy Sadıq bəy oğlu
Mehmandarova 1915-ci il martın 22-də tam artilleriya generalı rütbəsi verildi.
Onun qəhrəmanlığı 1914-cü il sentyabrın 27-29-da apardığı müvəffəqiyyətli
döyüşlərə görə üçüncü dərəcəli «Müqəddəs Georgi», 1915-ci il yanvarın 2-də
ikinci dərəcəli «Müqəddəs Vladimir» (qılıncla birgə) ordenlərinə və 1915-ci il
sentyabrın 9-10-da İvanqorod şəhəri uğrunda apardığı döyüşlərə görə brilyantla
bəzədilmiş «Georgi Silahı» ilə təltif olunub.
General Səməd bəy Mehmandarovun döyüşlərdə göstərdiyi igidliyi və
əsgərlərlə xoş rəftarı haqqında onun müasirləri iftixarla söhbət açırlar. Mayor
Hacıağa İbrahimbəyli yazır ki, general Mehmandarov Birinci Dünya Müharibəsi
zamanı olduqca çox şöhrət qazanmışdı. Vuruşmaların ən qorxulu dəqiqələrində
onun misilsiz soyuqqanlığı və hədsiz qoçaqlığı rus ordusunda məşhur olmuşdu.
Mehmandarov ədalətli, namuslu, düz danışan adamları sevir, onlara kömək
göstərir, ürəyi düz olmayanlara qarşı isə amansızlıq edirdi. Mehmandarovu
şəxsən görənlərin hamısı təsdiq edir ki, ona tabe olanların hamısı ondan oddan
qorxan kimi qorxar, lakin onu sevər, ona inanardılar.
Səməd bəy Mehmandarov həmişə əsgərlərlə xoş rəftar edərdi və daim onların
qayğısına qalardı. «Mehmandarov nadir artilleriyaçıdır». Bu üç kəlmə söz
Qırmızı Bayraqlı Qafqaz Ordusunun komandanı İ.E.Yakirə məxsusdur. Onu
1925-ci ildə «Birləşmiş Azərbaycan Hərbi Məktəbi»ndə müəllim işləyən Səməd
bəyin şəxsi işinə komandan İona Yakir öz dəst-xəttilə yazıb. İnqilab illərində
Mehmandarovun həyatı çox təlatümlü keçib. Nə yeni hökumət, nə də onun
adamları ona inam gətirməyiblər. Hər yerdə «Çar generalı», «Müsavat naziri»
kəlmələri sərt şillə kimi onun və silahdaşlarının üzünə çırpılırdı. Həmin o narahat illərdən – 1920-ci il iyunun 4-də Səməd bəy Mehmandarovun öz əli ilə
doldurduğu iki vərəq kağız qalıb. Bolşeviklərin tələbi ilə doldurduğu «Həbs
vərəqləri» Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin arxivində saxlanılır.

LEV TOLSTOYUN QIZININ GENERAL
SƏMƏD BƏY MEHMANDAROVLA GÖRÜŞÜ
1929-cu ilin payızında bolşevik hökumətindən narazı olan dahi yazıçı Lev
Tolstoyun qızı Aleksandra Lvovna (1884-1979) Yaponiyada atasının əsərlərinin
nəşri ilə maraqlanmaq bəhanəsi ilə A.V.Lunaçarskinin köməkliyi ilə icazə alıb
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Rusiyanı tərk etdi.
Bolşeviklər Aleksandranı 1920-ci ildən 1929-cu ilə qədər beş dəfə həbs
etmişdilər. Aleksandra Yasnaya Polyana kəndlərinin, din xadimlərinin kulak
kimi günahsız həbs və sürgün olunmasına qarşı çıxır, L.Tolstoy muzeyinin
baxımsızlığına qarşı üsyankar səsini kəsmirdi. Onun Leninə, Kalininə, Stalinə,
Frunzeyə və başqa dövlət xadimlərinə yazdığı şikayət məktubuna əsasən
türmədən azad edir və yenidən həbs edirdilər. Lubyanka türməsində həbsdə olanda Aleksandra kameranın divarına yazmışdı: «İnsanın ruhu azaddır. Onu heç
nəylə məhdudlaşdırmaq olmaz; nə divarla, nə də dəmir hasarlarla».
Aleksandra 1931-ci ilə qədər iyirmi ay atasının çox güclü pərəstişkarı yapon
yazıçısı Kendziro Tokutominin evində qaldı. Hələ 1906-cı il iyunun 30-da
Yasnaya Polyanaya Lev Tolstoyun görüşünə gələn Tokutomi ilə Aleksandranın
tanışlığı vardı. 1910-cu ildə Tolstoyun vəfatından sonra da yapon yazıçısı ilə
Aleksandra məktublaşır və atasının Yaponiyada əsərlərinin nəşri barədə məlumat
alırdı. Həbsxanalardan canını qurtaran Aleksandra Lvovna 1931-ci ildə Sovet
vətəndaşlığından imtina edib böyük çətinliklə Yaponiyadan Amerikaya
mühacirətə getdi. Bir daha geri qayıtmadı.
Amerikada qırx səkkiz il yaşayan Aleksandra Lvovna fermer təsərrüfatı ilə
məşğul oldu. «Lev Tolstoy fondu» yaratdı və həm də Rusiya, Yaponiya və
Amerikada keçirdiyi ağrı-acılı həyatı barədə «Atam», «Lev Tolstoyun qızı»,
«Qaranlıqda işartı», «Mənim həyatım sovetlərdə» və başqa əsərlərini yazdı.
Tədqiqatçılar yazırlar ki, Tolstoyun övladlarından ən istedadlısı onun 1884cü il iyunun 18-də dünyaya gələn on ikinci övladı Aleksandra Lvovna olmuşdur.
Atasının çətin xətlə yazdığı əsərlərin əlyazmasını qayğı ilə köçürən, ən yaxşı
həmsöhbəti və etibarlı şəxsi də Aleksandra olmuşdur. Hətta dahi Lev Tolstoy
Astanovo stansiyasında can verəndə 1910-cu il iyulun 22-də yazdığı
«Vəsiyyətnamə»sini də kiçik qızı Aleksandraya etibar etmişdir. O, həm də
cəsarət və şücaətdə də atasına çəkmişdir. Heç təsadüfi deyil ki, 1914-cü ildə
Cahan müharibəsi başlananda hərbi şəfqət bacısı kimi Aleksandra cəbhəyə
könüllü getmişdir. Cəbhələrdə yaralı əsgər və zabitlərə göstərdiyi qayğıya görə
üç dəfə «Müqəddəs Georgi» medalı ilə təltif olunmuşdur.
1916-cı ildə Aleksandra «Ümumrusiya torpaq Birliyinin səkkizinci sanitar
dəstəsi»nin rəhbəri kimi Qafqaz cəbhəsində yarım ildən çox şöhrətli
həmyerlimiz artilleriya generalı Səməd bəy Sadıq bəy oğlu Mehmandarovun
korpusunda xidmət etmişdir.
Aleksandra Lvovna xatirəsinin bir yerində yazır: «Smorqon yaxınlığında
döyüşçülərinizin növbəti hücumu gözlənilirdi. İkinci Qafqaz ordu korpusunun
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komandanı general Mehmandarov məni
yanına çağırıb çox səmimi görüşdü.
- Qrafinya Aleksandra Lvovna, – dedi,
bir azdan bizim 64-cü diviziya döyüşə
başlayacaq, Sizin ad gününüzü təbrik
eləməyə vaxt olmayacaq. Axı, bu gün iyunun 18-dir. Sizi ad gününüz münasibətilə
səmimi qəlbdən təbrik edirəm».
Od-alov yağan döyüşlər zamanı belə
xeyirxah komandan general Səməd bəy
Mehmandarov
qrafinyaya
diqqətini
əsirgəməmişdir. Hər iki şəxsiyyətin ağır
cəbhə günlərində bir-birinə səmimi
münasibəti,
xüsusilə
Aleksandra
Tolstayanın
həmyerlimiz
haqqında
Amerikada mühacirətdə yazdığı xatirəgörüşləri hər bir oxucu qəlbində iftixar hissi doğurur.
Xatirə-görüş ilk dəfə dərc olunur.
* * *
Aleksandra Tolstayanın müvəkkili olduğu «Ümumrusiya Torpaq Birliyinin
səkkizinci sanitar dəstəsi» artilleriya generalı S.Mehmandarovun komandanlığı
altındakı ikinci Qafqaz ordu korpusunun sərəncamına gəlmişdi. Bu 1916-cı ilin
yayında, onun dəstəsinin Smorqondan bir qədər şimalda, Zalesye dəmir yolu
stansiyası yaxınlığındakı ikinci Qafqaz korpusunun yerləşdiyi rayona
göndərildiyi zaman olmuşdu.
Korpusun qərargahı ön cəbhəyə yaxınlaşmışdı və meşədə, hər tərəfdən
maskalanmış rahat blindajda yerləşirdi. Aleksandra Lvovnanı korpusun
qərargahına cavan zabit ötürdü və girişdə ona nəzakətlə blindaja birinci daxil
olmağı təklif etdi. O, açıq xəritə üzərində əyilmiş üç zabitin qarşısına tam formada, dəstə müvəkkilinə necə yaraşarsa o cür, çıxdı. Gün işığından sonra blindajda
alaqaranlıq hökm sürürdü.
«Yəqin ki, komandan elə budur», - deyə masanın yanında duran yaşlı zabitin
formasını üzərindəki general poqonlarını və yaxasındakı hansısa ordeni görən
Aleksandra Lvovna fikirləşdi. Müşayiətçi aydın Qafqaz ləhcəsi ilə rəhbərliyə
dəstə müvəkkilin gəldiyini məruzə etdi.
- Cənab korpus komandiri, səkkizinci sanitar dəstəsinin müvəkkili qrafinya
Tolstaya sizin sərəncamınıza gəlmişdir.
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Aleksandra Lvovna hiss etdi ki, cavan zabit öz raportunda onun titul və
soyadını xüsusilə qeyd etməyə çalışırdı. Ancaq bu və ya digər şəkildə, hər üç
zabit, o gördü ki, onların ikisində general poqonu var, xəritədən ayrılaraq
maraqla daxil olan qadına baxdı. Onun gözləri qaranlığa alışdı və detalları
seçməyə başladı.
«Beləliklə, - nəhayət Aleksandra Lvovna hər şeyi anladı, - general-leytenant
rütbəsində olan, görünür ki, korpus komandanı, bunlar isə – general-mayor və
kapitandır». – Qafqaz cəbhəsində o hərbi rütbələri yaxşı fərqləndirməyə
başlamışdı.
Rütbəcə böyük olan zabit masadan aralanaraq dəstə müvəkkilini qarşıladı.
- General Mehmandarov, hörmətli xanım, - deyə şəfqət bacısı formasındakı
müvəkkilin titulu və soyadından karıxmış və buna görə də onun uzadılmış əlini
xüsusi nəzakətlə öpən korpus komandiri özünü təqdim etdi. Digər iki zabit
yerlərində qaldılar, ancaq qamətlərini düzəltməklə və başlarının hərəkətli ilə onu
salamladılar.
General Səməd bəy Mehmandarov qrafinyaya öz qərargahının rəisi generalmayor Feyodorovu və kapitan İvliyevi təqdim etdi, sonra isə hamıya təmiz
havaya çıxmağı təklif etdi. Buradaca, blindajın yanında Aleksandra Lvovna
komandana sənədləri verərək dəstənin təyinatı, onun tərkibi və imkanları
haqqında məruzə etdi. Gün işığında o, şanlı karyerası 1917-ci ilin qarışıqlığında
dramatik şəkildə sonra yetən bu heç də cavan olmayan, ancaq igid generalın
üzünü daha diqqətlə nəzərdən keçirə bilirdi.
Onun diqqət yetirdiyi ilk şey generalın artıq içində çoxlu sayda ağ tüklərin
göründüyü çox sıx və olduqca özünəməxsus formalı saqqalı idi. Əvəzində isə
gicgahlarından başlayaraq və daha da yuxarıda onun kifayət qədər gur saçları
tamamilə ağarmışdı. Gözəl donqar burnu, tünd-qonur iri və mənalı gözləri
generalın əsilli olduğunu göstərirdi. Bir qədər sonra onun tabeçiliyində olan
zabitlər dairəsində vaxt keçirərkən Aleksandra Lvovna onun haqqında çoxlu
sayda tərif və onun tərcümeyi-halının təfərrüatlarını eşitmişdi.
* * *
Səməd bəy Mehmandarov 1855-ci il oktyabrın 16-da Azərbaycanın Xəzər
dənizinin sahilində yerləşən Lənkəran şəhərində varlı zadəgan ailəsində anadan
olmuşdur. Səməd bəy ilk təhsilini Bakı gimnaziyasında almışdı. Gimnaziyanı
bitirdikdən sonra Peterburqdakı Konstantinovski yunker məktəbində təhsilini
davam etdirmişdir.
Səməd bəy Mehmandarov öz hərbi karyerasını 1876-cı ildə onun birinci
Türküstan artilleriya briqadasının batareya komandiri təyin olunması ilə başlayır.
Kokand xanlığın fəthində iştirakına görə cavan poruçik ilk hərbi mükafatına –
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üçüncü dərəcəli Stanislav orderinə layiq görülür. 1894-cü ildə Mehmandarov
Varşava hərbi dairəsinə, sonra isə komandiri olacağı Zabaykalye artilleriya
divizionuna keçirilir. 1900-1901-ci illərdə Səməd bəy Mehmandarov Çində
silahlı boksyor üsyanının yatırılmasında iştirak edir. Danışırdılar ki,
Xeylunqazyan əyalətinin mərkəzi, üsyançı şəhər Sisikarının mühasirəsi zamanı
o vaxt mühsirəyə rəhbərlik edən general Rennekampf Mehmandarovun
batareyalarına üsyançıların dəstələrini, əgər onlar şəhərin cənub darvazalarından
çıxmağa cəhd edərlərsə, məhv etmək əmri vermişdi. Silahsız üsyançıların,
yaxınlığında rus batareyalarının gizləndiyi darvazalarından çıxdıqlarını görən
Mehmandarov çinlilərə atəş açmaqdan imtina edir. Onların başları üzərindən
cəmi bir neçə atəş açır ki, bununla da onları yenidən şəhər divarları arxasında
gizlənməyə məcbur edir.
Rus-yapon müharibəsi zamanı Səməd bəy Mehmandarov artıq polkovnik
rütbəsində Port-Arturun qəhrəman müdafiəsində iştirak edir. 1908-ci ildə yüksək
hərbi peşəkarlığına görə Səməd bəy Mehmandarova general – leytenant rütbəsi
verilir.
Birinci dünya müharibəsi təcrübəli generalı sentyabrın ilk günlərində onun
məşhur Varşava-İvanqorod əməliyyatının bilavasitə iştirakçısı olduğu Varşava
əməliyyat istiqamətində yaxalayır. Bu zaman general Mehmandarov general
İrmanın komandanlığı altındakı üçüncü Qafqaz ordu korpusunun tərkibinə daxil
olan 21-ci diviziyanın komandanı idi. Rus qoşunları Varşava ilə Sana çayı
arasındakı 350 kilometrlik sahədə yerləşdiyi zaman infanteriya generalı Evertin
komandanlığı altındakı Cənub-Qərb cəbhəsinin dördüncü ordusunun tərkibində
olaraq, üçüncü Qafqaz korpusu qısa müddət ərzində gözlənilən əməliyyat rayonuna yürüş edir və İvanqorod qalasından şimalda yerləşir.
Hərbi əməliyyatlar bu sahədə general Hindenburqun alman ordularının hücumu ilə başladı. Üçüncü Qafqaz korpusunun qarşısında Kozenitsa rayonunda
alman qüvvələrini hərbi əməliyyatlarla Varşavadan yayındırmaq vəzifəsi qoyulurdu.
Alçaq və bataqlıq əraziləri sözün həqiqi mənasında sulara qərq edən, onları
nəinki ağır texnika, həm də piyadalar üçün keçilməz edən aramsız payız
yağışları üçüncü Qafqaz korpusunun üç diviziya və korpus hissələrinin
tərkibində hücumunun inkişaf etdirilməsinə ciddi maneə oldu. Kozenitsanı ələ
keçirənə və o qədər də böyük olmayan plasdarmda (döyüş meydanında)
möhkəmlənənə qədər üçüncü Qafqaz korpusunun diviziyaları birgə səylərlə
hücumu üç dəfə inkişaf etdirməyə cəhd etmişdilər. Bu döyüşlərdə alman
artilleriyasının sayca artıq qüvvələrinə baxmayaraq general Mehmandarovun
diviziyası fərqləndi.
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Sonralar tərkibində general Mehmandarovun 21-ci diviziyasının ilk sınaqdan
çıxdığı üçüncü Qafqaz artilleriya korpusu Qorlitsiya əməliyyatında iştirak etdi.
1914-cü ilin sonunda onun ordu ehtiyatına rəhbər təyin edilməsi ilə əlaqədar
olaraq general Mehmandarov 21-ci piyada diviziyasının komandanlığını general
Nekrasova ötürür.
1915-ci ilin mayında almanların Qalisiya hücumu zamanı 3-cü Qafqaz korpusu düşmənin sayca üstün qüvvələrinin təzyiqi altında igidliklə müqavimət
göstərərək və ciddi zərbələr vuraraq Sana çayına tərəf geriyə çəkilmə həyata
keçirirdi. 1915-ci ilin axırında general Mehmandarov tərkibinə iki piyada
diviziyasının, korpus artilleriyasının, süvari alayının, istehkamçı batalyonunun,
aviodəstə və teleqraf bölüyünün daxil olduğu ikinci Qafqaz korpusunun
komandiri təyin olunur.
Təyinatın ardınca Qərargahdan məlumat gəlir: «1915-ci il oktyabrın 15-də
Əlahəzrət İmperator artilleriya generalı Səməd bəy Mehmandarova düşmənə
qarşı döyüşlərdə fərqləndiyinə görə, Müqəddəs Mömin Böyük Knyaz
Aleksandr Nevski Ordeni, qılınclarla lütf etməyi buyurmuşdur».
General Mehmandarovun komandanlıq etdiyi korpusdakı 50 min şəxsi
heyətə, yeddi təyyarəyə qulluq edən iyirmiyə yaxın aviapilota və mexaniklərə
malik idi.
1916-ci ilin yay kompaniyasında Səməd bəy Mehmandarovun komandanlığı
altında 2-ci Qafqaz korpusu Zalesye Smorqon rayonunda fəaliyyət göstərirdi.
Aleksandra Lvovna Smorqan rayonunda almanların tətbiq etdikləri bombardmanlar və qaz hücumları zamanı cəbhədə yaşanmış bu faciəli günləri heç zaman
unutmayacaqdı. Qazla zəhərlənmişlərə göstərilən yardım zamanı onun qətiyyətli
hərəkətləri və fədakarlığı ikinci Qafqaz ordu korpusu üzrə korpus komandiri
artilleriya generalı Mehmandarov tərəfindən imzalanan qorunub saxlanılmış
əmrdə də əks olunmuşdur. Hadisələr onda ətraflı şəkildə əks olunduğu üçün bu
sənədin surətini təqdim edirik.
Əmr
İkinci Qafqaz ordu korpusuna
№ 199
1916-cı ilin 10 oktyabrı. Döyüşən ordu.
Zalesye stansiyası yaxınlığında yerləşmiş Ümumrusiya Torpaq Birliyinin
müvəkkilinin səkkizinci sanitar nəqliyyatı və onun lazareti bu ilin oktyabrının 8də, günorta saat 4-ə yaxın düşmən aeroplanından atəşə məruz qalmışdır ki, bundan da, təəssüf ki, onun həkim və sanitar heyəti ağır zərər görmüşdür.
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Aeroplandan atılan bomba lazaretin bütün həkimlərinin, qadın-feldşer
həkimlərinin və sanitarların bir hissəsinin xəstələrdən biri üzərində təcili
əməliyyat icrası üçün toplandığı əməliyyat barakının yeddi addımlığında partladı
və baş həkim D.V.Nikitini, qadın-həkim Y.Q.Çaadayevanı, qadın-feldşer
T.L.Yanuşevskayanı, üçünün tezliklə öldüyü on iki sanitarı ikisinin də həmçinin
tezliklə öldüyü, lazaretdə müalicə olan dörd xəstəni ağır yaraladı.
Qrafinya Tolstayanın lazareti, onun korpus ərazisində olduğu müddət ərzində
öz nümunəvi işi ilə mənə həvalə edilmiş korpusun hissələrinə daim qiymətli
xidmətlər göstərirdi. Lazaretin bütün heyətinin işi düşmənin iyulun 19-dan 20-ə
keçən gecə Qrenadyor diviziyası cəbhəsində həyata keçirdiyi qaz hücumu
zamanı, onun bir hissəsinin zərərçəkənlərə yerində yardım göstərilməsi və
onların cəld şəkildə daşınması üçün ön mövqelərə böyük səylə yönəldiyi zaman
xüsusilə rəşadətli idi. Digər hissə isə lazaretə çatdırılmış qazla zəhərlənmişləri
qəbul edir və onlara vaxtında zəruri tibbi yardımı göstərirdi.
Bu qədər mühüm və faydalı fəaliyyətə görə başda qrafinya A.L.Tolstaya və
həkimlər: baş həkim – D.V.Nikitin və kiçik həkimlər – Çaadayeva və Savvinıx
olmaqla, lazaretin bütün heyətinə dərin minnətdarlığımı bildirməyi vəzifə borcum hesab edirəm.
Əslini imzaladı.
Korpus komandiri,
artilleriya generalı Mehmandarov.
Almanların birinci yaz hücumu 1915-ci ilin mayının axırında Varşavadan
cənubda ikinci ordunun hissələrinə qarşı başlanmışdı. Onun nəticəsində doqquz
min rus döyüşçüsü zəhərləndi. Smorqondakı qaz hücumu dəstənin bütün tibb
heyəti üçün ağır sınaq olan, düşmənin növbəti barbar aktı oldu
Rus ordusuna xidmətə 40 ildən artıq vaxt sərf etmiş ikinci Qafqaz korpusunun
komandanı artilleriya generalı Səməd bəy Mehmandarov da tezliklə ciddi
mənəvi sınaqlardan keçməli olacaqdı.
Aleksandra Lvanovna Tolstaya Minsk lazaretində müalicədə olduğunda bu
hadisələrin şahidi olmamışdı. General Mehmandarovun ikinci Qafqaz ordu korpusunun komandanı vəzifəsində olduğu son günlərdən general A.İ.Denikin «Rus
iğtişaşı» oçerklərində ətraflı şəkildə söhbət açır: «1917-ci ilin martın 28-də
generalın yanına gəlmiş iki zabit məruzə etdi ki, Olenets kəndi yaxınlığında
düzülmüş ikinci Qafqaz qrenadyor diviziyası müxtəlif narazılıqlar bildirir və
korpus komandanının mötəbər izahatlarını eşitmək istəyir».
General Səməd bəy Mehmandarov öz korpusunun qərargah rəisi general241

ШЯМИСТАН НЯЗИРЛИ

mayor Fyodorovla Qafqaz qrenadyor diviziyasının iki alayının – 703-cü Suram
və 704-cü Rion alaylarının kiçik meydançada sıra ilə düzüldüyü Olenets kəndinə
gəldikdə silahlı əsgərlər olduqca həyəcanlı idilər.
Qayda-qanun yaratmaqdan ümidlərini üzmüş iki alayın komandirləri əraziyə
gəlmiş korpus komandirinə məlumat verdilər: «Əsgərlər nəzarətdən» çıxıblar.
Hər şeyə praporşik Remnyov rəhbərlik edir.
Bu zaman praporşik əsgərlərin qarşısında çıxış edirdi:
«Yoldaşlar, fəhlə və əsgər deputatları şurası bizə etibar etmədiyimiz rəisləri
kənarlaşdırmaq hüququnu vermişdir.
- Düzdür, - deyə ən dəliqanlı əsgərlər başları üzərində tüfəngləri silkələyərək
qışqırırdılar.
Korpus komandirinin «Şuranın bu cür göstərişi haqqında haradan
öyrənmisiniz?» sualına mitinqçilərdən biri cavab verdi: «Biz vərəqələrdən
oxuduq! Əsgərlərin və bəzi zabitlərin əsas narazılığı onda ifadə olunurdu ki,
onların fikrinə görə diviziya ön mövqelərə irəliləmək üçün hazır deyil. Aydın
görünürdü ki, məğlubiyyətçilik əhval-ruhiyyəsi və müharibə əleyhinə təbliğat
alaylarda özünə möhkəm yer eləmişdi.
General Səməd bəy Mehmandarov düzülmüş alaylara yaxınlaşdı və onların
qarşısında çıxış etdi. Ancaq ehtiraslar o dərəcədə qızmışdı ki, komandirin izahatı
əsgərləri razı salmadı. Əslində o həbs olunmuşdu.
Bu vaxt cəbhədə çox ağır bir vəziyyət yaranmışdı. Əsgərlər heç nəyi başa
düşmək istəmirdilər. Yerindən duran odlu-ordlu nitq söyləyirdi. Əvvəlcə
kommunistlər, sonra da onların əleyhinə çıxışlar olurdu. Əsgərlər çaş-baş
qalmışdılar, ayırd edə bilmirdilər ki, bu natiqlər onları hara çağırırlar.
Yadımdadır, bir dəfə mənim çadırıma soxulan əsgərlər ədəbsiz küçə söyüşləri
işlətdilər. Biz, təsərrüfat və nəqliyyat rəisi ilə çay içirdik. Onda bərk qorxduq.
Mən həmin əsgəri tanıyırdım, o kontuziyalı idi. Mən ona yaxınlaşıb əlimi
çiyninə qoyub dedim: «Mən gələcəm sənin yanına söhbətimizi orda davam
etdirərik». Bu anda qeyri-adi bir hadisə oldu, o uşaq kimi zarıdı, üzünü çiynimə
söykəyib dedi: «Siz mənə deyin görüm, bu deyilənlərin hansı doğrudur?
Bolşeviklər deyirlər ki, bütün günahlar sizdədi, ona görə ki, siz burjuysunuz.
Ancaq mən bilirəm ki, Sizin mənə münasibətiniz yaxşıdır, deyin görüm həqiqət
hardadır?»
Az savadlı adamlara baxmaq çox əzablı idi. Onlar qorxu hissi keçirirdilər və
başa düşə bilmirdilər ki, sabah onları nələr gözləyir. Adamların əhval-ruhiyyəsi
dəhşətli idi.
Davamlı müşavirədən sonra başda elə həmin praporşik Remnyov olmaqla
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əsgər deputatları korpus komandanı artilleriya generalı Mehmandarova, qrenadyor diviziyasının komandanı general-mayor Nikolskiyə və diviziyanın
qərargah rəisi polkovnik Voytsexovskiyə etimadsızlıq göstərilməsi və generalmayor Feyodorovu korpus komandiri seçdikləri haqda qərar çıxardılar. Ancaq
korpus qərargahının rəisi korpusda rütbəcə böyüklərin olmasını bildirərək
qətiyyətlə imtina etdi. Qısamüddətli müşavirədən sonra əsgərlər elan etdilər ki,
onlar general-leytenant Tita Beneskulu komandir seçdilər. Öz növbəsində, general Tita Beneskul bildirdi ki, korpusa komandanlığını ancaq korpus
komandirinin əmrindən sonra qəbul edəcək. Əsgərlər general Mehmandarovu
əhatəyə aldılar və ehtirasların qızışdırdığı vəziyyəti bir az da qızışdırmamaq
üçün ağsaçlı general müvafiq əmr verdi.
O zaman 10-cu ordu komandanı yanında tapşırıq üçün generalı vəzifəsini
daşıyan general S.L.Markovun xatirələrindən başa düşmək olar ki, o ordu
komandanının əmri ilə martın 31-də ikinci Qafqaz korpusuna getmiş və orada
əslində vəzifəni praporşik Remnyovdan qəbul etmiş general Tita Beneskulun
«Üzərinə düşmüş» və general Mehmandarovun əvvəlki vəzifəsində bərpa
olunmasını tələb etmişdi. İki gündən sonra general Beneskul özünü güllələdi.
«Mən Beneskula onun korpusun praporşik Remnyovdan qəbul edilməsinin
nəzakətsiz olduğunu deməməli idim, – deyə general Markov özünü danlayırdı. –
Mən onun ruhunun, iradəsinin zəifliyini bilməli idim».
Səməd bəy Mehmandarovun müharibənin iki ildən də artıq vaxtı ərzində
uğurla komandanlıq etdiyi ikinci Qafqaz ordu korpusuna gəldikdə isə o inqilab
güllərində son qoymuşdur. Qərb cəbhəsi ordularının komandanı kimi bir qədər
sonra korpusun bir hissəsinə baş çəkən general Denikin buna şəxsən əmin
olmuşdur.
Denikinin özü onun axırıncı iki müharibədə iştirak etdiyi zaman ərzində
dəfələrlə təsdiqlədiyi əməksevərliyi, yüksək peşəkarlıq, mürəkkəb qərarlar verən
zaman soyuqqanlılığı və qorxmazlığını qiymətləndirərək general Mehmandarov
haqqında müsbət fikirdə idi. Aleksandra Lvovna Tolstaya qohumları ilə
yazışmalarında məşhur generalın hansısa keyfiyyətlərini yada salmır. Ancaq o,
ikinci Qafqaz ordu korpusunun komandirinin və zabitlərinin ona qarşı gözəl
münasibətlərini dəfələrlə qeyd etmişdi ki, bu da öz-özlüyündə acı taleyini qarışıq
zamanda bir çox rus zabitlərinin də paylaşdığı ağsaçlı general üçün gözəl
xasiyyətnamədir (Yuri Xaçinov «A.Tolstayanın sərt yolları» kitabından.
Moskva, 2000-ci il).
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GENERAL SƏMƏD BƏY MEHMANDAROVUN ANKETİ
Həyatda o, boyca balaca, iki yerə daranıb ayrılmış ağsaqqallı bir adam idi.
Həmişə kiçik ayaqlarına görə xüsusi dəridən tikilmiş yüngül çəkmə geyərdi.
Deyirlər ki, 1923-cü ildə ağsaqqallı generalı… əlində süpürgə Bakıda
görüblər. Altmış yeddi yaşlı general, Müsavat hökumətinin hərbi naziri kimi iki
il keçdiyi həmin bu küçəni süpürüb adamlardan utanaraq, Azərbaycan Fövqəladə
Komissiyasına qeyd olunmağa tələsirdi. Özü də həmin gün. Qoy görsünlər ki, o
yerindədir, heç hara getməyib, heç yana qaçmayıb.
Deyirlər ki, belə olub. Hər ehtimala qarşı, bizim əlimiz çatan nəşrlərdə bu
yoxdur, ancaq adamların yaddaşında bu qalıb. Uzun müddət belə hesab edirlər
ki, öz tariximizi, onun bütün keçidlərində bilmək bizə o qədər də lazım deyil,
əgər biz onu bütün ziddiyyətləri ilə – lap həqiqət olsa belə – yazsaq «düz başa
düşmərik». Lakin oxşarlığın şüası, çəkilmələr zamanı sualtı daşlar təmizlənən
kimi, həqiqəti üzə çıxardaraq bütün qaranlıq künclərə işıq saçır.
1999-cu ilin oktyabr ayında tədqiqatçı axtarışı məni çekistlərin arxivinə
gətirib çıxartdı. Burda «keçmiş adamlar»ın anketləri arasında illərin soldurduğu
və Mehmandarovun xırda hərflərlə yazdığı ikiqat bir vərəq saxlanılır. O illərin
qoxusunu verən bir vərəq…
Səməd bəy Sadıq bəy oğlu Mehmandarov xidmət illərini necə və harada
keçirib, anketdən bunu müəyyən etmək olmur. Ancaq anketin «təltiflər» sütununa görə mühakimə yürütsək, məlum olur ki, o üçüncü və dördüncü dərəcəli
Georgi ordeni, brilyantla bəzədilmiş qızıl silah, birinci, ikinci və dördün¬cü
dərəcəli Stanislav ordeni, birinci, ikinci və üçüncü dərəcəli Anna ordeni, ikinci, üçüncü, dördüncü dərəcəli Vladimir ordeni, «Ağ qartal» , «Aleksandr
Nevski» ordeni və s. təltif olunub. Burda sütunda yer qurtarıb, aşağıda yazılıb
«və başqaları…». Aydın məsələdir ki, ordenlər də əla hərbi xidmətə və
qəhrəmanlığa görə verilirdi.
Sonra isə anketdə bir yığın sual var. Köhnə orduda sonuncu rütbəniz və vəzifəniz? Tam artilleriya generalı, ikinci Qafqaz korpusunun komandiri. 1917-ci
il fevral inqilabı zamanı harda olmusunuz? Alman cəbhəsində. Bəs oktyabr
inqilabı zamanı? Petroqradda, 1917-ci ilin mayında üzv seçildiyim yaralıların
Aleksandrovsk komitəsində. 1918-ci ildə altmış iki yaşlı generala Azərbaycan
Demokratik Respublikasının müsavatçılar kabinetində hərbi nazir vəzifəsini
təklif eləyirlər və Mehmandarov bu təklifi qəbul eləyir. 1920-ci il iyunun
dördündə onu həbs eləyib iki aydan sonra general Əli ağa Şıxlinski ilə birgə
Moskvaya göndərirlər. Moskvaya çatan kimi hər ikisini həbs edib Butursk
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həbsxanasına salırlar. Qatarı qarşılayan Azərbaycanın Moskvadakı səlahiyyətli
nümayəndəsi Behbud bəy Cavanşir, Nəriman Nərimanova təcili teleqram
vurur ki, sizin dediyiniz qatar gəldi, lakin generallar yoxdur. Stalinlə telefon
əlaqəsi saxlayan N.Nərimanov onları tapdırır.
Hazırda bizim Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin arxivində saxlanan Stalinin
məktubu (surəti) generalları xilas edir. Stalin o vaxtkı Ümumittifaq Fövqəladə
Komissiyasının birinci müavini H.Q.Yaqodaya 1920-ci il 12 noyabr tarixli
məktubunda yazır:
«Yoldaş Yaqoda! Hərtərəfli yoxlamadan sonra məlum oldu ki, Azərbaycan
generalları S.Mehmandarov və Ə.Şıxlinski heç nədə günahkar deyillər. Xahiş
edirik onların həbsxanadan buraxılmasına nail olasınız. İ.Stalin»
Ad gününü həbsdə «qeyd eləyir». Yeddi gündən sonra azad edilib Daimi
Artilleriya Komissiyasının üzvü kimi səhra qərargahına göndərilir. Burda Səməd
bəy Mehmandarovun əliylə yazılıb:
«Bir dəfə də istintaq aparmadılar, heç bir ittiham irəli sürmədilər». Bəs nəyə
görə?! Rus qanı tökməyib, bolşeviklərə qarşı çıxış eləməyib, hərbi andı qəbul
eləyib. Əsgərdən generala kimi yüksəlib. Sədaqətlə xidmət edib. 1921-ci il
noyabrın on səkkizində Səməd bəy Sadıq bəy oğlu və Əli ağa Şıxlinski
Nərimanov və Qarayevin xahişi ilə Bakıya – Hərbi Dəniz Xalq Komissarlığına
qaytarılır.
1923-cü ildə yazılmış anketində göstərir: «İndiki vaxtdan tapşırıqçı və pul
kağızlarının bölgüsü üzrə komissiyanın sədriyəm».
Bildiyimiz kimi, pul isə hər adama etibar edilmirdi. Deməli, təmiz adam
olub.
Əgər Oktyabr inqilabına rəğbət bəsləmişsinizsə, bunun səbəbi nə olub?
(Həmin dövrdə sizin etiqadınız?).
C a v a b: - Bu suala ən yaxşı cavab – aprelin iyirmi səkkizində, yəni çevriliş
günündə mənim Azərbaycan ordusuna verdiyim əmrdir. Bu əmr və
eyni dərəcədə hərbi hissə
rəislərinə göndərilmiş teleqramlar Qərargah arxivində qorunur və onlar
mənim Sovet hakimiyyətinə
münasibətimi
müəyyənləşdirə bilər.
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Otuz doqquz nömrəli sual: - Hansı səpgili fəaliyyətə daha çox meyl
edirsiniz?
C a v a b: - Mənim yaşımda sakit və dinc fəaliyyətə…
Bəli, əsrin əvvəllərindən başlayan müharibələr, inqilab turanları ağsaqqal
generalı yormuşdu. Üstəlik də ölkəmizə varvarcasına soxulan istilaçı
bolşeviklərin poqonunu daşımaq istəmirdi.
TƏLATÜMLÜ GÜNLƏRDƏ
«1923-cü ildə ağ saqqallı general Səməd bəy Mehmandarovu əlində süpürgə
Bakıda görüblər». Anketdən bu sözləri oxuyanda istər-istəməz adamın ürəyi
ağrıyır. Orduda minlərlə əsgərə, zabitə silah tutmağı öyrədən igid bir sərkərdəni
bu qədər alçaldan kimlər idi? Şöhrəti Rusiyanın sərhədlərini aşan Port-Artur,
Birinci Dünya Müharibəsinin qəhrəmanı ilə ömrünün ağsaqqal çağında belə
«ciddi zarafat» edən şəxsdə vicdandan əsər-əlamət vardımı?
1920-ci ildən şahid qalmış bir sənədlə bu sualların cavabını tapmaq olur.
Orada oxuyuruq:
«Qızıl Ordu demək olar ki, bütünlüklə döyüş qabiliyyətindən məhrum və
daşnak zabitlərinin komandası altında olan erməni könüllülərindən ibarət idi. Bu
dəstələr ətraf kəndləri qarət edir, bununla müsəlman kəndlərinin qəzəbinə səbəb
olurdular».
- Bax, bu «könüllülər» Bakıya varid olandan sonra cəmi il yarım Azərbaycan
Demokratik Respublikasının hərbi naziri olmuş Səməd bəy Mehmandarovu
xalqın gözündən salmaq üçün əlinə süpürgə verib küçə süpürtdürmüşlər. Bu
«könüllü» düşmənlərimiz yaxşı bilirdilər ki, Səməd bəy Mehmandarovu xalq
sevir və inanırdılar ki, onları «azadlıq gətirən könüllülərin» zülmündən məhz
Səməd bəy Mehmandarov kimi generallar qurtara bilər. Bu ümidlə də hələ 1919cu il iyunun altısında Qusar, Quba, Xaçmaz, Dəvəçi əhalisinin keçirdikləri mitinqin qətnaməsində deyilirdi:
«Biz əminik ki, hökumətimiz (Azərbaycan Demokratik Respublikası – Ş.N.)
döyüş meydanında özünün son üzvünü itirənədək ona etibar etdiyimiz qadın və
qızlarımızı qara generalların əlinə verməyəcək. Nikolayın mənafeyi naminə
Port-Artur civarlarında fərqlənmiş şücaətli hərbi nazirimiz Mehmandarov bizim
mahalda olduğu vaxt gözündə yaş damlaları süzüldüyü halda, vətən, qadın və
qızlarımızın, ana və bacılarımızın namusunun müdafiəsi yolunda canından belə
keçməyə hazır olduğunu bildirmişdi».
Lakin işlər elə dəyişdi ki, dünyanın çərxi sanki tərsinə fırlandı. Dindarla din246
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sizin müharibəsi başlandı. Bu döyüşlərdə biz çoxlu tələfat verdik. Azərbaycanı
içəridən «yeyən» S.Şaumyan, T.Amirov, S.Lalayev, Avakyan kimi daşnaklar
quzu cildində qurd olmuşdular. Onların quldur dəstələri gecələr müsəlman
evlərinə hücum edir, kəndlilərin silahını əlindən alır, vəhşicəsinə döyürdülər.
«Azərbaycan» qəzeti (30 17 mart 1919, №67) yazırdı ki, Qafqaz cəbhəsindən
türk orduları geri çəkilərkən Türkiyə erməniləri Qafqaz erməniləri ilə birləşdilər
və birlikdə həmin hissələrə qarşı hücuma keçərək, onlara zərbə vurmağa
başladılar. Bir tərəfdən Andronikin, digər tərəfdən isə erməni generalları Dro,
Keri, Muradın dəstələri hərəkət edirdilər. Tərk edilmiş bütün müsəlman kəndləri
qarət olunmuş və yerlə yeksən edilmişdi. Məhz bu vaxt Şaumyanın və
Avakyanın fitnəkarlığı sayəsində Şamaxı hadisələri başlandı. Şaumyan
tərəfindən bu hadisələrlə əlaqədar yazılmış məktub Gəncə komendantının əlinə
düşdü. Bu məktubdan Şaumyan və Avakyanın daşnak olduqları açıq-aydın
görünürdü… Bu faciələrin hamısı on səkkiz-on doqquzuncu illərdə olmuşdu.
1920-ci ilin aprelində isə qırx minlik milli Azərbaycan Ordusu yetmiş iki minlik
XI Ordunun qarşısında tab gətirə bilmədi. Ona görə ki, otuz minlik piyadası, on
min süvari qoşunu olan milli Azərbaycan Ordusu Zəngə¬zurda, Qarabağda,
Qazax və başqa qəzalarda daşnak quldurları Hamazaspın və Andronikin
dəstələrinə qarşı vuruşurdu.
On birinci ordu ilə Azərbaycana gələn marşal S.A.Krasovski «Jizni v aviasii»
kitabının (1960-cı il nəşri) yetmişinci səhifəsində bu barədə yazır: «XI 0rdu
hissələri Azərbaycan sərhədinə, Yalama stansiyasına yaxınlaşanda Bakıda müsavat hökumətinin iclası gedirdi. Bu iclasda hərbi nazir general Səməd bəy
Mehmandarovdan hökumət başçısı Nəsib bəy Yusifbəyov soruşur: «Müsavat
ordusu düşmənin hücumunun qarşısını ala biləcəkmi?» Nazir də sualı sualla
qarşıladı: «Hansı düşməni nəzərdə tutursunuz? Daşnakları yaxud menşevikləri?
Menşevikləri deyirsinizsə ümid var. Hərgah XI Ordunu nəzərdə tutursunuzsa,
onda bizim gücümüz yalnız bir dəqiqəliyə kifayətdir, cənab nazir».
General S.Mehmandarovun «Gücümüz bir dəqiqəliyə kifayətdir» - deməkdə
haqlı idi. Yeni gələn bolşevik hökuməti Azərbaycana hücum edən ordusunun
sayının 72 min olduğunu elan etmişdi. Lakin 1921-ci ilin fevral ayında məlum
olmuşdur ki, Azərbaycana hücum edən bolşevik-daşnak ordusunun sayı 300 min
nəfərdir. Bu da o zamankı Azərbaycan əhalisinin hər beş, yaxud altı nəfərindən
birinə iki nəfər əlisilahlı rus əsgəri düşürdü. Leninin rəhbərlik etdiyi Sovet
imperiyası beynəlxalq hüquq normalarını kobud şəklində pozduğunu başa
düşərəkdən Azərbaycana hücum edən ordunun sayını gizlətmişdir.
Şübhəsiz ki, hərbi nazir general Səməd bəy Mehmandarov gələn istilaçı
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ordunun sayının 72 min yox, 300 min olduğunu kəşfiyyat vasitəsilə öyrənmişdir.
Sual olunur, hələ sayı 40 minə çatmayan, üstəlik də həmin vaxtlarda Qarabağ,
Naxçıvan, Qazax və başqa bölgələrdə erməni-daşnak ordusu ilə döyüşlər aparan
Azərbaycan ordusu, həm də 300 minlik istilaçı bolşevik-daşnak ordusu
qarşısında tab gətirə bilərdimi? Əlbəttə yox!
«Sovet tərəfinin xahişi ilə xüsusi olaraq Bakıya dəvət olunmuş türk hərbi
generalı Xəlil Paşanın (1882 – 1957) da daxil olduğu XI Qızıl Ordu 1920-ci il
aprelin 28-də döyüşsüz Bakıya daxil oldu. Xəlil Paşa Dərbənddən bu tərəfə yol
boyu bütün dayanacaqlarda çıxış edib əhalini Sovet hakimiyyətini müdafiə
etməyə çağırırdı. İstanbul hərbi muzeyində Xəlil Paşanın RSFSR, MİK
tərəfindən təltif olunduğu gümüş xəncər saxlanılır» (Z.Bünyadov «Elm və
həyat» jurnalı, 1988-ci il, №10).
Bu yaxınlarda Türkiyədə səfərdə olmuş oyma işləri üzrə sənətkar dostumuz
Firidun Seyfəddinoğlu 1976-cı ildə İstanbulda çap olunmuş «Azərbaycan» adlı
bir kitab da gətirmişdi. Kitabın müəllifi Kərim Odər xalqımızın ədəbiyyatından,
tarixindən, iqtisadiyyatından və Azərbaycan Demokratik Hökumətinin
fəaliyyətindən məhəbbətlə söhbət açır. Kitab həm də xalqımızın görkəmli
oğullarının nadir fotoşəkilləri ilə bəzədilib. Orda Səməd bəyin on səkkiziyirminci illərdəki fəaliyyəti haqqında məlumat və bizə məlum olmayan
fotoşəkli də verilib. Kərim Odər yazır:
«Cümhuriyyət hökuməti əsgəri işlərə əhəmiyyət vermişdir. Hərbiyyə nəzarətə
general Səməd bəy Mehmandarov təyin olunmuşdu. Onun müavini Rus
Artilleriyasının Allahı», general-leytenant Əli ağa Şıxlinski, baş qərargah rəisi
isə Məmməd bəy Sulkeviç idi. İyirmi dörd min piyada, süvari, topçu və digər
siniflərdən ibarət hər cür silahla yaraqlanmış bir ordu qurulmuş və Xəzər
dənizində kiçik bir flot hazırlanmışdır. Bakıda, Lənkəranda və Qarabağda milli
hökuməti tanımaq istəməyənlərdən acı bir vəziyyət yaranmışdır. Rus və digər
düşmən qüvvələri itaət və nizam altına alınmışdır».
İyirminci illərdə general Səməd bəy Mehmandarovun təlatümlü keçən
günlərini o vaxtlar on iki yaşı olan oğlu Pir daha yaxşı xatırlayırdı: «Atam aprelin iyirmi yeddisində parlaman iclasından qayıdıb özümüzlə aparmaq üçün
anamın hazırladığı çamadanları gördükdə dedi ki, bunları boşalt, heç yerə gedəsi
deyilik. Anam: Nə danışırsan? Necə gedəsi deyilik? Bilirsən ki, səni
güllələyəcəklər?
Atam cavab verdi ki, parlamanın son iclası qurtaranda «Hümmət» fraksiyası
lideri Əliheydər Qarayev mənə yaxınlaşıb əmin etdi ki, Səməd bəy, getmə, qal!
Heç yerə getmə. Söz verirəm ki, başınızdan bir dənə də tük əskik olmayacaq. Qal
bizimlə işlə…
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Anam isə etiraz edib dedi: Ola bilər ki, sənə heç nə eləməzlər, amma oğlunun
taleyi, gələcəyi, mənim vəziyyətim?..
Atam qəti səslə: Heç yerə getməyəcəyik, - dedi. Anam inadla: Axı, qatar
Biləcəridə gözləyir… Atam: bizsiz də gedərlər. Vətəndən ayrılmağa heç bir
əsasım yoxdur, – cabvabını verdi
Doğrudan da Biləcəridə müsavat hökumətinin başçılarını Tiflisə aparacaq
qatar atama görə saat yarım gözləmişdi».
Tədqiqatçılar Səməd bəy Mehmandarovun tərcümeyi-halından danışanda
iyirmi birinci ildən iyirmi dördüncü ilə kimi olan fəaliyyətindən demək olar ki,
sükutla keçirlər. 1920-ci ilin avqustun birindən Səməd bəy Mehmandarov Əli
ağa Şıxlinski ilə birlikdə baş qərargahda işləmək üçün Moskvaya göndərilir.
Şıxlinski Ali Artilleriya məktəbində gələcəyin marşalı L.A.Qovorova,
N.D.Yakovlevə, M.N.Çistyakova, baş artilleriya marşalı N.N.Voronova və
başqalarına dərs deyir. Səməd bəy Mehmandarov da Artilleriya Nizamnaməsi
hazırlayan komissiyanın tərkibinə daxil edilir, həm də Hərbi Akademiyada taktikadan dərs deyir. İyirmi birinci ilin payızında Azərbaycana qayıdan hər iki general Respublika Hərbi Komissarlığının sərəncamında saxlanılır. Əli ağa Şıxlinski
bu barədə daha dəqiq məlumat verir: «İyulun on səkkizində biz ikimiz də Bakıya
yola düşüb, iyulun iyirmi ikisində gəlib Bakıya çatdıq. Bakıda biz Azərbaycan
Sovet Qoşunları Qərargahına daxil edildik. Bundan başqa hər ikimiz Azərbaycan
Komandirlər məktəbində topçuluqdan – Mehmandarov rus, mən isə Azərbaycan
dilində dərs deməyə başladıq. Qarnizon rəisi öz sədarəti altında olaraq, «Bakı
Qarnizonu Hərbi-Elmi Cəmiyyətinin təşkili haqqında» əmr verdi. Mən sədr
müavini təyin edildim. Qarnizon rəisi özü sədrlik etmirdi, adətən iclasları mən
aparırdım. Mehmandarov isə bu cəmiyyətin üzvlüyünə təyin edilmişdi».
Bəs iyirmi üçüncü ildə general Səməd bəy Mehmandarovun əlinə süpürgə
verib küçə süpürtdürən kimlər idi? Mərkəzdə oturan Stalin əmr vermişdi ki,
müsəlman ziyalıları arasında təmizlənmə aparılsın. Bakıda solların mövqeyini
möhkəmlədən, Nərimanovun məsləkdaşlarına qarşı mübarizəni gücləndirən
AK(b)P Bakı Komitəsinin katibi L.Mirzoyan, S.Orconokidze, A.Mikoyan,
A.Qutin onun əlaltıları və içərimizi qurd kimi gəmirən bir qrup keçmiş daşnak
havadarları Stalinin əmrini canla-başla yerinə yetirirdilər. Həmin ildə onlar
Nərimanovu da Bakıdan perik salmışdılar. Onlar yaxşı bilirdilər ki, Nərimanov
general Səməd bəy Mehmandarovu sərkərdə kimi çox yüksək qiymətləndirir.
Mərhum general-mayor Akim Əli oğlu Abbasov:
- Mənim bəxtim gətirib ki, üç il məşhur sərkərdə, Rus-yapon və Birinci dünya
müharibələrinin qəhrəmanları Mehmandarovun və Şıxlinskinin tələbəsi
249

ШЯМИСТАН НЯЗИРЛИ

olmuşam. Onların mühazirələri o qədər maraqlı olurdu ki, diqqət kəsilirdin,
çalışırdın ki, bir sözü də buraxmayasan. Hərb işinə dərindən bələd olmaları
heyrətə gətirirdi adamı. Artilleriya və riyaziyyat biz kursantların ən çox sevdiyi
fənlər idi. Niyə? Əlbəttə, ona görə ki, bu fənlərdən mülahizələri sevimli
müəllimlərimiz general Səməd bəy Mehmandarov və general Əli ağa Şıxlinski
oxuyurdu. Onların erudisiyası, hərbi işin, xüsusilə də artilleriyanın nəzəriyyə və
praktikasının ən mürəkkəb məsələlərini son dərəcə aydın və hərtərəfli başa
salmaq qabiliyyətləri dinləyiciləri heyrətləndirir, vəcdə gətirirdi. Elə bir kursant
tapılmazdı ki, döyüşlərdə dəqiq komandir əmrləri, igidliyi ilə hər bir əsgəri və
zabiti qəhrəmanlığa ruhlandıran bu şanlı sərkərdələrin həyat və fəaliyyətini
dərindən öyrənməsin.
Bu qoca generallar ağlasığmaz dərəcədə zəhmətsevər idilər, özlərinin ağır
peşələrini ürəkdən sevirdilər, sadiq idilər sənətlərinə və qibtə ediləcək bir səbrlə
hisslərini gələcəyin gənc zabitlərinə aşılamağa çalışırdılar.

SƏMƏD BƏY MEHMANDAROV
CÜMHURIYYƏT DÖVRÜNDƏ
Ağqvardiyaçı general Denikin 1919-cu ildə sərhədlərimizə yaxınlaşaraq
cümhuriyyətimizə hədə-qorxu gəlirdi. Dövlətimiz və xalqımız onların
təhdidlərinə əhəmiyyət vermirdi. Bir ziyafət vaxtı general Denikinin
təhdidlərindən söhbət açılmışdı. Dövlətmizin, xalqımızın və ordumuzun
fikirləri eyni idi: gələcəkləri varsa, görəcəkləri də var. Ziyafətdə onların hamısı
müdafiə naziri general Mehmandarlıya qulaq asırdılar. Möhkəm iradəli 63
yaşlı qoca aslan ayağa qalxır. Ətrafına baxıb deyir: «Əziz övladlarım, general
Denikinin təhdidlərinin nə mənası var, nə də qiyməti. Denikin məni rus
millətindən, çardan və ordusundan yaxşı tanıyır. Və çox yaşı bilir ki, mənim
rəhbərlik etdiyim rus ordusu daimi digər rus ordularından üstün olmuşdur.
Övladlarım, mən bütün gəncliyimi, gücümü rus ordusuna sərf etdim. Nə
xoşbəxt insanam ki, ixtiyar yaşımda millətimin ordusunu yaratmaq mənə
nəsib oldu. Qurduğumuz orduya komandanlıq edirəm. Mənim komandanlıq
etdiyim orduya qarşı Denikin cəsarət edib vuruşmaz. Narahat olmayın və
işinizlə məşğul olun.
Nağı bəy ŞEYXZAMANLI,
1919-cu ildə Azərbaycan hökumətinin
ks-kəşfiyyat idarəsinin rəisi
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Qırx altı il çar ordusuna xidmət edən
Səməd bəy Mehmandarov 1917-ci ildə
martın 28-də tam artilleriya generalı
rütbəsində istefa verdi. Onun sonuncu
vəzifəsi ikinci Qafqaz ordusuna korpuslar
qrupunun komandanı idi. Mütəxəssislərin
firkincə, bu, ordu komandanı vəzifəsinə
bərabərdir. Birinci dünya müharibəsində iki
ildən çox korpusa komandanlıq edən
Səməd bəy o qədər məharətli döyüşlər
aparırdı ki, ikinci Qafqaz ordu korpusu
«General Mehmandarovun qrupu» kimi
şöhrət qazanmışdı. Xüsusilə, Vilno
(Vilnyus şəhəri) istiqamətindəki əməliyyatlar onu şöhrətin zirvəsinə qaldırmışdı.
On il ərzində (1904-15-ci illərdə) Səməd
bəy əla xidmətinə görə üç dəfə general
rütbəsi almışdır: 1904-cü il oktyabrın 22-də
general-mayor, 1908-ci il iyulun 13-də general-leytenant və 1915-ci il martın 22-də
tam artilleriya generalı. Qısa müddətdə
Nağı bəy ŞEYXZAMANLI, generallıq pillərini keçmək və sürətli təltifat
hərb aləmində çox nadir hadisədir.
Hərbi akademiya təhsili olmayan eloğlumuzun imperiya ordusunda belə
sürətlə irəliləməsinin ilkin səbəbi qoçaqlığı və güclü hərbi-elmi məharəti
olmuşdur. Səməd bəy Mehmandarov tam artilleriya generalı kimi ali rütbəyə
layiq görülən ilk azərbayanlı idi.
Səməd bəy Mehmandarova məxsus Rusiya Dövlət Hərbi Tarix arxivinin
sənədlərində (f.407, s.1, iş 51) göstərilir ki, o, iki dəfə Ali Hərbi Akademiyada
təhsil almaq üçün təşəbbüs göstərmişdir. Birinci dəfə 1879-cu il aprelin 16-da
Peterburqdakı Mixaylovski Artilleriya Akademiyasına, ikinci dəfə isə 1881-ci il
avqustun 1-də Baş Qərargahın Nikolayev Akademiyasına qəbul imtahanı
vermişdir. Hər ikisində də qəbul oluna bilməmişdir.
Həmin illərdə şovinist N.İ.İlminskinin (1822-1891) ruslaşdırma siyasəti
impreiyada çox güclü idi. Qeyri-rəsmi də olsa ali məktəblərə belə dini müsəlman
olanları götürmürdülər. Şübhəsiz ki, Səməd bəy də rus olmadığına görə imtahandan keçməmişdir.
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Bu siyasətdə məqsəd Qazan, Orenburq, Ufa tatarlarının, Orta Asiya, Qafqaz
türklərinin və Krım tatarlarının yaşadıqları quberniyalara təbliğatçılar göndərib
ruslaşdırmanı təbliğ edirdilər. Xristiyanlığı yaymaq yalnız hərbi sahədə deyil,
maarifçilikdə də aparılmasına baxmayaraq İlminskinin üsulu – yəni
müsəlmanları xaçpərəst eləmək fayda vermədi.
Görkəmli ədəbiyyatşünas-alim Firudun bəy Köçərli yazır ki, doğrudur Qazan
şəhərində və onun həvalisində tatarlardan bəziləri pravoslaviya dinini qəbul
elədilər. Amma onlar həqiqi müsəlman olmadıqlar kimi, həqiqi rus da olmadılar,
əbədi mürtəd oldular, böyük səhvlərə düçar qıldılar.
Xalis zadəgan ailəsində Azərbaycan tərbiyəsi almış Səməd bəy
Mehmandarov cavan olmasına baxmayaraq ali təhsil almaq naminə nə dinini, nə
də dilini xaçpərəstə dəyişmədi.
Bunların hamısı general Səməd bəyin fevral burjua inqilabına qədərki
fəaliyyətidir. İmperiya dağılandan sonra Vladiqafqaz şəhərinə gələn
Mehmandarov 1917-ci il avqustun 7-də yaralılara yardım edən «Aleksandr
komitəsi»nin üzvü seçilir. Ömründə ilk dəfə hərbi ximdətə son qoyub dinc həyat
sürməyə başlayır. Cəmi bir neçə ay sakit yaşayan Səməd bəy 1918-ci il avqustun
əvvələrində Vladiqafqazı tərk etməli olur. Şimali Qafqazda Sovet Hakimiyyəti
quran bolşeviklərlə işləməkdən imtina edən Səməd bəy Mehmandarov hərbi
Gürcüstan yolu ilə Bakıya gəlir.
1918-ci il noyabrın 1-də Azərbaycan hökuməti Hərbi Nazirliyin yaradılması
haqqında qərar verir: «Respublika hökuməti yanında Hərbi Nazirlik təsis edilsin.
Nazir portfeli Nazirlər Şurasının sədri Fətəlixan Xoyskiyə təqdim edilsin. Ona
müavin isə general Səməd bəy Sadıq bəy oğlu Mehmandarov təyin edilsin.
Milli ordu quruculuğunda əsas vəzifə və çətinliklər barədə general Səməd bəy
Mehmandarov həmin il noyabrın 7-də bir saylı əmrini verir:
«Azərbayacan Respublikası Nazirlər Şurasının qərarı ilə mən Hərbi Nazirin
müavini edilmişəm. Bu barədə Hərbi Nazirliyə elan edirəm. Vəzifələrimin
icrasına başlayarkən mənim görməli olduğum o böyük işin bütün ciddiliyini,
mürəkkəbliyini və çətinliyini yaxşı anlayıram. Ancaq bu iş görülməlidir və Hərbi
Nazirliyin qarşısına çıxan bütün çətinlikləri birgə fəaliyyət və vəzifəyə təmiz
münasibət bəslənildiyi halda aradan qaldırmaq mümkündür.
Döyüşən ordunun yaradılmasının uğuru bütünlükdə bu işin düzgün
qurulmasından asılıdır. Hamını birgə, səmimi fəaliyyətə dəvət etməklə mən
bütün səviyyələrdə olan rəislərin əsas diqqətini qoşunlarda təlim və tərbiyəyə,
onlarda möhkəm intizamın aşılanmasına, işə məsuliyyət və məhəbbət
hisslərinin, xidməti mülkiyyətə marağın oyadılmasına, qayda-qanuna riayət
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edilməsinə və nəhayət, tabeçilikdə olanlara qayğıkeş və mehriban münasibət
göstərilməsinə çağırıram.
Yalnız bu keyfiyytlərin varlığı ordunun yaradılmasını, gənc respublika
tərəfindən ona böyük xərclər çəkilməsini doğrulda bilər və belə bir ordunun
yaradılması üçün mən heç bir çətinlikdən çəkinməyəcəyəm. Qoşunların bütün
təminat və təchizatının vaxtında ödənilməsi mənim daimi diqqətim altında
olacaqdır».
1918-ci il dekabrın 25-də Azərbaycan Demokratik hökumətinin qərarı ilə
tam artilleriya generalı – Səməd bəy Mehmandarov Hərbi nazir, dekabrın 29da isə general-leytenant Əli ağa Şıxlinski Hərbi nazirin müavini təyin edildi.
Həmin ili dekarbın 24-də nazir hərbi salamlaşma barəsində belə bir əmr verir:
«Sırada, eləcə də sıradan kənarda olarkən əsgərlərin azərbayanca
salamlaşması – bir sözlə «Salam», cavabı isə «Əleyküm salam» olmasını bütün
zabitlərə əmr edirəm.
Təltif zamanı əsgərə deyilməlidir: «Mərhaba!», əsgər cavab verməlidir: «Çox
sağ ol!».
Hərbi nazir, tam artilleriya generalı
Səməd bəy Mehmandarov.
Baş qərargah rəisi
polkovnik Həbib bəy. Səlimov».
***
Görkəmli sərkərdəmizin Azərbaycana gəlişini, dar gündə xalqın dayağı
olmasını əsgərlər böyük sevinclə qarşılamışdır. İl yarım fəaliyyətdə olan Milli
ordumuzda iyirmi bir azərbaycanlı general xidmət etmişdir. Onlardan yalnız
ikisinə – Teymur bəy Novruzova və Səməd vəy Mehmandarova əsgərlər şərqi
qoşmuşlar:
Qafqaziyaya şan gəlir,
Dərdlərə dərman gəlir.
Aç köksünü, qarlı Qafqaz,
Sevdiyin Səməd gəlir.
Çoxdan bəri gözlədik,
Qafqaziyanı əhv et yaşa.
Onun sizə salamı var,
Minlər yaşa, Səməd paşa.
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Aslan ürəkli Səməd paşamız,
Şanlı komandan, sənsən babamız.
Sənə qurban olsun ata-anamız
Al bir düşməndən türkün qanını.
***
Yetmiş il əl vurmadığımız üzümüzə «tamamilə məxfidir» qrifilə bağlanan
Respublika Yeni Tarix Mərkəzi Dövlət arxivində generalımız haqqında belə
şərqilər çoxdur. Bu şərqilərdən hiss olunur ki, xalq öz xilaskarını gözləyirmiş.
Səməd paşa sərdarımız,
Qan axıdar xəncərimiz.
Düşmənləri qəhr edərik,
Yurdlarını məhv edərik,
Biz bir tabor əsgərlərik,
Pək şanlıyıq.
***
Sağ ol Səməd paşa, səni min yaşa,
Vətənin üstündə oldun tamaşa.
Səməd paşa əsgərlərin padəri,
Çağırır silah başına irəli.
Azərbaycanın taleyi həll olunduğu bir vaxtda müdafiə naziri kimi məsul
vəzifəyə gələn Səməd bəy Mehmandarov qarşıda duran çətinlikləri çox yaxşı
dərk edirdi. Yüz illərlə əsgəri qüvvəsi olmayan bir xalqa qısa vaxtda nizami ordu
yaratmaq ağır və məsuliyyətli iş idi. Bir tərəfdən də bu dar gündə Azərbaycanın
ətrafı düşmənlərlə əhatə olunmuşdu. Dağılan imperiyadan Azərbaycana heç nə
qalmamışdı. Nə silah, nə əsgəri qüvvə, nə də qışlalar vardı. Tərəddüd, şübhələr,
bəzən də inamsızlıq altımış iki yaşlı ixtiyar generala əzab verirdi. Amma
qəlbindəki inamı, güclü vətənpərvərliyi hər şeydən üstün idi. Bu inam güclü dağ
seli olub tərəddüd və şübhələri yuyub aparırdı. Ana vətənə olan sonsuz bir
məhəbbətlə o, kürsüyə qalxmışdı.
Səməd bəyin səlis danışığı, mərd siması, vətən təəssübkeşliyi ilə yana-yana
danışması ziyalı qadınlarımızdan birinin – Məryam xanım Bayraməlibəyovanın
yaddaşında əbədi qalmışdır:
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- Kürsüdə, gözqamaşdıcı şüaların
düşdüyü yerdə general Səməd bəy
Mehmandarov dayanmışdı. Ağarmış saçları,
nurani sifəti daxili kamillikdən xəbər verirdi.
Bu gün o, hərbi nazir vəzifəsinə təyin
edilməyinə razılıq verməli idi. Respublikanın
fəaliyyətinin elə ilk günlərindən generala
təkidlə müraciət etmişdilər ki, belə bir
məsuliyyətli vəzifəni öz üzərinə götürsün. O
isə hər dəfə qətiyyətlə bu təklifi rədd etmişdi.
Ona görə yox ki, çətinlik çəkəcəkdi. Dərk
edirdi ki, indiyə qədər çarın etibarsız saydığı
müsəlmanları, hərbi mükəlləfiyyətə layiq
görmədiyi xalqı indi yeni sənətə hazırlamalı
idi. Bu ona bənzəyirdi ki, yaşlı, ahıl bir
adama yazı yazmağı öyrədəsən. Yox, yox,
yüksək təşkilatçılıq keyfiyyətinə malik olan
keçmiş çar generalını belə çətinliklər qorxuda bilməzdi.
…Səməd bəy Mehmandarovu bu addımı
atmağa vadar edən isə qarşısı alınmaz, çox qüvvətli bir hiss idi – Vətən
məhəbbəti. Azca həyəcanla dediyi – «Üzərimə götürdüyüm bu müqqədəs
vəzifəni yerinə yetirməyim üçün bütün gücümü və bacarığımı sərf edəcəyəm!» sözləri yerdən alqışlarla qarşılandı. Onun yan yörəsində parlıdayan günəş
şəfəqləri bu günün bayram əhval–ruhiyyəsini daha da artırırdı. «Generalın bu
müdrüklüyü təzimə layiqdir. Allah özü onu bizə xilaskar yollayıb», - deyə
hörmət əlaməti olaraq başımı endirdim.
***
Tapılan hər bir sənəd, fotoşəkil yenidən yazılacaq Azərbaycan tarixinin
sanballı səhifəsi olacaq. Xüsusilə, hərbi tariximizdəki boşluğun doldurulması
suveren dövlətmizin özülünü qoyan gənclərmizdə daha çox maraq doğurur.
Çünki bu sahə uzun illər araşdırılmamış, «tamamilə məxfi» qalmış və hətta
lazımsız bir tarix kimi öyrənilməmişdir. Öyrənilən və öyrədilən isə yalnız
«böyük qardaşımızla», bir də nankor qonşumuzla «dostluq səhiflərimiz» olub.
Yetmiş il əl vurmadığımız 1918-20-ci illərin arxiv qovluqları açıldıqca bizə
məlum olur ki, il yarım fəaliyyətdə olan Milli Ordu tariximiz çox zəngin
olmuşdur. O da məlum olur ki, hərb tariximizi zənginləşdirən general Səməd
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bəy Mehmandarov, Əli ağa Şıxlinski, Həbib bəy Səlimov, Məmməd bəy
Sulkeviç, Şahzadə Əmir Kazımxan Qacar, topoqraf-general İbrahim ağa
Vəkilov… bir də Azərbaycanın əsgər və zabitləri idilər.
Şöhrətli generalımız Səməd bəy Mehmandarovun bu illərdəki (1918-20)
fəaliyyəti xüsusilə böyükdür. Onun yeni ordunun yaradılmasındakı müstəsna
rolu, 1918-ci il dekabrın 25-də Azərbaycan xalqına müraciəti, əsgər, zabitlər
qarşısında ata nəsihətli çıxışları və nəhayət, güclü Vətən təəssübkeşliyi qırx minə
yaxın əsgəri olan nizami ordu yaratmağa səbəb oldu.
Həyatı və fəaliyyəti hələ də lazımınca tədqiq olunmamış general
Mehmandarovun haqqında araşdırmalar apardıqca təkcə o illərin sənədlərində
yox, qəzetlərin də səhifələrində çıxış və nitqlərinə rast gəlmək olar.
İlk hərbiyyə nazirimiz Səməd bəy Mehmandarov belə bir nitqlərdən birini
1919-cü il fevralın 25-də Azərbaycan Məclisi-Məbusanında da söyləmişdir.
Generalın nitqi həmin il martın 7-də «Azərbaycan» qəzetində (131-ci
nömrəsində) dərc olunmuşdur.
Səməd bəy öz nitqində bugünkü ordumuzda da mənfi hal kimi qəbul edilən
fərarilikdən söhbət açır və o vaxtlar orduda onun olmasını xüsusi qeyd edir: «…
Gəncədə son zamanlar bir adam qaçmışdır. Əhali özü qaçanlara nifrət edir və
hətta çox vaxt olmuşdur ki, əsgərlikdən qaçanı döyüb geri gətirmişlərdir. Güman
var ki, müsəlmanlarda olan fitri nizam və ədəbə görə vaxtilə heç kəs
qaçmayacaqdır».
Ümumi məzmunu vətənpərvəlik ruhi ilə dolu olan Səməd bəy
Mehmandarovun nitqi bugünkü ağrı-acılarmızla tam səsləşir:
«Cəbhədə bulunmuş bütün zabitan ordu tərəfindən onlara verilmiş əşya, yer
və başqa ləvazimati hərbiyə deyil, kəndi əşyalarını dəxi tamamən qeyb etmişlər.
Bu qism şeyləri yenidən düzəltmək üçün bir manatlıq nəsnəyə 30-dan 100 manata qədər pul verilməlidir».
Parlamentdə mülahizələrini sərt şəkildə bildirən nazir bahalığın tüğyan etdiyi
ölkədə ordu quruculuğuna mane olanları cəzalandırmağı tələb edir. Axı, əlli ilə
yaxın nizami orduya qulluq edən Mehmandarov heç vaxt görməmişdi ki, zabit
əsgərin yeməyini, paltar və silahını satıb cib xərcliyi eləsin. İliyinə qədər təmiz
adam olan Səməd bəy indi gördüklərinə heyrət edir və dəhşətə gəlirdi. O, zabit
adını, zabit şərəfini qorumağı hər şeydən üstün tuturdu. Ona görə də MəclisiMəbusandakı nitqində xüsusi vurğuyla qeyd edilir ki, əsgəri təlim və ölümə kimi
varmağa hazırlıq tərbiyəsi üçün dəvət olunmuş zabitan əsgər nəzərində sahibinüfuz və şərəf olmalıdır. Bunun üçün zabitan yalnız mərifət çəhətincə deyil,
zahiri dəxi əsgərə hüsni-təsir bəxş olmalıdır. Onun geyiminin daimi təmiz və
faxir olması vacibdir.
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Səməd bəy Mehmandarov Azərbaycana müharibə şəraitində gəlmişdi. Hələ
imperiya dağılmamış ölkədə anarxiya, başıpozuluq hökm sürürdü. Ayrı-ayrı
qəzalarda qaçaq-quldur dəstələri yaranmışdı. Bakıda bolşevizm hökmranlıq
iddiasında idi. İrandan və Qafqaz cəbhəsindən qayıdan rus əsgərləri, ermənidaşnak dəstələri ilə birləşib «Şura bayrağı» altında təkcə Bakıda on iki min
nəfərə yaxın azərbaycanlını qanına qəltan eləmişdi.
Bu talan və qırğınlar yalnız Bakıda deyil, Quba, Şamaxı, Gəncə, Qarabağ,
Muğan bölgələrində də olmuşdu. İrəvan və Zəngəzurda dağılan kəndlərin,
öldürülən soydaşlarımızın sayı yüz mini keçmişdi.
Azərbaycan hökumətini tanımaq istəməyən əldəqayırma Muğan respublikası,
ingilis qoşunlarının gəlişi, ağqvardiyaçı general Denikin təhlükəsi, müxtəlif
siyasi «Hümmət», bitərəf sosialist, daşnak partiyaları, parfelsiz nazirlər elə hey
çoxalırdı. Sərhəd bölgələrində erməni hücumları, məhəlli toqquşmaları yeni
yaranan orduya dirçəlməyə imkan vermirdi. Belə şəraitdə hərb naziri və onun
tabeliyində olanlar gərgin işləməli olurdu. Əsgəri qışlaları gəzib yoxlayan
Səməd bəy Mehmandarov hələ ki, könülaçan heç nə görmürdü. Nə nizam-intizam, nə geyim və silahlanma nə də hərbi hazırlıq peşəkar hərbiçi olan naziri qane
etmirdi.
Parlamentdə «Türklər külli miqdarda ərzaq şeyləri qoyub getmişlərdir.
Onlardan külli miqdarda taxıl, heyvan və s. məkulat qalmışdır» - deyən hərb
naziri din və dil qardaşımızın xeyirxahlığı ilə yanaşı qüsurlarını da söyləməkdən
çəkinməmişdir.
«Əlbəttə, heç kəs inkar etməz ki, türklər bizim millətimizə nicat verməklə
bizə böyük xidmət etmişlərdir. Amma burası onların hərəkətini tənqid
etməyimizə də mane olmaz. Hərbiyyə nəzarəti Gəncəyə köçənədək bizə xəbər
verdilər ki, əsgəri işlərmiz yaxşıdır və çoxlu yığılır, lazım olan kimi məşq verilir
və ilaxır. Hər yeri gəzdim, qətaəti-əsgəriyyəmizə baxdım. Fəqət iş heç də yaxşı
deyildi. Əsgərlərimiz əzgin, düşgün bir halda, yeməkləri pis, mənzilləri fəna bir
halda, yorğan-döşək yox, onların çoxu xəstə idi. Xəstə əsgərlərin həpsini
sağlamları ilə dəyişməyə məcbur olduq. Qoşun yığmaq işləri yaxşı getmirdi.
Rəislər və moqif komandaları öz vəzifələrindən sui istifadə edirlərdi. Çox bir
külfətin yeganə çörək gətirəni əsgərə alırdılar. Bu iş də camaatı narazı salıb,
qoşun yığmaqdan nifrətləndirirdi. Nuru paşa Azərbaycandan gedərkən özü
mənim yanıma gəldikdə boynuna aldı ki, əsgərlik barəsində Azərbaycan fəna bir
halda qoyulmuşdur».
1918-ci il dekabrın 25-də Azərbaycan Respublikasının hərbi naziri general
Səməd bəy Mehmandarov öz xalqına yanıqlı bəyanətlə müraciət etmişdir.
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Bəyanatın əsas mövzusu o vaxtlar milli orduda yaranan hərcmərclik və
özbaşınalıq idi. Həmin illərdə nazir Səməd bəy Mehmandarovun müavinləri Əli
ağa Şıxlinski, Məmməd bəy Sulkeviç və Həbib bəy Səlimov, İbrahim ağa
Vəkilov kimi məşhur generallar olsalar da, yenə də orduda fərarilik və
xoşagəlməz hallar baş verirdi. Lakin onlar zəngin hərbi təcrübələrinin,
biliklərinin və əsil hərbçi dəyanətlərinin sayəsində tam nizami ordu yaratmağa
nail olmuşlar.
Zaman, dövr dəyişib. Səksən beş ildən sonra tarix təkrar olunur. O vaxtkı
ümumi vəziyyət bu gün yeni yaranan ordumuzda qismən də olsa var: bəzi
nadanların fərariliyi və min bir bəhanə ilə Vətənin müdafiəsindən yayınmaq…
Bəs o vaxtkı məşhur sərkərdələrimiz, xüsusilə nazir Səməd bəy
Mehmandarov fərariliyin qarşısını necə almışdır? Məhz tələbkarlığı və sərt
bəyanatı ilə 1918-ci ildə Səməd bəy Mehmandarov orduda yaranan çatışmazlığın
qarşısına keçilməz bir sədd çəkmişdir.
Xalqımızın dar günündə hərbi nazir Səməd bəy Mehmanadrovun on
səkkizinci ildə yazdığı «Azərbaycan vətəndaşları» adları müraciəti bu
günümüzlə tam səsələşir. Onu da xatırladım ki, aşkarlığın işığı ilə açılan
«tamamilə məxfidir» qrifli sənəd oxuculara ilk dəfə təqdim olunur. Bu maraqlı
əlyazmasını Respublika Yeni Tarix Mərkəzi Dövlət Arxivində araşdırmalar
apararkən əldə etdik.
«Cari ilin yazından etibarən Azərbaycan müstəqil dövlət oldu. Bu müddət
ərzində cəmi hökumət adamlarının bütün səyləri ölkədə anarxiyanın qarşısını
almaq oldu və qanunçuluq pozulan yerlərdə onun bərpasına yönəldilmişdir. Bu
məqsədə nail olmaqdan ötürü hökumətin başqa tədbirlərinin arasında özümüzə
məxsus hərbi qüvvələrin yaradılması, yəni Azərbaycan qoşunlarının təşkili
haqqında qərar qəbul olunmuşdur
…Hal-hazırda qoşunlarımızın təşkilini öz öhdəmə götürmüşəm.
İndi ölkəmizin bütün vətəndaşları, istər kasıb, istər dövlətli, eyni şəkildə hərbi
qulluğu çəkəcəklər. Və əgər haçansa, kimsə dövlətliləri hərbi qulluqdan azad
etsə gunahkarlar ağır cəzalanacaqlar.
Hərbi hissələrdə əsgərlər yaxşı geyinəcək, onların ərzaqlarının keyfiyyətcə
yaxşı olmasına xüsusi fikir verib, bu barədə ciddi elan etmişəm. Göstəriş verilib
ki, otaqlar təmir olunsun, qızdırılsın, bütün əsgərlərin fərdi yorğan-döşəyi
olacaqdır.
Mən tədbir görmüşəm ki, əsgərlərə qarşı bütün qeyri-qanuni hərəkətlər ciddi
töhmətlənsin və xüsüsi ilə əsgərlərin döyülməsi halları ciddi cəzalandırılsın.
…Bütün bu tədbirləri həyata keçirib, üzümü ilk növbədə sizə, hərbi hissələri
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tərk etmiş Azərbaycan vətəndaşlarına tuturam və bəyan edirəm ki, sizin böyük
xətanızı, əsgərlikdən qaçmağınızı bağışlayıb öz hissələrinizə köhnə təqvimlə
yanvar ayının birindən gec olmayaraq qayıtmağa çağırıram. Lakin, əlavə edirəm
ki, bu müddət üçün kim öz bölüyünə qayıtmasa o hərbi dövrün qanunlarına görə
ağır cəza alacaq.
Bundan sonra, ölkəmizin bütün əhalisinə əziz Vətənimiz adından müraciət
edərək xahiş edirəm ki, gözəl Vətənimiz Azərbaycan eşqinə, yüksək
vətənpərvərlik hissimiz naminə mənə bizim qoşunumuzun təşkili işində yardım
göstərəsiniz, bu qoşun bizə ölkəmizdə qanunçuluğu qorumaqdan ötrü vacibdir
və yenə də xahiş edirəm ki, bütün o şəxslər ki, çağırış yaşları çatıb, əsgərlik
etməlidirlər. Torpaqlarımızı qorumaq üçün özlərini çatdırsınlar. Qoy Vətən
qarşısında borcunu unudan hər kəs Vətən qarşısında böyük günah işlətdiyi üçün
qohum-qardaş qınağı altına düşsün və əlbəttə, qanun üzrə cəzalandırılsın.
Mənim bu bəyanatım ölkənin hər yerində yayılacaq və qoy savadlılar onu
oxuyub mənasını savadsızlara çatdırsınlar».
SƏNƏDLƏRİN

İZİLƏ

Yalnız azərbaycanlılırdan təşkil olunmuş hərbi qüvvələrimiz,
dünya tarixinə yazılmış və bütün Avropa xalqlarının bizə nisbətən
daha çox bildikləri, danışdıqları qəhrəmanlıqlardan ibarət şanlı
hərb tariximizi bilməlidir. Yüz illik rus hakimiyyətindən azad
olmuş türk xalqına xatırlatmaq lazımdır ki, biz həmişə boyunduruq
altında olmamışıq. Hətta Avropa və Asiyaya öz tələblərimizi
etmişik.
…Belə zənn edirəm ki, türk tarixini yaxşı bilən kiməsə, bu
günkü mühüm hadisələr də daxil olmaqla bizim xalqın tarixinə
dair əsər yazmağı tapşırmaq lazımdır .Bu əsərdə xalqımızın keçmiş
şöhrəti və yad hakimiyyəti dövründəki əzabları güzgüdə olduğu
kimi öz əksini tapmalıdır.
Səməd bəy Mehmandarov,
2 aprel 1919-cu il

İndiyənədək arxivdə generalın imzaladığı yüzlərlə sənədə, raporta və
müraciətə rast gəlmişəm. Onların hamısı makinada yazılıb, ya da mətbəədə nəşr
olunub. Yalnız bu yaxınlarda əlyazması olan bir sənəd tapdım. O, hərb naziri
Mehmandarovun öz dəst-xəttilə Azərbaycan hökumətinin ünvanına yazılıb.
1919-cu il aprelin ikisində yazılan iki səhifəlik məruzə mənim üçün qeyri adi
tapıntı oldu. Nə gizlədim, bu tapıntıma hədsiz dərəcədə sevindim. Ona görə
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sevindim ki, müharibə aparan ölkənin generalının xalqının hərb tarixini
yazdırmaq təşəbbüsünü vətənpərvərliyin zirvəsi kimi qiymətlən-dirdim.
Yuxarıda epiqraf kimi istifadə etdiyimiz cümlələr də həmin məruzədəndir.
Belə tarixi sənədlərdən bixəbər olduğumuza görə bəzi «sapı özümüzdən» olan
nadanlar keçmiş sərkərdələrimiz barədə artıq-əskik danışırlar. Onlar hətta
«hücuma» keçərək yazırlar ki, niyə Mehmandarovun, Şıxlinskinin və başqa
sərkərdələrimizin Napoleon, Kutuzov, Suvorov kimi müdrik fikirləri, hərbi elmi
əsərləri qalmayıb. Bir sözlə, özümüzünkülərə qeyri-vətənpərvər damğası
vururlar. Onda belələrinə cavab vermək çox ağır və əzablı olur. Bu müasir
«vətənpərvərlərə » başa salmaq lazımdır ki, totalitar rejim yetmiş ildən çoxdu
onların 1918-20-ci illərdək fəaliyyətinə «tamamilə məxfidir» möhürünü vurub.
İndi, budur, aşkarlığın sayəsində səkəsn beş ildən sonra belələrinə Səməd bəy
Mehmandarovun yazdığı tarixi sənəd cavab verir:
«Düşmənə qarşı mübarizə tədbirlərindən biri də xalq içərisində sağlam milli
hisslərin yaradılmasıdır. Bu vəziyyət Azərbaycan Respublikasının yaranmaqda
olan gənc ordusu üçün xüsusilə zəruridir. Yuxudan yenicə oyanmış xalqda
sağlam, milli hiss oyatmalıyıq. Biz müsəlmanlar ancaq indi şüurlu həyat və milli
yaradıcılıq dövrünə ayaq basmışıq… Xalq arasında türk irsinin milli hisslərini və
vüqarını qaldırmaq üçün xalqı, qoşunlarımızı onun tarixi keçimşi ilə tanış
etməliyik.
Yazılacaq məşhur tarixi əsərlər xalq içərisində və qoşunlarda geniş yayılmalı,
hər bir kənd müəllimi və hər bir azərbaycənlı zabiti ondan istifadə etməlidir.
Gələcəkdə hökumətin köməkliyi ilə türk xalqının dahi xadim və rəhbərləri
üçün müvafiq abidələr qoymaqla, onların xatirələri əbədiləşdirilməlidir ».
Zənnimizcə, general Səməd bəy Mehmandarov belə sağlam, milli düşüncəsi
ilə heç bir publisistdən geri qalmır. Sənətini, dövrünü nəzərə alsaq, bəlkə də o,
müasiri olan ən yaxşı yazıçı-publisisti bir neçə addım ötüb keçir.
Azərbaycan Dövlət Arxivində saxlanılan iki nömrəli qovluqda general Səməd
bəy Mehmandarovun daha bir vətənpərvərliyinin, milli qürurunun şahidi oluruq.
Orada yazılır ki, 1918-ci ildə ingilis qoşunlarının Azərbaycanda öz ərazilərində
olduqları kimi etinasız ağalığı hərb naziri Səməd bəy Mehmandarovu
qəzəbləndirmişdir. Nazir onların istilaçı hərəkətlərinə etiraz əlaməti olaraq,
vaxtilə (Birinci dünya müharibəsi illərində – Ş.N.) ingilis komandanlığı
tərəfindən təltif olunmuş ordenləri geri qaytararaq qəzəblə demişdir:
-Torpağımı, xalqımı fəth edən ikiüzlü bir ölkənin ordeni mənə lazım deyil.
Xalqıma silah qaldıran bir ordunun ordenini gəzdirmək mənim üçün ən böyük
təhqirdir.
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Azərbaycandan çıxan ingilis qoşunlarının komandanı general Tomson
şayiələr yayırdı ki, Azərbaycan bundan sonra özünü idarə edə bilməyəcək.
Azərbaycan ordusu yox dərəcəsindədir. Orada qayda-qanun da yoxdur. Guya
Azərbaycanı yağılardan qoruyan, onu idarə edən Tomsonun min ingilis və səkkiz
yüz nəfərlik balağıaçıq hind əsgəri olmuşdur. Bu şayiələrdən sonra
Azərbaycanda olan ingilis hərbi jurnalisti Skotlend-Liddel İngiltərə qəzetləri
üçün hazırladığı xəbərlərdə yazırdı ki, Transqafqaz şayiələr ocağıdır. Burada
şayiələr külək təpələr arasında yayılan kimi yayılır. Bir çox şayiələr Moskvada
quraşdırılır və dövriyyəyə buraxılır. Bakıda ingilis ordusuna ehtiyac yoxdur.
Azərbaycan özü-özünə qayğı göstərə bilər. Mən bura iki gün əvvəl gəlmişəm və
açığını deyim ki, bütün gördüklərim məndə dərin təəssürat yaradıb. Mənim
şəhərdə olmadığım dörd həftə ərzində burada çox təəccüblü dəyişikliklər olub.
Mən buraya gəldim ki, hamının mənə dediyi qarışıqlığı görüm, lakin onu tapa
bilmədim. Tam qayda-qanun var. Mənə dedilər ki, mən ordu əvəzinə
pozğunlaşmış kütlə görəcəyəm, lakin mən yaxşı, nümunəvi, güclü, odlu-alovlu
gənclər gördüm. Doğrudan da mən indi Bakıda elə qayda-qanun gördüm ki,
müharibə başlayan vaxtdan bu günədək Bakıda olmamışdım… Qayda-qanun
ancaq Bakıda hökm sürmür, son dəyişikliklər bütün respublikada vəziyyəti
aydınlaşdırmışdır. Qarabağ şuluqluğunu sülh əvəz etmişdir. Ermənilər və
azərbaycanlılar sazişə gəlmişlər. Lənkəranda bolşeviklər Azərbaycan ordusu
tərəfindən məğlubiyyətə uğradıldılar. Onlar bütün silah və sursatlarını
Azərbaycan hökumətinə təhvil verdilər, adamlar isə xahiş etdilər ki, onları
Azərbaycan hökumətinin tabeliyinə götürsünlər… Bütün bunlar şübhəsiz sübut
edir ki, Azərbaycan qarmaqarışıqlıqdan qorxmur və bolşeviklərdən çəkinmir.
Azərbaycan dövləti indi Transqafqazın bütün qalan xalqları üçün nümunəyə
çevrilmişdir .
İngilis hərbi jurnalisti Skotlend-Liddelin Azərbaycan ordusunun ünvanına
dediyi xoş məramlı sözlərə görə xalqımız ilk növbədə iki görkəmli
sərkərdəmizə, 1918-ci ildə ordumuzun təməl daşını qoyan Əli ağa Şıxlinskiyə
və Səməd bəy Mehmandarova borcludur. Nizami və döyüşən ordu yaradan hər
iki sərkərdə ilk hərbi nümayişin keçirilməsini, hərbi məktəblərin açılmasını,
hərbi geyim formasının təşkilini və başqa gərəkli işləri həyata keçiriblər. İl yarım
fəaliyyətdə olan Azərbaycan ordusu Lənkəranda bolşeviklərin üsyanını yatırdıb.
Zəngəzurda, Əskəranda erməniləri məğlubiyyətə uğradıblar.
1919-cu ilin sonlarında Azərbaycan Respublikası üçün üç təhlükə vardı:
şimaldan ağqvardiyaçı general Denikin, Zəngəzur və Qarabağdan daşnak
erməniləri, ordunun daxilində isə bolşevik təbliğatı. Bu təhlükənin ikisinin
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qarşısını hərbçi dəyanəti ilə alan nazir Səməd bəy Mehmandarovu ən çox narahat
edən «bolşevik» xəstəliyi idi. Qırmızı bolşeviklərin təblitatı orduda olduğu kimi
fəhlə-kəndli arasında da yayılmışdı. Bu təsir az da olsa əsgər və zabitlərə də
keçmişdi. Ona görə də nazir Səməd bəy Mehmandarov əsgərlərlə görüşəndə
təkrar-təkrar deyərdi ki, qoşun torpağımızı yağılardan qorumaqdan ötrü vacibdir.
Qoşunun əsgəri siyasətlə maraqlanmalı, beynəlxalq aləmdə nələr baş
verdiyindən hali olmalıdır. Amma nə zabit, nə də əsgər heç bir partiyanın, ya da
cəmiyyətin qulu olmamalıdır.
Səməd bəy Mehmandarovun Cümhuriyyət dövründə Hərbiyə naziri vəzifəsini
şərəflə daşımasını dahi bəstəkar publisist, dramaturq Üzeyir bəy Hacıbəyli 1919cu il aprelin 16-da yazdığı «Yeni Kabinə» adlı məqaləsində yüksək
qiymətləndirmişdir. O yazır: «… Hərbiyə işlərimizi öhdəsinə götürmüş olan general Səməd bəy həzrətlərinin dövlətimizin istinadgahı olan ordumuzun təşkil və
tənzimi ilə camaat arasında layiqli şöhrət qazanmış olan, adını xüsusi surətdə
zikr etməyi özümüzə caiz bilirik».
1919-cu il martın 28-də isə Üzeyir bəy «Ordumuz» məqaləsində general
Səməd bəyin sərkərdəlik fəaliyyətinə daha yüksək qiymət verərək yazır ki, ordu
görməmiş, rəsmi əsgərliyə adət etməmiş millətimiz içində, həm də qat-qarışıq
zamanda nizami ordu yaratmaq işini öhdəsinə götürmüş Səməd bəy
Mehmandarovun sahibi-qüdrət və maliki-qüvvət, güclü təşkilatçı bir şəxsiyyət
olduğunun şahidi olduq.
Üzeyir bəy, Səməd bəyin Gəncədə Novruz bayramı münasibətilə keçirdiyi
Azərbaycan ordusunun rəsmi keçidini gördükdən sonra nizami ordunun
varlığına inanır və bu istedadlı sərkərdəyə dərin inam bəsləyirdi. Üzeyir bəy:
«Səməd bəy Mehmandarovu kargün (işçil adam) bacarıq sahibi kimi əsl sərkərdə
- deyə qiymətləndirir».
Bolşevizmə qarşı mübarizədə
Hökumətin fəaliyyətinin əsasında Azərbaycanın müstəqilliyi
durur və mən şübhə etmirəm ki, bolşeviklərin dağıdıcı cəhdlərinə
qarşı zəruri tədbirlər görüləcəkdir. Mən öz tərəfimdən
bolşeviklərin Bakı qarnizonu qoşunlarına partlayıcı təsirindən
ehtiyat edirəm. Belə ki, Bakı indi Zaqafqaziya bolşeviklərinin
fəaliyyət mərkəzi hesab edilir.
General Səməd bəy Mehmandarovun Nazirlər Kabinetinin
sədrinə 1919-cu il 21 aprel tarixli raportundan.
Rotmistr İlyas Əliqulu oğlu Şahtaxtinskinin 29 iyun 1920-ci ildə bolşeviklərə
verdiyi istintaqın protokolundan:
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«- … Hərbiyyə naziri Səməd bəy Mehmandarova gəldikdə deyə bilərəm ki, o
da bolşeviklərə və Sovet hakimiyyətinə düşmən kimi münasibət bəsləyirdi. Ona
görə belə deyirəm ki, o, bolşevikləri həbs etdirərdi. Məsələn, Babayev Cəfəri
göstərə bilərəm, onu Mehmandarovun şəxsi əmrinə əsasən təkadamlıq kamerada
gündəlik bir parça quru çörək və bir parça su ilə saxlayırdılar. Habelə
Mehmandarovun bolşevizmdə əli olanların hamısını həbs etmək və ciddi rejim
altında saxlamaq barədə sərəncamı da vardı».
Həmin bolşevik Cəfər Babayev 1960-cı ildə «Canlı xatirələr» adlı 69
səhifəlik bir kitabça nəşr etdirib. Onun xatirələrindən belə məlum olur ki, Bakını
və Azərbaycanı daşnak ermənilər, istilaçı ruslar daha çox sevirmiş, nəinki
müsavatçı azərbaycanlılar. Özünü bolşevik qəhrəmanı kimi təqdim edən C.
Babayevin oturub-durduğu adamlar A. Mikoyan, S. Şaumyan, M. Babayan, T.
Qəhrəmanyan, Ə. Qarayev, R. Axundov və başqaları olub. Onun yazılarında
müsavatın əsgəri də, zabitləri də savadsız və amansız təsvir edilir. Bircə epizodda Babayev həqiqətdən qaça bilməyib: «Bakının general-qubernatoru Murad
Gəray bəy Tlexas dişlərini qıcıdıb bolşevikin üstünə elə təpindi ki, səsinin
zərbəsindən pəncərələrin şüşələri cingildədi».
Zənnimcə, general Tlexas vətənini düşmənə satmaq istəyən bolşevik
Məmmədağa İbrahimovla sərt rəftar etməkdə çox haqlı idi.
Bütün bunlardan sonra 1919-cu il avqustun 15-də əsgəri xidmətə çağrılan
bolşevik C. Babayev yazır:
«… Mənə hərbi çağırış vərəqəsi gəldi. Müsavat ordusuna çağrıldım. Bir işə
bax, düşmən bildiyim, gecə-gündüz əleyhinə mübarizə apardığım müsavat
partiyasının ordusunda xidmət etmək üçün əsgər çağrıldım. Mən kimə qarşı
vuruşmağa göndərilirdim? Öz xalqıma qarşımı? Mən bir ovuc bəyin, mülkədarın
mənafeyini qorumaq üçün müsavat ordusuna əsgər getməli idim.
Məni dəhşət götürmüşdü. Acığımdan az qala çağırış vərəqəsini cırıb, Bakıdan
qaçmaq və ilim-ilim itmək istəyirdim. Mən Bakı partiya təşkilatımızın rəhbərinə
bu məsələni danışdım və bildirdim ki, fərari olacağam.
-Yox, sən orduya getməlisən,-deyə Anastas İvanoviç Mikoyan heç
gözləmədiyim halda sözümü kəsib dilləndi.
Mən özümü saxlaya bilməyib tez cavab verdim:
-Nə üçün? 1918-ci ildə müsavatçılar məni Gəncə hərbi məktəbinə aparanda
bolşevik partiyamız etiraz edirdi. Deyirdilər ki, necə olursa-olsun orduya
getməməlisən. İndi isə…
-Bəli, o vaxt bam-başqa idi. Onda sənin inqilabi təcrübən yox idi.
Müsavatçılar səni yoldan döndərə bilərdilər. Sən indi orduda əsgərlər arasında
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partiya təbliğatı apara bilərsən, onları bolşeviklərin tərəfinə çəkməyi bacararsan.
Bir azdan məni Qusardakı dördüncü Tatar süvari alayına yazdılar. Paqonu
əlimə alanda elə bil ki, məni ilan vurdu. Onu çiynimə vurmaq istədim. Elə o
dəqiqə bu hərəkətim alay zabiti Amloxvarinin gözünə dəydi. O mənə elə bir sillə
çəkdi ki, əlimdəki şeypur yerə düşdü… »
Bolşevik «vətənpərvəri » C. Babayevin öz millətinə «xidməti » göz
qabağındadır. Hərbi nazir Səməd bəy Mehmandarov onu həbs edib təkadamlıq
kamerada bir parça quru çörək və bir parça su ilə saxlamaqda tamamilə haqlı idi.
Burada S. Mehmandarovun «günahı » ondadır ki, gərək ideya düşməni olan
bolşevik C. Babayevi güllələtdirəydi. Onda xalqımıza qara yaxanın, orduda
zərərli bolşevik təbliğatı aparanın heç olmasa biri də əskik olardı.
***
İstər Səməd bəy Mehmandarov, istərsə də Əli ağa Şıxlinski uzun illik ordu
həyatında siyasi partiya və qurumlardan uzaq olmuşlar. Onların ən ümdə vəzifəsi
Vətəni, torpağı yağılardan qorumaq üçün nizami qoşun yaratmaq idi. İyirmi
səkkiz aprel çevrilişinin səhəri onları dindirən bolşeiik çekistləri hər ikisinə:
«Hansı siyasi partiyanın və ya inqilabın mənafeyini müdafiə edirsiniz? » - sualını
vermişdir.
General Səməd bəy Mehmandarovun cavabı: «Bütün ömrüm boyu mən hər
cür siyasətdən uzaq olmuşam».
General Əli ağa Şıxlinskinin cavabı: «Hər bir inqilaba əks-inqilab kimi
yanaşmışam, heç vaxt belə şeylərə qoşulmamışam, qoşulmazdım da…».
Bolşeviklərin Azərbaycana hücumuna düz bir il qalmış və onların ordudakı
zərərli siyasətini əvvəlcədən hiss edən nazir S. Mehmandarov 1919-cu il aprelin
20-də Nazirlər Sovetinin sədrinə yazırdı: «Yaxşı olardı ki, Azərbaycan ordusundan azad olunmuş rus zabitləri, etibarsız element kimi Azərbaycan
hüdudlarından kənar ediləydi. Lakin ümumi siyasi vəziyyətin bu məsələyə
munasibətini bilmədiyimdən, xahiş edirəm, bu haqda mənə məlumat verəsiniz.
Sizin qərarınızın nəticəsini bilmək istərdim».
Sovet hakimiyyəti illərində Səməd bəy Mehmandarov haqqında cəmi
iki:1946-cı il mayor Hacıağa İbrahimbəylinin «Səməd bəy Mehmandarov» (18
səhifəlik) və 1977-ci ildə polkovnik, tarix elmləri namizədi Əli Abbasovun
«General Səməd bəy Mehmandarov» (80 səhifəlik) kitabçaları nəşr olunmuşdur.
İndiyənədək 1918-20-ci illərin sənədləri nə tarixçilərin, nə də S. Mehmandarov
tədqiqatçılarının sərəncamına verilmədiyindən şöhrətli generallarımızın həmin
illərdə daxilən hansı hisslər keçirdiyindən, ən başlıcası azərbaycanlı kimi
vətəndaşlıq təəssübkeşliyindən bixəbər olmuşuq.
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Demokratiyanın sayəsində yeni açılan arxiv sənədləri arasında ilk hərb nazirimizin çoxlu teleqramları, əmr və raportları işıq üzü gördü. Bu sənədlər o vaxtkı
ordumuz, zabit və əsgər heyətimiz haqqında qiymətli məlumatlar verir.
***
Lənkəran qəzası sakinlərinə müraciətnamə.
Vətəndaşlar!
Azərbaycan Respublikası Dövlətinin xahişi ilə mən Lənkəran qəzasına dəstə
göndərirəm. Vətəndaş müharibəsinə birdəfəlik son qoymaq, qayda-qanun yaratmaq, Sizi dinc əhaliyə əzab verən zorakı dəstələrdən və qatillərdən azad etmək
işi bu dəstəyə tapşırılıb.
Azərbaycanın ayrılmaz bir hissəsi olan qəzada məskunlaşmış bütün millətlərə
ədalətli münasibət bəsləyən Azərbaycan qoşunları Sizə qanun daşıyıcıları kimi
göndərilirlər.
Silahlı qüvvələrin himayəsi ilə ölkənin bütün sahələrinin idarə olunmasında
təcili mülki idarəetmə bərpa ediləcək. Mən əminəm ki, Siz özünüz də
Azərbaycan Respublikasının gələcək tam hüquqlu vətəndaşları kimi sülh
şəraitində birgə yaşamağın möhkəm əsasının qoyulması marağındasınız və
görəcəyiniz bütün tədbirlər ölkədə qanun-qaydanın bərpa olunmasında
hökumətin bütün qanuni əmrlərinin könüllü surətdə yerinə yetirilməsində və
Azərbaycan Respublikası Dövlətinin nümayəndələrinə öz xeyirxah
münasibət-inizlə imkan daxilində köməklik göstərəcəksiniz.
Bununla bərabər, Sizi əmin edirəm ki, Sovetlər, Komitetlər və ya «Muğan
Respublikası» adı altında heç bir sərbəst təşkilatların yaradılmasına yol
verilməyəcək.
Lənkəran qəzasında yeganə – Azərbaycan Respublikası hakimiyyəti tanınır
və onun verdiyi qanunlara qulaq asmayan hər bir şəxs müharibə dövrünün
qanunlarına əsasən qiyamçı kimi məsuliyyətə cəlb olunacaq.
Dəstə rəisinin1 göstərişi ilə əhali silahları təhvil verməlidir, kim əmri yerinə
yetirməsə, hərbi-səhra məhkəməsinin sərəncamına veriləcək.
Xəbərdar edirəm ki, rus əhalisinə qarşı hər hansı bir zorakarlığa və
soyğunçuluğa yol verməyəcəyəm, çünki qəzada yaşayan başqa millətlərin
nümayəndəsi kimi onları da Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı sayıram.
Amma rus əhalisinin şəxsiyyətinə və toxunulmazlığına təminat verərək, mən
onlardan da yerli hakimiyyətin verdiyi qanunların yerinə yetirməsinə əməl
etmələrini tələb edirəm.
Hər bir silahlı müqavimət ölüm cəzası ilə cəzalanacaq və belə hallarda
qoşunlara amansız olmaları haqda əmr olunub.
1. General-mayor Həbib bəy Hacı Yusif oğlu Səlimov (1881-1920)
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Bu və ya digər bəhanələrlə xalqı ordu və hökumət əleyhinə qaldıranları bu
haqda xəbərdar edirəm.
Mən də öz növbəmdə dəstə rəisinə əmr etmişəm ki, qoşunun əhaliyə heç bir
xətər toxundurmaması haqda ölçü götürsün və dinc əhaliyə qarşı hər cür
zorakarlıq göstərən günahkarlar ciddi cəzalansınlar.
Azərbaycan Respublikasının hərb naziri,
Tam Artilleriya generalı Səməd bəy Mehmandarov.
General-leytenant Məmməd bəy Sulkeviç.
23.07.1919-cu il, Bakı şəhəri.
21 oktyabr 1919 –cu il Lənkərandan teleqram.
Lənkəran Şəhər duması əhalinin istəyi ilə 15 oktyabr tarixli yığıncağında hərb
naziri general Səməd bəy Mehmandarovu Respublika parlamentinə üzv
seçmişdir.
Şəhər Dumasının üzvləri
TÜRK İRSİNİ ÖYRƏDƏN GENERAL
Şöhrətli generalımız Səməd bəy Mehmandarovun 1918-20-ci illərdək
fəaliyyəti xalqımız qarşısında əvəzsizdir. Onun Milli Ordunun yaradılmasındakı
müstəsna rolu, 1918-ci il dekabrın25-də Azərbaycan xalqına müraciəti, əsgər və
zabit heyəti qarşısında ata nəsihətli (Həmin ili Səməd bəy Mehmandarovun 63
yaşı vardı - Ş. N.) çıxışları və nəhayət, güclü Vətən təəssübkeşliyi qırx minə
yaxın əsgəri olan nizami ordu yaratmağa səbəb oldu.
Səməd bəy Mehmandarov haqlı olaraq yazırdı ki, düşmənə qarşı mübarizə
tədbirlərindən biri də xalq içərisində sağlam milli hisslərin yaradılmasıdır. Bu
vəziyyət Azərbaycan Respublikasının yaranmaqda olan gənc ordusu üçün
xüsusilə zəruridir. Yuxudan yenicə oyanmış xalqda sağlam, milli hissi
oyatmalıyıq… Xalq arasında türk irsinin milli hisslərini və vüqarını qaldırmaq
üçün xalqı, qoşunlarımızı onun tarixi keçmişi ilə tanış etməliyik.
Səksən ilə yaxın əl vurmadığımız 1918-20-ci illərin arxiv qovluqları açıldıqca
bizə məlum olur ki, il yarım fəaliyyətdə olan Milli Ordu tariximiz çox zəngin
olmuşdur. O da məlum olur ki, hərb tariximizi zənginləşdirən tam artilleriya
generalı Səməd bəy Mehmandarovun və Əli ağa Şıxlinskinin rəhbərliyi ilə,
onların silahdaşları general Həbib bəy Səlimovun, Məmməd bəy Sulkeviçin,
Şahzadə Əmir Kazım Mirzə Qacarın, Cavad bəy Şıxlinskinin, Murad Gəray bəy
Tlexasın, Əbdülhəmid bəy Qaytabaşının, Teymur bəy Novruzovun, Süleyman
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bəy Əfəndiyevin, topoqraf-general İbrahim ağa Vəkilovun misilsiz fəaliyyəti
olmuşdur.
Port Arturda, Birinci cahan savaşında və 1918-20-ci illərdə şərəfli döyüş yolu
keçən general Səməd bəy Mehmandarovun haqqında araşdırmalar apardıca o
illərin sənədlərində və qəzetlərində onun çıxışlarına, nitqlərinə rast gəlmək olur.
Belə tarixi sənədlərdən bixəbər olduğumuza görə bəzi «sapı özümüzdən»
olan nadanlar keçmiş sərkərdələrimiz barədə artıq-əskik danışırlar. Onlar hətta
«hücuma» keçərək yazırlar ki, niyə Mehmandarovun, Şıxlinskinin və başqa
sərkərdələrimizin Napoleon, Kutuzov, Suvorov kimi müdrik fikirləri, hərbi-elmi
əsərləri qalmayıb. Bir sözlə, özümüzünkülərə qeyri-vətənpərvər damğası
vururlar. Onda belələrinə cavab vermək çox ağır və əzablı olur. Bu müasir
«vətənpərvərlərə » başa salmaq lazımdır ki, totalitar rejim səksən ilə yaxın
onların aprel çevrilişindən əvvəlki fəaliyyətinə «tamamilə məxfidir» möhürünü
vurub. İndi, budur, aşkarlığın sayəsində səksən beş ildən sonra belələrinə general Səməd bəy Mehmandarovun Azərbaycan Hərbiyyə məktəbinin ikinci
buraxılışında, 1926-cı il sentiyabrın 15-də elədiyi tarixi çıxışı çavab verir.
Həmin ili «Azərbaycan Hərbiyyə məktəbi»ndə Səməd bəy Mehmandarov
topçuluqdan rusca, Əli ağa Şıxlinski isə Azərbaycan dilində mühazirələr oxyurdular.
Onlar həm də 1921-ci ildə öz təşəbbüsləri ilə yaratdıqları Bakı Qarnizonu
Hərbi-Elmi cəmiyyətinin üzvü idilər.
Çıxış Azərbaycan oxucularına ilk dəfə təqdim olunur.
AZƏRBAYCAN HƏRBİ MƏKTƏBİNİN
İKİNCİ BURAXILIŞI HAQQINDA
Yoldaşlar! Bu gün biz yeni qırmızı komandirlər kimi sizi təbrik edirik.
Qırmızı komandir kimi siz daha müstəqil yola çıxdınız. Bu müstəqil yolda
sizi çətin və məsul iş gözləyir. Həmin işin bacarıqla və vicdanla yerinə
yetirilməsi sizin tabeliyinzdə olan adamların döyüş hazırlığı səviyyəsindən
asılıdır. Öz xidməti və döyüş təcrübəmdən istifadə edərək sizin üçün bu
əlamətdar gündə həmin iş haqqında bir neçə söz demək istəyirəm.
Azərbaycan hərbi məktəbini qurtaran sizlər, yoldaşlar, möhkəm yadda
saxlamalısınız ki, heç bir məktəb, hətta ali məktəb də olsa, tam bilik vermir,
gəncləri gələcək özünü təkmilləşdirməyə hazırlayaraq buraxır. Bu cəhəti biz
hərbi qulluqçular xüsusilə yadda saxlamalıyıq, çünki, ümumiyyətlə, hərbi işdə,
əsasən də qüdrətli mübarizə vasitəsi olan artilleriyada öz əksini tapan hərbi
texnika böyük müvəffəqiyyətlərə nail olmuşdur.
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Texnika və taktika bir-birilə ayrılmaz surətdə əlaqədardır və texnikanın
inkişafı taktika sahəsində böyük dəyişikliklərə səbəb olur. Daimi yeni hərbitexniki kəşflər sayəsində artilleriya atəşinin gücü ilbəil artır, döyüşün üsullarını
və taktiki xüsusiyyətlərini, hücum və müdafiə formalarını əsaslı surətdə
dəyişdirir. Buna görə də müasir tələblərdən geri qalmamaq üçün, yoldaşlar, siz
yorulmadan öz üzərinizdə ciddi çalışmalı, geri qalmamaq üçün cari hərbi
əməliyyatı diqqətlə izləməlisiniz, başqa sözlə, yenə də öyrənmək və öyrənmək
lazımdır. Bu tələblərə əməl etsəniz siz öz yerinizə layiq olacaqsınız və
tabeliyinizdə olanların hüsn-rəğbətini qazanacaqsınız.
Texnikanın inkişafı və artilleriya atəşinin artan gücü ilə yanaşı, mən
deməliyəm ki, irəli getmək coşğunluğu ideyası ilə ruhlanan qoşunlarda əsas amil
insandır, texnika isə ikinci dərəcəlidir, çünki texnikanı da insan idarə edir.
Hərbi-elmi cəmiyyətdəki məruzələrimdən birində, yoldaşlar, mən demişdim
ki, hərbi iş yaradıcı işdir, bu işdə təcrübə və praktikanın böyük əhəmiyyəti vardır,
bu təcrübə və praktika bir çox nəzəri müddəaları üstələməlidir. Bunu deməklə
mən nəzəriyyənin əhəmiyyətini heç də azaltmıram, çünki hərbi sənət nəzəriyyəsi
həmin praktikadan doğmuşdur. Əgər bu belədirsə, onda bacarıq, təcrübə və
praktikanı hansı vasitələrlə mənimsəmək olar?
Müharibə dövründə bacarıq və təcrübə şəxsi praktika ilə, sülh dövründə isə
sülh və müharibə dövrlərində göstərişlərini rəhbər kimi qəbul etdiyimiz
nizamnamələrini əsaslı surətdə öyrənməklə, texniki tapşırıqla çölə çıxmaqla,
ikitərəfli manevrlərlə, komanda heyətinin çöl təlimləri ilə, hərb tarixini
öyrənməklə və b. üsullarla qazanılır.
Bunları mən geniş izah etməyəcəyəm, öyrənilməsinə böyük əhəmiyyət
verdiyim hərb tarixi üzərində dayanacağam.
Hərb tarixini öyrənmək dünya görüşünü genişləndirir, tənqidə qabil olan
adamın zəkasını, fərasətini və bacarığını inkişaf etdirir. Hərb tarixini öyrənməklə
siz ovcunuzun içi kimi bu və ya o tərəfin səhvini görürsünüz. Görürsünüz ki, nə
etmək olar və nə etməmək lazım deyil. Hərb tarixini öyrənməklə siz çox
mürəkkəb vəziyyətdən baş çıxarmaq, həmin vəziyyətə uyğun bu və ya digər
qərar qəbul etmək vərdişləri qazanırsınız. Hərb tarixini öyrənməklə siz
qoşunların müharibədə çəkdikləri əziyyətlərin qarşısını almağa təminat
verirsiniz.
Mən belə fikirləşirəm ki, hərb tarixini öyrənməyin əhəmiyyətini başa düşmək
üçün bu deyilənlər də kifayətdir.
Buna görə də mən belə hesab edirəm ki, sizin özünüzü həsr etdiyiniz sahədə
müvəffəqiyyət qazanmağınız üçün hərb tarixi kitabı hər bir hərbi qulluqçunun
stolüstü kitabı olmalıdır.
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Sizin hər bir müvəffəqiyyətiniz sizin keçmiş rəisinizi sevindirəcək, çünki
onlar sizin müvəffəqiyyətinizdə öz zəhmətlərinin və öz məsləhətlərinin bir
hissəsini görəcəklər.
Sizinlə vidalaşanda sizə demək istədiyim bunlardır. İndi isə, yoldaşlar, mənim
ən xoş və səmimi arzularımı qəbul edin.
SƏMƏD BƏY MEHMANDAROV
15 sentyabr 1926-cı il
İki il sonra səhhətinə görə istefaya çıxan general Səməd bəy Mehmandarova
dövlət yüz manat pensiya kəsmişdir. 1931-ci ilin fevralın 12-də Bakıda vəfat edən
S. Mehmandarov keçmiş Çəmbərəkənd qəbristanlığında (indiki Şəhidlər
xiyabanında - Ş. N.) dəfn olunmuşdur. Sonralar – 1939-cu ildə bolşevik S. M.
Kirova heykəl qoyulanda həmin qəbristanlıq dağıdılmışdır. O illərdə generalın
ailəsi sürgündə idi. Qəbri başqa yerə köçürülmədiyindən yerlə yeksan edilmişdir.
***
Uzun müddət yad ölkədə – Rusiyada yaşayıb, qulluq etməsinə baxmayaraq
böyük sərkərdəmiz Səməd bəy Mehmandarov milli hisslərdən, milli varlığından
uzaqlaşmamışdır. O, 1892-94-cü illərdə «Novoye obozreniye» qəzetində «İslam
dini və onun əhəmiyyəti barədə», «Necə edək?», «Müsəlmanların geridə
qalmalarının səbəbləri», «Şiələrin yeni misteriyaları», «Müsəlmanların özözlərinə işgəncə vermələri haqqında» və «Şiələrdə dini misteriyanın mənşəyi»
adlı silsilə məqalələri ilə çıxış etmişdir. İslam dininin çox yayıldığı bir ölkədə
ona tənqidi yanaşmaq, əlbəttə, öz dövründə böyük cəsarət tələb edirdi. Özünün
dini baxışlarında ardıcıl və barışmaz olan Səməd bəy Mehmandarov ilk növbədə
xalq maarifini inkişaf etdirməyə və ruhani başçılarını müftəxorluq azarından
uzaqlaşmağa çağırırdı: «İslamın keçmişinə müraciət etmək, onun tarixini
diqqətlə öyrənmək, bu tarixdə diqqətəlayiq nə varsa hamısını toplamaq
lazımdır».
Polkovnik Səməd bəy Mehmandarov «Necə edək?» silsilə məqalələrində
Quranın tərtib edilməsi tarixindən və Məhəmməd Peyğəmbərin şəxsiyyətindən
geniş söhbət açır. O. yazır ki, Quran üçün hamıdan əvvəl və hamıdan çox
Məhəmməd Peyğəmbər tarix qarşısında məsuliyyət daşıyır. Tarixi mənbələr
göstərir ki, Məhəmməd çox ağıllı, yaradıcılıq dühasına və gözəl danışıq
qabiliyyətinə malik bir adam idi. Həyat tərzində sadəlik, düzlük, ədalətlilik,
mərdlik, alicənablıq, hamı ilə rəftarında səmimilik və bərabərlik dağınıq və
pərakəndə ərəb qəbilələrini birləşdirən bu din və dövlət islahatçısının xarakterik
xüsusiyyətləri idi… Məhəmməd Peyğəmbər ömrünün axırına kimi öz dövrünün
ən nəcib şəxsiyyətlərdən biri olaraq qaldı.
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Həmin illərdə Varşava Hərbi Dairəsində qulluq edən polkovnik Səməd bəy
Mehmandarov «Tərcüman» qəzetinin redaktoru İsmayıl bəy Qasprinskidən,
Qoridəki Zaqafqaziya Müəllimlər Seminariyasında müəllim işləyən
ədəbiyyatşünas Firidun bəy Köçərlidən, lənkəranlı müəllim Teymur bəy
Bayraməlibəyovdan və tarixçi-alim Əhməd bəy Cavanşirdən polemik cavablar
almışdı.
Firidun bəy Köçərli Səməd bəy Mehmandarovu dinə tənqidi münasibət
bəslədiyinə və buna görə də guya dindarların hisslərinə toxunduğuna görə tənqid
etmişdi.
Firidun bəy Köçərli «Tərcüman» qəzetinin redaktoru İ. Qasprinskiyə
«hücum» edir, onu Səməd bəy Mehmandarovun «Necə edək?» məqaləsinə
tənqidi münasibət bəsləməməkdə günahlandırırdı. «Tərcüman»ın abunəçisi kimi
F. Köçərli həmin qəzetin səhifələrində S. Mehmandarova həsr olunmuş məqaləni
oxumuşdu. Lakin İsmayıl bəy Qasparinski «Necə edək?» məqaləsinin müəllifini
nəinki tənqid etmişdi, hətta «Novoye obozreniye» redaksiyasına göndərdiyi
məktubda onun bəzi fikirlərinə müəyyən qədər tərəfdar çıxmışdı.
Səməd bəy Mehmandarovun Məhəmməd Peyğəmbərin şəxsiyyətindən
müsbət danışdığına görə İsmayıl bəy Qasprinski əvvəlki məktubundaki kimi onu
hirslə tənqid etməyir, İslam dinini islah etmək məsələsində onun fikrinə şərik
çıxır. O, Səməd bəyə razılığını bildirib yazır ki, artıq İslam dini haqqında ümidsiz məqalələr yazmır. Bu dindən barışdırıcı tonda danışır, müsəlmanın cəhalətini
və durğunluğunu müalicə etmək tədbirlərini irəli sürür.
Səməd bəy Mehmandarovun həmin məqalələri yazdığı dövrdən yüz on ildən
çox bir vaxt keçir. Lakin onlar bu günlərimiz üçün də əhəmiyyətlidir. Həmin
yazılarda qaldırılan məsələlər - xüsusilə, xalqın geriliyini görən ziyalı
«müsəlmanlara» mədəni tərəqqi yolunu tutmaq vəzifəsini tövsiyə etməsi onun
islam dinini incəliklərinə qədər bilməsinə dəlalət edir. O, cəsarətli çıxışları ilə
müsəlman cəmiyyətindəki bəlalardan xalqı xilas etməyə çağırır. Səməd bəy
Mehmandarov təhsil və maarifdə qızların və gələcək anaların təhsil almalarına
xüsusi əhəmiyyət verirdi. Müsəlman geriliyinin səbəbini İslamdakı bəzi
ehkamların məhvedici təsirində axtarırdı. O, Firidun bəy Köçərliyə cavab
məktubunda yazırdı ki, ayrı-ayrı şəxslər və silklər əksər hallarda eqoist
niyyətlərlə xalq kütlələri içərisində mövhumatın qorunub saxlanılmasına və
inkişaf etdirilməsinə çalışmışlar. Çünki onlar öz nüfuzlarını, qüdrət və
sərvətlərini həmin mövhumat hesabına əldə etmişlər. Bunun da nəticəsində dini
təmayüllər amansız təhriflərə məruz qalmışdır.
Yad mühitdə yaşamasına və hərbiçi olmasına baxmayaraq Səməd bəy
Mehmandarov müsəlmanın tutulduğu azarı görür və dərk edirdi. Şəxsi
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mənafeyini dövlət mənafeyindən üstün tutanlara qarşı çıxış edərək vətəndaş
yanğısı ilə qeyd edirdi ki, müsəlmanları bekar, müftəxor, pozğun intriqa azarına
tutulmuş geniş hüquq və güzəştlərə malik olan , hökumət yanında sözləri keçən,
lakin buna baxmayaraq, heç bir işdən yapışmayaraq öz şəxsi mənafelərini
güdən, ictimai və dövlət mənafeyini də öz xeyirləri ilə ölçən, canlı, azad fikrin
hər bir təzahürünə qarşı çıxan ləyaqətsiz qəyyumların (bəzi din xadimlərinin)
pəncəsindən xilas edə biləcək qüvvəni haradan tapmalı?
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АЛИМ-ЭЕНЕРАЛ
Эенерал Яли аьа Шыхлински иля йахындан
таныш оланлар, онун мараглы сющбятляриня
гулаг асанлар билирляр ки, бу тявазюкар вя
сямими инсан ня гядяр аьыллы вя ибрятли бир
шяхс иди.
Щейдяр Щцсейнов,
философ - алим
Йахшы адамларын ямялляринин бизя ня
гядяр файда эятирдийини йадына сал...!
Онда баша дцшярсян ки, онларын хатиряси дя
юзляри гядяр язиздир.
Сенека Лутси Анней,
Рома философу

Ф

итри истедада малик олан там артиллерийа эенералы Яли аьа Шыхлински бцтцн
варлыьы иля севдийи Азярбайъан халгына юмрцнцн сонунадяк сядагятля
хидмят етмишдир. Щярби фяалиййятиндя арашдырмалар апардыгда онун бир чох сащялярдя илкин шяхс олдуьунун шащиди олуруг. Йалныз эенерал кими вязифясини битмиш щесаб етмяйян бу мящшур сяркярдя щям дя щярб елминин эюркямли алим
иди. Щяля ясрин яввялляриндя щярби мцтяхяссисляр тяряфиндян йцксяк гиймятляндирилян "Шыхлински цчбуъаьы" ндан тякъя Русийада дейил, Франса, Австрийа,
Норвеч, Исвечря вя башга юлкялярин артиллерийа мяктябляриндя дярслик кими истифадя олунмушдур.
Яли аьа Шыхлински "Цчбуъаьы" нда артиллерийа тарихиндя илк дяфя топларын эюзля эюрцнмяйян щядяфя атяш ачмаг техникасыны ишляйиб щазырламыш вя топларын
тякмилляшдирилмяси ишиня бир сыра дяйярли йениликляр эятирмишдир. Щярб елминин
мцтяхяссисляри бу эцн дя етираф едирляр ки, эенерал Шыхлински гейри-ади фяалиййяти иля фярглянмиш надир щярби мцтяхяссислярдир. О, йеэаня азярбайъанлыдыр ки,
илк дяфя Франсанын эенераллара мяхсус фяхри "Леэион ордени" вя забитляря верилян "Леэион хачы" иля тялтиф едилмишдир. Яли аьа Шыхлински эенераллар арaсында
ян йахшы щярб алими, алимляр арасында ян мящшур артиллерийа эенералы иди.
Архив сянядляриндян мялум олур ки, эенерал Яли аьа Шыхлински 1939-ъу ил272
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дян сонра алим Щейдяр Щцсейновла мцнтязям елми йарадыъылыг ялагяси сахламышдыр. Республика Мяркязи Дювлят Ядябиййат вя Инъясянят архивиндян ашкар етдийимиз 1940-ъы ил 15 ийул тарихли мяктуб да эенерал тяряфиндян алимя цнванланмышдыр. Ири юлчцлц каьызларда йазылмыш ийирми сящифялик мяктуб-мцраъиятиндя эенерал Яли аьа Шыхлински алимя 852 сюзцн изащыны вя дцзялишлярини йазыб
эюндярмишди. Мяктубдан мялум олур ки, 1939-ъу илдя Щейдяр Щцсейновун
редакторлуьу иля няшр олунмуш "Русъа-Азярбайъанъа лцьяти мцталия етдикдян
сонра эенерал бу аьыр зящмяти чякмишдир. Эенерал "Гейдляри"нин мцгяддямясиндя йазыр: "Редаксийанын чаьырышына ямял едяряк, лцьятдя мяним раст
эялдийим сящвляр щаггында бязи мцлащизялярими тягдим едирям.
Цмумиййятля лцьят чох эюзялдир. Щяр бир сюзц айрылыгда дейил, бцтцн ъцмлянин цмуми мянасыны тяръцмя етмяк цчцн, тяръцмячиляря кюмяк едяъяк, фразеолоэийа хцсусиля йахшыдыр".
Цмуми мцддяаларында ися Яли аьа Шыхлински беля гярара эялир ки, лцьятин
ясас чатышмайан ъящяти онун гыса олмасыдыр.
"Лцьятдя чох йердя ясас сюзляр бурахылмыш, анъаг онларын тюрямя сюзляри
верилмишдир.
Бизим дилимизи она йад олан сюз дцзялтмяляриндян тямизлямяк лазымдыр.
Яэяр башга дилляря мяхсус сюзлярдян истифадя етмяк ещтийаъы варса, онда тюрямя сюзляр бизим дилимизин ганунларына уйьун олмалыдыр. Бу щяр шейдян яввял,
исимлярдян сифят ямяля эялмя щалларына аиддир. Мясялян: автомат йазмаг олар
вя йазмаг да лазымдыр. Анъаг автоматик - олмаз, артыгдыр. Щярб сюзц ися дилимизя чохдан гябул едилмишдир, ону сахламаг, щярби сюзцнц ися атмаг лазымдыр. Азярбайъан халг дилинин зянэин хязинясиндя рус вя Авропа сюзляринин гарышыьы кими ишлятмяк дя мягсядя уйьундур. Мясялян: ахынты/ ъяряйан/, сахланъ/
ещтийат, дюврчаь дюнцмц/ дювр, дцзэц/ гурулуш, билэи/ нязяриййя вя с".
Тявазюкар эенерал мяктубунун сонунда йазыр: "Яэяр Сиз тягдим олунмуш материалын щеч олмаса кичик бир щиссясиндян истифадя едя билярсинизся, онда мян юзцмц чох хошбяхт санарам. Севинярям ки, мян дя юз балымын кичик
бир дамласыны Сизин эюзял ары пятяйинизя ялавя етмишям".
Эенерал Яли аьа Шыхлинскинин бу ирадларыны мямуниййятля гябул едян алим
Щейдяр Щцсейинов ъаваб мяктубунда йазыр ки, лцьятин эяляъяк няшриндя сизин елми зящмятиниздян мцтляг истифадя олунаъаг. Алим бунун цчцн эенерала
сятир щаггы да эюндярмишдир.
Академик Ялщейдяр Оруъов "Яли аьа Шыхлинскинин бир ялйазмасы щаггында" адлы мягалясиндя щаглы олараг беля гянаятя эялир ки, эенералын алим Щей273
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дяр Щцсейнова эюндярдийи "Гейдляри" лцьятчилик, хцсусян дя термин йарадыъылыьы бахымындан чох файдалыдыр. Индийя гядяр щярби мцтяхясис кими танынан
Яли аьа Шыхлинскинин дил, лцьятчилик, терминолоэийа мясяляляриля марагланмасы
фактынын юзц сяъиййяви щалдыр. / (Бах: "Терминолиэийа мясяляляри" китабы, Бакы,
1987 ил, сящ. 12/.)
Эенерал Яли аьа Шыхлински лцьятчиликля 1940-ъы илдянми мяшьул олмаьа башламышдыр? Хейир. Онун шяхси архивиндя мцщафизя олунан "Забитин дяфтяри"ндяки гейдляриндян мялум олур ки, о, щяля эянъ забит икян щярб елми иля, дилчилик вя
щярби лцьятля, терминолоэийа иля марагланмыш вя бу сащядя эярэин ахтарышлар
апармышдыр. Узун илляр-1879-ъу илдян 1917-ъи илядяк щяйатынын чох щиссясини
Азярбайэандан узагларда, йцксяк щярби даирялярдя, юзэя мямлякятдя вя башга дил мцщитиндя йашамасына бахмайараг эенерал милли варлыьыны, ана дилини
горуйуб сахлайа билмишдир. Орада Азярбайъан дилиндя мятбуатын вя няшриййатын олмамасы цзцндян "Русъа-Тцркъя гыса щярби лцьяти"ни 1926-ъы илдя Бакыда
уч ялифбада рус, яряб вя латын ялифбасы иля няшр етдиря билмишдир. Бунунла да илк
дяфя Азярбайъанда щярби лцьятин йарадыъысы олмушдур. Мящз бу явязсиз хидмятиня эюря эенерал Яли аьа Шыхлински ССРИ Щярби Ингилаб Шурасынын 1928-ъи ил
23 феврал тарихли гярары иля "Фяхри Фярман"ла тялтиф олунмушдур.
Шыхлинскинин лцьяти щярби низамнамялярин, щярби елми ядябиййатын Азярбайъан дилиндя тяръцмя олунмасында бюйцк ящямиййят кясб етмишдир. Ейни заманда щярби мяктяблярдя, йениъя йаранмыш ордуда хидмят едян азярбайъанлы ясэяр вя забитляр бу лцьятдян гиймятли вясаит кими истифадя етмишляр. Щямин
китабын елми терминоложи ящямиййятини мараглы фактларла арашдыран фололоэийа
елмляри намизяди А. Щаъыйева йазыр: "Яли аьа Шыхлинскинин лцьяти эениш дил материалынын дярин тящлилинин нятиъяси иди.
Азярбайъан дилинин лцьят тяркибини эениш ящатя етмяси халг дилиня мяхсус
сюз вя ифадялярдян йерли-йериндя, сямяряли истифадя олунмасы, бир чох унудулмуш вя аз ишлянян сюзляря йенидян термин кими щяйат вясигяси верилмяси бахымындан Я. Шыхлински лцьяти о дюврдя няшр едилян лцьятлярин щамысындан фярглянир. …Азярбайъан дилиндя щярби терминолоэийанын олмамасы бу ишдя бюйцк
чятинлик тюрядирди. Яли аьа Шыхлинскинин лцьятинин няшри иля щямин чятинлик, демяк олар ки, арадан галдырылды".
Эенерал Шыхлинскинин 1926-ъы илдя няшр етдирдийи 280 сящифялик "Русъа - тцркъя гыса щярби лцьят" елми ясяри хцсуси дяйяря маликдир. Щямин лцьятин мисилсиз
елми ящямиййятиндян данышан эюркямли философ-алим Щейдяр Щцсейнов йазыр:
..."Китабын яввялиндя эенерал Яли аьа Шыхлински лцьят тяртиб едяркян йедди
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ясас гябул етдийини эюстярир: 1. Йад сюзлярин йериня баъардыгъа, ТцркАзярбайъан сюзляри гойулубдур. 2/. Ел арасында ишлянян тцркляшмиш яряб вя
фарс сюзляри бурахылмайыбдыр: бу дцрлц сюзляр, онлар еля бир мяналы тцрк сюзляринин йанында дырнаглар арасында йазылыбдыр; мясялян: чаь/ вахт, заман/. 3.
Тцркъяйя гарышмыш бязи яряб сюзляри тцркъя дейилишиня уйьун йазылыбдыр. Мясялян: гала/ гяля йериня/, сащат/ саят йериня/. 4./ Кюкляри ярябъядян олан сюзлярин
дейилишляри тцркъяйя уйьунлашдырылыбдыр; мясялян вягтляр, тябибляр, вязифяли/ евгат, ятибба, мцяззяф йериня/ вя саиря…".
Азярбайъан Республикасы Елмляр Академийасынын мцхбир цзвц Ялищейдяр
Оруъовун "Я. Шыхлинскинин бир ялйазмасы щаггында" мягалясиндян:
"Йашынын ютмясиня, сящщятинин позулмасына бахмайараг эенерал Яли аьа
Шыхлински щяйатынын сон эцнляриня гядяр дилимизин вязиййяти, терминолоэийа,
орфографийа, лцьятчилик мясяляляри иля марагланырды. Ону тез-тез Лцьятляр Институтунда, щямин инстутун директору Щейдяр Щцсейновун йанында эюрмяк
оларды. Щейдяр Щцсейнов Яли аьа Шыхлинскийя дярин щюрмят вя щясас мцнасибят бясляйирди. Институнун щазырладыьы лцьятлярля ону таныш едяр вя бу барядя
фикрини билмяк истярди. Онун 1940-ъы илдя академик Щейдяр Щцсейнова 49 сящифядян ибарят эюндярдийи "Гейдляр"- дян эюрцндцйц кими, ана дили иля бярабяр, классик ядябиййатымызы, хцсусян фолклорумузу чох эюзял билирмиш. Яли аьа
Шыхлински инди ядяби дилдя ишлянмяйян, буна эюря дя мцасир лцьятляря дцшмямиш, амма бязи диалект вя шивяляримиздя ишлянмякдя давам едян сюзляри йада салмагла онларын йазылы диля / лцьятляря/ кечирилмясини мягсядяуйьун щесаб
едир. Бу бахымдан онун юзцнцн йени сюз вя формалар йаратмаг тяшяббцсц
тягдиря лайигдир. Бу эцнки шяраитдя даща бюйцк ящямиййят газанмыш бу мясяля, эюрцнцр, щяля о заман Яли аьа Шыхлинскини дцшцндцрмцш вя фцрсятдян истифадя едяряк, йаздыьы "Гейдляр" васитясиля фикрини лцьятчилярин нязяриня чатдырмышдыр".
О вахтдан илляр кечди. Эенерал Яли аьа Шыхлинскинин илк вясаит олан щярби лцьяти бир даща ишыг цзц эюрмяди. Тоталитар Совет режими азярбайъанлы эенералын
елминдян бящрялянмяйи юз миллятиня йасаг етди. Аз тиражла няшр олунмуш бу
китабын надир нцсхяляри галыб. Бу эцн заман, дювр дяйишиб. Йени йаранан ордумуз цчцн щямин лцьятин ящямиййяти шцбщясиз ки, явязсиз оларды. Она эюря
дя, няшриййатларымыз бюйцк щярб алими Шихлинскинин лцьятинин йени няшри барядя тяшяббцс эюстярмялидир.
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МИЛЛИ ОРДУ ГУРУЪУЛУЬУНДА
Ялли илдян чох низами ордуда гцсурсуз хидмят едян Яли аьа Шыхлински щямишя биринъиляр сырасында олмушдур. О, беш мцщарибянин шащиди, дюрдцнцн иштиракчысы олуб: 1900-1901-ъи иллярдя Чин щярби йцрцшцндя (тарихя "Боксйор цсйаны"
кими дцшцб), 1904-1905-ъи иллярдя Порт-Артур, 1914-ъц ил Ъащан Мцщарибясиндя, 1918-ъи иллярдя ися торпагларымызын бцтювлцйц уьрунда дашнак Ермянистанына гаршы дюйцшцб. Бюйцк Вятян мцщарибясинин шащиди олан гоъа эенерал йеня дя фяалиййятини дайандырмамышдыр. О, "Хатирялярим" кими гиймятли щярби
мемуарыны диктя едиб йаздырмышдыр. Бу, Азярбайъан щярб тарихиндя илк вя йеэаня щярби мемуардыр. Ингилабдан яввял вя ингилабдан сонракы дюврлярля мяшьул олан щярб елминин еля бир алими йохдур ки, щямин китабдан гидаланмасын,
бир гиймятли мянбя кими ондан истифадя етмясин.
Эюркямли сяркярдя Яли аьа Шыхлинскинин халгымыз цчцн ян бюйцк хидмятляриндян бири дя 1917-ъи илин нойабрында олмушдур. Щямин айын он бешиндя Гафгаза гайыдан Шыхлински илк дяфя Тифлисдя азярбайъанлардан ибарят милли корпус
йаратмышдыр. Бунунла да о, Милли Азярбайъан Ордусунун тямял дашыны гоймушдур. Бу барядя эенерал "Хатирялярим" щярби мемуарында даща дягиг мялумат верир:
"Тифлися гайытдыгда, мцвяггяти олараг мяня корпус команданлыьы щяваля
олдуьу барядя ямри охудум. Юз халгымын, баш веря биляъяк хариъи тязйиглярдян вя дахили гарышыглыглардан юзцнц горумасына хидмят етмяк арзусу лия корпус тяшкил етмяйи гят едиб, Тифлисдя юз гярарэащымы дцзялтмяйя башладым (Гярарэащ Тифлисдяки "Лондон" мещманханасынын биринъи мяртябясиндя йерляширди. Ики мяртябяли мцлк инди дя галыр. Бу сятирлярин мцяллифи 1999-ъу илин апрел айында Тбилисидя йарадыъылыг езамиййятиндя оланда щямин бинаны ахтарыб тапмышды. /Ш.Н./ )…
Декабрын отуз бириндя мян юз гярарэащымын илк щейяти иля Эянъяйя эетдим
ки, орада щиссялярин тяшкил едилмясиля мяшьул олум. Корпус щиссяляринин тяшкилиндя бюйцк янэялляря раст эялирдик".
"Ачыг сюз" гязети 1918-ъи ил 7 йанвар тарихли нюмрясиндя низами мцсялман
ясэяри гцввяляринин йаранмасы щаггында беля бир хябяр йаймышды:
"Йанварын цчцндя Мяркязи Мцсялман Загафгазийа Комитясинин цзвц,
Мяркязи Комитя сядри Фятяли хан Хойски мцсялман ясэяри дястяляри тяшкилати
щаггында мярузядя булунмушдур. Мярузядян анлашылдыьына эюря 1917-ъи ил
декабрын он бириндя Загафгазийа Комиссарлыьы Загафгазийа мцсялманларындан низами орду тяшкил етмяси гятнамясини чыхармышдыр. Низами орду цчцн ла276
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зими гядяр кюнцллц ъям едилмяси иши Загафгазийа Мяркязи -Мцсалман Комитясиня щяваля едилмишдир. Низами орду тяшкил едилдикдян сонра мцсалманлардан алынан ясэяри верэинин ляьв едилмяси щаггында Загафгазийа Комиссарлыьы
тяряфиндян декрет вериляъякдир. Загфгазийа Комиссарлыьынын гятнамясиня ясасян декабрин 19 -да бешинъи вя йеддинъи Гафгазийа нишанчы фиргяляриндян ибпарят олан алтынъы орду корпусунун Мцсалман низами ордусу явяз едилмяси
щаггында Гафгазийа ъябщяси гошунларынын баш гоманданы тяряфиндян "Ямрнамя" верилмишдир. Щямин ясэяр дястяляринин миллиляшдирмяк ишляринин нязаряти эенерал Яли аьа Шыхлынынскийя щяваля едилмишдир.
Эенерал Яли аьа Шыхлынынски юз вязифясинин ифасына башламышдыр"
1919 -ъи ил февралын 20-дя эенерал Яли аьа Шыхлынынски Эянъядя йени йаратдыьы Милли Азярбайъан Корпусунун ясэярляри гаршысында чыхыш едяряк демишдир:
"Азярбайъанлылар бир дяфялик билмялидирляр ки, доьма орду ясла тямбялхана дейил вя онун мювъдлуьу щяр щансы бир Азярбайъанлынын мадди рифащыны даща да
йахшылашдырмаг цчцн йаранмайыб. Орду халгын истинадэащыдыр -бура халгын ляйагятли оьуллары эялмялидир".
Эенерал Яли аьа Шыхлынынски бу вятянпярвяр чыхышыны Эянъядя прапоршикляр
мяктябинин биринъи бурахылышы мцнасибяти иля сюйлямишдир. Бу шянликдя Гафгаз
Ордусунун баш команданы Нуру Паша, атасы Щаъы Ящмяд, халг тящсил назири
Нясиб бяй Усуббяйов, Дахили Ишляр назиринин вякили Мещти бяй Щаъынски, Сосиал тяминат назири Мусса бяй Ряфибяйов, Эянъя губернатору, эенерал Ибращин аьа Вякилов вя башга дювлят хадимляри иштирак едирдиляр.
Елчи адлы мцяллиф 1918 -ъи ил нойабрын 7 вя 8- дя "Азярбайъан" газетиндя (рус
дилиндя) йазыр ки, ертяси эцн Бакыдан эялмиш гонаглар вя демяк олар ки, бцтцн
Эянъя шящяр ящалиси щярби мейдана йолландылар. Мейданда тялим цчцн яввялъядян сянэярляр, йарганлан вя ъцрбяъцр манияляр щазырланмышды. Щамы юзцнцн
Милли байрамына, Тцрк-Азярбайъан забитляринин илк бурахылышына тамаша етмяйя эялмишди. Ятрафда байрам ящвал-рущиййяси вар иди.
Ялащиддя Азярбайъан корпусунун команданы эенерал Яли аьа Шыхлински
ятрафдакыларла бирэя сяфля дцзцлмцш йункерляря йахынлашыб саламлашды. Эенерал
Яли аьа Пашанын мещрибан "Саламына" бирдян-биря сяккиз йцз эянъин аьзындан
эурултулу "Салам" ъавабы чыхды. Сонра програм цзря тялим сынаглары кечирилмясиня башланды.
1918-20-ъи иллярдя Азярбайъан Силащлы Гцввяляринин тяшкилиндя Яли аьа Шыхлинскинин мцстясна ролу олмушдур. Доьма халгын низами ордусуну йаратмаг
истяйян эенерал узун иллик щярби тяърцбясиндян эеъя-эцндцз истифадя едирди.
Йетмиш илдян чох Республика Йени Тарих Мяркязи Дювлят архивиндя "тамамиля мяхфидир" грифи иля сахланан гиймятли бир сяняд буну бир даща тясдиг едир.
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Милли Азярбайъан корпусунун командири эенерал Яли аьа Шыхлински 1918-ъи ил
декабрын 13-дя Эянъядян эюндярдийи "Мялумат"ында йени Азярбайъан Ордусунун лайищясини щазырламышды.
Эенерал йазыр ки, Азярбайъанын мцстягил республика елан едилмяси мяня
май айынын 27-дя гязетлярдян айдын олду.
Мян майын 28-дя йени дювлятин щярб назирлийинин лайищясини артыг щазырламышдым; лайищянин архасында изащедиъи гейд олан мцфяссял схем ялавя едилмишдир.
Вязиййятля ялагядар Яли аьа Шыхлински лайищясиндя тяклиф едир ки, вахтиля тцрк
забитляринин кюмяйи лия йарадылмыш щярби корпус ляьв едилсин. Мцщарибя шяраитиндя бу азлыг тяшкил едир. -Явязиндя дивизийалар тяшкил едилсин. Онлар да щярб
назириня вя онун кюмякчисиня табе олунсун.
Эюзял тялим вя тярбийя алмыш, Манъурийада Мцвяффягятля дюйцшян, йцксяк
дюйцш габилиййятли Йапон ордусунун корпус тяшкилаты щаггында тясяввцрц беля йох иди.
Шыхлински лайищядя инъя бир мятлябя дя тохунмушду. Май айында илк мцстягил Азярбайъан щюкумяти йарананда щярб назири доктор Хосров бяй Султанов
тяйин едилмишди. О да мцлки шяхс иди.
Хосров бяй тцрк забитляринин кюмяйи иля ордунун тяшкилиндя бязи тяхирясалынмаз ишляр эюрся дя, бу, юлкядяки аьыр вязиййяти йцнэилляшдирмяди. Азярбайъанын
щям дахилиндяки, щям дя гоншулуьундакы амансыз дцшмяня гаршы эцълц орду
йаратмаг ваъиб иди. Тящлцкя о гядяр артмышды ки, юлкянин гярб районларында
щярби вязиййят елан олунмушду. Беля шяраитдя мцлки шяхсин щярб назири олмасыны пешякар щярбчи олан Яли аьа Шыхлински мяслящят билмирди. Она эюря дя щаглы
олараг йазырды ки, щярб назири - яэяр о мцлки шяхсдирся - онда о юзцнцн йанында сялащиййятли шяхслярин чох кичик сайындан щярби шура йаратмаг вя гошунларын
тялим вя тярбийясиня билаваситя нязарят етмяк цчцн кюмякчи тяйин етмялидир.
Мятндян о да мялум олур ки, эенерал Яли аьа Шыхлински лайищяни артыг икинъи, бялкя дя цчцнъц дяфя щюкумятин цнванына эюндярмишдир.
"Щюкцмят Эянъя шящяриня кючян кими /ийун айынын яввялиндя/ мяним лайищям щярб назирлийи мцяссисяляринин мцфяссял схеми шяклиндя Назирляр Советинин
сядриня тягдим едилмишдир.
Ещтимал едилирди ки, щюкцмятя там мялуматы, йягин ки, Назирляр Советинин
мцвафиг иъласына дявят едиляъяк корпус командири шяхсян юзц тягдим едяъяк.
Лакин мян щеч бир йеря дявят едилмямишям вя лайищя щаггында щеч бир хябярдарлыг алмамышам. Эуман едирям ки, лайищя щеч мцзакиря едилмямишдир.
Чцнки Бакы губернийасынын болшевиклярдян тямизлянмяси вя бунун цчцн лазым
олан хариъи кюмяк иля ялагядар олараг йаранмыш хцсуси шяраитя эюря щюкцмят
щярб назири тяйин етмякдян имтина етмишдир".
278

ЭЦЛЛЯЛЯНМИШ АЗЯРБАЙЪАН ЭЕНЕРАЛЛАРЫ

Нящайят, щюкцмятин ямриля 1918-ъи ил декабрын 25-дя там артиллерийа эенералы Сямяд бяй Мещмандаров щярб назири олду вя щямин эцн йаныглы бяйанатла халга мцраъият етди. Декабрын 29-да ися эенерал-лейтенант Яли аьа Шыхлински
щярб назирин мцавини тяйин едилди.
“…Əli ağa Şıxlinski Cümhuriyyət dövründə Səməd bəyin müavini olmaqla
bərabər həm də onun sağ əli idi. Səməd bəy Ə.Şıxlinskinin işıqlı zəkasını,
hərbçilik istedadını və nəhayət, insani keyfiyyətlərini yüksək qiymətləndirirdi.
Səməd bəy Ə.Şıxlinskinin bilik və təcrübəsindən özü bəhrələndiyi kimi, ordu
quruculuğunda da ondan geniş istifadə edilirdi. Ordu quruculuğu prosesinin elmipraktik biliklər tələb edən məsələlərinin həlli əsasən Ə.Şıxlinskiyə həvalə edilirdi
və həmin məsələlərin keyfiyyətlə həll ediləcəyinə də Səməd bəydə heç vaxt şübhə
olmazdı. Səməd bəy insani qısqanclıqdan həmişə uzaq olmuşdu və vaxtilə
rastlaşdığı bir çox hərbiçilərdən fərqli olaraq o, Ə.Şıxlinski kimi bir hərbiçi ilə
birgə xidmət etməyi nəinki karyerasına təhlükə saymamış, əksinə, onun nazir
müavini olmasını təkidlə Cümhuriyyət hökuməti qarşısında qaldırmışdı. Səməd
bəy bilirdi ki, Ə.Şıxlinski bütünlükdə Nazirliyin yükünü öz üzərinə götürməyə
qadir olan bir şəxsdir və onun xidmət başında olması xalqına yalnız fayda verə
bilər. Nazirlikdə olmadığı vaxtlarda da Səməd bəy nazir vəzifəsinin icrasını
Ə.Şıxlinskiyə həvalə edərdi. Cümhuriyyət dövründə hərbi nazirin vəzifəsini digər
generallar da icra etmişlər. Ancaq bu o zaman olurdu ki, həm Mehmandarov, həm
də Ə.Şıxlinski xidməti ezamiyyətdə olurdular.
General Ə.Şıxlinskinin Cümhuriyyət ordusunun təşkilində çox böyük
xidmətləri vardır. Onun komandanlığı altında yaradılmış Müsəlman korpusunun və Azərbaycan korpusunun tarixinə toxunmadan qeyd etmək lazımdır ki,
ilk milli peşəkar milli hərbi məktəbin təşkili də əslində Ə.Şıxlinskinin adı ilə
bağlanmalıdır. Gəncədə açılan bu məktəbin – Milli hərbiyyə məktəbinin işə
başlaması çox vaxt tarixi ədəbiyyatda türk hərbiçilərinin fəaliyyəti ilə bağlanılır.
Sözsüz ki, Milli hərbiyyə məktəbinin fəaliyyətə başlamasında, ilk milli hərbi
kadrların hazırlanmasında türk hərbiçilərinin böyük zəhmətini qiymətləndirməmək olmaz. Ancaq ədalət naminə o da bildirilməlidir ki, Milli hərbiyyə
məktəbinin əsası Ə.Şıxlinski tərəfindən qoyulmuşdur. Bu məktəbin təşkili üçün
Ə.Şıxlinski Müsəlman korpusunun komandiri kimi 1918-ci ilin əvvəllərində
əmr vermişdi. Məktəb Bakıda açılmalı idi. Sonradan Bakıda hərbi şəraitin
mürəkkəbləşməsi üzündən onun Gəncədə təşkili qərara alındı”. (M.Süleymanov.
“Mehmandarov” kitabı, Bakı, 2000, səh.167)
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ЭЕНЕРАЛА АЛИМ ГАЙЬЫСЫ
Яли аьа Шыхлински тактика сащясиндя дярин нязяри ямяли
биликли сайъа чох олмайан артиллеристлярдян бири олуб. О, щярб
елмини тяърцбядя тятбиг етмяк сащясиндя надир бир истедада
малик иди. Яли аьанын гящряманлыьы юз вятянинин шяряф вя
азадлыьыны мцдафия едян щяр бир шяхс цчцн нцмуня олмалыдыр.
Щярб елимляри доктору,
профессор эенерал-майор,
Дювлят мцкафаты лауреаты Йевэени Барсуков
Яли аьада эенерал тяккяббцрцндян ясяр-яламят йох иди.
Эенерал Шыхлински щярби академийаны битирмяся дя, фитри
зякасы, практик фящми артиллерийа елминдя она бюйцк нцфуз
газандырмышды.
Александр Степановун
"Звонарйовлар аиляси" романындан
Шющрятли сяркярдямиз Яли аьа Щаъы Исмайыл аьа оьлу Шыхлинскидян данышанда философ-алим Щейдяр Щцсейновун хидмятлярини унутмаг щагсызлыг
оларды. Эенералын "Хатирялярим" китабынын йазылмасында ян мцстясна ролу
олан илкин шяхс Азярбайъан Елмляр Академийасынын академики Щейдяр
Щцсейновдур.
Бу "Хатиряляр" Азярбайъан тарихиндя йеэаня вя илк щярби мемуардыр.
Дцздцр, йетмиш-сяксянинъи иллярдя бязи ветеранлар Бюйцк Вятян Мцщарибяси
щаггында хатирялярини гялямя алдылар. Лакин щеч бири эенерал Яли аьа
Шыхлинскинин ясяринин сявиййясиня чатмады. Истяр фактларын зянэинлийи, истяр
мювзу бахымындан, истярся дя йазы дилинин ширинлийиня эюря ясяр юзцня эениш
охуъу мараьы газандырмышдыр. Йалныз мярщум полковник Бахыш Мещдийевин
223-ъц Азярбайъан атыъы дивизийасы щаггында йаздыьы "Хатирялярим" китабыны
щардаса эенерал Яли аьа Шыхлинскинин щярби мемуары иля йанашы гоймаг олар.
1944-ъц илдя академик Щейдяр Щцсейнов эенерал Яли аьа Шыхлинскинин
хатирялярини ики дилдя - Рус вя Азярбайъан дилляриндя 7500 нцсхя тиражла няшр
етдирди. Тяяссцф ки, амансыз юлцм эюркямли эенералымыза хатирялярини китаб
шяклиндя эюрмяйя имкан вермяди. Китаб эенералын юлцмцндян доггуз ай
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сонра - 1944-ъц илин май айында няшр олунду. Бу гиймятли китаба щярб
елминин бюйцк алими профессор, эенерал-майор Йевэени Барсуков чох дяйярли
юн сюз йазмышдыр. Ялбяття, бу да академик Щейдяр Щцсейновун хидмятидир.
Мараглы бурасыдыр ки, эенерал Яли аьа Шыхлинскинин шяхсиййяти вя дюйцш
гящряманлыьы иля фяхр едян Щейдяр Щцсейнов эенерал Барсуковун щямин
мягалясини (лч.в.щяъ.) йеня ики дилдя айрыъа китабча шяклиндя "Яли аьа
Шыхлински" ады иля няшр етдирмишдир. Бундан башга алим Щейдяр Щцсейнов
щямин иллярдя Русийанын эюркямли сяркярдяляриня, вахты иля Яли аьа Шыхлински
иля бирэя чалышыб ишляйянлярин хатирялярини истямишдир.
Мящз Щейдяр Щцсейновун тяшяббцсц иля 1945-ъи илдя Москвада чыхан
"Исторический журнал"ын цчцнъц нюмрясиндя профессор Аркади Лаврович
Сидоровун эенералын китабы щаггында "Я. Шыхлински - Мяним Хатирялярим"
адлы елми мягаляси дяръ олунмушдур.
М. В. Ломоносов адына Москва Дювлят Университетинин профессору А. Л.
Сидоров бу гиймятли китабын щярбичиляр вя тарихчи алимляр цчцн ян йахшы мяхяз
олмасындан бящс едяряк йазыр:
"Эенерал Яли аьа Шыхлинскинин хатиряляри ингилабдан сонра да юз ялагясини
Вятяндян вя ордудан кясмяйян шяхсляр тяряфиндян йазылмыш гиймятли тарихи
сянядлярдян биридир. Буна эюря дя Шыхлинскинин хатиряляри, ордунун тарихини
юйрянмяк цчцн хцсуси бир мяхяз кими гиймятлидир.
Рус-Йапон мцщарибяси щаггындакы фяслин тарихчиляр цчцн ящямиййяти даща
бюйцкдцр. Мящшур артиллерийачы Яли аьа Шыхлинскинин ады артиллерийа елминдя
щямишя щюрмятля чякилиб вя эяляъяк иллярдя дя чякиляъякдир".
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Мящз бундан сонра эенералын хатиряляри Иттифаг мигйасында даща чох
шющрят газанмышдыр. Баш Артиллерийа маршалы Николай Йаковлев, эенералполковник Михаил Парсегов, Биринъи Дцнйа Мцщарибяси илляриндя эенерал
Шыхлинскинин табелийиндя щярби хидмятдя олан орду эенералы Павел Лебедев вя
башгалары бу гиймятли китабдан бир нцсхя онлар цчцн эюндярмяйи Щейдяр
Щцсейновдан хащиш етмишляр.
1945-ъи ил апрелин 20-дя профессор эенерал-майор Йевэени Барсуков
академик Щейдяр Щцсейнова эюндярдийи мяктубунда йазырды: "Сиздян артыг
дяряъядя хащиш едирям эенерал Яли аьа Шыхлинскинин "Хатирялярим"дян щеч
олмаса ики нцсхя дя ялавя эюндярясиниз. Мяним хащишими рядд етмяйин. Баш
Гярарэащда йолдашлар мяндян чох-чох риъа едирляр, чцнки биз артиллеристляря,
илк нювбядя артиллерийамызын шанлы тарихини юйрянмяк цчцн эенерал Яли аьа
Шыхлинскинин китабы явязсиз вясаитдир".
1945-ъи ил апрелин ийирми алтысында ися артиллерийа эенерал полковники Михаил
Парсегов ССРИ Елмляр Академийасынын Азярбайъан филиалынын директоруна
йазырды: "Щюрмятли директор, бу эцн ССРИ ЕА Тарих Институнун няшри олан
"Исторический журнал"ын цчцнъц нюмрясини "Тянгид вя библиографийа"
бюлмясиндя Москва Дювлят Университетинин профессору Аркади Сидоровун
"Яли аьа Шыхлински. Мяним хатирялярим" ресензийасыны охудум. Эириш сюзц
Дювлят мцкафаты лауреаты, щярб елмляри доктору Е. З. Барсуковундур.
Мялум олдуьу кими, Яли аьа Шыхлински гоъаман артиллерийа (топчу)
эенералыдыр, онун бюйцк мцбариз щяйат тяърцбяси вар. Илк дяфя мян бу
эенерал барядя ийирми ил бундан яввял ешитмишям, о вахт мян щяля Гызыл Орду
артиллерийасынын тякмилляшмя курсунда динляйиъи идим.
Артыг дяряъядя Сиздян тявяггя едирям, хащишими рядд етмяйиб мяня
эенерал Яли аьа Шыхлинскинин "Мяним хатирялярим" ясяринин бир нцсхясини
эюндярясиниз. Чцнки биз артиллеристляря илк нювбядя артиллерийамызын тарихини
билмяк цчцн щяр бир щярбичинин столцстц китабыдыр".
Эенералын дюйцш йолуну, шяхсиййятини, ядяби-бядии йарадыъылыьыны, ян
башлыъасы ону тарихи шяхсиййят кими гиймятляндирян алим Щейдяр Щцсейнов
йазырды: "Эенерал Яли аьа Шыхлински иля йахындан таныш оланлар, онун мараглы
сющбятляриня гулаг асанлар билирляр ки, бу тявязюкар вя сямими инсан ня гядяр
аьыллы вя ибрятли бир шяхс иди".
***
Алим Щейдяр Щцсейнов эенерал Шыхлинскинин юлмцндян сонра да онун
хидмятляринин унутмамыш, хатирясини язиз сахламышдыр. О, Республика мяркязи
мятбуатында эенералын юмцр вя дюйцш йолундан бящс едян Рус вя
Азярбайъан дилляриндя силсиля мягаляляр дяръ етдирмишдир: "Бакински рабочи"
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(18 август 1944-ъц ил). "Коммунист" гязети (18 март 1944-ъц ил).
"Азярбайъан ЕА Хябярляри" (№8 сящ. 87-94, 1945-ъи ил), "Коммунист" гязети
(18 август 1945-ъи ил), "Ядябиййат гязети" ("5 август 1945-ъи ил),
"Азярбайъан" (Ъянуби Азярбайъан Демократ фиргясинин органы, 1946-ъы ил,
№8, сящ. 14-15), "Коммунист" гязети (18 август 1946-ъы ил), "Изв. Аз. ФАН"
(1944-ъц ил, №9, сящ. 78-83).
Эюркямли ядябиййатшунас - алим Мяммяд Ариф 1965-ъи илдя "Щейдяр
Щцсейнов" адлы мягалясиндя йазыр: "Чап олунан шей галаъагдыр" - сюзлярини
тякрар едян Щейдяр Щцсейнов няшриййат ишиня хцсуси ящямиййят верирди. О,
йени чыхан китабы ялиня эютцрцб ифтихарла дейярди: "Тяръцмядя республикалар
арасында биз габагда эедирик. Бах, бу Цзейир бяй Щаъыбяйовун
"Азярбайъан мусигисинин ясаслары" ясяридир; халг мусигиси щаггында мисилсиз
китабдыр. Бяс эенерал Яли аьа Шыхлинскинин хатирялярини охумусунузму?..
Охуйун, эюрцн, орда няляр вар, шющрятли бир инсанын дюйцш вя юмцр йолу
башдан-баша тарихдир".
Бцтцн бунлары тядгиг едян няшри цчцн црякдян севинян, эенералын елми
фяалиййяти иля ифтихар едян алим Щейдяр Щцсейнов йазырды: "Яли аьа Шыхлински
дцнйада шющрят газанмыш артиллерийа елми сащясиндяки кяшфляри вя фяалиййяти иля
йанашы олараг, дил вя ядябиййат мясяляляри иля дя йахындан мяшьул олурду. О,
узун илляр Русийада гуллуг ется дя Азярбайъан дилинин мцкяммял билирди. Ислащ,
ифадя гурулушу, йени сюз йарадыъылыьы иля
ъидди мяшьул олмушдур".
Чохлары индийядяк билмир ки, эенерал
щям дя эцълц поезийа щявяскары иди.
Онун юзцнцн йаздыьы бир сыра шерляри,
бядии тяръцмяляри вя мяктублары алим
Щейдяр Щцсейновун шяхси фондунда
сахланылыр. Эенералын 1904-ъц илдян
гейдляр апардыьы "Забитин дяфтяри"дя
алимин фондунда сахланылыр. Эенерал
ифтихарла йазыр ки, мян классик
шаирляримиз Молла Вяли Видадинин,
Мустафа аьа Ариф Шыхлинскинин вя
Мирзя Мящяммяд Гайыбзадянин
няслиня мяхсусам. Анам Шащйямян
ханым Молла Вяли Видадинин гыз
нявясидир.
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Алим Щейдяр Щцсейнов 1945-ъи ил апрелин 20-дя эенерал Шыхлинскинин
гайыны доктор Бащадыр бяй Гайыбовун тибби-иътимаи фяалиййятинин 40 иллийи
мцнасибяти иля тябрик мяктубунда йазырды: "Мян бурада Сизин Вятян вя елм
гаршысындакы даща бюйцк хидмятинизи гейд етмяк истяйирям. Сиз вя Сизин щяйат
йолдашыныз мяшщур щярби хадим вя алим, кечмиш ордунун эенералы,
Азярбайъан халгынын садиг оьлу Яли аьа Шыхлинскинин щяйатынын сон иллярини
гайьы вя диггятля ящатя етмиш вя бязямисиниз".
Доктор Бащадыр бяй Гайыбов ися 1946-ъы ил сентйабрын 30-у тарихли
мяктубунда йазырды:
"Щюрмятли Щейдяр Няъяфоьлу!
Ялбяття, Сизин унудулмаз Яли аьа вя Ниэар баъы щаггында йазыларыныз
щямишя чох уьурлу алыныр. Бяли, онлары унутмаг олмаз! Онларын щяр икиси юз
вятяни Азярбайъаны вя халгыны сямими гялбдян севирдиляр. Онлар йалныз тящсил
алдыьы рус дилини дейил, юз доьма ана дилляринини дя яла билирдиляр.
Щеч вахт унутмарам ки, онларын щяр иксиня шяхсян ана дилиндя тящсил верян,
щямчинин Тифлисдя вя Горидя Мцяллимляр Семинарийасында йцзлярля
Азярбайъанлы ушаьыны охудан рящмятлик атам Мирзя Щцсейн Яфянди
Гайыбзадя сябабкардыр. Рящмятлик Ниэар баъым атамдан даща чох шей яхз
етмишдир; о, йеткинлийиндя, няинки Иран
классикляри Сяди, Фирдовси, Щафиз,
Ъами, тцрк Мящяммяд Физули, Молла
Пянащ Вагиф вя башгаларыны охумуш
щямчинин классик шаирляримиз Хягани,
Низами, Ялишир Няваини мцталийя
етмиш яряб дилини юйрянмиш вя яряб
ядябиййаты иля дя йахындан таныш иди.
Щейф ки, Сиз онунла таныш
дейилдиниз. О, щягигятян рус дили бир
йана,
Азярбайъан
вя
фарс
ядябиййатынын билиъиси иди.
Щюрмятля Сизин достунуз:
Бащадыр бяй Гайыбов"
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СОЛМАЙАН ШЮЩРЯТ ВЯ ЯБЯДИ МЯЩЯББЯТ
1943-ъц ил августун 18-дя индики
Муса Наьыйев адына хястяханада
кардиосклероздан вяфат едян эенерал
Яли аьа Шыхлинскинин дяфн мярасимини
философ-алим Щейдяр Щцсейновун юзц
тяшкил етди. Эенералла щеч бир гощумулуьу олмайан алимин Я. Шыхлински
шяхсиййятиня, онун сяркярдялик фяалиййятиня, хцсусиля, лцьятчилик сащясиндяки елми-публисистик йарадыъылыьына бюйцк ряьбяти варды.
Дяфн мярасими Бакы Щярби Гарнизонунундан чаьырылмыш алай оркестрля
мцшайят етди. Гябри цстцндя топдан
вя автомат лардан йайлым атяши атылды. "Артиллерийанын аллащы"ны эюркямли
сяркярдяляря мяхсус щярби гайдада
торпаьа тапшырдылар. Щейдяр Щцсейновун юзц, эенералын йетирмяляри вя
гощумлары сон вида нитги сюйлядиляр.
Там артиллерийа эенералы Яли аьа
Щаъы Исмайыл аьа оьлу Шыхлинскинин
ады вя щярби гуруъулуг тарихимиздяки
мисилсиз хидмятляри бу эцн дя
унудулмамышдыр. Инди Бакыда,
Эянъядя, Имишли вя Газах районларында абад кцчяляр онун адыны дашыйыр.
Республика Назирляр Советинин 1990-ъы ил 28 ийул тарихли гярары иля Сабирабад
районундакы алты сайлы памбыгчылыг колхозуна вя Бакынын йеддинъи
микрорайонундакы 135 сайлы орта мяктябя эенерал Яли аьа Шыхлинскинин ады
верилмишдир. Вахтиля йашадыьы Ъяфяр Ъаббарлы кцчясиндяки бинайа хатирябарелйефи вурулмушдур.
1990-ъи ил ийулун 23-дя ися Республика Прездентинин фярманы иля али мяктяб
тялябяляри цчцн хцсуси "эенерал Яли аьа Шыхлински" тягацдц тясис едилди.
Газах Хейриййя Ъямиййяти ъябщя бюлэясиндя вя ордуда фяаллыг эюстярян
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ясэяр вя забитляр цчцн "Эенерал Яли аьа Шыхлински мцкафаты" тясис едиб. Щяр ил
эенерал Яли аьа Шыхлинскинин доьум вя вяфаты эцнц гейд олунур. Фяалиййяти вя
шяхсиййяти щаггында китаблар вя чохлу мягаляляр йазылыр, хатиря эцнц кечирилир.
Вятянин, доьма Азярбайъанын шяряф вя азадлыьы йолунда иэид бир сяркярдя
кими данылмаз хидмятляри олан там артиллерийа эенералы Яли аьа Шыхлински
доьма халгынын ещтирамына там мянада лайиг шяхсиййятдир.

ЙАДЛАРЫН ЕТИРАФЫ
Эенерал Яли аьа Шыхлинскинин ады даима бюйцк нцфуза вя
ряьбятя малик олмушдур. О, тякъя рус топчуларына дейил,
Австрийа вя Франса ордусунун эениш даиряляриндя дя чох йахшы
танынмышды вя сон дяряъя мящшурлашмышды.
Эенерал-майор,
щярб елмляри доктору,
профессор Йевэени Барсуков
Илляр кечяъяк, заман, дювр дяйишяъяк ама мящшур сяркярдямиз Яли аьа
Шыхлинскинин щярби-елми фяалиййятиня, сяркярдялик баъарыьына мцнасибят
дяйишмяйяъяк… йени эялян нясл онун щярби билийиндян бящряляняъяк, дюйцш
йолу иля фяхр едяъяк.
Вахтиля Яли аьа Шыхлинскинин мцасири олан минлярля рус эенералы низами
ордуда хидмят едир вя мцхтялиф щярби-елми мяркязлярдя чалышырды. Щяр биринин
дя юзцня эюря баъарыьы вя хидмяти варды. Амма щеч бир рус вя йа гейри
миллятдян олан оьула "Артиллерийанын аллащы" кими фяхри ад алмаг гисмят
олмады. Бу шющрят чялянэи анъаг бизим елоьлумузун - Яли аьа Шыхлинскинин
чийинляриня гонду. Низами орду эенералы Яли аьа Шыхлински щярб елминин алими
кими гейри-ади баъарыьа малик шяхсиййят иди. 1912-ъи илдя "Шыхлински цчбцъаьы"
Варшавада няшр олунанда (Профессор В.Бертелсин юн сюзц иля) елоьлумузун
шющряти Австрийа, Франса, Норвеэийа вя башга юлкялярин сярщядлярини ашды.
Щямин или Артиллерийа Забитляри мяктябиня биринъи мцавин тяйин едилян
Шыхлинскийя дцнйанын адлы-санлы топчулары тябрик телеграмы эюндярдиляр.
Франса Топчу Забитляри мяктябинин ряиси, эенерал-майор Нолле ифтихарла
йазырды:
"Рус топчу мяктябинин икинъи шефи (мяктяб мцдринин мцавини икинъи рящбяр
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щесаб олунурду - Ш. Н.) тяйин едилмяйинизи ешитдим. Сизин симанызда рус
артиллерийасыны тябрик едирям".
Русийа Баш Гярарэащ Академийасынын профессору, эенерал-майор А. А.
Незнамов ися йазырды: "Сизи вя рус артиллерийасыны тябрик едирям".
Йалныз бир шяхсин тимсалында бцтюв бир юлкянин артиллерийа щейятини тябрик
етмяк… ялбяття, о шяхсин - Яли аьа Шыхлинскинин бюйцклцйцндян, дащилийиндян
башга бир шей дейилди. Цстялик дя йад мямлякятдя, христиан дцнйасында тяк бир
тцрк-Азярбайъан оьлу Яли аьа Шыхлинскинин данылмаз, парлаг гялябяси иди.
Бу эцнляримиздя ися - тарихин олдуьу кими йазылдыьы бир вахтда рус тарихчиси
Б. Семйанников улу бабамыз Шыхлинскинин дохсан ил яввялки парлаг
гялябясини етираф етмишдир. Онун "Русийа эенералы, Азярбайъан оьлу"
мягалясинин "Военные знанийа" журналында (1995-ъи ил, нойабр айы) дяръ
олунмасы охуъуда тяяъъцб щисси доьурмамалыдыр. Яксиня ифтихар вя севинъя
сябяб олмалыдыр.
Б. Семйанниковун мягаляси Яли аьа Шыхлинскинин щярби фяалиййятинин 1917ъи иля гядярки дюврцнц гысаъа ящатя едир. Бу да тябии щалдыр. Ялбяття рус
тарихчиси елоьлумузун Милли Азярбайъан ордусунун йарадылмасы кими мисилсиз
фяалиййятиндян бихябярдир. Цстялик дя эенерал Яли аьа Шыхлински юмрцнцн
сонуна кими (1943) милли Азярбайъан дивизийаларынын тяшкилиндя,
Азярбайъанда илк дяфя "Щярби билик" журналынын, Щярби-Елми Ъямиййтин, щярби
лцьятин, щярби низамнамялярин йазылмасы вя тяръцмясиндя явязсиз ямяк сярф
етмишдир.
Бцтцн бунларын тядгиг олунмасы бу эцн Азярбайъан щярб тарихчиляринин
вязифя боръудур.
Рус тарихчиси Б. Семйанниковун йыьъам йазылмыш охунаглы мягалясиндя
щяр шей олдуьу кими тядгиг олунмушдур. Щятта бизя мялум олмайан бир нечя
факт йенилик олду: 1912-ъи илдя Петербургда "Артиллерийа Забитляри мяктябинин
журналы"нын илк дяфя Яли аьа Шыхлинскинин тяшяббцсц иля бурахылмасы, 1917-ъи ил
апрелин 2-дя Яли аьа Шыхлинскинин эенерал-лейтенант рцтбяси алмасы вя с.
фактлар Азярбайъан охуъусу цчцн йениликдир.
Йалныз бир фактда рус тарихчиси Б. Семйанников сящвя йол вермишдир. О да
Яли аьа Шыхлинскинин тявяллцд тарихинин 1866-ъы ил кими эюстярилмясидир. Бу,
ялбяття, о гядяр дя гейри-ади сящв дейил.
Зяннимизъя. Тарихчи Б. Семйанниковун мягалясиндя эедян тявяллцд
йанлышлыьы олса-олса мятбяя сящви ола биляр. Шцбщясиз ки, бу факт тарихчи Б
Семйанниковун мягалясинин истяр елми, истярся дя публисистик дяйярини
азалтмыр. Азярбайъан щярб тарихи цчцн гиймятли одур ки, бизим халгын
эюркямли оьлунун хидмятини йадлар да етираф едирляр.
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***
Цмумиййятля, эютцрдцкдя эенерал Яли аьа Шыхлинскинин тявяллцд тарихи
йалныз бир мянбядя сящв эюстярилиб. Эенералын вяфатындан бир ил сонра 1944-ъц
илдя няшр олунмуш "Хатирялярим" китабында онун тявяллцд тарихи 23 апрел 1863ъц ил эюстярилиб. Цздя олан бу сящв фактла щамы Яли аьа Шыхлинскинин ад вя хатиря
эцнцнц гейд едир. Амма архивлярдя сахланан рясми сянядляр буну инкар едир.
Унутмамалыйыг ки, эенералын "Хатирялярим" китабы юлцмцндян доггуз ай
сонра няшр олунуб. Инди эенералын шяхси яшйалары арасында сахланан 1943-ъц илин
ийун вя август айына мяхсус сянядлярдя киминся тяряфиндян едилян
сахтакарлыглар айдынъа эюрцнцр.
Эенералын тявяллцдцндя йалныз 23 апрел доьум эцнц олдуьу кими сахланылыб.
Анадан олма или ися гара мцряккябля дцзялдилиб. 1865-ъи ил, 1863-ъц илля явяз
олунмушдур.
Бяс эенерал Яли аьа Шыхлинскийя мяхсус сянядлярдя бу сахтакарлыьы ким
елямишдир? Мяркязи Дювлят Тарих Музейиндя сахланан сянядлярдя эенералын
гайны Бащадыр Гайыбовун арвады, миллиййятъя ермяни олан Варвара
Минайеванын елядийи мялум олур. Тамамиля эенерала мяхсус олмайан хятля
Яли аьа Шыхлинскинин адындан Варвара юзцня вярясялик йазыб. Щямин сахта
сянядляри кечмиш Октйабр Район Щярби Комиссарлыьынын дюрдцнъц шюбя ряиси
Туманйан вя Бакы шящяр дюрдцнъц милис шюбясинин "мясул шяхси Керимарйук"
имзалайыб тясдиг етмиш вя чох пис охунан мющцр вурмушлар.
Шцбщясиз ки, эенералын юлцмцндян сонра да вяряся кими Варвара Минайева
фярди тягацд (айда 500 манат) алмаг цчцн беля бир сахтакарлыьа ял атмышдыр.
Эенерал Яли аьа Шыхлинскийя мяхсус сянядлярдян мялум олур ки, щямин
эцнлярдя о "Семашко" хястяханасында сон эцнлярини йашайырды. ермяни
Варвара Минайеванын сахтакарлыьыны сцбут етмяк цчцн Санкт-Петербург,
Москва вя Чарскойе-Селода сахланан рясми архив сянядляриня мцраъият едяк.
Санкт -Петербургдакы Артиллерийа музейинин архивиндя сахланан сяняддя
эенерал Яли аьа Шыхлински юз дясти-хятти иля "1865-ъи ил апрелин 23-дя анадан
олмушам" сюзлярини йазыб.
1914-ъц илдя Чарскойе-Село шящяриндя юзцнцн гол чякиб тясдиг етдийи "Щярби
хидмят китабчасы"нда охуйуруг "1865-ъи ил апрелин 23-дя Йелизаветпол губернийасы, Газах гязасынын Газахлы кяндиндя аьалыг няслиндя анадан олмушам".
Щямин сянядин он биринъи сящифясиндя ися йазыр: "1909-ъу ил октйабрын 27-дя,
44 йашында Загафгазийа мцфтиси Мирзя Щцсейн яфянди Гайыбовун гызы-дул гадын Ниэар ханым Паловандова иля гануни евлянмишям. Ушагларымыз йохдур.
Щяр икимиз Ислам дининя етигад едирик".
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Ниэар вя Ъювщяр ханым баъылары
Эенералын 1944-ъц илдя чыхан "Хатирялярим" китабында ися сахта дцзялиш едилиб "46 йашында" йазылыб.
Бу сятирлярин мцяллифи 1984-ъц илдя Санкт-Петербургда вя Чарскойе-Селода
йарадыъылыг езамиййятиндя оларкян эенерал Яли аьа Шыхлинскийя мяхсус "Щярби
хидмят китабчасы"нын ксеросурятини чыхардыб эятирмишдир. Щямин гиймятли
сяняд шяхси архивимдя сахланылыр. Ону да хатырладым ки, щямин сянядин бир
суряти дя Русийа Мяркязи Дювлят Щярби Тарих архивиндя мцщафизя олунур.
(Бах! Ф. Щ/к, иш 109, вяряг 1.)
1920-ъи ил Бакыда 28 апрел чеврилишинин сящяри болшевик чекистляри щябс
етдикляри Щярбиййя назири Сямяд бяй Мещмандарова вя мцавини Яли аьа
Шыхлинскийя беля бир суалла мцраъият етмишляр:
- Щансы партийанын вя йа ингилабын мянафейини мцдафия едирсиниз?

Эенерал Сямяд бяй Мещмандаровун ъавабы:
"Бцтцн юмрцм бойу мян, щяр ъцр сийасятдян узаг олмушам"
Эенерал Яли аьа Шыхлинскинин ъавабы: "Щяр бир ингилаба якс-ингилаб
кими йанашырам, щеч вахт беля шейляря гошулмамышам, гошулмаздым
да…".
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Азярбайъан Республикасы Милли Тящлцкясизлик Назирлийинин архивиндя
сахланан щямин диндирилмя сянядиндя:
- Нечя йашыныз вар? Щарада йашайырсыныз? -суалына эенерал Яли аьа Шыхлински
беля ъаваб вермишдир.
- Ялли беш йашым вар. 1865-ъи илдя анадан олмушам. Николайев кцчясиндя
(индики Истиглал кцчяси - Ш.Н) беш сайлы евин цчцнъц мянзилиндя йашайырам.
Рус щярб тарихчиси К. А. Залесскинин 2003-ъц илдя "Биринъи Дцнйа
мцщарибясиндя ким-ким олуб" ири щяъмли (893 сящ) енсиклопедик ясяри
Москвада няшр олунуб. Щямин китабын 675 вя 676-ъы сящифяляриндя эенерал
Яли аьа Шыхлински щаггында эениш мялумат верилир. Орада да эенералын доьум
тявяллцдц 23 апрел 1865-ъи ил эюстярилир.

ВЯТЯНИ ЪАНДАН ЯЗИЗ ТУТАН ЭЕНЕРАЛ
(Сянядли щекайя)
Азярбайъан нишанчы фиргяси эянъдир. Азярбайъан гызыл
ясэярляринин кечмиш тяърцбяси аздыр. Она эюря дя онлар юз щярби
биликлярини артырмаг цчцн даща чох чалышмалыдырлар. Онларын
Щярб заманында дюйцшкян олъагларына там яминям.
Азярбайъан гызыл ясэяриня сямими саламлар.
Бакы, 1925-ъи ил 18 апрел
Михаил Фрунзе.

1925-ъи ил апрелин 16-да ССРИ Щярби вя Дяниз Ишляри Халг Комиссары М. В.
Фрунзе икинъи дяфя Азярбайъана эялди. Гарнизон гошунлары Салйан
газармалары юнцндя она тягдим олунду. Эенерал Яли аьа Шыхлински
Азярбайъан команда щейяти мяктябинин ряис мцавини вязифясиндя иди.
Комиссар эенералла кющня таныш кими (онлар 1916-ъы илдя Гярб ъябщясиндя
таныш олмушдулар) сямимиййятля эюрцшдц вя хащиш етди ки, инди кечириляъяк
мцхтясяр тялим вахты онунла азярбайъанлы ясэярляр арасында тяръцмячи олсун.
Азярбайъанлы ясэяр вя забитлярин щярби ишя мараьыны, щярби билийини йохламаг
цчцн Михаил Фрунзе яввялъя садя суаллар верирди. Ъаваблардан разы галан
командан суалларыны эетдикъя мцряккябляшдирирди. Цз-эюзцндян щисс
олунурду ки, топчуларын щям тялим, щям дя тактики билийи ону гане едир. Хош
ящвал-рущиййя иля шян-шян эцлцмсцнян командан арадабир онларла
зарафатлашырды: "Нишанлын вармы, она мяктуб йазырсанмы? Чалыш, Азярбайъан
эюзялинин эюзцнц йолда гойма. Сян Вятяни, торпаьы, ана-баъына эюря
горуйурсан, йохса севэилин цчцн?" - суалларына алдыьы ъаваблара бязян гящгящя чякиб эцлцрдц.
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Арабир дя Тцрк-Гырьыз дилиндя билдийи сюзляри ишлядирди: "Сиз ъиэидсиниз, ъиэид
горхмаз!" - дейяндя топчу ясэярляр арасында пычща-пыч дцшцрдц. Онлары
наращатчылыгдан хилас етмяк наминя Фрунзе юзц щаггында фяхрля дейирди:
"Мяним ясл-няъабятим Бессарабийадандыр. Орада да гонум-гоншумуз
тцркляр вя гырьызлар иди. Ютян ил Тцркийядя оланда тцркъя данышдыьымы ешидянляр
дейирдиляр: "Ялядцшмяз гырмызы рус-тцркцдцр бу!" Яли аьанын севинъи
Фрунзенинкиндян гат-гат артыг иди. Зарафат дейилди, командан ня ясэярлярдя,
ня дя бир забитдя гцсур олдуьуну демяди щалбуки гцсур варды, истяся дейярди.
Хырда-пара гцсуру эюрцрдцся цстцнц вцрмурду. Шыхлински юзц дя щисс едирди
ки, командан эянъляри ордуйа щявясляндирир. Топчулара каьызсыз гыса нитг
сюйляйян Фрунзе сонда фяхрля гейд етди ки, Азярбайъан дивизийасынын ялдя
етдийи мцвяффягиййятляр хцсусиля эюзя чарпыр. Бу дивизийада низами дуруш вя
щярби тялим тамамиля тягдирялайигдир. Сизин пис ясэяр, зяиф забит олмаьа
щаггыныз йохдур. Чцнки сизин халга, сизя юрняк олан эенерал Сямяд бяй
Мещмандаров вя Яли аьа Шыхлински кими шющрятли сяркярдяляриниз вар. Чох саь
олун ки, онларын адына лайиг хидмят едир вя онларын йахшы давамчыларысыныз.
Тялимдян сонра Фрунзе эенерал Яли аьа Шыхлинскидян сорушду:
- Сиз ня фикирдясиниз, баталйонларда топ тятбиг етмяйя дяйярми?
- Ялбятдя дяйяр, - ъавабыны верди, эенерал.
Михаил Фрунзе:
- Бунунла биз пийаданын йцкцнц артырмыш оларыгмы?
- Йох, артырмырыг, чцнки гошунда топ, ъибдя гызыл кими бир шейдир: о ня
гядяр чох олса, сащибинин рущу да о гядяр йцксяк вя юзц дя о гядяр црякли
олар. Башга ъцр десяк, ордуда топ ня гядяр чох олса, о гядяр ъцрятля щцъум
едяр. - Бир дя ки, Михаил Василйевич, - дейя эенерал изащыны давам етди "баталйон топлары" сюзц дцзэцн олмаз, чцнки орада минаатанлар вя ялдя
сцрцлян кичик топлар да олаъаг ки, бунлар ясл топлар дейил, онларын йалныз
суррогатларыдыр. Баталйонлара верилян минаатанлары вя кичик топлары топ дейил,
баталйонун атяш васитяляри адландырмаг лазымдыр.
- Чох эюзял, чох йахшы тяклифлярдир, йолдаш эенерал, - дейя црякдян
сямимиййятини билдирян М. В. Фрунзе - мян щямишя демишям вя йеня дя
дейирям, Азярбайъанда эенерал Шыхлински цчцн фяалиййят сащяси чох дардыр.
Сизин дя, эенерал Сямяд бяй Мещмандаровун да иш йери Москвадыр. Ахы,
Сизляр вахтиля ордулара команданлыг етмисиниз. 1921-ъи илдя йолдаш
Няримановун тякидли тяляби олмасайды Сизи Азярбайъана гайтармайаъагдыг… Йахшы, ня цчцн Москвайа гайыдыб орада ишлямяйя, бизя
кюмяк етмяйя разылыг вермирсиниз?
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Эенерал Яли аьа Шыхлински:
-Яввяла арвадым хястядир, йаш ютцб кюврялиб, гощум-яграбадан айрылмаг
истямир - деди. Еля мян юзцм дя. - Гоъалмышам сюзцнц дилиня эятиря билмяди 1916-ъы иля бахмайын онда ъаван идим. Вахтиля рцтубятли чямянлярдя, су долу
сянэярлярдя о гядяр галмышам ки, инди мяндя шиддятли йел аьрылары баш
галдырыб. Бу вязиййятдя горхурам ки, виъданла ишляйя билмяйям. Сизин
дявятинизи топчу мцфяттиши, кечмиш шаэирдим Михаил Михайлович Раткевич
мяня чатдырыб. Чох саь олун ки, унутмамысыныз. Йалныз сящщятимя вя аиля
вязиййятимя эюря дявятинизи гябул едя билмирям…
Михаил Фрунзе ялини эенералын чийниня тохундуруб:
- Сюз верирям ки, Сизя чятин вя мясулиййятли иш тапшырмайаъайыг. Мянзил вя
тягацдля дя тямин едярик, сакитъя йашайаъагсыныз. Щярдян бир мяслящят цчцн
Сизя мцраъият едяъяйик. Буна ещтийаъымыз вар.
Яли аьа Шыхлински фикирли-фикирли деди:
- Михаил Василйевич, ахы Москвада даща йахшы щярби мцтяхяссисляр вар. Еля
эютцряк мяним достларым эенерал Алексей Брусилову, Йевэени Барсукову,
бир дя сон вахтлары Ворошилов сойадлы эенералы чох тярифляйирляр.
Фрунзе ещтийатла ятрафына бойланды. Онлар ясэяр вя забитлярин йыьышдыьы эур
йердян хейли араланмышдылар. Шыхлински нечя дяфя айаг сахлайыб эери дюнмяк
истядися щисс еляди ки, командан ня дайанмаг, ня дя эери гайытмаг истямир.
Йаньы иля даныша-даныша, аста-аста щей ирялиляйирдиляр. Онлар гарнизонун гярб
тяряфиня доьру эедирдиляр. Сонунъу газарманы кечиб, эениш тялим-мяшг
мейданына чыхдылар. Йениъя сусан Фрунзе дярдли адамлар кими дяриндян
няфяс алды. Онун сифятиндя язаб нишаняляри варды. Топчуларла эюрцшдяки шяншух Фрунзендян ясяр яламят йох иди.
- Яли аьа, - деди, сизин достунуз эенерал Брусилов гоъалыб хястящалдыр.
Карловы-Варыйа истиращятя, мцалиъяйя эетди. Дцзц, индики щакимиййятин дя она
мцнасибяти сян дейян йахшы дейил. Беля аьыллы, биликли мярд бир эенералы гябул
етмяк истямирляр, кющнялийин галыьы дейя она щядйанла бахырлар. Мящз она
олан пис мцнасибят ону рущдан салыб гоъалтды. Она эюря дя башыны эютцрцб
мцалиъя ады иля арадан чыхды вя дцз дя еляди.
Йевэени Барсуков ися билдийиниз кими сырф щярби нязяриййячидир, кясяси елм
хадимидир. Практики ишлярдя мящаряти йохдур. Адыны чякдийиниз Ворошиловда
ися мян йалтаглыгдан башга щеч ня эюрмцрям. Ня щярб елминдя, ня дя тактики
тяърцбядя онун баъарыьы йохдур. Сиз аллащ мяни баьышлайын ачыг данышдыьым
цчцн…
- Сизи баша дцшцрям, Михаил Василйевич, дцз сюзя ня дейясян. Мяня
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Ворошиловла ня ишлямяк, ня дя танышлыг гисмят олмайыб.
Михаил Фрунзе дярщал:
- Йахшы ки, гисмят олмайыб. Билирсиниз, бу саат Гызыл Орду дейилян
тяшкилатда вязиййят неъядир? Индики щалда бу орду дюйцш габилиййятини
тамамиля итириб, пяракяндя интизамсыз гулдур дястясини хатырладыр. Инанын,
мян сизя бу сюзляри Баш Щярби Идарянин башчысы кими дейирям. Сизи Дцнйа
мцщарибясиндян йахшы таныдыьыма эюря цряйимдякиляри ачыб сюйляйирям. Йени
гурулан щюкумятя беля орду йарамыр. Щакимиййят ордуйа бахмыр, йухары
ешалон сийаси чякишмялярля мяшьулдур.
- Михаил Василйевич, йахшы щярби кадрларын яксяриййяти мяня чатан
мялумата эюря мцщаъирятя эедиб. Онлары чох нащаг бурахыблар.
Фрунзе:
- Бурахмаг йох, говдулар… Дярд бурасындадыр ки, 1918-1920-ъи иллярдя
бурада галан баъарыглы щярби кадрларын да яксяриййяти эцллялянди, йада бу
саат тцрмялярдя чцрцйцрляр. Елоьлумуз Щцсейн хан Нахчывански
йадыныздадырмы?
- Ялбяття, ялбяття чох бюйцк сяркярдя иди. Щейиф ондан. Дейирляр Щцсейн
хан эцлляляняндян сонра аиляси хариъя мцщаъирятя эедиб.
- Щцсейн ханы 1919-ъу илдя "чарын гощумусан, она мяктуб йазмысан ки,
щакимиййятдян имтина етмя" фактыны бящаня эятириб эцллялядиляр. Еляъя дя
сцвари эенералы Алексей Каледини, гардашы эенерал Васили Максимовичи,
Колчакы ися Иркутскда эцллялядиляр. Деникини юлкядян дидярэин салдылар.
Эенерал Дмитри Багратиону, Ерис хан Ялийеви вя онларла белялярини Лелиня суигясдян сонра эцллялядиляр. Инди Гызыл орду дейилян гурум факт башсыздыр. Орду
кечмиш прапоршик вя подпрапоршиклярин цмидиня галыб.
Яли аьа Шыхлински онун сямимиййятиня бир тяряфдян инаныр, о бири тяряфдян
гялбинин дяринлийиндя шцбщя ону боьурду. О да цряйиндякиляри, Совет
щюкумяти дюврцнцн беш илиндя шащиди олдуьу ядалятсизликляри данышыб
йцнэцлляшмяк истяйирди. Амма ещтийат едирди… Фрунзе папиросуну атыб
айаьы иля язди:
- Сиздя - деди, эюрцрям ки, балаъа республика олсаныз да вязиййят орду
барядя пис дейил. Ики эцндцр эязиб эюрцрям. Мяним билдийимя эюря чар вя
мцсават дюврцнцн забитлярини, щятта сырави ясэярлярини дя ордуда
сахламысыныз. Чох да йахшы елямисиниз. Бу йягин ки, Сямяд бяйин вя Сизин
тяшяббцсцнцздцр. Биздя ися дейирляр ки, фящля кяндли эянъляри ордуйа чаьырын,
гой онлар команданлыг етсинляр. Ахы, истяр кяндлинин, истярся дя фящлянин
пешякар щярбчи кими йетишмясиня бир гяриня вахт эярякдир. Яввяла онларын
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яксяриййяти сырф савадсыздыр. Беля олан щалда савадсыз адамы командир
гоймаг олармы. Ялбят ки, йох!
- Михаил Василйевич, биздя щяля бундан гат-гат йахшы ола билярди. Кечмиш
Аз. ЧК-нын сядри намярд Семйон Панкратов олмасайды. О, бизя, бизим
ордуйа чох аьыр зярбяляр вурду. Ийирминъи илдя йцзлярля, минлярля ясэяр вя
забитляримизи, габагъыл зийалыларымызы эцллялятди, дидярэин салды, Сибиря
эюндярди. Мцсават эенералы кими йалныз Сямяд бяйля мян галмышам. Она да
Няриман Няриманов сябябкар олду. Дцз цч дяфя бизи щябс етди, сорьу-суал
мин ъцр баш аьрысы. Биръя она шцкцр етдик ки, анамыз намаз цстя имиш,
рящмятлик Няриман тез хябяр тутуб бизи хилас етди.
Гача-гача эялян ъаван бир капитан онларын беш алты аддымлыьында
дайанда:
- Иъазя Верин, йолдаш командан, мярузя едим. Бизим командир Сизи
нащара дявят едир.
Бикеф Михаил Фрунзе:
- Эедин биз дя инди эялярик,- дейиб цзцнц йенидян Яли аьайа тутду. - Мян
бурадан башга республикалара да эедяъяйям. Сяфярим бир айа гядяр давам
едяъяк. Хащиш едирям, бу мцддятдя эютцр-гой едясиниз. Москвайа
гайыданда бу мясяля барядя йеня дцшцнмяли олаъаьам.
- Фикирляшярям, бялкя бир чыхыш йолу тапдым. Щялялик сюз вермирям…
Фрунзе эцля-эцля:
- Сиз евдяки "эенералла" отуруб йахшы-йахшы дцшцнцб бир гярара эялин. Мян
юз адымдан да ханымыныза Ъан саьлыьы арзу едирям. Цмидим вар ки,
Москвада йенидян эюрцшяъяйик…
Тяяссцф ки, щямин ил октйабрын отуз бириндя командан М. В. Фрунзе
гяфлятян мцяммалы шякилдя вяфат етди. Ъярращиййя ямялиййаты апаран Мяркязи
Комитянин щякими, миллийятъя ермяни Погосйантс биъликля мящз Фрунзенин
бядянинин таб эятирмядийи анестазийа (кейляшдирмя)тятбиг етмишди.
Командан ъяращиййя столунда кечинди. Бу юлцмцн гясдян едилдийини
дягигляшдирян Фрунзенин арвады Софийа Алексейевна интищар етди. Йазычы
Борис Плинйак бу фаъиядян отузунъу иллярдя "Сюндцрцлмямиш ай дастаны"
ясярини йазды. Щямин повест она баща баша эялди. Ону 1937-ъи илдя
эцллялядиляр. Эенерал Яли аьа Шыхлински ися юмрцнцн ахырына кими (1943-ъц ил
августун 18) ъандан язиз билдийи вятяни Азярбайъанда галыб ишляди.
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ИЛК ЩЯРБИ МЕМУАРЫМЫЗ
Эенерал Яли аьа Шыхлински ичярисиндян чыхмыш олдуьу
Азярбайъан халгына бцтцн варлыьы иля садиг олуб, ону сонсуз
дяряъядя севиб. Яли аьа Шыхлинскинин "Хатирялярим"и сон
дяряъя мараглы вя ибрятлидир. Буну бцтцн вятянимизин эениш
охуъу даиряляриня тювсийя етмяли, ордунун команда щейяти
онунла таныш олмалы, топчулар ися юйрянмялидирляр.
Яли аьанын алдыьы щярби тярбийя, тящсил, ордуда хидмяти,
шанлы дюйцш фяалиййяти вя кечдийи йол еля бир щяйат нцмунясидир
ки, юз Вятянинин шяряф вя намусуну, азадлыг вя истиглалиййятини
горумаг кими мцгяддяс бир вязифяйя лайиг олмаг истяйян щяр
бир кяс ондан нцмуня эютцрмялидир.
Йевэени Барсуков,
эенерал-майор, щярб елмляри доктору,
профессор, Дювлят мцкафаты лауреаты

Биринъи ъярэядя солдан биринъи Ниэар ханым, дюрдцнъц ися щяйат йолдашы
эенерал Яли аьа Шыхлински (Чарское село, 1912)
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Дурьунлуг дедийимиз иллярдя шющрятли сяркярдямиз Яли аьа Шыхлинскинин
"Хатирялярим" щярби мемуарына изащлар вя гейдляр фясли ялавя етмякля йенидян
няшря щазырладым. (1982-1984). Китабы щансы няшриййата тягдим едирдимся бирики айдан сонра юзцмя гайтарырдылар ки, чар вя мцсават эенералы олуб, няшр
едя билмярик. Нящайят, мярщум халг йазычымыз Исмайыл Шыхлыйа мцраъият
етдим. Даща доьрусу, ондан кюмяк истядим. Говлуьу эютцрцб Исмайыл
мцяллимля бирэя няшриййата эетдик. Мцбащисяляр, йерсиз ирадлар башланды, ня
башланды…
Вцгарла яйляшиб, сябрля бу наданлары динляйян Исмайыл Шыхлынын явязиня
мян ясябляширдим. Йеримдя отура билмирдим. Онун сябриня щейран
галмышдым. Диниб ъаваб вермяк истяйирдим. Дцзц, Исмайыл мцяллимдян
чякинирдим. О бири тяряфдян дя бурдакыларын щамысы мяндян йашъа чох бюйцк
иди.
Гоъалар о гядяр "аловлу" данышырдылар ки, бири асгырды, бири юскцрцрдц,
цчцнъцсцнцн сяси хырылдалайанда Исмайыл Шыхлы ейниля гящряманы Ъащандар
аьа сайаьы сярт сясля:
-Гуртардыныз? - деди. Сизин цчцнцзя биръя суалым вар. Бу китабы 1944-ъц
илдя щамымызын йахшы таныдыьы философ-алим Щейдяр Щцсейнов йаздырыб, ъямиси
йедди мин нцсхя няшр етдириб. Еля бир вахтдакы Миръяфяр Баьыровун гылынъынын
далы да кясирди, габаьы да. Тябиидир ки, Сталин дя щакимиййятдя иди. Инди дейин
эюрцм, Сиз аьыллысыныз, вятянпярвярсиниз йохса Щейдяр Щцсейнов? Ня
дейирсиниз?.. Апараг бу китабы русъа, ермяниъя чап етдиряк? Юз няшриййатымыз,
юз дилимиз ола-ола…
Цчлярдян щеч бири динмяди. Отаьа аьыр, чох аьыр бир сцкут чюкмцшдц. Мян
фяхрля, щям дя бюйцк гцрур щиссийля дюйцшдян галиб чыхмыш сяркярдя - киши
кими яйляшян Исмайыл Шыхлыйа бахдым. Бахырдым вя дцшцнцрдцм ки, цряйи,
варлыьы Азярбайъан цчцн йаныб-йахылан Исмайыл Шыхлылар нийя аздыр… Амма
ютяри дя олса эюрдцм ки, язямятли Исмайыл Шыхлынын йарашыглы цзцнцн яти
ясябдян титряди. О, шцмшад бармаглары иля ейняйини дцзялдиб:
- Эедяк, Шямистан, - дейиб айаьа дурду. Бир-ики аддым атар-атмаз башда
яйляшян гоъа йумшаг сясля:
- Исмайыл, гой говлуг галсын, бахарыг, йухарыларла мяслящятляшярик, деди:
Исмайыл мцяллим сярт щярякятля эерийя дюнцб:
- Йухарылары бящаня эятирмяйин, - деди. Сиз китабы плана салын, йухарыларла
юзцм данышарам…
1984-ъц илдя эенерал Яли аьа Шыхлинскинин "Хатирялярим" китабы узун
язиййятдян вя мцбащисялярдян сонра "Азярняшр"дя рус вя Азярбайъан
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дилляриндя алтмыш мин тираъла няшр
олунду.
Йени няшр олунмуш "Хатирялярим"
китабындан цч нцсхяни Москвайа,
Щярби Совет Енсиклопедийасынын баш
редаксийасына
эюндярдим.
Ялавя
мяктуб да йазыб баш редаксийайа
ирадларымы да билдирдим ки, рус эенералмайорлары вя полковникляри щаггында
енсиклопедийанызда мягаляляр вар.
Амма эенерал-лейтенант Сямяд бяй
Мещмандаров, ня дя Яли аьа Шыхлински
щаггында сятир беля йохдур. Буну неъя
баша дцшяк? Ня цчцн беля шющрятли
эенералларын щаггында сяккиз ъидлик
"Щярби Совет Енсиклопедийасы"нда
гысаъа бир мягаля верилмяйиб. Яэяр
эенерал Шыхлински щаггында мялуматыныз
йохдурса, онун щаггында йазыб сизя билдириям. Щям дя эенералын китабындан
цч нцсхя Сизя эюндярирям, ордан даща эениш мялумат ала билярсиниз.
Дцз бир айдан сонра "Щярби мемуар ядябиййаты" редаксийасынын баш
редактору В. Макейевдян ъаваб мяктубу алдым. О, йазырды ки,
мяктубунузу вя эенерал-летенант Яли аьа Шыхлинскинин китабларыны алдыг.
Эенералын китабыны ряй цчцн ССРИ Мцдафия Назирлийинин Щярби тарих
Институтуна эюндярдик. Йахын эцнлярдя онлардан алдыьымыз ряйи сизя
билдиряъяйик.
Нящайят, 1986-ъы ил ийулун 26-да "Щярби няшриййат"дан севиндириъи ъаваб
алдым. Бу дяфя щярби-мемуар редаксийасынын баш редактор явязи А. Крйуков
йазырды ки, эенерал-лейтенант Яли аьа Шыхлинскинин китабыны редаксийада
охудуг вя онун йенидян чапыны щярби-тарихчи алимлярля мяслящятляшдик. Китаб
онларын да чох хошуна эялди, институт ямякдашлары "Хатирялярим" китабынын чох
гиймятли олмасыны хцсуси гейд етдиляр. Лакин китабын йенидян чап олунмасы
цчцн азы беш ил нювбяйя дурмаг лазымдыр.
Баш редактор А. Крйуков мяня эюндярдийи ъавабында М. В. Фрунзе
адына Щярби Академийанын Щярб-сяняти тарихи кафедрасынын баш мцяллими,
полковник Л. Зайтсевин эенерал-лейтенант Шыхлински китабынын йени няшри цчцн
йаздыьы ряйи дя эюндярмишди.
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Дцзц ряйи охудум фярящдян щейрятя эялдим. Она эюря ки, полковник Л.
Зайтсев бюйцк бир црякля вя щярарятля йаздыьы алты сящифялик макина йазысында
Яли аьа Шыхлинскини халгынын щягиги гящряманы, аловлу вятянпярвяри
адландырырды. Порт-Артур, Биринъи Дцнйа мцщарибясиндяки вя артиллерийа
сащясиндяки мисилсиз хидмятлярини хцсуси гейд едирди. Китабын йенидян чапына
там мясулиййятля редактор кими ъавабдещ олдуьуну билдирирди. Тяяссцфлянирди
ки, ня цчцн китаб республикамызда чох аз -ъямиси 30 мин (русъасы) тираъла няшр
олунуб. Бунлары она эюря гейд едирям ки, "Азярняшр"дя мяним китаба
йаздыьым изащлар вя гейдляр фяслиндя мящз бу сюзляри "халгымызын гящряман
оьлу, иэид эенерал"ы ихтисар етмишдиляр.
Ялавя олараг полковник Л. Зайтсев билдирирди ки, "Биринъи Дцнйа
мцщарибяси" адлы ири щяъмли хатиряляр, репартиожлар, очерк вя сянядляр
мяъмуясини няшря щазырлайырыг. Сизин эюндярдийиниз эенерал Яли аьа Шыхлински
китабындан "1916-ъы илин йайында Гярб ъябщясиндя" фяслини бцтювлцкдя мян
щямин мяъмуяйя дахил етдим. Китаб 1989-ъу илин тематик планына дахил
едилиб.
Щямин или 607 сящифялик мяъмуядя Яли аьа Шыхлинскинин хатиряляриндян бир
парча бу китабда дяръ олунду. Лакин Совет щакимиййяти даьылдыьына эюря
эенералын китабы Москвада ишыг цзц эюрмяди…

САНКТ-ПЕТЕРБУРГДА ИЙИРМИ ИКИ ЭЦН
Яли аьа Шыхлински щеч бир заман мянсяб далынъа
дцшмямишдир, онун щеч бир щимайячиси олмамышдыр. Хидмятдя
иряли эетмяк цчцн о, щеч бир интригайа ял атмамышдыр: мянсяб
юзц онун айаьына эялмиш вя о, кющня ордунун топчулуьунда
йцксяк вязифя газанмышса, бу ъящятдян тамамиля юзцня
борълудур.

Дювлят мцкафаты лауреаты, эенерал-майор,
щярб елмляри доктору, профессор
Йевэени Барсуков.

Санкт-Петербургда щямишя эур олан Садовайа кцчясиндя гядим бир бина
вар. Мяшщур рус йазычысы Салтыков-Шедринин адыны дашыйан кцтляви китабхана
бурада йерляшир. Мяни бу китабханайа мяшщур эенерал Яли аьа Шыхлинскинин
ингилабдан яввял чыхмыш китабы вя Петербург журналларында дяръ олунмуш
мягаляляри иля таныш олмаг арзусу эятирмишди.
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Ахтарыша "Рус журналы шюбяси"ндян башладым. 1912-ъи илдян фяалийятя
башлайан "Артиллерийа забитляри мяктябинин хябярляри" журналынын еля цчцнъц
нюмрясиндя Яли аьа Шыхлинскинин "Юз гошунларынын башы цстцндян топ атяши"
адлы ири мягаляси дяръ олунуб. Рус-йапон мцщарибясиндян сонра бу атяш
цсулу мяхтялиф фикирляря сябяб олубмуш. Бир чохлары дейирмиш ки, щцъум едян
пийада гошунуну щимайя етмяк цчцн бязян онун башы цстцндян атмаг
лазымдыр. Али рцтбяли заитлярин бир гисми бу атяш цсулунун юз гошунларына зяряр
веряъяйиндян ещтийат едир, даща доьрусу, ондан истифадя етмяк истямирдиляр.
Полковник Яли аьа Шыхлински ися бу мягалясиндя щесаблама вя схемлярля
сцбут едирди ки, бу цсул, гошунлар дцзянэащда дайаныб щядяфя анжаг йцз
сажен галанда горхулудур. "Бу мясафяйя гядяр, щеч бир шейдян ещтийат
етмядян атяш ачмаг олар. Дцшмян цзц бизя тяряф олан йамаъы тутдугда, бу
мясафя отуз-отуз беш сажен азалыр. Дцшмян бизимля цзбяцз олан башга бир
йамаъы тутдугда ися биз щцъум едян щиссямизи сцнэц вурушмасы башлайана
гядяр топ атяши иля щимайя едиб горуйа билярик". Щямин журналын 1914-ъц ил
феврал (22) нюмрясиндя "В. И" имзалы бир мцяллиф бу цсула йцксяк гиймят
веряряк артиллеристляря тювсийя едир ки, Порт-Артур дюйцшляринин иштиракчысы
Шыхлинскинин тохундуьу бу мясяляни дяриндян юйрянсинляр…
Бу йенилийя дюня-дюня гайыдан журнал юзцнцн "Редаксийадан" адлы
гейидляриндя эюстярир ки, Шыхлинскинин мягаляси топчу гошун командирляринин
эюрцшляриндя бюйцк вя ясаслы дяйишиклик йаратды.
Эенерал Яли аьа Шыхлински 1942-ъи илдя гялямя алдыьы "Хатирялярим" адлы
щярби мемуарында бу барядя йазыр: "Щяля 1924-ъц илдя Гызыл Орду
мяъмуяляринин бириндя бу мясяляйя истинад едилмишдир. Бу ъцр атяшдян
горхан скептикляр (Скентик- Щяр шейя шцбщя иля бахан адам) шцбщясиз ки, инди
дя вадыр".
Иллярин зярряъя саралдыб-солдура билмядийи журналы йенидян вярягляйирям.
Йцксяк кейфиййятли каьызда чап олунмуш мягалялярля, юлкянин айры-айры щярби
даиряляриндя гуллуг едян артиллерийачылар щаггында верилян хябярлярля йанашы
Шыхлинскинин мцхтялиф шякилляриня дя раст эялдим. Онун ордуэащда мяшг
заманы, тялябя вя забит щейятиля бирэя тясвир олунмуш шякиллярини ня шяхси
архивиндя, ня дя гощумларында эюрмцшдцм.
Журналын 1914-ъц ил феврал нюмрясиндя "1913-ъц илдя артиллерийа забитляри
мяктябинин йериня йетирдийи курсун щесабаты" верилиб. Гырх ики сящифялик
щесабат йедди фясилдян вя бир епилогдан ибарятдир. Ону артиллерийа забитляри
мяктябинин ряиси, артиллерийа эенералы Александр Николайевич Синитсин,
мяктябин ряис мцавини эенерал-майор Яли аьа Шыхлински вя Серэейев, щярби
тялим мейданынын ряиси подполковник Иванов имзалайыблар.
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Журналын сящифяляриндян юйрянирям ки, 1913-ъц илин пайызында артиллерийа
забитляри мяктябинин ряиси, артиллерийа-эенералы А. Н. Синитсин гоъалыьына эюря
истефайа чыхыр. Журнал бу мцнасибятиля Синитсинин портретини икинъи сящифядя дяръ
едир, щаггында бюйцк бир йазы верир. Яли аьа Шыхлинскинин бу мцнасибятиля
йаздыьы ики бянд шер дя дяръ олунур.
General-leytinant A.N.Sinitsına həsr olunur
Yorulmaq bilmədən sən uzun illər,
Öz ağır topuna sükançı oldun.
Hər dəfə əmrinlə birləşdi əllər,
Bir ailə kimi sənin mərd ordun.
Toplardır bədi məktəbimiz də;
Siz onun atası, tarix yazanı.
Ürəkdən salamlar göndərib sizə,
Hörmətlə önündə baş əyir hamı...
А. Н. Синитсин истефайа чыхдыгдан сонра дцз бир ил (1913-ъц илин пайызындан
1914-ъц илин октйабр айына кими-Ш. Н.) артиллерийа забитляри мяктябинин ряиси
вязифясинни эенерал-майор
Яли аьа Шыхлински апармышдыр. 1914-ъц илин октйабр нюмрясиндя журнал
"Редаксийадан" адлы мягалясиндя йазыр:
"Артиллерийа забитляри мяктябинин ряиси вязифясини ифа едян эенерал-майор
Яли аьа Шыхлински щазыркы мцщарибянин иштиракчыларына мяктубла мцраъият
едяряк дюйцшчцлярин, артиллерийанын фяалиййяти барядя билдиклярини тяфсилаты иля
йазмаларыны вя лазым олан цнвана эюндярмялярини хащиш етмишдир".
1914-ъц илин декабр нюмрясиндя журнал мяктябин гырх сящифялик иллик
щесабатыны дяръ едиб. Щямин щесабаты да мяктябин ряиси вязифясини ифа едян
эенерал-майор Яли аьа Шыхлински вя Серэейев, щярби тялим мейданынын ряиси
подполковник Иванов щазырлайыблар.
Чох кечмир ки, йухары даирялярдя, баш топчулуг идарясиндя мяктябя тязя
ряис тяйин олунмасы мясяляси мцзакиря олунур. Бюйцк кнйаз бу вязифяйя
эенерал-лейтенант Гаитинову мяслящят эюрцр. Лакин о, бу ишя щазыр олмадыьыны
билдирир.
Бюйцк кнйаз ъавабында дейир:
- Мян сизи анъаг бир иллийя тяйин едирям. 1914-ъц илдя ордуда ислащат
апармаг цчцн бюйцк программ щяйата кечириляъяк, онда сиз Одесса щярби
даирясинин топчу ряиси вязифясиня тяйин олунаъагсыныз. Мяктябя рящбярлик ися
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Шыхлинскийя тапшырылаъаг. Шыхлински мяктяб мцдири мцавини вязифясиндя аз
ишлядийиня эюря щазырда щярби мяслящятчилярими разылыьа эятиря билмирям.
Эенерал -лейтенант Гаитинов сорушур:
- Бяс бу бир илин ярзиндя мян ня едя билярям, ялащязрят?
- Сизин иши йахшы билян Шыхлински кими кюмякчиниз олаъагдыр.
- Онда иъазя верин, яввялъя онунла данышым.
- Данышын…
"Мяни телефона чаьырдылар. Эялдим. Щяйяъанлы бир сяс ешидилди.
- Салам, Яли аьа, сизинля данышан Гаитиновдур.
- Салам, Валери Михайлович, мяня иад гуллуьунуз?
- Мян ялащязрятин кабинетиндян данышырам. Мяня тяклиф едиляр ки, сизин
мяктябдя ряис ишляйим. Сиздян чох хащиш едирям ки, саат бешдян орду вя
донанманын клубуна эялясиниз. Щям бир йердя йемяк йейяк, щям дя
мяслящятляшяк.
Мян орайа эетдим. Гаитинов рящбярлийи юз цзяриня эютцрдц, мяним ися
мяшьяляляри апармаьыма разы олуб-олмадыьымы сорушду. Разылыг вердим. Тяшяккцр едирям, - деди…
Йени ряис эенерал-лейтенант Гаитинов даима аудиторийалара баш чякир, баш
гярарэащ забитляринин рящбярлийи алтында мцщазиря вя тактики мяшьяляляря эялир,
лакин бу мяшьялялярин эедишатына гарышмыр, бунларын щамысыны юз мцавининя
(Шыхлинскийя - Ш. Н.) тапышырырды".
Бу кичик епизод "Хатирялярим" китабындандыр. Шыхлинскини дямир йаддашы
чох шейи олдуьу кими щифз едиб сахланмышдыр. Мясялян, вахтиля (1907-ъи илдя)
мяктябин ряиси ону икинъи Константин топчу мяктябиня батарейа
командирлийи вязифясиня намизяд эюстяряндя Баш топчу идарясинин ряиси
эенерал Кузмин Каравайев эюзлянилян тяклифи рядд едяряк демишдир ки, "бу
вязифяйя "татар" (азярбайъанлы - Ш. Н.) йох, рус тапмаг лазымдыр.
Бцтцн бунлара бахмайараг, чар щюкумяти, чар орду щейяти эенерал Яли
аьа Шыхлинскинин явязсиз хидмятиня лагейд гала билмямишдир…
1912-ъи илдя артиллерийа мяктябиня мцавин тяйин едилян Шыхлинскинин
мцвяффягиййятиня севинянляр аз дейилдирляр. Она Русийанын, щятта хариъи
юлкялярин адлы-санлы топчулары тябрик телеграмлары эюндярмишляр. Баш Гярарэащ
Академийаынын профессору эенерал-майор А. А. Незнамов йазырды:
"Сизи вя рус артиллерийасыны тябрик едирям!".
Франса топчу забитляри мяктябинин мцдири Нолле ися цряк сюзлярини беля ифадя
елямишди:
"Рус топчу мяктябинин икинъи шефи (мяктяб мцдиринин мцавини икинъи рящбяр
щесаб олунурду-Ш. Н.)" тяйин едилмяйинизи ешитдим. Сизин симанызда рус
артиллерийасыны тябрик едирям!".
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Журналын нюмрялярини вяряглядикъя мялум олур ки, ясрин яввялляриндя
"Шыхлински цчбуъаьы" адлы щярби нязяриййя мцяллифиня бюйцк шющрят эятирибмиш.
Бу нязяриййя тякъя Русийада дяръ олунан щярби дярсликляря салыныб истифадя
олунмурдуabout weather. Ядябиййатлардан мялум олур ки, "Шыхлински
цчбуъаьы" Франса вя Австрийада да эениш йайылыбмыш. Мясялян, Франса топчу
дивизионунун командири майор лавер Шыхлински иля сющбятляриндян бириндя
демишдир:
"Франсайа елм цчцн чох ящямиййятли олан хейли материал апарырам. Бунун
цчцн сизя миннятдарам".
1913-ъц илин йайында эенерал Жоффре франсыз ордусунун он йедди няфярлик
забит щейяти иля Русийайа эялир. Онлар бир нечя эцн артиллерийа забитляри
мяктябинин програмы иля марагланырлар.
Франсызлар гысалцляли топдан юртцлц атяш цсулу иля бир командирин рящбярлийи
алтында батарейадан неъя атяш ачылдыьыны эюстярмяйи хащиш едирляр. Бцтцн атяш
цсулунун тяшкилиня командирлик Яли аьа Шыхлинскийя щяваля олунур. Эенерал
Шыхлинскинин тяшкил етдийи дягиг атяш цсулу вя гысалцляли аьыр топ атышы франсызлары
щейрятдя гойур. Онлар гысалцляли атяш цсулуну ( о вахта гядяр франсызларда
гысалцляли топ атяшиндян истифадя олунмурмуш-Ш. Н.) юзляриндя тятбиг етмяйи
еля орадаъа гят едирдиляр.
Бир ил сонра Русийайа эялян Франса президенти Паункаре Раймон рус
артиллеристляринин эенерал Жоффрейя вя онун щейятиня эюстярдикляри щюрмят
мцгабилиндя мцкафатлар эятирир. Бу мцкафатларын арасында эенераллара
мяхсус ъями ики фяхри "Леэион ордени" дя варды. Онун бири сцвари эенералы
Безовразова, икинъиси иля Яли аьа Шыхлинскийя тягдим олунур.
Яли аьа Шыхлинскинин щярби вя педагожи фяалиййяти иля йахындан таныш
олдугда бу мащир сяркярдянин мисилсиз истедадына гибтя етмяйя билмирсян.
1897-ъи илдя эянъ Яли аьа Шыхлински иля сющбят едян ийирминъи топчу
бригадасынын баш щякими Зеленски ондан сорушур ки, беля бир истедадыныз
олдуьу щалда нийя академийайа эетмядиниз?
Яли аьа Шыхлински ися ъавабында "иш беля эятирди" - дейя тявазюкарлыгла ъаваб
верир.
Бу эюрцшдя иштирак едян эенерал Баумгартен дя сющбятя гошулур:
"Академийаны нейляйир, академийа онун башыдыр".
Доьрудан да кечмиш рус ордусунда икинъи еля бир шяхс йохдур ки, гейри
миллятдян ола-ола, али щярби тящсил алмадан гыса бир вахда дюрд ил отуз алты
эцндян сонра нювбяти эенерал-майор рцтбясиня йцксялсин.
Яли аьа Шыхлински щярби хидмятдя беля тез, щям дя бюйцк сцрятля
ирялилямясинин илкин сябябини Рус-Йапон мцщарибясинин иштиракчысы олмасында,
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бир дя Топчу Забитляри Мяктябиндяки щярби - педагожи фяалиййятиндя эюрцрдц.
Яли аьа Шыхлинскинин 1908-ъи ил нойабрын 26-дан 1914-ъц ил ийулун 8-дяк
топчу забитляри мяктябиндя олан елми-педагожи фяалиййяти чох йцксяк
гиймятляндирилмишдир. О. цчцнъц дяряъяли "Мцгяддяс Владимир", еляъя дя
франсызларын забитляря мяхсус фяхри "Леэион ордени"ня лайиг эюрцлмцшдцр.
"Артиллерийа забитляри мяктябинин хябярляри" журналынын сящифяляри, орда
верилмиш айры-айры еланлар тясдиг едир ки, Яли аьа Шыхлински мяктябдя гошун
бюлмяляриндя вя Петербургун мцхтялиф елми йыьынъагларында щярби мювзуда
силсиля мцщазиряляр охумушдур. Бу мцщазиряляр Баш Гярарэащын ямриля
китабча шяклиндя чап олунмушдур. Онун "Дивизион мигйасында топчу
маневрляринин тяшкили цчцн тялимат", "Даь вя сящра артиллерийасы цчцн мясяля
вя мисаллар мяъмуяси", (1913-ъц илдян 1916-ъы илядяк цч дяфя тякрар няшр
олунуб-Ш. Н.) "Сящра топларынын ъябщядя ишлядилмяси" вя "Топчу забитляри
мяктябиндя подполковник Шыхлински тяряфиндян охунмуш мцщазирялярин
хцласяси" кими санбаллы китаблары чап олунмушдур. Хцсусиля, сонунъу китаб
топчулар арасында чох бюйцк шющрят газанмышдыр. Ону да дейяк ки,
артиллерийа забитляри мяктябинин мятбяясиндя чап олунан бу китаб мяктябя
хейли мядахил эятирир. Щямин эялирдян Яли аьа Шыхлинскийя гызыл пула 500 манат
мцяллиф щаггы верилир…
Бизя Яли аьа Шыхлинскинин индийядяк биръя китабы мялумдур. О да 1944-ъц
илдя ССРИ Елмляр Академийасынын Азярбайъан филиалы тяряфиндян рус вя
Азярбайъан дилиндя чап олунмуш "Хатирялярим"дир. Вяссалам. Бяс, йухарыда
адыны чякдийимиз китабларын талейи ня йердядир, щарда, кимдя, неъя сахланылыр?
Бах, бу суаллара ъаваб тапмаг лазымдыр.

КИТАБ АХТАРЫШ ЫНДА
Анкетлярин аь сящифясини долдурмагдан йорулурдум. Далбадал эенерал
Яли аьа Шыхлинскинин китабларыны сифариш верирдим. Сящяриси ъавабы цчцн эяляндя
ейни сюзляри охуйурдум. "Беля китаб йохдур. Мянбяни дягигляшдирин".
Мяни тяяъъцб бцрцмцшдцр. Ахы, мцяллиф юзц йазыр ки, беля бир китабым
чыхыб. Ону да билдирим ки, Яли аьа Шыхлински "Хатирялярим" щярби мемуарыны
анъаг йаддашына гцвяниб йазмышдыр. Юзц дя йетмиш сяккиз йашында!
"Хатирялярим"и йенидян чапа щазырлайанда дцзц шцбщяляндим: ахы ола билмяз
ки, бу йашда адам бу гядяр факты йадында сахлайа, рягямляри, тарихи
щадисяляри дягиг дейя билсин. Она эюря дя китабда ады чякилян шяхсиййятлярин
фамилийа вя рцтбясини, айры-айры щадисяляри бир даща щярби енсиклопедийа иля
йохлайыб тутушдурдум. Зярряъя сящв тапа билмядим. Она эюря дя мян
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эенерал Яли аьа Шыхлинскинин йаздыьы щяр бир факта там инамла йанашырдым.
Алтынъы эцнц анкетимя бахан нювбятчи гыз деди ки, сизи библиографийа
фондунун баш мцщафизячиси чаьырыр. Дяфтяр-гялямими йыьышдырыб онун йанына
эетдим. О, мяни "щцъумла" гаршылады:
- Щяля сизин кими инад адама раст эялмямишям. Бцтцн азярбайъанлылар
белядирляр?
- Хейир, - дедим,- ялимиздя ясаслы факт олмаса, биз щеч вахт йерсиз инад
эюстярмярик.
- Ахы сизя дюня-дюня дейирляр ки, беля бир китаб йохдур, сиз ися йеня дя
йазырсыныз. Щеч олмаса анкетляря щейфиниз эялсин. Юзцнцз фикирляшин, олмайан
шейи сизя щардан вя неъя веря билярик?
Мян йеня дя ял чякмядим:
- Сиз инанын, - дедим, - артыг он беш иля йахындыр ки, Шыхлинскинин щяйат вя
фяалиййяти иля мяшьул олурам. Онун рус вя Азярбайъан дилиндя хатирялярини
чапа щазырламышам. Йаздыьы йцзлярля факты дюня-дюня йохламышам, бир ишыг
уъу гядяр йанлышлыг эюрмямишям. О, юзц йазыр ки, 1910-ъу илдя Луга
шящяриндя беля бир китабым чыхыб. Юзцнцз фикирляшин, бундан сонра мян
нейлямялийям?
- Билмирям, -ъаван оьлан, - деди, - онун щаггында биздя биръя китаб вар.
О да Сабир Ибращимовун "Эенерал Яли аьа Шыхлински" монографийасыдыр. Сизи
гане едирми? Бюйцк Вятян мцщарибяси илляриндя Луга шящяри фашистляр
тяряфиндян даьыдылмышдыр. Бялкя китаб о вахт мящв олуб, бизя эялиб чатмайыб?
Кор-пешман гайыдыб оху залына эялдим, бурахылыш вярягяси алмаг цчцн.
Гяфилдян аьлыма бир фикир эялди. Тязя анкет эютцрцб долдурдум. Каталогда
ингилабдан яввял Лугада ня гядяр артиллерийайа аид китаб вя китабъа чыхыбса,
сифариш вердим. Йарым саатлыг фасилядян сонра столунун цстцндя ондан чох
китаб варды. Бир-бир вярягляйиб онларын ахырынъы сящифясиндя верилян еланлары
охудум. Цз габыьы галын, щяъмъя о гядяр дя бюйцк олмайан, 1911-ъи илдя
чап олунмуш "Артиллерийа забитляр мяктябинин анбарына сатыш цчцн гябул
олунмуш китаблар".
Йеддинъи китаб Яли аьа Шыхлинскинин "Сящра топларынын ъябщядя ишлядилмяси"
ясяри иди. Севиндийимдян эюзляримя инанмадым. Дюня-дюня бахдым. Ачыгайдын йазылмышдыр. "Шыхлински Я. 1910-ъу ил, гиймяти 70 гяп. Луга шящяри,
В.М. Курочкинин йени мятбяясиндя чап олунуб". Айаьа галхдым. Нювбятчи
гызын йанына эедиб йазыны она эюстярдим. Ордан бирбаша фондун баш
мцщафизячисинин йанына гачдым.
- Бахын, бахын…
Баш мцщафизячи мяни сакитляшдирди:
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- Юзцнцзя эялин, гойун ямялли-башлы бахым. О, ейняйи чыхарыр, охуйур, юзц
дя бяркдян. "Я. Шыхлински". Бяли, биз тяслим олдуг, ъаван оьлан, инди билдим
щарададыр. - Нина Григорйевна, - дейя йахынлыгдакы бир гадыны сясляди. Бир
бахын, бу азярбайъанлы бизи тяслим етди. Демяк, беля бир китаб вармыш.
Нина Григорйевна:
- Бу китаб олса олса щярби дярсликляр шюбясиндя олаъаг, - деди. Сифариши
тязяляйин…
Артыг бир щяфтядир ки, Сантк-Петербург бяйаз щавасына охшар бинада мяни
бир йазы столу эюзляйир. Беш йа да он дягигя, лап узаьы ийирмиъя дягигя
эеъиксям эяряк киминся дурмаьыны эюзляйям. Нащара гядяр дя юз "исти
йувасыны" тярк едян адам чох чятин тапылар. Она эюря дя сящяр саат доггуз
тамамда китабхананын гаршысында олмаьа адят елямишям.
Мяня мцвяггяти верилмиш вясигями тягдим едиб сорушурам.
- Зящмят олмаса, К-9178 нюмярли сифаирши йохлайын.
- Сизин истядийиниз китаб тапылыб, амма бир гядяр эюзлямяли олаъагсыныз…
- Йяни ня гядяр?
- Дягиг дейя билмирям… Бялкя бир эцн, бялкя цч эцн, бялкя бир щяфтя…
Она эюря дя щяр эцн эялиб йохламалысыныз.
Санкт-Петербург ятрафындакы ики шящяр Яли аьа Шыхлинскинин щярби фяалиййяти
иля баьлы олуб. Онлардан бири Луга, диэяри ися Чарскойе Село (индики Пушкин
шящяри- Ш. Н.) шящяридир. Яли аьа Шыхлински хатиряляриндя бу йерляри бюйцк
мящяббятля йад едир. Ингилабдан яввял артиллерийа забитляр мяктяби Чарскойе
Селода, бцтцн Авропада ян нцмуняви щярби тялим мейданы ися Луга
дцзянлийиндя йерляширмиш. Она эюря дя фцрсятдян истифадя едиб Чарскойе
Селойа эетмяк - Шыхлинскинин йашайыб-ишлядийи шящяри эюрмяк арзусу мяни
ращат бурахмырды…

АЗЯРБАЙЪАНЛЫ, ЙОХСА ПОЛЙАК?
Истиращят эцнц олдуьундан Литсей-музейя бахмаьа эялянляр даща чох иди.
Щава думанлы вя йаьышлы олса да, бюйцк нювбя вар иди. Шящярин гядим вя
зянэин тикилиляри, тякрарсыз эюзяллийи-сары хязялли ъюкя хийабанлары, узагдакы
думанлы мешяляр, "Сяссиз" эюлцн ъилвялянян ляпяляри доьурдан да инсаны валещ
едир.
Йанымда дайанан ейнякли киши ялиндяки гязети бцкцб эилейлянмяйя
башлады:
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- Баша дцшмцрям ки, бу бойда бинайа нийя аз адам бурахырлар. Ютян ил дя
бурада олмушам, онда беля дейилди.
- Яэяр ютян ил олмусунузса, бу ил няйинизя эярякдир?- дейя мян сющбятя
гошулдум.
- Еля демяйин. Эяряк тарихя дюня-дюня баш чякясян… Баьышлайын,
щардансыныз?
- Азярбайъанданам…
- Мян дя Тамбовданам. Эялин таныш олаг: биолоэийа елмляри
намизядийям.
Мян дя юзцмц тягдим етдим. Бурайа ня мягсядля эялдийими дедим. О,
тялясик сорушду:
- Йахшы, ай дост, бир дайан, Литсей щара, Азярбайъан щара? Мяэяр бурда
азярбайъанлылар да охуйуб?
- Дцзц, бу щагда щеч ня билмирям. Амма бир факты дягиг билирям ки,
халгымызын эенерал оьлу Яли аьа Шыхлински бурда, кечмиш Чарскойе Селода
хидмят едиб. Мян онун сораьы иля эялмишям. Вахдан истифадя Литсей-музейя
дя бахмаг истядим. Николай Харитонович щейрят вя тяяъъцбля:
- Мяэяр эенерал Шыхлински сизин халгын оьлудур?
- Бяли, неъя мяэяр?
- О, ки, полйакдыр.
Мян аъы-аъы эцлцмсцнцрям. Ейни заманда фикирляширям ки, бунун эцнащы
юзцмцздяди. Биз халгымызын шющрятли оьлуну йахшы танымырыг. Цстялик бязи
гялям сащибляримиз йерли-йерсиз она чар эенералы дамьасы вурублар. Еля
бурда, бу дар маъалада, неъя дейярляр, дяридян-габагдан чыхыб мцсащибими
баша салырам ки, о, полйак дейил, азярбайъанлыдыр.
Мян она Дювлят мцкафаты лауреаты, эенерал-майор, щярб елмляри доктору,
профессор Йеэени Захарович Барсуковун сюзлярини хатырладырам:
"Яли аьа Шыхлински ичярисиндян чыхмыш олдуьу Азярбайъан халгына бцтцн
варлыьы иля садиг олуб, ону сонсуз дяряъядя севиб, ейни заманда бцтцн
Русийанын вя бцтцн Советляр юлкясинин дя гызьын бир вятянпярври кими щямишя
Вятян йолунда ъанындан кечмяйя щазыр иди".
Николай Харинонович:
- Охумушам, - дейир, - онун щаггында. Мян биолог олсам да, тарихля
марагланырам. Ловьалыг олмасын, аз-аз тарихи роман вя йахуд елми-тарихи
ясяр олар ки, охумамыш олам. Александр Степоновун "Порт-Артур"у,
"Звонарйовлар аиляси" романлары столцстц китабларымдыр. Орада капитан
Шыхлински, эенерал Шыхлински гочаг адам кими тясвир олунур, фяхр етмяйя
дяйяр. Тясяввцр един ки, чар, Порт-Артурда удузан рус эенералларыны 306
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Стессели, Фоку, Смирнову вя башгаларыны мящкямяйя верди. Шыхлинскинин ися
яксиня, (1906-ъы илдя-Ш. Н.) мяшщур Эеорэи ордени иля тялтиф етди.
- Азярбайъанлы эенерал Шыхлински-гясдян "азярбайъанлы" сюзцнц тез-тез
ишлядирям ки, щямсющбятимин йадында йахшы галсын, бундан сонра щеч вахт
чашмасын, - юз хатирялярини йазыб. Щеч шцбщясиз ки, охумамысыныз.
- Хейр охумамышам. Няся раст эялмяйиб.
- Бизим Азярбайъанда няшр олунуб. Щюкмян эюндярярям…
- Йадыма дцшдц, - дейя Николай Харитонович севинъля билдирир. Онун
фамилийасына "Рус артиллерийасы Биринъи Дцнйа мцщарибясиндя" адлы китабда да
раст эялмишям. Амма йеня дейирям, мян бу эцнядяк ону полйак билмишям.
Инди сиз дейирсиниз азярбайъанлыдыр. Буну сцбут едян ясаслы бир факты вармы?
Илишмишдим, юзц дя мющкямъя. Йахшы ки, ял чамаданымда Яли аьа
Шыхлинскийя, онун щяйат йолдашы Ниэар ханыма аид материаллары, фотошякилляри
юзцмля эютцрмцшдцм.
- Литсей-музейдян чыханда щара эедяъяксиниз? - дейя сорушдум.
-Санкт-Петербурга, орда галырам, "Советски" мещманханасында.
- Ня хош тясадцф, мян дя орда галырам, он цчцнъц мяртябя, он
доггузунъу отаг. Ахшам гонаьымызсыныз, ятрафлы сющбят едярик…
Санкт-Петербургда ян чох севиндийим 1984-ъц илин бир октйабр эцнц олду.
Интизарында олдуьум китаб нящайят, тапылды. "Сящра топларынын ъябщядя
ишлядилмяси", мцяллифи полковник Шыхлински, Луга шящяри. 1910-ъу ил.
Артиллерийанын, хцсусян Рус-Йапон мцщарибясиндя, сящра артиллерийасында
дюйцшдя истифадя олунмасы гайдалары конкрет шякилдя ишляниб щазырланмыш вя
елми ъящятдян ясасландырылмышдыр. Китаб алты фясилдян ибарятдир.
Бу уьурлу эцндя В. Бертелсин 1912-ъи илдя Варшвада чап етдирдийи "Гуру
гала гошунлары вя аьыр сящра артиллерийасы тяряфиндян атяш ачылмасында
артиллерийа ъищазларындан истифадя едилмяси щаггында мялуматлар" китабыны
ялдя едиб, щяр икисинин сурятини чыхартдырдым. В. Бертелс китабынын икинъи
щиссясиндя полковник Шыхлински "Цчбуъаьы"нын артиллерийада бюйцк, явязсиз
ящямиййятиндян бящс едир: "Артиллерийа атяшинин апарылмасында "Шыхлински
цчбуъаьы" бюйцк рол ойнамышдыр. "Цчбуъаьын" ятрафлы шящри вя йазылышы илк дяфя
1912-ъи илдя чап олунмушдур.
"Шыхлински цчбуъаьы" тякъя рус артиллерийасында дейил, Франса, Исвечря,
Норвеч вя Австрийа артиллерийасында да бюйцк шющрят газанмышдыр".
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Э

енерал Яли аьа Шыхлинскинин гадыны Ниэар ханым Шыхлинскайа
щярби вязифядя ишляйян илк азярбайъанлы гадыныдыр. Ниэар
ханым биринъи империалист мцщарибясиндя орду сыраларында йаралылара
тибби йардым эюстярян гадын комитясинин сядри олмушдур.
Шыхлинскайанын "Русский инвалид" гязетинин 1914-ъц ил бир август
тарихли нюмрясиндя рус гадынларына мцраъиятнамяси, щям
вятянпярвярлик щисси, щям дя ифадяси етибариля диггятя шайандыр.
Ниэар ханым Азярбайъан ядябиййаты мясяляляри иля чох йахындан
мяшьул олмушдур. Бу фядакар гадын эениш мялумата вя йцксяк
мядяни сявиййяйя малик олагмла, Азярбайъан халгынын цмуми
инкишафы вя мядяни йцксялиши уьрунду баъардыьы гядяр чалышмышдыр.
ЩЕЙДЯР ЩЦСЕЙНОВ
Азярбайъан ЕА-нын щягиги цзвц,
фялсяфя елмляри доктору.

Шяхси щяйатында эенерал Яли аьа Шыхлински сонсуз бир мящяббятля
арвады Ниэар ханымы севян сядагятли бир яр иди.
Йевэени Барсуков,
эенерал майор, щярб елмляри доктору,
профессор, Дювлят мцкафаты лауреаты
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ЭЕЪИКМИШ ВЦСАЛ
(Сянядли щекайя)
Мяним юлцм тарихими севимли Ниэар
ханымын вяфаты эцнц иля щесаблайын.
Эенерал Яли аьа Шыхлински
Ниэар ханым Шыхлинскайанын
ийирминъи ясрин яввяляриндя чякилмиш
бир фото шякли вар. Шякилдя о, оьлу иля
бирэя тясвир олунуб. Бизя йахшы мялумдур ки, эенерал Яли аьа Шыхлински
иля ийирми ики иллик бирэя йашайышдан
Ниэар ханымын щеч бир ювлады
олмайыб. Бяс онда Хосров бяйин
атасы кимдир? Бунун гыса тарихчяси
вар.
Ниэар ханымын атасы Загафгазийа мцфтиси Щцсейн Яфянди
Гайыбзадя Яли аьанын анасы
Шащйямян ханымын ямиси оьлу иди.
Загафгазийа мцфтиси кими мясул
вязифядя чалышан Мирзя Щцсейн он
ики йашындан Яли аьанын тялимтярбийяси иля юзц мяшьул олмушдур.
Ону Тифлися эятириб Семйон Монастырсевин шяхси эимназийасына
(1871-1931)
охумаьа гоймушдур. Илляр кечяъяк
юмрцнцн сон илляриндя бу явязсиз йахшылыьы хатырлайан Яли аьа Шыхлински йазаъаг: "Ата-анам щямишя кянддя йашадыьына эюря мян тамамиля Мирзя Щцсейн Яфяндинин щимайясиня кечдим. Сонракы тярбийям бцтцнлцкля онун ялиндя олду. Бу адамын нясищятляри вя юрняк ола биляъяк шяхси щяйаты мяня о гядяр бюйцк тясир баьышламыш вя мяним хасиййят вя дцнйаэюрцнцшцмдя о гядяр
дярин из бурахмышдыр ки, мян щяр ъящятдя диггятя лайиг олан бу шяхсиййятя
борълуйам".
Яли аьанын тялим-тярбийясиндя явязсиз хидмятляри олан мцфти илк вахтлар гы309
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зы Ниэарла онун аиля гурмасына разылыг вермишди. Арада щяля щеч бир нишан-филан олмаса да Петербургдакы Михайловск топчулуг мяктябиндя тящсилини давам етдирян Яли аьа иля гызынын йазышмасындан да хябярдар иди. Мцдрик мцфти Мирзя Щцсейн йахшы билирди ки, гейри-ади истедада малик олан Яли аьанын чох
парлаг бир эяляъяйи вар. Она эюря бу издиваъын баш тутаъаьына гялбян разы иди.
1886-ъы илдя Яли аьа Петербург топчулар мяктябини дя биринъиляр сырасында
битирди. Она яла охудуьуна эюря пул мцкафаты вя бурахылыш имтащанында гызыл
саат щядиййя вердиляр. Подпоручик рцтбясиндя ону 39-ъу топчу бригадасына
хидмятя эюндярдиляр.
Арадан беш айдан чох кечся дя Яли аьадан щеч бир сяс-сораг йох иди.
Щямин вахтларда миллиййятъя Аъар олан кнйаз Мяммяд бяй Палавандов
Газах гязасына щаким тяйин етдиляр. Узун илляр Ставропол яразисиндя йцксяк
рцтбядя олан Мяммяд бяйи мцфти щяля эянълийиндян йахшы таныйырды. О
вахтлар Мяммяд бяйин бир нечя гощуму Гори Семинарийасында тящсил алырды.
О сябябдян дя Горийя тез-тез эялярди.
Мцфти Гори семинарийасында дярс дейяндя эюрцшцб достлашмышдылар. Дядябаба Вятяни Газаха щаким тяйин олунан Мяммяд бяйи тябрик етмяк цчцн
аилясиля бирэя Тифлися гонаг чаьырды. Еля бу гонаглыгда Ниэары эюрян Мяммяд бяйин арвады ону оьлу Дярвиш бяйя истяди. Гыз анасы Сяадят ханым дюнядюня ишаря вурду ки, Ниэар бибиси оьлуна истяклидир. Цстялик дя гызынын щяля кичик олдуьуну вя тящсил алдыьыны да хатырлатдыса мцмкцн олмады. Ня Мяммяд
бяй, ня дя инадкар арвады ял чякмядиляр. Зор-хош мцфтидян разылыг алдылар.
Мцфтидян сорушанда ки, Ниэарла Яли аьа бир-бирилярини чохдан севирляр. Инди
гызы Палавандовлара нийя верирсян. Яли аьада щансы гцсуру эюрдцн? Дахилян
язаб чякян мцфтинин ъавабы йарызарафат, йарыъидди беля оларды:
- Яли аьа щярбчидир, онун шяляси далындадыр. Бу эцн бу шящярдя, сабащ о бириндя йашайаъаг. О щям дя аьыллы вя истедадлыдыр. Щарда олса хюшбяхтлийини тапаъаг. Ниэары мян эюзцмцн нуру гядяр истяйирям. О, мяня йазы-позу ишляриндя ян йахын кюмякчидир. Ону эюзцмдян гыраьа гойа билмярям кясяси истямирям эцл кими балам йад шящярлярдя, эавурлар ичиндя йашасын.
Илляр ютдц, йашын цстцня йаш эялди. Амма илк севэисини щеч ъцр унуда билмяйян Яли аьа башга бирисиня кюнцл вериб евляня билмирди. 1906-ъы илдя ПортАртур мцщарибясиндян ад-санла гайыдан Яли аьа Шыхлинскини юз хащиши иля Чарскойе-Селода йерляшян "Артиллерийа забитляри мяктяби"ндя тящсилини давам етдирмяйя эюндярдиляр. Курсу бюйцк мцвяффягиййятля битирян подполковник Яли
аьа Шыхлинскини мяктябдя мцяллим сахладылар. Елмляри асанлыгла мянимсяйян
Яли аьанын тяртиб етдийи "Цчбуъаьы" мяктяб щейятиндя йахшы мянада сяс-кцй
галдырыб онун шющрятини артырды. Мяктябин ряиси онун ихтисасыны шурада мцза310
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киряйя гойду. Мцяллим вя профессор щейяти она забитляр цчцн йени мясяля китабы тяртиб етмяйи тапшырды. Мяктябин ряиси там артиллерийя эенералы Александр
Николайевич Синитсин ямр етди ки, няшр олунан китабда цчбуъаьын шярщи "Шыхлински цчбуъаьы" кими йазылсын.
1908-ъи ил нойабрын 25-дя Чарскойе-Селодакы Йекатерина сарайында Эеорэи Пабедоносев эцнц гейд олунаъагды. Императорун ямри иля бурайа дявят
олунанларын яксяриййяти Порт-Артур дюйцшляринин иштиракчылары вя Эеорэи кавалерляри иди. Онларын арасында Яли аьа да варды. Кавалерляр сырасында падшаща
тягдим олунанда Яли аьа саь айаьына лаклы, гяшянэ, сол айаьына ися мащуд
чякмя эеймишди. Император она диггятля бахыб хош тябяссцмля эцлцмсцндц:
- Ъянаб забит, - деди од-алов ичиндян чыхмыш Эеорэи кавалерляриндян сорушмазлар ки, нийя ахсайырсан? Мяэяр йараларыныз щяля дя саьалмыр?
- Ялащязрят, сол дизимин цстцндян алдыьым йара саьалмыр ки, саьалмыр. Гычым гатланыб ачылмыр. Еля щей чирк верир. Щякимлярин дедийиня эюря йара хейли
дяриня ишляйиб.
Император хяфифъя эцлцмсцндц:
- Сизя шяряфли Эеорэи ордени тягдим едир вя алты ай падшащ хязиняси щесабына Гафгаз суларында мцалиъя олунмаьы тювсийя едирям. Бахырам, Сиз ъаван
вя саьлам забитсиниз. Щяля узун мцддят ордуда гуллуг едя билярсиниз. Чалышын
ки, тез саьалын - дейиб Яли аьа Шыхлинскинин ялини сыхды.
Алты айлыг мязуниййятин ики айыны Йессентуки минерал суларында мцалиъя
олунан Яли аьанын йарасы хейли йахшылашды. Чохдан гцрбят еллярдя долашан Яли
аьаны кюнлц доьма ели-обасы, гощумлары истяди. Онун Газаха эялиши юзц иля
байрам ящвал-рущиййяси эятирди. Щамы ону эюрмяйя эялир, гонаг чаьырырды.
Гязетлярдя тярифлянян Порт-Артур гящряманыны щамы йахындан эюрцб щямсющбят олмаьы юзцня шяряф билирди. Щяр эцн евляри эюрцшя эялянлярля долу олурду.
Бир эцн Тифлисдян Мцфтинин бюйцк оьлу Бащадыр да Газаха эялди. Араларында
йаш фярги олса да Яли аьа Бащадыры чох истяйирди.
- Яли аьа, - деди анам сяни бизя гонаг чаьырыр.
- Бяс Мцфти неъя, чаьырмыр? Яли аьа зарафат етди. - Мян дявятсиз дя эяляъякдим. Анам да бир нечя дяфя бу барядя сющбят салыб. Амма бу эялиб-эедянин ялиндян имкан йохдур. Мян юзцмдя кяндим-кясяйим цчцн дарыхмышам.
Ахы, он илдян чохду мян Вятяня эяля билмирям.
Нечя иллик айрылыгдан сонра Яли аьа илк эянълик иллярини кечирдийи Тифлис вя
щеч вахт унутмадыьы Ниэарыны эюрдц.
Илляр ются дя Ниэар аз дяйишмишди, яввялки эянълик тяравятини сахламышды. Илк
эюрцшдя юзцнц шян эюстярян Ниэарын гялби кядяр вя нисэилли иди. Ики ил яввял яри
Дярвиш бяй Палавандов вяфат етмишдир. Онларын Хосров бяй адлы бир оьлу вар
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иди. О да ямиси иля Тцркийяйя эетмишди. Йахын эцнлярдя гайытмалы иди. Яли аьа
фцрсят тапыб Ниэарла айрыъа сющбят еляди. Сямими гялбля билдирди ки, ону унуда билмир.
Яли аьанын Ниэарла евлянмяк хябярини ешидян Шыхлинскилярин бязиляри ону
тющмятляндирди ки, гыз тапылмыр, сян эедиб дул гадын алырсан. О вахт Гайыбовлар бир гызы да бизя чох эюрдцляр. Мцфти тамащынын уъундан гызы вязифяли адамын оьлуна вермякля бизи тящгир етди. Инди сян тязядян онун дул гызыны истяйирсян. Яли аьа ися инадындан дюнмяди:
- Ниэар - деди, мяним илк мящяббятим, илк арзумдур. Ики дцнйа бир дя олса Ниэарла евляняъям, вяссалам. О ки, галды гыз, йа дул мясялясиня мяним
цчцн ня олса да гябулдур. Тяки илк севэим Ниэар олсун.
1909-ъу ил, октйабрын 27-дя гырх дюрд йашлы Яли аьа Шыхлински илк севэисиня
беля говушду.
Yəqin ki, Əli ağa Şıxlinskinin şeir yazmağından çoxlarınız xəbərsizsiniz.
Elə isə bu böyük sevgi hekayəsinə Generalın Nigar xanıma ithaf etdiyi şeirlə
bitirək...
Nə lazimdir mənə dünya,
Əgər yanımda yar olsa.
Kim istər malı-dünyanı,
Əgər yarı Nigar olsa...
УЛУ ВЯСИЙЙЯТИ ФАЙДАСЫЗ ОЛМАЗ
Йарын кюнлцн алайдым,
Дярдим йада салайдым.
Гисмят беля имиш,
Эяряк йалгыз галайдым.
Ел байатысы

Э

енерал Яли аьа Шыхлинскийя тале ювлад гисмят елямямишди. О, севимли
щяйат йолдашы Ниэар ханымын юлцмцндян сонракы щяйатыны тамамиля
артыг щесаб едирди. Бу, доьруданмы белядир, йохса шаир тябли мяшщур сяркярдямиз ютяри щиссями гапылмышды?
1931-ъи ил августун 12-дя вяфат едян Ниэар ханымдан сонра эенерал он цч
ил йашамышды. Бу он цч илдя тянща йашайан Яли аьа Шыхлински щяйатынын бир
аныны беля Ниэарсыз тясяввцр етмямишди. О, щяр ъцмя ахшамы севимли щяйат
йолдашынын гябрини зийарят етмиш, вяфатынын илдюнцмцндя ещсан вермишдир.
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Эюрцшдцйцм Шыхлинскиляр няслинин чохсайлы нцмайяндяляри мяня дюнядюня демишляр ки, эенералын ян чох севдийи инсан йалныз вя йалныз щяйат
йолдашы Ниэар ханым олуб. Яли аьа Шыхлински мяшщур "Хатирялярим" ясяриндя,
шерляриндя вя мягаляляриндя бу барядя сющбят ачыб. Биз дя бу мящяббятин
цлвилийиндян охуъулара аз-чох чатдырмышыг.
1983-ъц илдя Азярбайъан Дювлят Тарих Музейинин архивиндяки "Шыхлински
фонду"нда арашдырмалар апараркян аьзы баьлы бир мяктуба раст эялдим. Мави
рянэли зярфин цстцндя рус дилиндя беля йазылмышдыр: "Вясиййят. Мян юляндян
сонра ачмалы".
Мяктуб ялимдя бир мцддят кювряк щисслярин аьыр тясириндян гуруйуб
галдым. Эюзляримдя йаш думаны, бейнимдя гарма-гарышыг сюзляр фырланырды:
"ачым, ачмайым. Бу мцгяддяс кишинин рущу мяни лянятлянмяз ки...".
Мяктубу о бири цзцня чевриб йапышдырылмыш тяряфиня дюня-дюня бахырам.
Мяктуб баьлыдыр. 1943-ъц ил августун 18-дя Бакыда вяфат едян эенералын
юлцмцндян ися дцз 40 ил кечир. Кядярля кюкс ютцрцб чюля бойланырам. Феврал
айынын сазаьы санки уьулту лия ичяри долуб варлыьымы титрядир. Щяйат вя
фяалиййятини аз-чох юйряндийим эенерал Яли аьа Шыхлински билирям ки, чох
мараглы бир инсан олуб. Эцълц мцшащидяси, яла мцталияси вя эениш дцнйаэюрцшц
олан бу адам щеч вахт ютяри вя йа башдансовду иш эюрмязмиш. Онун шяхси
ялйазмаларыны арашдыранда эюрцрсян ки, хырдаъа бир гейди дя бюйцк мяна
кясб едир. Мяним йягиним иди ки, эенералын щяля охумадыьым
вясиййятнамясиндя дя мцдрик сятирляря раст эяляъям.
Бу анда аьлыма гярибя бир фикир дя эялди. Яэяр архив ишчиляри иъазя версяйди
бу аьзыбаьлы мяктубу эютцрцб эенералын йахын гощумларындан биринин
йанына эедяр вя онунла бирэя ачыб охуйардым. Мялумдур ки, вясиййят щяр
шейдян яввял йахын гощуму цчцн йазылыр. Мян дя истяйирдим ки, бу мяктубу
эенералын доьмасы мцдрик йазычы Исмайыл Шыхлы иля бирэя охуйам. Амма бу,
мцмкцн дейил. Инди бу мяктуб ади каьыз парчасы дейил. Мющцрляниб, гейдя
алыныб вя тарихи бир сяняд олуб. Бяс бу тарихи сяняд ня цчцн индийядяк щеч кяси
марагландырмайыб. Бялкя тядгигатчыларын растына чыхмайыб. Еля ися онда
мяним уьурумдур гаршыма чыхыб, ачсам щеч бир эцнащ сащиби олмарам.
Ещтийатла гялямин ити уъуну аьзыбаьлы мяктуба йахынлашдырырам. Гырх ил
гурумуш йапышган асанъа гопур. Ичярисиндян ади дяфтяр каьызында йазылмыш
дюрд вяряг чыхыр. Биринъисинин сярлювщяси : "Аиля вясиййятнамяси", 30 октйабр
1933-ъц илдя йазылыб. Икинъиси - "Язиз Бащадыр вя Варйа" (щямин тарихдя
йазылыб). Цчцнъц сярлювщясиздир, йалныз "3 йанвар 1938-ъи ил" тарихи гойулуб.
Дюрдцнъц : "Сон риъа (хащиш)", 13 март 1942-ъи илдя йазылыб.
Эенерал Яли аьа Шыхлинскинин "Вясиййятнамя"синин дюрдцнцн дя цзцнц
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кючцрцб евя гайыдырам. Йол бойу икинъи вясиййятнамядяки бир ъцмляни цряк
аьрысы иля юз-юзцмя тякрар едя-едя гялирям.
"Яэяр тале мяним бу севинъсиз щяйатымы узун мцддят давам етдирярся,
онда мяним "ямлакым" мяним дяфн олунма вя ян садя гябр дашы гойулма
хяръляриня беля бяс етмяз, бу щалда мяним вясиййятим эцлцнъ щал алмыш олар".
Охуъум, эенерал Шыхлинскинин вясиййятнамяляриндяки кядяр тякъя бу
ъцмлядя дейил. Онларын дюрдц дя тянща йашайан инсанын кядяр вя щясрятиля
долудур. Бурда онун севимли Ниэарына цлви мящяббятинин дя шащиди
олаъагсан.
Мян он бир ил яввял улу эенералымызын кядяриня шярик олдум.
Вясиййятнамяляри Сизя тягдим етмякдя биръя мягсядим вар: халгымыз цчцн
явязсиз хидмятляр эюстярмиш эенерал Яли аьа Шыхлинскинин никбинлийиня,
гайьыларына Сиз дя шярик олун. Улу вясиййяти файдасыз олмаз.

Аиля вясиййятнамяси

Мяним юлцмцмдян сонра, ямлакымдан ня галарса: мебел, габ-гаъаг,
эейим шейляри вя башга яшйалар, еляъя дя галмыш няьд пул мябляьини- щяйатымын
кимсясиз илляриндя мяня гайьы эюстярмиш щяким Бащадыр Гайыбова1 вя онун
арвады Гайыбовайа2 вясиййят едирям.
Йазыланлары юз шяхси имзам иля тясдиг едирям.
30 октйабр 1933-ъц ил, Бакы
Яли аьа Шыхлински

Биз мятнин алтында имза атмыш шяхсляр, агроном Нясрулла Ялизадя вя техник
Садиг Ялизадя шащидик ки, Яли аьа Шыхлински 30 октйабр 1933-ъц илдя бизим
иштиракымызла вясиййятнамяни тяртиб едиб, имзалайаркян там саьлам ягля вя
йаддаша малик иди.
1. Нясрулла Ялизадя. 2. Садиг Ялизадя.
***
Язиз Бащадыр вя Варйа!
Яэяр тале мяним бу севинъсиз щяйатымы узун мцддят давам етдирярся, онда
мяним "ямлакым" мяним дяфн олунма вя ян садя гябр дашы гойулма хяръляриня
беля бяс етмяз, бу щалда мяним вясиййятим эцлцнъ щал алмыш олар.
Лакин, она явяз олараг, унудулмаз щяйат йолдашым Ниэар ханымын
вяфатындан сонра, сиз мяни гайьы иля щяртяряфли ящатя едяряк, онсуз йашадыьым
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эцнляри мяним цчцн мцмкцн вя дюзцмлц етдийинизя эюря, мяним Сизя гаршы
олан миннятдарлыьымын щядди-щцдуду йохдур.
Бу гяни минняттарлыьы мян юзцмля гябр евиня апараъаьам.
Сизин мяня гаршы мярщямятинизя эюря Аллащ Сиздян разы олсун.
Сизи севян Яли аьа Шыхлински
Бакы, 30.Х-1933-ъц ил
3 йанвар 1938-ъи ил
Вясиййятнамя йазыларкян, мяним бязи гиймятли шейлярим вар иди ки, онлар
Бащадыр вя Варйанын мяня эюстярдикляри гайьы вя мяняви кюмякликдян ялавя,
мадди йардымларыны гисмян юдяйя билярди.
Лакин мян эюзлянилдийиндян дя артыг йашадым, сатмалы ня вардыса, сатыб
хярълядим вя бунунла да вясиййятнамя юз мянасыны итирмиш олду.
Яэяр евдя галмыш яшйаларын дяйяри дяфн мярасиминя вя садя гябр дашына
кифайят едярся, она да шцкр. Щеч бир ещсан вя елан лазым дейил.
Гощумлара телефон васитясиля, телефон йохса, мяктубла хябяр вермяк олар.
Гябир дашы йалныз онун цчцндцр ки, мяним адым унудулмаз щяйат йолдашым
Ниэар ханымын ады иля йанашы йазылсын.
Яли аьа Шыхлински
Сон риъа (хащиш)
1. Яэяр мян йатагда галасы хястя олсам, мяни хястяханайа эюндярин.
2. Яэяр хястяханада юлсям, няшими евя йох, хястяханадан гябристанлыьа
апарын.
3. Гязетдя елан вермяйин.
4. Дяфнетмя хяръляринин аз олмасына чалышын. Йорьан аьына бцкцлмцш ъясяди
рянэлянмямиш, цстцня аь килим салынмыш табута гойун.
5. Щеч бир ещсан вермяйин, буну етмяк щямишя эяряксиздир, мцасир
чятинликляри нязяря алсаг ися гябащятдир.
6. Мяня язиз олан Ниэар ханымын гябри иля йанашы гябри йасты тава дашы иля
юртцб, цстцня йазарсыныз: Яли аьа Шыхлински - щеч бир тарих лазым дейил.
Яли аьа Шыхлински
Бакы, 13.03. 1942-ъи ил

Ня табутун ичиня, ня дя табутун цстцня бир дяня дя олсун эцл гойулмасын.
Яли аьа Шыхлински
1. Бащадыр бяй Мирзя Щцсейин Яфянди оьлу Гайыбов (1878-1949) Яли аьа Шыхлинскинин гайныдыр.
1897-ъи илдя Тифлис эимназийасынын вя Харков дювлят Универстетинин тибб факултясини (1903-ъц ил) битирмишдир. онлар щям дя гоншу олмушлар.
2. Варвара Гайыбова доктор Бащадыр бяйин арвады Ш. Н.
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Юмрцн сон эцнляри
(Сянядли щекайя)

Тябият Яли аьайа бюйцк бир аьыл, мцстясна бир габилиййят вя
щярби истедад, мярдлик вя няъиб сифятляр, Вятян мцдафияси цчцн
чох файдалы олан фяалиййят ещтирасы иля долу ъошьун бир енержи вермишдир.
Йевгений Барсуков,
артиллерийа эенералы, профессор
Эюрцнцр гисмятди, бялкя дя бу талейин щюкмцдцр. Щяр нядися, ялли беш ил
бундан яввял эюрцлян иш Азярбайъанымызын щярб тарихиня явязсиз тющфядир.
Яэяр 1942-ъи илдя мяшщур философ-алим Щейдяр Щцсейнов юмрцнцн сон илляриндя дцнйа шющрятли сяркярдямиз Яли аьа Шыхлински иля эюрцшмясяйди,
Азярбайъан щярб мемуарынын тямял дашыны гойан "Хатирялярим" китабы да
йаранмайаъагды. Эенералын хатиряляри юлцмцндян бир ил сонра 1944-ъц илдя
ъями йедди мин беш йцз тиражла няшр олунду. Надир нцсхяйя дюнян бу гиймятли
китаб 80-ъи иллярдя тапылмады. Бу дюврдян башлайараг щярб тарихимизя эенерал
Яли аьа Шыхлински хатиряляриня охуъу "аълыьы" эцълянмишдир.
Республика Мцдафия Назирлийинин баш забити, полковник-лейтенант
Шямистан Нязирли, мярщум халг йазычысы Исмайыл Шыхлынын гайьысы иля эенералын
айдан ары-судан дуру хатирялярини 1984-ъц илдя кцтляви тиражла (60 мин) йенидян Азярбайъан вя рус дилиндя няшр етдирди. Китабы изащлар, гейдляр вя ялавялярля няшр етдирян Шямистан Нязирли топладыьы йени фактлар ясасында "Юмрцн
сон эцнляри" адлы сянядли щекайя йазыб.
***
Эенерал гоъалмышды, еля гоъалмышды ки, ня эюзц ямялли-башлы эюрцрдц, ня дя
гулаьы ешидирди, йериши дя о йериш дейилди. Ат белиндя, пийада ъябщяляр эязян
баталйонлара, алайлара, ордуйа сяркярдялик едян эенералын инди тярпянмяйя
щалы галмамышды. Дювлятин она вердийи бир нечя отагдан юзц цчцн анъаг бирини сахламышды. Онда да тяк тянща йашайырды. Оьулсуз-гызсыз, нявясиз-нятиъясиз.
316

ЭЦЛЛЯЛЯНМИШ АЗЯРБАЙЪАН ЭЕНЕРАЛЛАРЫ

Тале ону бу немятдян мящрум етмишди. Щяйат онун цчцн щяля адиляшмямишди. Никбин бахышы, язямятли вцгары, йашамаг ещтирасы вя дярин аьылы там
цстцндя иди. Ким ону кцчядя, байырда эюрцрдцся, фяхрля танымайана эюстярирди. - "Порт-Артур гящряманы, артиллерийанын аллащы Яли аьа Шыхлински!". Бу ады
1906-ъы илдя газанмышдыр. Щяр йердя ону беля нишан верирдиляр.
… Инди узагларда топлар динир, тцфянэляр атылыр, инсанлар гырылыр, кяндляр,
шящярляр даьылырды. Онун топчулуг вя артиллерийа щаггындакы тяклифляри бу
мцщарибядя дя ясэярляримизин кюмяйиня эялирди. Рус топчулуг елминдяки
кяшфляриндян хцсусян " Шыхлински цчбуъаьы"ндан вя "Шыхлински формулу"ндан
эениш истифадя олунурду. Эенерал ися дямир дарваза архасында сахланан пялянэ кими тяк-тянща галмышды.Йетмиш сяккиз иллик юмцр йолунда эенерал йашамаьына, дцнйайа эялмясиня зярряъя щейфслянмирди. Кечмишдян сющбят дцшяндя о, фяхрля дейирди:
… Мян юз кечмишимя сакит бир виъданла нязяр салыр вя мцасирляримин эюзляриня ъцрятля бахырам. - Стола сюйкяниб галын быьларыны ешяр, хейли сцкцт етдикдян сонра эцлцмсцнян эенерал - бу эцнляр дя бизим юмрцмцзцн гоъалыг чаьына
дцшдц, -дейярди.
Алтмыш илдян чох нцмуняви щярби гуллуьу она шан-шющрят эятирмишди. Узаг
Шяргдяки хидмяти, Рус-Йапон вя Биринъи Дцнйа мцщарибяляриндя, 19181920-ъи илляр дя Милли Ордудакы мисилсиз фяалийййяти бцтцн щярбичиляря нцмуня
эюстярилирди.
Бунларын щамысы Вятянин азадлыьы наминя эюрцлян ян хейирхащ, йадданчыхмаз хидмятляр иди. Эенерал хидмят иллярини хатырлайанда гялби нурла долур,
эюзцня ишыг эялир. Бу анларда санки узагларда атылан гялябя сораглы топларын
сясини беля ешидирди.
Ону йалныз тянщалыг сыхырды. Бу анларда дцнйада ян чох севдийи бир адамла сяссизъя данышмаг она тясялли верирди. Бу
Эенерал Яли аьа Шыхлински вя щяйат йолдашы Ниъар ханым Мирзя Щцсейн
гызы, 1926-ъы ил, Бакы шящяри
адам шякил олуб дивардан асылмышды. Дцз он ики илдян чох иди шякля дюнян
инсан онун пычылтыларына ъаваб вермирди. Онунла данышанда эенералын сяси бош
отагда якс-сяда вериб юзцня гайыдырды.
О, юзц кими гоъа креслода сакитъя яйляшмишди. Ютян эцнляри говуб хяйалындан, йаддашындан силмяк истяйирди. Кечмишя гайытмаг истяр-истямяз язиз
Ниэарыны хатырламаг демяк иди. О, бунсуз кечиня билмирди. Бу мцмкцн дя
дейилди. Бцтцн хидмяти бойу Ниэар онунла гоша аддымламышды. Сайсыз-щесабсыз ясэярляря зяриф ялляриля шяфа вериб щяйата гайтармышды.
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Отаг буз кими соймушду. Бакыйа, гаты думан эялмишди. Эюзя-эюрцнмяз
чисякдян нямлянмиш асфалт парылдайырды. Кцчялярдян эедиш-эялиш кясилмишди.
Ъябщя щяйаты кечирян шящяр санки кючмцшдц. Байагдан пянъяря аьзында
гуруйан эенералын йадына Совет Мялумат Бцросунун щяр саат радио иля верилян хябярляри дцшдц. Йахасындан эюдякчясинин ъибиня салланан гядим саатын
зянъирини чякиб ону ишыьа тутду. Сяккизя беш-цч дягигя галырды. Кцчядя телефон
диряйиндян асылмыш репродукторун алтына хейли адам йыьышмышды. Эенерал
пянъяряйя йахын отуруб, бурадан айдын ешидилян ъябщя хябярлярини динляди.
… Бу эцн Гызыл Орду щиссяляримиз Сталинград ятрафы дюйцшлярдя фашист эенералы Фридрих Паулйусун вя Фелдмаршал Фон Манштейнин ордусуну дармадаьын етмишдир. Хиласкар Гызыл Орду щиссяляри мцввяффягиййятля щцъуму давам
етдирир…
Инди гялябя там бизимлядир. Гудуз гясбкарын йувасы даьылаъаг…
Даща щеч няйи ешитмяйян эенерал евин ичиндя сцрятли аддымларла эязинирди.
Галын ъод быьлары севинъдян титряйирди. Севинъини бюлцшмяйя адам ахтарырды.
Эерийя дюнцб шякля баха-баха:
- Эюзцн айдын, Ниэарым, Вятян оьуллары гырды дцшмянин белини.
Шаир Видадинин нявяси олан эенерал бцтцн щяйаты бойу бир нечя шер йазмышды. Щямин шерляр ийирми ики ил бир йастыьа баш гойдуьу юмцр-эцн йолдашы
Ниэара щяср олунмушду. Инди она еля эялирди ки, гулаьы да ешидир, эюзц дя
эюрцр.
Радиода сон хябярлярин охунушу гуртарды. Азаъыг зяфяр маршындан сонра
диктор:
- Шаир Сямяд Вурьун микрофон гаршысындадыр, - деди.
Эур, аловлу шаир сяси шящяря йайылды:
Ай, елляр, обалар, эюзцнцз айдын!
Дцшмянин сяфляри позулур бу эцн!
Бизим гоч иэидляр няря чякдикъя,
Залымын мязары газылыр бу эцн!
Гапы дюйцлдц. О, ъялд ирялийя доьру эетди. Фикирляшди ки, йягин гоншум
Бащадурла Варварадыр, эязмякдян гайыдырлар. Фикриндян кечди ки, бу гялябя
мцнасибятиля щяр икисини юпсцн. Сорушмадан гапыны ачды. Ъаван, йад бир
адамы гапыда эюрцб юзцнц итирян кими олду.
Эеъдян-эеъ:
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- Кими истяйирсиниз? - дейя щяйаъанла сорушду.
Гапыда дайанан ъаван оьлан деди:
- Эенерал Яли аьа Шыхлински сизсинизми?
- Бяли, буйурун ичяри кечин.
Гонаг иряли бир аддым атыб ял узатды:
Академийанын елми ишчисийям. Мяни витсе-президент Щейдяр Щцсейнов
Сизин йаныныза эюндяриб. Тапшырыб ки, хатиряляринизи йазмагда Сизя кюмяк
едим.
- Йахшы еляйиб эялмисян, оьул, дцзц мяним цчцн чох чятиндир. Беля ки, яллярим ясир, эюзцм пис эюрцр, гулагларым да йахшы ешитмир. Анъаг щафизям, йаддашым щяля галыб. Щяр бир щадисяни, ящвалаты эцнцня, щятта саатына гядяр дя
хатырлайырам. - Сонра буз кими сойуг, кимсясиз отаьы эюстярди. - Ня билим, бу
шяраитдя мцмкцндцрмц?..
Сящяриси академик Щейдяр Щцсейновун юзц гоъа эенералын эюрцшцня
эялди. Эюркямли алим гаршысында дайанан уъабой, енликцряк эенерала щейранлыгла бахырды. Санки онун саьлыьына инана билмирди. Профессор Барсуковун
китабларында Яли аьа Шыхлинскинин адына дюня-дюня раст эяляндян сонра шяхсян алим юзц елми ишчи Аведйайеви мяъбур елямишди ки, гапы-гапы эязмяли олса
да, эенералы тапмалыдыр.
Алимля эенерал цзбяцз отурду. Ютяри дя олса, евя эюз эяздирян алим, бурада китаблардан вя гядим мебелдян башга гиймятли щеч ня эюрмяди.
Аьзы йарыачыг галан шкафдан бир дяст эенерал мцндири асылмышды. Эенерал
яли яся-яся столун цстцндяки сольун эцлцн яйилмиш будаьыны дцзялтди. Гонаг
титряк сясля:
- Йолдаш эенерал, - деди - бизим академийа эенерал- профессор Йевэени
Барсуковун йениъя няшр олунмуш ясярлярини алыб. Профессор дюрд ъилдлик "Рус
артиллерийасы Биринъи Дцнйа мцщарибясиндя" ясяриндя Сизин йалныз рус топчулары
арасында дейил, щям дя рус ордусунун эениш даирясиндя щюрмят вя нцфузунузу, Порт-Артур епопейасында сон дяряъя бюйцк шющрятинизи мящяббятля, ещтирамла хатырлайыр.
Байагдан сусан, гонаьыны динляйян эенерал тявазюкарлыгла:
- Щя, - деди, - аз-чох ъаванлыгда Вятян гаршысында хидмятимиз олуб.
Йевэени Захаровичля тяхминян ийирми ил бирэя гуллуг етмишик. Топчу забитляри
мяктябиндя, Луга шящяриндя, топчу эенерал мцфяттишлийиндя ишлямишик.
Щейдяр Щцсейнов ону тапдыьына ушаг кими севинирди. Фикриндя, цряйиндя
юзцнц данлайырды ки, халгымызын беля шющрятли оьуллары чохдур. Амма биз
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онлары итириб ахтармырыг. Бу эцн эюркямли рус профессору онун явязсиз хидмятини нащагдан хатырламыр. Юзц дя бир-ики йердя йох. Дцз гырх бир дяфя юз елми
ясяриндя онун щярби цчбуъаьындан, Биринъи дцнйа мцщарибясиндяки фяалиййятиндян аьыз долусу данышыр.
О, юзц иля эятирдийи китабы столун цстцня гойду. Сящифялярин арасында гойулан назик каьыз парчаларыны эютцрцб деди:
- Иъазянизля бир епизод охуйум, йягин ки, Сизин цчцн мараглы олъаг.
- Буйурун, - дейиб - аьыр ешидян эенерал стулуну бир аз да йахына чякди.
Дамары чыхмыш ири яллярини дизляри цстцня гойду. - Мямуниййятля гулаг асырам.
-"Эенерал Яли аьа Шыхлински 1916-ъы илдя Крево йахынлыьында алман мювгеляринин йарылмасы ямялиййатына, Гярб ъябщясинин онунъу орду ъябщясиндя
1917-ъи ил ийул ямялиййатынын топчулуг ъящятиндян щазырланмасына рящбярлик
етмишдир. Яли аьа Шыхлинскини щямишя юн мювгелярдя эюрмяк оларды. О, топчу
щиссяляринин йерлярини йохлайыр, топлары даща дцзэцн йерляшдирмяк цчцн эюстяришляр верир, онларын дюйцш ямялиййаталрыны изляйир вя рящбярлик едирди".
Щейдяр Щцсейнов сящифяни ахыра гядяр охуйуб вяряги чевирди. Сакитъя
отуруб ону динляйян эенерала бахды. О, кечмишдян эялян шан шющрятиня диггятля гулаг асырды. Думанлашмыш ейняйини чыхардыб ещмаллыъа силди. Ири сифятиндяки батыг ордулары щяйяъандан титряди.
- Бу сящифядя ися Сизин онунъу ордунун команданы олан вахт йаздыьыныз
бир рапортун мятни верилиб.
- Мараглыдыр, мян йцзлярля рапорт йазмышам. Эюрясян, щансы ямялиййатдыр
ки, бир тарихи факт кими щятта китаба беля дцшцб? Оьул, зящмятдян кечиб, риъа
едирям, ону да охуйун, - дейя, эенерал нязакятля хащиш етди.
"Топчу щазырлыьы башланды. Мцщарибянин цч или ярзиндя мян топчуларын бу
гядяр эюзял бир ямялиййатыны эюрмямишдим. Гошунларын рущу йцксялмяйя башлады. Щятта топчулара чох бюйцк тялябляр верян пийада да разы галмышды. Отуз
сяккизинъи корпусда пийадалар щазырлыьы тамамиля битмиш щесаб едиб, щятта
ону давам етдирмяк тяклифиндян ял чякди… щиссяляр щцъума кечдиляр, онлар
тянтяня иля йцрцйяряк дцшмянин ики-цч сыра сянэярини ашыб, онун батарейаларына чатдылар, дцшмян топларынын нишанэащларыны эютцрцб эятирдиляр"…
- Щя, йадыма эялди, - дейиб, эенерал синядолусу няфяс алды. Чох саь ол,
оьлум…
- Щяля гуртармамышам, йолдаш эенерал, - дейиб, Щейдяр Щцсейнов йенидян охумаьа башлады. О, эенералы севиндирдийиня юзц дя щядсиз дяряъядя шад
олмушду.
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- Яли аьа чох тялябкар вя забитяли командир олмагла бярабяр, ейни заманда ядалятли, хейирхащ, юзцня табе оланларын гейдиня галан бир адам иди. Онлар
Яли аьайа щюрмят едяр вя ону сон дяряъя севярдиляр…
- Бясди, оьул бясди, - дейиб, эенерал алимин биляйиндян тутду. Доста цзэюрянлик еляйиб Йевэени Захарович мяни лап чох тярифляйиб.
- Зяннимизъя еля хидмятиниз мугабилиндя дя Йевэени Захарович тяриф
йазыб. Амма сиз нядянся, еля тярифдян гачырсыныз.
- Ахы, ай оьул, биз о ишляри тяриф наминя эюрмямишик. Бу щяр биримизин
боръу иди, ону да пис-йахшы йериня йетирдик.
- Йолдаш эенерал, боръа галанда… - сусду, ъясарят елямяйиб еля-беля китабы вярягляди.
- Щя, буйур, оьул, няся сюзлц адама охшайырсан, де, утаныб чякинмя…
- Сиздян бир тявяггям вар, амма эяряк йох демяйясиниз…
- Оьул, бир де эюрцм ялимдян эялян ишдими. - кювряк-кювряк, мяэяр бу
ялдян-айагдан дцшмцш гоъа да киминся ишиня йарыйар?
- Йахшы олар ки, Сиз дя хатиряляринизи йазасыныз. Сизин хатиряляр бу эцн фашизмя гаршы юлцм-дирим мцбаризяси апаран ясэяр вя забитляримиз цчцн ян эюзял
тющфя оларды.
Эенерал китабы ялиня алыб, ейняйини эюзцня тахды. Китабын илк сящифясиня елябеля эюз эяздириб:
- Ай, оьул, - деди, - дцнян Сизин бир елми ишчиниздя эялмишди она да дедим.
Бу еля чятин ишди ки, тяк мян ющдясиндян эяля билмярям. Беля ки, лап ушаглыгдан щярби ишя олан мараьым, щярби эимназийада, Петербургдакы Михайлов
адына Топчулуг Мяктябиндя охумаьым, щамысы Рус-Йапон мцщарибясиндяки хидмятим, Cащан мцщарибясиндя вя ингилаб илляриндя олан бцтцн щадисяляр
тяфяррцаты иля йаддашымда галыб. Бу, эюрцнцр, юмрцмдя бир дяфя дя олсун араг
ичмямяйимдян, ят йемямяйимдян иряли эялир.Цмумиййятля, ушаглыгдан мяндян гумара вя инсана мяхсус олмайан яйлянъяляря гаршы нифрят вар. Бош вахтымы ат сцрмякдя, китаб мцталиясиндя кечирмишям. Бялкя она эюря дя йаддашдан йахшыйам. Амма гулагларым вя эюзлярим мяня вяфасызлыг едир. Бу да
эюрцнцр гоъалыгдандыр. Ахы, зарафат дейил, бу йолу мян ютян ясрин орталарындан эялирям.
Алим севинъля:
- Ейби йохдур, йолдаш эенерал, - деди, - эенералын хатирялярини йазмаьа
разылыг вермяйи онун щядсиз севинъиня сябяб олду.- мян Сизя кюмякчи верярям. Щисс еляйирям насазсыныз, яэяр етираз етмясяниз Сизя бир нюмряли хястяха321
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нада отаг айырардыг. Орада щям мцалиъя олунардыныз, щям дя хатиряляринизи
диктя едярдиниз. О адам эеъя-эцндцз сизинля бир отагда йашайаъаг.
- Мян етираз етмирям, - дейя эенерал гоъалара мяхсус хош тябяссцмля
эцлцмсцндц. - онсуз да евдя тяк-тянща дарыхырам. Щякимляр мцталияни дя
мяня чох эюрдцляр. Амма бир шейи дя демяк истяйирям. Сизин о алим йолдашын
эцнащы няди, сап-саьлам ола-ола хястя…
- Сиз онун цчцн наращат олмайын. О юзц буна црякдян разыдыр. Баша дцшцр
ки, бу хатирялярин щяр бир епизоду халгын азадлыьы йолунда язаб-язиййятляря
дюзян, одлу сянэярлярдя "Вятян уьрунда!" дейиб щцъума кечян ясэяр вя
забитляря щава, су гядяр эяряклидир.
- Мян щазырам, - дейя эенерал црякдян разылыг верди. Эур сясля, - бир шяртля
ки, лап ушаглыгдан башлайаъаьам. Чцнки ушаьлыьым мяним цчцн чох язиздир,
- деди. Сизя ону да хатырладым ки, кичик бир мцлкядар олан атам Исмайыл аьа
Яли Газах оьлу Шыхлински, ясли 1537-ъи илдян башлайан иэид бир нясля мянсуб
олуб. Бизим улу бабамыз Аьдолаг Мяммядаьа Газах гязасында иэидлийи иля
ад-сан газаныбмыш. Онун ики оьлу олуб. Бюйцк оьлу Шыхы чох аьыллы вя сакит,
кичийи Яли Газах ися чох иэид, амма дялисов бир адам имиш. Мян Яли Газахын
няслиндяням. Яввялляр икиси дя Газахлы кяндиндя йашайыблар. Шыхынын ювладлары
артыб бюйцйяндя эюрцнцр, торпаг сащяси азлыг едиб. Она эюря дя онлар бир
гядяр дя Гярбя кючцб бири Сыныг кюрпцнцн йанында, о бири дя Кцрцн сащилиндя
кянд салыблар. Индики Шыхлы кяндляри мяним улу бабамын адыны дашыйыр.
- Ешитдийимя эюря Сизин бюйцк шаир Молlа Вяли Видадийя дя гощумлуьунуз
чатыр?
- Чатыр, оьул, - эенерал фяхрля изащ етди. - Мяним анам Шащйямян ханым
Видадинин дост-доьма нявясидир. О дюврцн ики мящшур шаири дя бизим няслин
йетишдирмясидир. Казым аьа Салик вя Мустафа аьа Ариф Шыхлинскиляр ешитмисянми?
- Бяли, ядябиййат тарихиндя беля шаирляр вар. Амма щейф ки, чох аз шерляри
бизя эялиб чатыб. О да Фиридун бяй Кючярлинин хидмяти сайясиндя...
Алим щисс едирди ки, данышмаг, о илляри хатырламаг эенерал цчцн чятин дя
олса хошдур. Сящщяти она имкан вермирди. Щяйяъанланмыш эенерал дуруб ряфдян галын бир китаб эятирди. Вярягляйиб истядийи сящифяни тапды. Креслода яйляшиб дяриндян няфяс алды.
- Рящмятлик Фиридун бяй Кючярли эюр ня гядяр ъцнэлярдя, бохчаларда итиб
- батмагда олан Азярбайъан шаирляринин шерлярини цзя чыхартды. Йягин ки, бу
китабы охумусунуз. Эюрцрсцнцзмц, Казым аьа Саликин, Мустафа аьа Арифин
нечя шери верилиб. Юмрцнц Русийада сцрэцндя кечирян майор Мустафа аьа да
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бизим нясля мянсубдур. Мустафа аьа иля Казым аьа дейиляня эюря гардаш, йа
да ямиоьлу олублар. Диггят еля , эюр гцрбятдя Газахы хатырлайан Мустафа аьа
Ариф Саликя ня йазыр:
Билмям ня олду бизим Газах, Шямсяддин,
Эялмяди онлардан бир хябяр йягин.
Гязайи-илащи бу имиш щямин,
Эетди ялдян о дювранлар, аьларам!
… Сющбят еля ширинляшди ки, гонаг эетмяйи эенерал ися хястялийини унутмушду. Санки онлар бир-бирини нечя илляр иди таныйыб севирди. Алим цряйиндя
дейирди: "Щяр халгын тялхяйи дя вар, мящшур сяркярдяси дя,. Аьыллы халг шцбщясиз ки, сяркярдяси иля фяхр едир. Биз ися беля сяркярдяни итириб-ахтармырыг. Вахтиля
рус артиллерийасынын "аллащы" сайылан, халгымызын щярб тарихиня шанлы сящифя йаза
биляъяк инсан Ъяфяр Ъаббарлы адына кцчянин он дюрд нюмряли евиндя тяктянща юлцмцнц эюзляйир".
- Бяс щярбчи неъя? Няслиниздя Сиздян яввял щярбчи олубму?
- Бизим нясил ъянэавярлийи, тцндмяъазлыьы иля таныныб. Она эюря дя бизи
гязада "дялигазахлы" адландырыблар.
Яли Газахоьлу няслиндя биринъи савадлы адам мяним атам олуб. О, 1804ъц илдя Русийа-Иран мцщарибясиндя сцвари дястянин тяркибиндя вурушмушдур.
Атам Исмайыл аьа дюйцшдя хцсуси иля фярглянян, тялтиф олунанлар сырасында
олуб.
Шыхлинскиляр няслиндя Авропа цсулу иля там тящсилли биринъи Адам ися мян
олмушам.
Атам рус дилини билмяся дя, эюрцнцр она бюйцк щцсн-ряьбяти олуб.
Мяндян ийирми беш йаш бюйцк гардашымы чар конвойуна эюндяриб. Гардашым
атамдан алдыьы мадди йардымла юзцня мцяллим тутуб рус дилини юйрянир. Цч
илдян сонра забитлийя имтащан вериб, сцвари забити адыны алыр.
Мяня ися Авропа цсулунда щярби тящсил вермяк атамын ян бюйцк арзусу
иди. Она эюря дя мяни эютцрцб юзц иля Тифлися апарды. Анамын ямиси оьлу о
вахт чох мящшур олан, савадлы, бир чох азярбайъанлыларын тящсил алмасына
йахындан кюмяк едян Мирзя Щцсейн Яфянди Гайыбзадяйя тапшырды. Бундан
сонракы бцтцн фяалиййятим цчцн щям мцяллимим, щям дя гайынатам Мирзя
Щцсейня борълуйам.
Эенерал сусду. Эюдяк саггалыны, галын быьыны фикирли-фикирли сыьаллады.
Гонаьын сорьу-суалы ону щяйатынын илк эянълик чаьына гайтардыьындан цря323
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йиндяки, гялбиндяки нискили дя тярпятмишди. Эюрцшдцйц сайсыз-щесабсыз ясэярляри, достлары, танышлары, щамысыны еля бил гонаг юзц иля эятирмишди.
"Гайынатам" дейяндя, истяр-истямяз, Ниэарыны хатырлады. Башыны сюйкянъяйя
диряди. Дцнйанын аьрысы-аъысы кюксцнц дидирди.
- Щя, оьул, - дейясян китабын бир фяслини йазыб битирдик. Алим онун бярк
йорулдуьуну эюрцб айаьа дурду. Саьоллашыб айрылды. Сющбятдян сонра хейли
вахт юзцня эяля билмяйян эенерал нащар етмяйи дя унутмушду. О, фикря эетди.
Ютян эцнляр ону бярк йахаламышды. Диггяти мяъщул бир нюгтядя илишиб галан
ев сащиби фикрян щадисяляри илбяил бир-биринин йанына дцзцрдц.
… 1908-ъи ил ийирми беш нойабр. Чарскойе-Селода мцгяддяс Георги
Победоносев ордени эцнц байрам едилирди. Подполковник Шыхлинскийя яла
хидмятляриня эюря полковник рцтбяси верилирди. О, он иллик хидмяти боръуну цч
илдя йериня йетирмишди. Бу барядя йухары даирялярдя дя, ордуда да чох надир
бир щадися кими данышылырды. Сцлщ вахты бу, аьласыьмаз тялтифат иди.
Яли аьаны мяшщур Шибка гящряманы, пийада эенералы Николай Григорйевич
Столетова бурада тягдим етдиляр. Щярби советин цзвц Н. Г. Столетов чатылмыш
гашлары алтындан ири мави эюзлярини Яли аьайа дикиб, тямиз Азярбайъан дилиндя
деди:
- Танышлыьымыза чох мямнунам, ъянаб полковник.
Яли аьа донуб галды. Она еля эялди ки, гулаьы сяся дцшцб. Эенералын гаршысында щярби гайдада фараьат дайаныб тяяъъцбля:
- Мян дя щямчинин … сяси гырылды.
- Гуллуьунуз неъя кечир, фцсункар Гафгаз цчцн дарыхмырсынызмы?
- Ишин чохлуьу бязян буна имкан вермир. Лакин вятян щямишя вятян олараг
галыр. Мяэяр онун цчцн дарыхмамаг олармы ?
- Чохданмы айрылмысыныз Гафгаздан?
- Артыг сяккиз ил кечир ъянаб эенерал. Иъазянизля сорушмаг истярдим, яэяр
сирр дейился, бизим дили беля тямиз кимдян юйрянмисиниз?
Эенерал эцлцмсцнцб яркля ялини Яли аьанын чийниня гойду:
- Бу дили мян сизинкилярдян юйряняндя йягин ки, сян онда ушаг идин.
1860-ъи илдя Тифлисдя щярби хидмятдя олмушам. Севастопол компанийасындан сонра мяня штабс-капитан рцтбяси вериб, Гафгаз ордусунун баш эярарэащына эюндярдиляр. Онда ъаван бир азярбайъанлы иля таныш олдум. Бу адам
яряб, фарс дилиндя йахшы тящсиля малик олса да, рус дилини чох зяиф билирди. Бу диля
ися эцълц мараьы вар иди. Биз онунла достлашдыг, беля эярара эялдик ки, мян
она русъа, о да мяня азярбайъанъа дярс кечсин. Азярбайъан дилини билмяйян
адам Гафгазда чятин щярякят едя биляр. Буну Мартынов гуллясинин эцнащсыз
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гурбаны, бюйцк шаир Лермонтов да етираф етмишдир.
Ону да дейим ки, Сизин Азярбайъан дили бир нечя дяфя Шибка дюйцшляриндя
дя кюмяйимя чатыб. Сон щямлялярин бириндя ясир алдыьымыз мяшщур тцрк сяркярдяси Щаъы Осман Пашаны мян азярбайъанъа данышдыранда онун эюзц кяллясиня чыхды. Додагалты дейиниб, щирсля эюзлярини цзцмя бярялтди:
- Эавура сатылан гафгазлы, - дейя мяни тящгир етди.
- Лцтфян дейин, ъянаб эенерал, о дярс алдыьыныз адамын адыны хатырламырсыныз ки…
- Ялбяття, хатырлайырам, Мирзя Щцсейн Яфянди - эенерал ани олараг фикря
эетди.
Яли аьа Шыхлински дярщал севинъля сорушду:
- Гаибзадя, елями?
- Бяли, мяэяр Сиз дя ону таныйырсыныз?
- Неъя танымайым. Щцсейн Яфянди мяним анамын доьмаъа ямиси оьлудур. Щям дя мяним гайынатамдыр. Мян дя ондан дярс алыб бу рцтбяйя чатмышам.
- Эюрцрсцнцз, таныш чыхдыг. Бу чох йахшы олду. Ахтарылса, сиз гафгазлылар
щамыныз бир-биринизя гощумсунуз. Вахтыныз оланда бизя буйурун, ъянаб полковник, Сизи Гафгаз чайына гонаг едярик.
- Ъянаб эенерал, иъазя версяйдиниз мян дя Сизи кечмиш достунузун гызы
Ниэар ханымын биширдийи Гафгаз пловуна дявят едярдим…
- Бюйцк мямуниййятля…
Яли аьа Шыхлински Узаг Шяргдяки хидмят иллярини, Чиня сяфярини, Рус-Йапон
вя Биринъи Дцнйа Мцщарибясиндяки иштиракыны, Азярбайъанда хидмятини,
Няриман Няриманов, эенерал Сямяд бяй Мещмандаров, Мяммяд бяй
Сулкевич, Щябиб бяй Сялимов, Михаил Фрунзе, Ябдцлщямид бяй Гайтабашы
кими дювлят
хадими вя мяшщур сяркярдялярля эюрцшлярини хатырлайыр, титряк
гялями иля хырдаъа гейдляр едирди.
О эцндян унудулмуш гоъа эенерала фярди тягацд кясилди. Щякимляр щяйяъанланмамаьы тапшырырдыларса да, бу, мцмкцн олмурду. Даим юн хятлярдя,
мцщарибя мейданларында дюйцш ямялиййатларынын мащир сяркярдяси щяйяъансыз даныша билмирди.
1943-ъц илин апрелиндя китабын сон сящифялярини диктя едян эенерал вятяндашлыг боръуну хатырлайараг дейирди: "Ичярисиндян чыхдыьым халгыма вя онун юзц
цчцн сечмиш олдуьу щюкумятя щямишя сядагятля хидмят етмишям, едирям вя
едяъяйям".
Бцтцн варлыьы иля халгыны сонсуз ещтирамла севян эенерала ня китабынын чых325
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масыны, ня дя халгымызын ъащаншцмцл гялябясини эюрмяк гисмят олду.
Эяляъяк нясилляря онун бюйцк бир яманяти галды. Ибрятамиз щяйат йолуну,
щярби хидмятини айна кими эюстярян мяшщур "Хатирялярим" китабы юлцмцндян
бир ил сонра ишыг цзц эюрдц. Топчу щиссяляри иля танкларын ачыг цсулу кими аьыллы
тяклифляри дцшмяни мящв етмякдя дюйцшчцляримизин кюмяйиня эялди.
Дювлят мцкафаты лауреаты, щярби елмляр доктору, артиллерийа тактикасы профессору Йевгений Захарович Барсуков китаба йаздыьы мцгяддимядя буну
бир даща тясдиг едирди:
"Гызыл Ордунун артиллерийасы юзцнцн мющтяшям гцввясини йарадаркян
тякъя бу эцнцн наилиййятляриндян истифадя етмямиш, тякъя эяляъяйя бахмамыш,
ейни заманда кечмишдян бцтцн файдалы вя лазым оланлары да эютцрмцшдц. О,
кющня рус ордусунда олан ян йахшы дюйцш янянялярини мянимсямишдир.
Дюйцш яняняляри вя кющня рус артиллерийасында йахшы ня вардыса, щамысы
эенерал-лейтенант Яли аьа Шыхлински иля ялагядардыр".
1944-ъц илдя ися профессор республика Елмляр Академийасына эюндярдийи
мяктубда йазырды:
"Щюрмятли йолдаш Щцсейнов! Яли аьа Шыхлинскинин китабындан алты нцсхя
эюндярдийиниз цчцн сямими гялбдян тяшяккцр едирям. Щямин китаблары маршал
Воронова, Йаковлева, Прочкойа, Хохлов вя Самсонов йолдашлара вермишям.
Бундан ялавя, яэяр мцмкцнся, ССРИ ЕА Тарих Институтунун директору,
академик Грекова, бизим шанлы Гызыл Ордунун команданлыьынын Яли аьа
Шыхлинскинин "Хатирялярим" китабы иля марагланан бязи цзвляриня вермякдян
ютрц даща алты нцсхя эюндярмяйинизи Сиздян хащиш едирям".
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ЭЕНЕРАЛ ЯЛИ АЬА ШЫХЛИНСКИНИН
МЦДРИК ФИКИРЛЯРИНДЯН
- Ади бир инсан юзцнц дащи щесаб
едярся, демяк о, ян кцт бир адамдыр.
- Инсан ня мялякдир, ня дя щейван;
анъаг юзцнц мяляк щесаб едяндя,
щейван вязиййятиня дцшцр.
***
1920-ъи илдя ийирми сяккиз апрел
чевирилишинин сящяри щябс олунан эенерал
Яли аьа Шыхлинскийя болшевик чекисти беля
бир суал вермишдир:
- Щансы сийаси партийанын вя йа
ингилабын мянафейини мцдафия едирсиниз?
Эенерал Яли аьа Шыхлинскинин ъавабы:
- Щяр бир ингилаба якс-ингилаб кими
йанашырам, щеч вахт беля шейляря
гошулмамышам, гошулмаздым да...
***
1918-ъи илдя эенерал Яли аьа Шыхлински Эянъядя йени йаратдыьы Ялащиддя
Азярбайъан Корпусунун ясэярляри гаршысында чыхыш едяряк демишдир:
- Азярбайъанлылар бирдяфялик билмялидирляр ки, доьма орду ясла тянбялхана
дейил вя онун мювъудлуьу щяр щансы бир азярбайъанлынын мадди рифащыны даща
да йахшылашдырмаг цчцн йаранмайыб. Орду халгын истинадэащыдыр- бура халгын
ляйагятли оьуллары эялмялидир.
***
Ийирминъи илин апрел чеврлиши эцнляриндя Мусават щюкумятинин Дахили Ишляр
назиринин мцавини Шяфи бяй Рцстямбяйов Яли аьа Шыхлинскидян сорушмушдур:
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- Щя, ъянаб эенерал, гачмырсынызмы?
- Юз вятянимдян нийя гачым ки?
- Сизи юлдцрярляр.
Аьыр тябиятли эенерал тямкинини позмадан ъаваб вермишдир:
- Эялянляр аьыллы адам олсалар, мяни юлдцрмязляр, чцнки мян онларын
ишляриня йарарам. Ахмаглардан ися, щеч йердя ъаныны гуртара билмязсян.
Буна эюря дя, Вятянимин адама ещтийаъы олдуьу бир заманда, мян ону
гойуб щеч йеря эетмярям.
***
1880-ъы илдя Тифлис кадет корпусунда тящсил алан курсант Яли аьа Шыхлински
бир эцн достлары иля шящяря эязмяйя чыхыр. Курсантлар эцълярини сынамаг цчцн
эцъ тярязисиня йахынлашырлар. Щамы бир-бир юз эцъцнц эюстярир. Яли аьайа да
тяклиф едирляр. О, дейир ки, эялсяниз мян буну дивардан тамам гопардам (О
вахтлар эцъ сынанан тярязи йумругла вурулмурду. Дивара бяркидилирди, эцъ
сынайанлар ону юзляриня тяряф дартырды).
Йолдашлары дейир:
- Яли аьа, зарафат елямя, алтыйа, йеддийя гядяр чякя билсян галибсян.
Тярязичи:
- Бала, яввял чяк, сонра юйцн, - дейиб она кинайя иля бахыр.
Яли аьа вар гцввяси иля еля чякир ки, эцъ сынанан тярязи дивардан йерли-дибли
гопур.
Тярязичи:
- Бала, - дейир, сян доьрудан да эцълц имишсян, бу эцъля юйцнмяйя щаггын
вар. Бешя гядяр чякяня алты манат дцшцр. Сян ися ону йерли-дибли гопартдын.
Ал, мцкафатын он манатдыр.
Яли аьа:
- Мяня он манат лазым дейил. Мян истядим билясиниз ки, тярязинизи дибиндян
чыхардан оьуллар да вар - дейя ъаваб верир.
Вятяня мящяббят аиля вя мяктябдян башлайыр.
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ГАЪАР НЯСИЛИНИН ЭЕНЕРАЛ
ОЬУЛЛАРЫ
Азярбайъанда еля мяшщур нясилляр вар ки,
щяким, мцщяндис вя елм хадимляри йетишдирмякля йанашы, онларын щярбчи оьуллуры да олмушду. Щяля Империйа вя Ъцмщуриййят дюврцндя Нахчыван кянэярлиляриндян беш, Бакыхановlардан цч, Йадиэаровлардан дюрд, Ъаванширлярдян дюрд, Талышхановлардан беш,
Шхилинискилярдян ики, Новрузовлардан цч, Гаъарлардан сяккиз няфяр эенерал йетишмишдир.
Тарихи гайнаглар имкан верир ки, бу
эун Гаъарлар щаггында ифтихарла сющбят
ачаг. Диэяр Оьуз тайфалары кими Йахын вя
Орта Шярг тарихинндя Гаъар оьулларынын
нцмайяндяляри мцщцм рол ойнамышлар.
Онларын эцъц иля Азярбайъан Сяфяви дювлятинин тямял дашы гойулмушдур. Гарабаь вя Эянъя бяйлярбяйлийини бу тайфанын сяркярдяляри идаря етмишляр. Гаъарлар няслинин йедди оьлу yüz iyirmi doqquz il - 1796-ъы илдян та 1925-ъи илядяк Иран
шащы олмушлар.
Qacarlar nəslinin yeddi oğlu 129 il -1796-ci ildən 1925-ci ilədək İran şahı
olmuşlar. Ağa Məhəmməd şah (1796-1797), Fətəli şah (1797-1834),
Məhəmməd şah (1834-1848), Nəsrəddin şah (1848-1896), Müzəfərəddin şah
(1896-1907), Məhəmmədəli şah (1907-1909) və Əhməd şah (1909-1925).
Görkəmli tarixçi-alim Abbasqulu ağa Bakıxanov yazır: “Qacarlar tayfası
Cəlayır türklərindəndir, iki yüz min ailədən ibarət olub. Onlar Çingiz xanın
nəvəsi Hülaku xanın əmri ilə İrana köçürülmüşlər. Qacarların tarixini yazan
Əbdürrəzzaq bəy “Məasiri-sultaniyə” adlı əsərində deyir: Abaqa xanın əmrilə bu
tayfanın rəislərindən Sərtaq adlı bir nəfər Arqun xana əmabəy təyin edilib,
Xorasan və Təbəristanda qoşun başçısı olmuşdu. Onun Qacar adlı bir oğlu vardı,
bu tayfanın çoxu onun nəslindəndir. Qacarlar bir çox zaman keçdikcə Rum və
Şam vilayətlərinə getmişlər. Əmir Teymur onlardan əlli min ailəni gətirib İrəvan,
Gəncə və Qarabağ ərazilərinə yerləşdirmişdir. Onlar gündən-günə artıb, cah və
cəlal sahibi oldular. Qacar əmrlərindən bir çoxuda Səfəvilər döründə etibarlı
hökumət adamları olub, İrəvanda və Şirvanda yüksək iqtidara malik idilər.
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İrəvan hakimləri həmin nəsildən olmuşdur. Gəncə və Qarabağ hakimləri də
Ziyad oğlu ləqəbi ilə, Xudafərin körpüsündən başlayaraq Sınıq körpüdən yuxarı
olan Şülaver kəndinə qədər hökmranlıq edirdilər.” (A. Bakıxanov “Gülüstaniİrəm” əsəri, Bakı, 1951-ci il nəşri, səh. 179.)
1804-ъц илдян ишьалчы Рус ордусуна гаршы иллярля гящряманлыгла дюйцшляр
апаран Иряван сяркярдяси шащзадя Щясян хан, эянъяли Ъавад хан Гаъарлар
няслинин нцмайяндясидир.
Гаъарлар нясилинин нцфузлу нцмайяндяси олан шащзадя Ябдцлсямид Бящмян
Мирзя Аббас Мирзя оьлу (1811-1884) тарихчи-алим кими халгымыза аз да олса
таныдылыб. О, щям дя чох сайда йахшы оьул-гыз атасы олуб. Шащзадя Бящмян Мирзянин гануни олараг евляндийи он алты арваддан алтымыш цч ювлады олуб. Онларын
отуз бири оьлан, отуз икиси гыз иди. Шащзадя алтымыш цч ювладынын щамысына али тящсил вермиш, халгымыз цчцн йарарлы шяхсиййятляр бюйцтмцшдцр.
Онун отуз бир оьлунун сяккиз няфяри зяр эенерал пагону дашымышдыр: Рзагулу
Мирзя, Ямир Казым Мирзя, Ямянулла Мирзя, Фейзулла Мирзя, Мящяммяд Мирзя, Мащмуд Мирзя, Ябдулсямяд Мирзя вя Шяфихан Мирзя Гаъарлар.

General-mayor Mirzə Rza xan Daneş
(1853-1937)
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ЭЕНЕРАЛ ШАЩЗАДЯ - ЯМИР КАЗЫМ МИРЗЯ ГАЪАР
(1853-1920)
Де тарих, ня аъы хябярлярин вар!...
Боьулмуш ня гядяр щаг данышанлар.
СЯМЯД ВУРЬУН.

Ш

ащзадя Бящмян Мирзянин отуз бир оьлунун
он сяккизиндян чоху щярби
гуллугда олмушдур. Бяс Совет щакимиййяти илляриня гядяр
саь галан бу оьланларын сонракы талейи неъя олуб?
Онларын он беш няфяринин
Азярбайъан Демократик
Республикасынын ордусунда
хидмят етмяси барядя архив
сянядляриндя мялумат вар.
1918-ъи илдя полковник Хосров Мирзя Гаъар Биринъи
Азярбайъан сцвари алайынын
командири олмушдур. Полковник Сейфулла Мирзя Гаъар ися Баш Гярарэащда интендант шюбясинин ряиси иди.
Эенерал Ямир Казым Мирзя
Гаъарын щярби назир Сямяд
бяй Мещмандаровун адына
йаздыьы рапорт Республика
Йени Тарих Мяркязи Дювлят
Архивиндя сахланылыр. Эенерал Ямир Казым Мирзя Га332
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ъарын 1918-ъи ил декабрын 1-дя вятянпярвяр рущда йаздыьы рапортда онун
юмцр йолунун индийядяк ачылмайан сящифяляри дя вар:
"Ялащязрят йолдаш щярби назиря
Щюрмятли ъянаб Сямяд бяй, тяяссцфляр олсун ки, Бакыйа эялиб Сиз
ялащязрятляриня хащишими чатдыра билмядим. Бунун да сябяби Щярб Назирлийин
Эянъяйя кючцрцлмяси олду.
Сизинля эюрцшя билмядийимя чох тяяссцф етдим. Бакыйа эялиб Сизи тапа
билмядим. Чцнки Сиз хидмяти ишляринизля ялагядар шящярдян мцвяггяти
эетмишдиниз. Оьлумун вя гызымын хястялийи щаггында евдян телеграм
алмышам. Тифлис шящяриня гайыдырам. Иъазянизля Сизя йазылы сурятдя мцраъият
едирям вя бундан ялавя рапорт да йазмышам.
Мян отуз дюрд ил щярби хидмятдя олмушам. Вя ики щярби кампанийада
иштирак етмишям: 1877-78-ъи иллярдя рус-тцрк мцщарибясиндя вя рус-йапон
мцщарибясиндя. Юз хащишимля ъябщяйя эюндярилмишям вя дюйцшлярдя
подполковник рцтбясиндя иштирак етмишям. Бир нечя дюйцш тялтифаты аландан
сонра полковник рцтбясиня лайиг эюрцлмцшям.
Хидмят етдийим мцддятдя гошун щиссяляринин ики тядрис курсуну
битирмишям: Гафгаз сцвари тядрис ротасынын вя икинъи сцвари забит мяктябинин
курсларыны. Щяр ики курсу да биринъиляр сырасында, мцкафатла.
Аз мцддят истефада олсам да щярби рущда тярбийя алмыш, щямишя дя щярби
ишля марагланмыш вя щярби ядябиййаты излямишям. Мящз буна эюря дя щярби
гуллуьун мцасир тялябляриня уйьун олараг хидмят боръларыны иъра етмяк
баъарыьына вя лазыми гядяр физики гцввяйя малик олдуьуму щисс едирям.
Гярарэащын Азярбайъан корпусуна тягдим етдийим хидмят дяфтярчямдя
кечдийим щярби хидмят щаггында там мялумат алмаг олар.
Зати-алиляри, Вятянин кечдийи бу аьыр вахтда юз халгыма хейир вермяк
мягсядиля бу, щям дя мяним аилямин зяифлямиш игтисади вязиййятинин
йахшылашмасына сябяб оларды.
Хащиш едирям, Азярбайъанын щяр щансы щярби идарясиндя мяня эенерал
вязифясиндян бирини /нязарят эенералы вя йа мяиййят эенералы/ вя йахуд Сизин
мяслящят эюрдцйцнцз вязифяни щяваля едясиниз.
Сизин мяним щаггымда хейирхащ гярарынызы эюзляйян бяндяниз ЭЕНЕРАЛМАЙОР ШАЩЗАДЯ ЯМИР КАЗЫМ МИРЗЯ ГАЪАР".
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Республика Дювлят Архивиндя сахланан бир сяняддя дейилир ки, Эянъя
цсйанында тцрк забитляри вя деникинчиляр иштирак едирдиляр. Цсйанчыларын
артиллерийа щиссясиня деникинчи полковник Николайев командирлик едирди.
Цсйанчыларын башчыларындан бири дя кечмиш мусават ордусунун забити
Мящяммяд Мирзя Гаъар иди.
Бундан сонра Гаъарлар няслинин фаъияси башланмышдыр. Шащзадя Бящмян
Мирзянин оьлу - эенерал-майор Ямир Казым Мирзяни Эянъядя болшевик
чекистляри доьрайырлар. Нявяси, подполковник Сядряддин Мирзяни ися 1920-ъи
илин ийунунда 23 няфяр мусават забити иля бирликдя щябс едиб Арханэелск
адасына сцрэцн едирляр. Эенерал-майор Ямянулла хан Мирзя Ирана кючцб
Тещранда йашайыр. Онларын Тифлис вя Шушадакы мцлкляри мцсадиря олунур.
Азярбайъан щярб тарихиня, маариф вя мядяниййятиня эюркямли сималар бяхш
етмиш бу зийалы няслинин бир нцмайяндяси иля эюрцшя билдим. Республика МЕАнын мцхбир цзвц Чинэиз Гаъарда бабаларындан галма надир ялйазмалар,
гиймятли фотошякилляр вя мцхтялиф йадиэарлар сахланылыр. Онлардан бири эенералмайор Ямир Казым Мирзя Гаъара мяхсусдур. Ямир Казым Мирзя 25 ил
ордуда гцсурсуз хидмят етдийиня эюря цстцндя тунъдан тюкцлмцш атлы фигуру
олан столцстц саатла мцкафатландырылыб. Саатын цстцндя "Ямир Казым Мирзяйя
яла хидмятиня эюря" сюзляри йазылыб. 44-ъц Нижегород алайынын маршыны чалан
саат инди дя ишляйир. Бу гиймятли щядиййя эенерал Ямир Казым Мирзяйя 1898ъи ил декабрын 16-да верилиб.
Эенерал Ямир Казым Мирзя 1855-ъi il mayın 1-də Шушада анадан олуб. Илк
тящсилини Тифлис классик эимназийасында алыб, 20 йашында ися Петербургдакы
Николайев сцвари мяктябини битириб. 1871-ъи илдя корнет-забити Ямир Казым
щярби хидмят цчцн Гафгаз Ялащиддя ордусунун 44-ъц Нижегород алайына
эюндярилиб. Гцсурсуз хидмятиня о дяфялярля империйанын йцксяк орден вя
медаллары иля тялтиф олунуб.
1877-78-ъи иллярдя рус-тцрк мцщарибясиндя дюрдцнъц дяряъяли "Мцгяддяс
Анна" вя цчцнъц дяряъяли "Мцгяддяс Станислав" орденляри иля
мцкафатландырылыб. Ян йахшы сцвари забитляри сырасында майор Ямир Казым
Мирзя 1881-ъи илдя император цчцнъц Александрын таъгойма мярасиминдя
иштирак едиб. Сцвари полковники Ямир Казым Мирзя 1895-ъи илдя ескадрон
командири тяйин олунур. Щямин или о, Бухара ямирлийинин цчцнъц дяряъяли
"Парлайан улдуз" ордени иля тялтиф едилиб.
ХЫХ ясрин йетмишинъи илляриндян щярби хидмятдя сцрятля ирялиляйян иэид забит
Ямир Казым Мирзяни щюкумят сяхатятля тялтиф етмишдир. О, 1879-ъу илдя
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цчцнъц дяряъяли "Мцгяддяс Анна", икинъи дяряъяли "Мцгяддяс Станислав"
/(гылынъла бирэя)/, 1881-ъи илдя икинъи дяряъяли "Мцгяддяс Анна", алты ил сонра
цчцнъц вя дюрдцнъц дяряъяли "Мцгяддяс Владимир", 1890-ъы илдя ися Иранын
дюрдцнъц дяряъяли мяшщур "Шире-Хоршид" орденляри иля мцкафатландырылмышдыр.
Ямир Казым Мирзя 1904-1905-ъи иллярдя Порт-Артур дюйцшляриндя Амурказак сцвари полкунун командири кими вурушмушдур. Бу мцщарибядя она
дюйцш шцъаятляриня эюря полковник рцтбяси верилир, бир нечя орден, медалла
вя1905-ъи илдя цстц йазылы гызыл силащла тялтиф олунур.
1902-ъи илиндя дивизийа командиринин биринъи мцавини кими йцксяк вязифяйя
тяйин едилян полковник Ямир Казым Мирзя 1910-ъу илдя эенерал-майор
рцтбясиня лайиг эюрцлмцшдцр.
Эенерал шащзадя Ямир Казым Мирзя тякъя щярбчи дейилди. О, халгымызын
маарифлянмясиндя дя йахындан иштирак етмиш, Тифлисдя вя айры-айры гязаларда
ибтидаи мяктяблярин ачылмасына мадди йардым эюстярмиш вя касыб балаларыны
юз хяръиня охутдурмушдур. Эенерал-майор Ямир Казым хан Гаъар 1910-ъу
илдян Гафгаз Мцсялманлары Хейриййя Ъямиййятинин фяхри цзвц сечилмишдир.
Онун ян бюйцк хидмятляриндян бири 1912-ъи илдя Тифлисдя Азярбайъан драм
ъямиййятинин тясиси вя тамаша бинасынын ачылмасында йахындан иштиракы
олмушдур. 1911-ъи илдя М.Ф.Ахуундовун йцз иллик йубилейи дя эенерал-майор
Ямир Казым Мирзя Гаъарын сядрлийи иля кечмишдир.
1913-ъц
илдя
"Молла
Нясряддин"
журналында
Мяммядяли
Ябдцлманафзадянин "Эимназист" шери дяръ олунду. Чар мямурлары вя
гараэурущчулар журналы мящкямяйя вердиляр. Мяшщур ядябиййатшцнас-алим
Фирудин бяй Кючярли, Иранын Тифлисдяки витсе-консулу Мирзя Мящяммядхан
вя эенерал Ямир Казым Гаъар мцсялман ядябиййатынын билиъиси кими
мящкямядя иштирак едиб журналы мцдафия етдиляр.
Эенерал Ямир Казым Гаъар 1918-ъи ил декабрын 1-дя Эянъя шящяр щярби
коменданты тяйин олунур.
1920-ъи илин май-ийун айларында дашнак-болшевик ордусуна гаршы вурушан
эенерал Ямир Казым хан Гаъар ясир дцшцр вя Эянъя "ЧК"-сы Тухарели
тяряфиндян гылынъла вящшиъясиня юлдцрцлцр.
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ЭЕНЕРАЛ-МАЙОР ФЕЙЗУЛЛА МИРЗЯ ГАЪАР
(1872-1920)
Ютцб кечян илляри йада салын,
кечмиш нясиллярин фяаллийятини унутмайын.
Нцфузлу нясиллярин эюрдцйц ишляр бу
эцнкц эянълийя юрняк олмалыдыр.
ЕЛ ЩИКИМЯТИ

Ф

ейзулла Мирзя Гаъар 1872-ъи илдя Шушада
эенерал Шяфи хан Мирзянин аилясиндя дцнйайа эялиб, дюрд эенерал яминин - Рзагулу Мирзянин, Ямир Казым Мирзянин, Ямянулла хан
Мирзянин, Мящяммяд Мирзянин илк эенерал
рцтбяси алан илк гардаш ювладыдыр. 1920-ъи илин
май айында болшевиклярля савашда Эянъя цсйанында щялак олуб. Шащзадя Фейзулла Мирзя Петербергдакы Николайев сцвари мяктябини корнет
рцтбясиндя битириб.
1904-1905-ъи иллярдя Порт-Артурун мцдафиясиндя иштирак едиб. Сцвари эенералы Щцсейн хан
Нахчыванскинин команданлыг етдийи Икинъи Даьыстан алайында подйесаул (казак гошунларында
капитан) рцтбясиндя дюйцшян шащзадя Фейзулла
Мирзя Гаъар бир нечя уьурлу дюйцшлярин иштиракчысы олуб.
1905-ъи ил йанварын 14-дя о, Лаизингоу кянди
уьрунда эедян дюйцшлярдя гящряманлыгла
вуршараг йараланмышдыр. Щямин илдя няшр
олунмуш "Нива" журналынын 18-ъи нюмрясиндя
иэид щямйерлимизин фото шякли дя верилмишдир.
1912-ъи илдя 16-ъы Твер-драгун алайында
шащзадя-подполковник Фейзулла Мирзя Гаъар
ротмистр рцтбясиндя хидмят едиб. Биринъи Дцнйа
мцщарибясиндя о, Чечен сцвари алайынын
командири кими юн ъябщядя вурушараг ад-сан
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газанмышдыр. 1916-ъы ил февралын 26-да "Каспи" гязети йазырды: "Чечен сцвари
алайынын командири, дюрдцнъц дяряъяли "Мцгяддяс Эеорэи" орденли шащзадя
подполковник Фейзулла Мирзя Гаъар 1915-ъи ил февралын 15-дя шяхси тяшяббцсц
иля сыраларында йалныз бир забити олан Улан-казак алайынын дюрд бюлцйцня
команданлыьы юз цзяриня эютцрмцшдцр. Эцълц тцфянэ вя пулемйот атяшиндян
мящарятля истифадя едян ъясур командир Фейзулла Мирзя Гаъар Брын кяндини
дцшмяндян иткисиз эери алмышдыр. Беля мцщцм ящямиййятли дюйцш сащясини
дцшмяндян тямизлядийиня эюря иэид командир Фейзулла Мирзя Гаъар цчцнъц
дяряъяли "Мцгяддяс Владимир" (гылынъла бирэя) вя икинъи дяряъяли "Мцгяддяс
Анна" (гылынъ вя бантла бирэя) орденляри иля тялтиф олунмушдур. Шащзадяйя
щям дя полковник рцтбяси верилмишдир".
Мящз Биринъи Дцнйа мцщарибяси илляриндя эюстярдийи гейри-ади иэидлийя вя
командирлик мящарятиня эюря шащзадя Фейзулла Мирзя Гаъар 1917-ъи ил
сентйабрын 30-да Гафгаз мцсялманларындан тяшкил олунмуш Биринъи Гафгаз
сцвари дивизийасына командир тяйин олунур.
Щямин ил майын 7-дя яла командирлик мящарятиня вя дюйцш габилиййятиня
эюря шащзадя Фейзулла Мирзя Гаъара эенерал-майор рцтбяси верилмишдир.
Йери эялмишкян, илк дяфя шащзадя Фейзулла Мирзя Гаъарын эенерал-майор
олмасы фактына биз К.А. Залесскинин 2003-ъц илдя Москвада няшр олунмуш
"Биринъи Дцнйа мцщарибясиндя ким-ким олмушдур" щярби енсиклопедик
китабында раст эялдик. (сящ. 876-да).
Русийадакы ингилаби чеврилишдян сонра вятяня гайыдан шащзадя эенерал
Фейзулла Мирзя Гаъар Азярбайъан Милли Ордусунда хидмятини давам
етдирмяк истяйир. 1918-ъи ил декабрын 23-дя Эянъяйя эялир вя Баш Гярарэащ
ряисинин адына беля бир рапорт йазыр: "Йенидян щярби хидмятими давам
етдирмяк арзусу иля мяним Азярбайъан ордусу сыраларына гябул олунмаьым
щаггында зяманят вермянизи хащиш едирям.
Эенерал-майор шащзадя, Фейзулла Мирзя Гаъар,
Эянъя шящяри".
1919-ъц ил йанварын 9-да щярбийя назири, там артиллерийа эенералы Сямяд бяй
Мещмандаровун вя Баш Гярарэащ ряиси, полковник Щябиб бяй Сялимовун 20
сайлы ямриля эенерал-майор Фейзулла Мирзя Гаъар Эянъя гарнизонунун ряиси
тяйин олунур.
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1920-ъи илин апрелиндя болшевик-дашнак гошунлары юлкямизи истила етдиляр. Бу
тящгиря дюзмяйян Азярбайъан ордусунун мярд ясэяр вя забитляри юлкямизин щяр
йериндя олдуьу кими, Эянъядя дя истилачылара табе олмаг истямядиляр.
Силащланмыш бцтцн Эянъя ящалиси цсйана галхды. Бир щяфтя давам едян аьыр
дюйцшлярдя гаъарлар няслиндян олан дюрд эенералдан цчц - Ямир Казым Мирзя,
Мящяммяд Мирзя вя Фейзулла Мирзя сон няфясляриня гядяр вурушараг вятян
торпаьы уьрунда шящид олдулар.
Беля бир факт да вар ки, Эянъя цсйанында сцвари дястяси иля мцщасиряйя дцшян
эенерал-майор Фейзулла Мирзя Гаъары щябс едилиб, Бакыйа эятирилир вя "ЧК"
ону мцсават сийаси хадимляри иля бирэя Нарэин адасында эцлляляйир.

ЭЕНЕРАЛ-МАЙОР МЯЩЯММЯД МИРЗЯ ГАЪАР
(1872-1920)

Ш

ащзадя Бящмян Мирзянин бешинъи арвады Чичяк ханымдан олан
дюрдцнъц оьлу. Эенерал Ямянулла хан Мирзянин (1862-1937) кичик
гардашыдыр. 1872-ъи илдя Шушада дцнйайа эялиб. 1920-ъи илин майында Эянъя
цсйанында болшевик-дашнак гошунларына гаршы дюйцшлярдя щялак олуб.
Эенерал-шащзадя Мящяммяд Мирзя Гаъар щямишя юн ъябщядя олмуш
ермяни-дашнак гошунларына гаршы мцвяффягиййятли ямялиййатлар апармышдыр.
1920-ъи ил йанварын 24-дя Гарабаьда дцшмян гцввяляринин эетдикъя артдыьыны
щисс едян айыг сяркярдя Мящяммяд Мирзя Гаъар Баш гярарэащ ряиси эенераллейтенант Мяммяд бяй Сулкевичя Ханкяндиндян беля бир телеграм вуруб
ялавя кюмяк истямишдир: "Хябяр верирям ки, Гарабаь губернаторлуьунда
ермяниляр тяряфиндян чох ъидди, демяк олар ки, фаъияли вязиййят йарадылмышдыр.
Чох бюйцк вя ъидди гцввя лазымдыр. Ханкянди гарнизонунун дястя ряисиня
дяймяк олмаз, якс щалда йерли ермяниляр - Ясэяран вя Шушаны тута билярляр.
Ермяниляр щаггында гяти тядбир эюрмяк лазымдыр".
1918-ъи илдя Азярбайъан Милли Ордусунда Баш Артиллерийа идарясинин ряиси
кими фяалиййятя башлайан полковник Мящяммяд Мирзя Гаъара 1919-ъу ил
ийулун 19-да яла хидмятляриня эюря 320 сайлы ямрля эенерал-майор рцтбяси
верилмишдир.
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Шащзадя эенерал Мящяммяд Мирзя Гаъар щаггында щярби назир Сямяд
бяй Мещмандаровун вя Баш Гярарэащ ряиси эенерал Щябиб бяй Сялимовун
щямин ил нойабрын 30-да имзаладыглары 1 нюмряли ямр онун сяркярдялик
фяалиййяти барядя надир сянядлярдян биридир. Ямрдя дейилир:
"Щярб назири кюмякчисинин мялуматындан айдын олур ки, эенерал-майор
шащзадя Мящяммяд Мирзя Гаъар 1-ъи пийада дивизийасына мцвяггяти
команданлыг етдийи мцддятдя Эянъя гарнизонунун ряиси вязифясини иъра
едяркян баталйон йарадылмасы вя хцсуси тяйинатла йола салынмасы, еляъя дя
гошун щиссяляринин исти ясэяри эейимля тямин едилмясиндя чохлу сяй вя фяалиййят
эюстярмишдир. Буна эюря дя мян она сямими миннятдарлыьымы билдирирям".
1910-ъц илдян бюйцк кнйаз, эенерал-фелдмаршал Михаил Никалайевич адына
биринъи Кубан казак батарейасынын командири подполковник Мящяммяд
Мирзя Гаъар Биринъи Дцнйа мцщарибясиня гядяр нцмуняви хидмятиня эюря
икинъи дяряъяли "Мцгяддяс Анна" орденини (гылынъла бирэя) вя щямин орденин
дюрдцнъц дяряъяси иля ("иэидлийя эюря" йазысы иля) тялтиф олунмушдур.
Биринъи Дцнйа мцщарибяси илляриндя дя казак сцвари гошунларынын
сыраларында мярдликля дюйцшян Мящяммяд Мирзя Гаъарын хидмятляри икинъи
вя цчцнъц дяряъяли "Мцгяддяс Станислав" ордениня (гылынъ вя бантла бирэя)
лайиг эюрцлмцшдцр.
1920-ъи илдя Эянъя цсйаны заманы йерли щюкумятин цмуми рящбяри вя
тяшкилатчысы сечилян эенерал Мящяммяд Мирзя Гаъар болшевиклярля дюйцшлярдя
щялак олмушдур.
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ЭЕНЕРАЛ - ШАЩЗАДЯ ЯМЯНУЛЛА ХАН ГАЪАР
(1857-1937)

Г

аъарлар няслинин даща бир
эенерал оьлу шащзадя Ямянулла
хан Мирзя Гаъар олмушдур. О, гардашы
Ямир Казым хандан дюрд йаш кичик иди.
Тяяссцф ки, онун щаггында ялимиздя
олан фактлар о гядяр дя чох дейил.
Ингилабдан яввял дяръ олунмуш газетляр
- "Кафказ", "Каспи", "Иршад" Ямянулла
ханын щярби фяалиййятиндян гыса йазылар
вериб.
1857-ъи ил йанварын 8-дя Шушуда
анадан олан шащзадя Ямянулла хан
Гаъар Петербуругдакы щярби кадет
корпусуну битирмишдир. 22 йашында
паручик рцтбяси алан Ямянулла хан
1879-ъц ил ийулун 19-да хидмятя
башламыш, доггузунъу Кубан пийада
казак баталйонунда
командир
олмушдур. 1900-ъц ил майын 6-да низами
казак баталйонундакы нцмуняви
хидмятиня эюря Ямянулла хан Бящмян
Мирзя оьлуна йесаул (казак гошунларында майор) рцтбяси верилмишдир.
Биринъи Дцнйа мцщарибяси илляриндя Австрийа ъябщясиндя вурушан иэид
сувари командирин дюйцш фяаллийяти цчцнъц дяряъяли "Мцггядяс Владимир",
икинъи дяряъяли "Мцгяддяс Анна" вя цчцнъц дяряъяли "Мцгяддяс Станислав"
орденляриня лайиг эюрцлцр.
1915-ъи илдя цчцнъц Кубан-казак пийада дивизийонуна командирлик едян
Ямянулла хан Мирзяйя щямин ил апрелин 25-дя полковник рцтбяси верилир.
Эцълц дюйцшляр заманы айаьындан аьыр йараланан Ямянулла хан арха
ъябщяйя эюндярился дя, щярби фяалиййятини дайандырмыр.
1916-ъи илин нойабрында йенидян ъябщяйя гайыдан полковник Ямянулла
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хан Гаъар Мархоновка кянди уьурунда дюйцшлярдя команданлыг етдийи
баталйонла мющкям мювге тутараг, сцнэц дюйцшц иля дцшмян сянэярлярини
зябт едир вя артиллерийа атяшинин эцъц иля дцшмянин чохлу сайда ясэяр вя
забитини ясир эютцрцр. Бу мцвяффягиййятли дюйцш ямялиййатына эюря полковник
Ямянулла хан Гаъар 1916-ъы ил нойабрын бешиндя "Эеорэи силащы" иля тяртиф
олунур.
Кубан - казак низами щиссяляриндяки нцмуняви хидмятляриня эюря
шащзадя Ямянулла хан Гаъар 1917-ъи илдя эенерал-майор али рцтбяси иля тялтиф
олунур.
Февралт буржа ингилабындан сонра Гафгаза гайыдан Ямянулла хан бир
мцддят Тифлисдя вя Шушада йашайыр. 1918-ъи илдя Милли Ордумуз йарадыланда
Азярбайъан Республикасы щярби назиринин адына декабрын бириндя беля бир
рапортла мцраъият едир:
"Республика ордусуна бюйцк хейир эятирмяк арзуму нязяря алараг мяни
мцвафиг бир ишля тямин етмяйинизи хащиш едирям. Бунунла йанашы, Сизя мялум
едирям ки, мяним забит кими 35 иллик фасилясиз щярби хидмятим вя дюйцш
мювгеляриндя, бир дя иштиракчысы олдуьум рус-йапон вя Биринъи Дцнйа
мцщарибяляриндя газандыьым дюйцш тяърцбям вар.
Азярбайъан Ялащиддя корпусунун сийащысында мяним тяйин олунмам
щаггында сянядлярим вя шяхси ишим вардыр. Хидмят китабчам да ады чякилян
корпусун гярарэащында сахланылыр.
Щюрмятля эенерал-майор, шащзадя Ямянулла хан Мирзя Гаъар, Эянъя
шящяри".
Эенерал Ямянулла хан Гаъар Ханкяндиндя йерляшян биринъи сувари
дивизийасынын ряис мцавини вя гарнизон ряиси олмушдур. 1920-ъи ил мартын 21-дя
эеъя гяфил басгын едян дашнаг ордусуна гаршы дюйцшлярдя мярдликля
вурушмушдур. Апрел чеврилишиндя болшевик тязйигиня дюзмяйян вя болшевик
тящлцкясини яввялъядян щисс едян Ямянулла хан 1920-ъи илдя Ирана мцщаъирятя
эетмишдир. Тещранда йашайан эенерал-майор Ямянулла хан Мирзя Гаъар
щярби мяктябдя ишлямиш, Иран низами ордусунун йарадылмасында йахындан
иштирак етмишдир. Иран Милли Мяълисинин депутаты вя Иран-Совет достлуьу
ъямиййятинин сядри сечилян эенерал-майор Ямянулла хан Мирзя Гаъар 1937-ъи
илдя Тещранда вяфат етмишдир.
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ЭЕНЕРАЛ - ШАЩЗАДЯ РЗАГУЛУ МИРЗЯ ГАЪАР
(14.08.1837 - 26.04.1894)

О

, мящшур тарихчи, шащзадя
Бящмян Мирзя Гаъарын цчцнъц
оьлудур. 1837-ъи илдя Шушада анадан
олан шащзадя Рзагулу Мирзя атасы иля
1848-ъи илдя Тифлися эяляряк задяэан
балаларына мяхсус кадет корпусу
мяктябиндя тящсил алыб.
Узун мцддят Гафгаз Ялащиддя
ордусунда хидмят едян шащзадя
Рзагулу Мирзя Гаъар Ялащязрят
императорун адыны дашыйан Лейб гвардийа хас алайында ескадрон
командири олуб. О, 1860-ъы ил февралын 4дя забит - корнет рцтбяси алыб. 1862 вя
1864-ъц иллярдя цсйан етмиш даьлылара
гаршы щярби йцрцшлярдя иштирак едиб.
1873-ъц илдя хидмятдя фяргляндийиня
эюря полковник рцтбяси алан шащзадя
Рзагулу Мирзя Гаъар Тцркцстан щярби
даирясиня езам олунур. 1877-1878-ъи
иллярдя Рус - Тцрк мцщарибясиндя
бригадайа команданлыг едян шащзадя
Рзагулу Мирзя Бяйазид галасы уьрунда
дюйцшлярдя иштирак едир. Мцщарибядян
сонра Гафгаза гайыдан полковник
Йелизаветпол вя Загатала сцвари
алайларынын тяшкили иля мяшьул олур.
Шащзадя Рзагулу Мирзя Гаъар 1883-ъц ил майын 15-дя эенерал - майор
рцтбяси алмышдыр.
Шащзадя Рзагулу Мирзя щярбчи олмасына бахмайараг ябяди йарадыъылыгла
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да мяшьул олуб. О, шяргшцнас Адолф Берже, бюйцк драматург Мирзя Фятяли
Ахундов, дювлят мцшавири шяргшцнас Александр Шербин, мцсйю В. Гримм,
Марийа Поллан вя башга эюркямли шяхслярля мяктублашараг гощуму М. Ф.
Ахундовун ялифба вя "Кямалцддюля мяктублары" ясяринин чапына чалышмышдыр.
(Шащзадя Рзагулу Мирзянин кичик гардашы полковник Ханбаба хан (18491926) Мирзя Фятяли Ахундовун гызы Сейрябяйимля аиля гурмушдур. Вахтсыз
вяфат едян Сейрябяйимдян сонра Ханбаба хан онун кичик баъысы Нися
ханымла евлянмиш-дир). Шаир тябиятли шащзадя дярин мязмунлу мяктубларыны
"Шащзадя Рзагулу Мирзя Ирявани" тяхяллцсц иля имзалайыб.
Мцлкц мцшавир А. Г. Шербинин Мирзя Фятяли Ахундова 14 май 1877-ъи ил
тарихли мяктубундан: "Бир аз бундан яввял ъянаб В. Гримдян юйряндийим
севинъ долу хябярля Сизи тябрик етмяйи юзцмя боръ билирям. Шад олдум ки,
шащзадя Рзагулу Мирзя ики сцвари алайына бригада командири (Чар
ордусунда ХВЫЫЫ ясрдя тясис олунмуш полковникля эенерал арасында йцксяк
щярби рцтбя иди) тяйин олунуб".
Шащзадя Рзагулу Мирзя Гаъарын петербурглу Марийа Поллана 28 йанвар
1876-ъы ил тарихли мяктубундан: "Мяним Гафгаз ордусуна эюндярилмяйим
йягин ки, Сизя мялумдур. Мян айын 15-дя Шушадан Ирявана йола дцшдцм.
Ялащязрят бюйцк кнйаз Гафгаз ъанишининин ямри иля мян орайа тяйин
едилмишям. Мяним Тифлисдя бир няфяр гощумум вардыр. О, мяним севимли
гардашым поручик Ханбаба ханын гайынатасы, полковник Мирзя Фятяли
Ахундовдур. Мян ону эюзял сифятляриня эюря сямими гялбдян севирям вя сизин
ханым щязрятляринизя ону тягдим едирям..."
40 илдян чох низами ордуда шяряфля хидмят едян эенерал - майор Шащзадя
Рзагулу Мирзя Гаъар империйанын йцксяк орденлярил иля тялтиф олунуб. Онун
хидмятляри "Брилйант гашлы орденя" (1861), "Мцгяддяс Станислав" орденинин
биринъи, икинъи вя цчцнъц дяряъясиня (гылынъ вя бантла бирэя - 1862, 1868, 1892-ъи
иллярдя), "Мцгяддяс Анна" орденинин икинъи вя цчцнъц дяряъясиня (гылынъла
бирэя - 1865, 1877-ъи илляр), "Мцгяддяс Владимир" орденинин цчцнъц вя
дюрдцнъц дяряъясиня - (1875 вя 1888-ъи иллярдя) лайиг эюрцлцб.
Эенерал Рзагулу Мирзя Гаъар ики хариъи юлкянин - 1873-ъц илдя Прусийанын
"Таъ ордени" вя 1891-ъи илдя маарифчилик сащясиндяки хидмятляриня эюря
Франсанын забитляря мяхсус "Хач ордени" иля тялтиф олунуб.
Юмрцнцн сон иллярини Шушада йашайан эенерал Рзагулу Мирзя Гаъар 1894ъц илдя, 57 йашында вярям хястялийиндян вяфат етмишдир.
343

ШЯМИСТАН НЯЗИРЛИ

ШАЩЗАДЯ - ЭЕНЕРАЛ ЩЯСЯН ХАН ГАЪАР
(? - 1855)
Иряванын дярди вар,
Дярд ичиндя мярди вар.
Ордулар ган ахытды
Сянэяр олду щяр дивар.
Иряван байатысы

Щ

ясян хан йахуд, баш командан
Мящяммяд Щясян хан, халг
арасында ися йцксяк нцфузуна эюря Сары
Аслан хан Сярдар лягяби иля мяшщур
олуб. Мящяммяд хан Гаъар Иряванинин
оьлудур. Иран ордусунда шяряфля хидмят
едиб иэидлик эюстярдийиня эюря Ямир
Теймурдан мирас галан гылынъла тялтиф
едилмишдир. О, Иранын мяшщур сярдарларындандыр. Ону вя гардашы Сярдар Щцсейняли хан Гаъар - Гязвини Иранын фяхри сайылырды. Щяр ики гардаш 1828-ъи ил
февралын 10-да Тцркмянчайда баьланмыш мянщус сцлщ мцгавилясинин он икинъи маддясиня ясасян Рус чары биринъи
Николайын ямриля онлар бцтцн ямлак вя вар-дювлятдян мящрум едилдиляр. Бу
маддяйя ясасян Иряванын сабиг сярдары Щцсейняли хан, онун гардашы Щясян
хан вя Нахчыванын сабиг щакими Кярим ханын Аразын щяр ики кянарындакы
йерляри, вар-дювляти Русийа империйасынын ихтийарына кечди.
1804-ъц илдя руслар Иряваны истила етмяк фикриня дцшяркян Ъяфяргулухан
Дцнбцли дя онлара гошулду. Он мин пийада вя сцварини Иран ордусуна гатды.
О вахт йцзбашы олан Щясян хан ордусуну йцксякликдя йерляшдириб бюйцк шцъаятляр эюстяряряк рус ордусуну эерийя говду вя тягиб етди.
1806-ъы илдя руслар Ирявана йенидян щцъума щазырлашаркян Щцсейняли хан
Гаъар Иряван сярдары тяйин олунду. Бу заман-1807-ъи илдя Щясян хан гардашынын йериня Фятяли шащын гуллар аьасыбашы (ряиси-гуламан) иди.
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1808-ъи илдя Руслар Иряван цзяриня йцрцш етдиляр. Щясян хан Иранын диэяр
сяркярдяляри иля бирляшяряк шящяри горуйурду. Мющкям вурушма олду сентйабр вя декабр айларында олан щярби ямялиййатларда фердмаршал И.В.Гудовичин гошунлары дармадаьын едилди. Русларын он цч минлик гошуну пярян-пярян
дцшдц. Щямин ил нойабрын 17-дя олан дюйцшдя ися рус гошунларындан 289 няфяр гылынъдын кечирилди, 574 няфяр аьыр, 285 няфяр йцнэцл йараланды. 7 няфяр йцксяк рцтбяли рус забитиндян бири юлдцрцлдц, 4 няфяри ися аьыр йараланды. Рус чары
бу рцсвайчы мяьлубиййятдян сонра фердмаршал И.В.Гудовичин щюрмятсиз вязиййятдя эери чаьырыб истефайа эюндярди. Ираван дюйцшляриндя щеч бир мцвяффягиййят ялдя едя билмяйиб рус гошуну Эцръцстана гайытды.
1820-ъи илдя Щясян хан Иранда Чещричини тутмаг истяйян Османлы щакимляриня гаршы вуруша эетди вя османлыларын бир нечя шящярини тутду, онлара бюйцк
тялафат верди. Бир илдян сонра, 1821-ъы илдя тцркляр алынмыш шящяр вя кяндляри эери гайтармаг цчцн йетмиш мин орду иля Иран сярщяддиня йеридиляр. Азярбайъан
валиси шащзадя Аббас Мирзя Наибцссялтяня ордуну тяшкил едиб щцъума кечди вя
бу дюйцшдя Иран ордусу гялябя газанды. Сярдар Щясян хан Гаъар Иранын ян
йахшы сяркярдяси кими юзцнц эюстярди вя Сары Аслан хан лягябини алды.
Сары Аслан Тцрк кялмяляри олуб, мянасы шири-зярд демякдир. Бу мярд вя
вятянпярвяр инсан беля шяряфли ада лайиг иди.
1825-ъи илдя руслар Балыглы-Эцней вя Иряван щцдудунда олан Эюйчя дярйасынын эуйа онларын зябт етдикляри йерляр олдуьуну иддиа едирдиляр. Щяр ики дювлят арасында бу мясяля мцзакиря олунду вя Сярдар Сары Аслан хан Щясяни Ирявандан чаьырдылар ки, щягигяти ашкар етсин. О, бу данышыгларда Русийанын иддиасына гаршы кяскин чыхыш едиб онларын бящанялярини рядд етди. Лакин руслар
мцзакирянин нятиъялярини эюзлямядиляр, щямин йерляря йийяляндиляр. Щясян хан
Русийа-Иран мцщарибясиндя (1826-1828) о сярдарлардан иди ки, юз ясэяри вязифясиня ямял етди, сон саата гядяр русларла вурушду вя дцшмяня тяслим олмады,
амансыз дюйцшляр апарды. 1826-ъы илин йай щцъцм ямялиййатында эенерал Щясян хан Гаъар Пянбяк вя Шораэюл яразисини тутду, рус гошунларына щцъцм
едиб онлары мяьлубиййятя уьратды. Ийун айында мцщарибя башлананда гошун
башчысы кими ясэярлярин гаршысында гыса нитг сюйляйян Сярдар Сары Аслан хан
Щясян анд ичмишди ки, Гафгазда йашайан дин вя дил гардашларыны кафир руслардан тямизляйяъякдир. Ону Русийайа гаршы "Мцгяддяс мцщарибя" адландырмышды.
1827-ъи илдя Сары Аслан хан Щясян Мустафа хан Ширвани вя шякили Щцсейн
ханла бирликдя Тифлисин йахынлыьынадяк рус гошунуну мящв етмяк цчцн щцъу345
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ма кечдиляр. Бу ъябщядя эцълц мцгавимятя раст эяляряк русларла вурушдулар
вя аьыр дюйцшлярдян сонра эери чякилмяйя мяъбур олдулар. Рус гошун башчыларындан эенерал Дойг 1827-ъи илдя Рус-Иран мцщарибясиндя Сярдарабады
тутмаг цчцн Ирявана щцъум етди вя Щясян ханын эцълц мцгавимяти иля растлашды, чарясиз галыб Иряванын отуз алты километрлийиндя олан Талиня гайытды. Бир
аз сонра руслар Цчкилсядян Щясян ханын ордусуна щцъум етдиляр. Бу дюйцшдя руслар хейли гырылдылар вя ясир дцшдцляр. Бу дяфя дя Сярдар Щясян ханын гящраманлыьы вя шцъаяти онларын юз мягсядляриня чатмаьа мане олду. Онлар Иряванын мцщасирясиндян ял чякиб Нахчывана эетмяйя мяъбур олдулар.
1828-ъи илин сентйабрында Наибцссялтяня Аббас Мирзя, Щясян ханы Ирявана Сярдарабад галсынын мцщафизяси цчцн эюндярди. Эенерал И.В.Паскевич
ону мцщасиря алды вя гала шярг тяряфдян сцгута уьрады. Щясян хан дцшмяня
ясир олмамаг цчцн гала диварларындан кянара чыхыб Ирявана щцъцм едиб дцшмяни говду. Эенерал И.В.Паскевич Сярдарабады зябт етдикдян сонра Ирявана
тялясди, он ики эцн эеъя-эцндцз арамсыз дюйцшлярдян сонра Иряваны тутду. Йенилмяз сяркярдя Сары Аслан хан Щясян бу дяфя ясир дцшдц. Эенерал И.В.Паскевич Гасым ханы, Фятяли ханы, Сцвангулу ханы, Сары Аслан ханы, Мирзя Мащмуд Магсудлу Астарабады вя Щямзя хан Язанини юзц иля Тифлися эятирди. Фелдмаршал И.В.Паскевич онларла ясир кими йох, сяркярдяляря лайиг щюрмят вя ещтирамла давранды.1828-ъи ил февралын 10-дя Тцркмянчай мцгавиляси баьланды
вя онун он цчцнъц маддясиня ясасян щяр ики тяряфдян олан ясирляр юз юлкяляриня гайтарылды. О ъцмлядян Сярдар Щясян Сары Аслан хан азад едилди. Сярдар
Щясян хан Ирана эялиб даща мцщцм ишлярля мяшьул олмаьа башлады.
1828-ъи илдя Фятяли шащ Гаъар Сярдар Щясян ханы Хорасанда баш вермиш ихтишашлары йатырмаг цчцн эюндярди. Яйалятдя ъидди низам-интизам йарадан Сярдар Щясян хан 1830-ъу илядяк орада щюкумяти идаря етди. Сонра Фятяли шащ
эенерал Щясян ханы Тещрана чаьырды. Йолда Щясян хан мцгяддяс йерляр олан
Ятбата (Ираг) эедир. Бир мцддят сонра о, Тещрана эялир. Щясян хан 1848-ъи
илдян Йязд, Эирман вя Белуъистанда Сярдар-щаким олур.
Русларын гяними, мяшщур Азярбайъан сяркярдяси Щясян хан Гаъар 1855ъи илдя Эирманда цряк хястялийиндян вяфат етмишдир. Мцгяддяс Няъяф шящяриндя дяфн олунмушдур.
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ШАЩЗАДЯ - ЭЕНЕРАЛ КАМРАН МИРЗЯ ГАЪАР
(1855 - 1928)

К

амран Мирзя Наибцссялтяня
Нясряддин шащын цчцнъц оьлудур. Иранда бцтцн гошунларын ряиси
вя Щярби назир вязифясини иъра етмишдир. О, ейни заманда Тещран вя
Иранын диэяр яйалятляринин щакими
иди. Щярби назирлик 1880-ъы илдян та
1896-ъы илядяк, йяни Нясряддин шащын
гятлинядяк (Нясряддин Шащ Гаъар
(1831-1896) шащлыьы дюврцндя Ираны
Русийанын вя Инэилтярянин йарыммцстямлякясиня чевирдийиня эюря террорчу
панисламист Мирзя Рза Кирмани тяряфиндян 1896-ъы илдя юлдцрцлмцшдцр.Ш.Н.) он алты ил онун команданлыьы
алтында олмушдур. 1880-ъы илдя азярбайъанлы Мирзя Щцсейн хан Мцрширцддювля Щярби назир вязифясиндян
узаглашдырылдыгдан сонра Камран
Мирзя ону явяз етмишдир.
Камран Мирзя 1855-ъи илдя анадан олмушдур. 1861-ъи илдян, алты йашындан Паша хан Яминилмцлкцн щимайясиндя, Тещран щакими Фируз Мирзя Нцсрятцддювляни явяз едир. 1867-ъи илдя
Нясряддин шащ Хорасана сяфяр едяркян он бир йашлы Камран Мирзяни юз йериня гойду. Он цч йашында Камран Мирзя артыг Наибцссялтяня титулуна лайиг
эюрцлдц. Щямин ил она Ямири - Кябир лягяби дя верилди. Бундан сонра Нясряддин шащын бцтцн сяфярляриндя онун йериня тахта яйляширди. Сонра Нясряддин
шащ Тещран, Гязвин, Эилан, Мазандаран, Дямавянд, Фирузэущ, Гум, Кашан, Савя, Мялайер, Туйсярчан, Нящавянд, Астарабад, Шащруд, Бестам,
Дамъан, Симнан яйалятляринин идаря олунмасыны Камран Мирзяйя тапшырмышды. Камран Мирзя тялябкар шяхс иди.
Нясряддин шащын Мцзяффяряддин, Зилли Султан вя Камран Мирзя бу цч оьлу цч айры- айры арваддан олмуш, хасиййятляри башга - башга идиляр. Зилли Сул347
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тан за- лым иди вя Камран Мирзя ону севмирди. Мяммядщясян хан Етимадцссялтяня юз "Хатират"ында бу ядавят барядя йазмышдыр.
1906-1911-ъи иллярдя Азярбайъанда вя Иранда Сяттар ханын башчылыьы иля
мяшрутя ингилабы оланда Зилли Султан Авропайа эетмиш, язазил вя ган ичян шяхс
олдуьуна эюря йенидян Ирана гайытмаг истяйяндя цсйан едян халг ону Ряшитдя сахламышдыр. Зилли Султаны Ирана бурахмайан халг тяляб етмишдир ки, ямлакы мцсадиря олунсун.
1889-ъу илдя Нясряддин шащын Авропайа цчцнъц сяфяриндян сонра Камран
Мирзяйя сярщянэ-сяртиб-тцмян (он мин няфярлик ордуйа) вя Нясряддин шащын
юлмцня гядяр ямри нойани (100 мин няфяр ордуйа командан) тяйин едилир.
1907-ъи илдя Камран Мирзянин щаким олдуьу яйалятляр артыг русларын нязарятиндя иди. Зилли Султана мяхсус олан яйалятляр ися Инэилислярин нязарятиндя иди.
Камран Мирзя он илдян сонра, йенидян йяни, 1908-ъи илдя щярби назир тяйин
олунмуш, бир айдан сонра, мяшрутиййят дюврцндя Мящяммядяли шащ кянарлашдырылдыгда (1909-ъу ил) йенидян вязифядян узаглашдырылыр.
Гардашы нявяси Ящмяд шащын дюврцндя (1916) Хорасана тяйин олунмуш
ъями бир ил орада щаким олмушдур. Тещрана гайыдыб юмрцнцн сонунадяк истефада олмуш, 1928-ъи илдя йетмиш беш йашында вяфат етмиш вя Шащ Ябдцлзимдя Нясряддин шащын мягбярясиндя дяфн едилмишдир.
АЗЯРБАЙЪАНЫН ИЛК АДМИРАЛЫ
Инсанын ата-анасы олмайанда она йетим дейирляр. Даща бюйцк
фялакятдир ки, миллят йетим галсын. Йетим миллят кимя дейирляр? Юз
тарихини билмяйян миллят йетимдир. Юз дащиляриндян, бюйцк адамларындан хябярсиз йашайанлар йетим щесаб едилирляр.
Биз еля бир халгыг ки, бюйцк дащиляр, дцнйа мигйасында шющрят
тапан адамлар йетирмишик, амма башга миллятляр она сащиб олмаг
истяйибляр.
Якрям ЪЯФЯР,
Профессор
БЯЛЯДЧИ ГЫЗЫН ДЕДИКЛЯРИ
Илк дяфя онун адыны 1976-ъы илдя Севастопал шящяр музейиндя ешитдим.
Бялядчи гыз нящянэ бир крейсер шякли юнцндя дайаныб 1853-1856-ъы илляр мцщарибясинин гящряманлары щаггында мялумат верирди:
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— 1854-ъц илин март айында Инэилтяря вя Франса Русийанын Балканларда
эцълянмясиндян бярк наращат олмушду. Онларын мягсяди Гара дяниз боьазларыны яля кечирмяк вя Русийанын тиъарят йолларыны баьламаг иди. Она эюря дя
щяр ики юлкя мцщарибяйя гошулуб Крыма гошун чыхартды. Севастопал мцщасиряйя алынды. О вахтдан да Севастопалун гящряманъасына мцдафияси башланды.
Адмирал Истомин, Нахимов, Асланбяйовун (ахырынъы фамили Асламбеков
кими тяляффцз едирди) вя рус ясэярляринин гящряманъасына вурушмасына бахмайараг, инэилис вя франсыз гошунлары шящяри алдылар. Тящкимчи Русийанын эцъсцзлцйц вя чцрцклцйц юлкяйя баща баша эялди. Бах, бу эюрдцйцнцз шякилдяки
витсе-адмирал Асланбяйов 1871-ъи илдя цчцнъц донанма екипажынын ряиси оланда Севастопала дямир йолу чякилмясиня рящбярлик етмишди.
СЯНЯДЛЯРДЯН СОРАГ АЛДЫМ
Бялядчи гыз сюзцня ара вериб билдирди ки, инди дя о бири салона кечяк.
Тамашачыларын бязиси иряли дуруб адмиралын портретиня бахыб кечирдиляр. Мян
ися шяклин юнцндя хейли дайандым… Онун цзцндя, эюзцндя гафгазлыйа, даща
доьрусу, азярбайъанлыйа охшарлыг ахтарырдым. Етираф едим ки, сювг-тябии бир
щисс онун бизим халгын оьлу олмасына мяндя шцбщя йаратмырды. Язямятли
дурушу, гафгазлылара мяхсус бурма быьлары бяй нясилли олмаьындан нишан
верирди. Чярчивянин ашаьысындакы гыса мялуматы охудум: "Витсе-адмирал
А.Б.Асламбеков. 1820-1900-ъу илляр"
Байагкындан даща эениш бир салона кечдийимиздян щяря бир тяряфя чякилиб
експонатлара бахырды. Бир няфяр суаллары иля бялядчи гызы безикдирмишди. Мян
ися суал вермяк цчцн фцрсят эюзляйирдим. Бялядчи гыз ондан ъаныны гуртармаг
цчцн дейирди:
— Ай йолдашлар, бир аз йахын эялин, експонатлара ял вурмайын, беля олмаз.
Суалларынызы ахырда вермяйинизи хащиш едирям…
Цчцнъц - ахырынъы салона кечмяйимизи билдиряндя мян дюзя билмяйиб она
йахынлашдым.
— Мющтярям ханым, Сизинля бир мясяляни айдынлашдырмаг олармы? — дейя
сорушдум.
Гу гушу кими зяриф олан бу инъя мяхлуг щейсиз щалда:
Буйурун, - деди, амма гыса олсун.
— Витсе-адмирал Асланбяйовун миллиййяти мяни марагландырыр, башга щеч
ня…
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— Билмирям, — дейиб тяяъъцбля цзцмя бахды. — Неъя мяэяр, рус дейил?
Сиз щардансыныз?
— Бакыданам, — дедим. — Зяннимъя, рус дейил.
- Дейиляня эюря, бакылы да дейил. Онун ермяни олдуьуну дейянляр дя вар.
Яэяр Сизи марагландырырса, бир аздан отаьа эялярсиниз. Отагда айдынлашдырарыг. Эяряк ки, онун сянядляри сахланылыр…
Щямин эцн ясас фонд баьлы олду. Йелена иля сящяр эюрцшмяк цчцн вядяляшдик. Ясас фондун бу эцн баьлы олмаьы ону да наращат етмишди. Она эюря дя
мяня беля бир мяслящят верди:
— Вахтыныз варса, бу эцн "Севастопал шящяр панорамы"на да баш чякин.
Адмирал Асланбяйов щаггында орада да мялумат олмалыдыр.
…Панорам-музейдя мяни пис гаршыламадылар. Амма эялишимин мягсядини биляндя додаг бцздцляр. Дедиляр ки, адмирал азярбайъанлы ола билмяз, о
иллярдя сизинкилярдян ордуйа, донанмайа эютцрмцрдцляр.
— Нийя эютцрмяйибляр? — дедим, эютцрцбляр. Бу мцщарибядя (1853-1856ъы илляр) щяр бириндя беш йцз няфяр дюйцшчц олан Азярбайъанлы сцвари алайлары
вя айрыъа Гарабаь сцвари алайы вурушурду. Мящз рус щярб тарихчиляри йазырлар
ки, Русийанын Гафгаз ъябщясиндя ялдя етдийи гялябялярдя Азярбайъан сцвариляри хцсусиля фярглянирди. Онларын бу гялябяси Крым уьрунда эедян дюйцшлярдя
вязиййяти бир гядяр йцнэцлляшдирирди. Бу мцщарибядя цч йцз яллидян чох азярбайъанлы забит вя ясэяр тялтиф олунмушду. Вурушанларын да яксяриййяти бяй,
хан вя аьа няслиндян олан оьуллар иди.
Онлар барядя "Кавказ" гязети 1849, 1852, 1855 вя 1858-ъи ил нюмряляриндя
кифайят гядяр мягаляляр вериб. Щятта Петербургда низами ордуда гуллуг
едян бир груп азярбайъанлы дюйцшчцнцн вя забитин сийащысыны да дяръ едиб.
Задяэан няслиндян олан сцвари корнети Мяммядяли Ейваз Яли оьлу,
Ялискяндяр аьа Сцлейман аьа оьлу, корнет Фярзяли Фятяли аьа оьлу, Абдулла
Ясэяр аьа оьлу, Муртузяли Мящяммядямин оьлу, Ящмяд Аьа оьлу,
Мирйусиф бяй, Мир Мяшяди бяй оьлу, Нясрулла бяй Щцсейн бяй оьлу, Адям
Мящяммяд Щаъы Мящяммяд оьлу, Яли Щаъы Аббас оьлу, Щаъы Ялщянэц
оьлу, Щаъы Мящяммяд оьлу вя прапоршик Искяндяр оьлунун дюйцш йолу барядя гыса да олса мялумат верилир.
Гязетин 1855-ъи ил (№ 48) вя 1858-ъи ил (№ 83) сайларында эюстярилир ки, азярбайъанлы поручик Яли Шабан оьлу Варшавадан Петербурга езам олунуб.
Полковник Зийа хан Мирзя Няби хан оьлу Санкт-Петербургда йашайыр.
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Корнет Идрис бяй Аьаларов Варшавада Ялащиддя Мцсялман алайында хидмят
едир. Бундан башга "Кавказ" гязети эенерал Исмайыл бяй Гутгашынлы, эенерал-лейтенант Ъяфяргулу аьа Бакыханов вя онун щярбчи гардашлары барядя
йазылар да вериб.
***
Тяяссцф ки, бурада адмирал Асланбяйов щаггында щеч бир сяняд тапылмады.
Амма музей ишчиляринин эюстярдийи ядябиййатдан юйряня билдим ки, 1855-ъи
илдя Севастопалда эцълц дюйцшляр заманы адмирал Нахимов аьыр йараланыб.
Мяркязи китабханайа эедиб, адмирал Нахимовла баьлы китабларын щамысыны
сифариш вердим. Йазычы Йури Давыдовун "Нахимов" сянядли повестиндя адмирал щаггында беля бир епизода раст эялдим: "Консилиум мцяййян етди ки,
Нахимовун вязиййяти цмцдсиздир. Щяким- ляр онун бундан сонра йашамасына инанмырлар. Юлцм йатаьында Нахимовун язабы гырх саат чякди. Гырх саат
тамам оланда ъанвермя башлады. Щямин анлар шащид капитан-лейтенант
Асланбяйовун эцндялийиндя дягиг йазылыб:
"Ийунун 30-да саат он биря йахын онун няфяс алмасы даща да эцълянди.
Отагда сакитчилик щюкм сцрцрдц, щякимляр мцбащисяни кясдиляр вя отагдакылар чарпайыйа йахынлашдылар. Соколов уъадан вя чох айдын шякилдя деди:
"Будур, юлцм йахынлашыр…"
Мцяййян ан ютдцкдян сонра Войеводскинин суалына Соколов бяркдян
"кечинди" ъавабыны верди. Щамы саата бахды, саат он бир он дягигя иди".
Сонра йазычы Йури Давыдов изащ едир ки, адмирал Нахимовун ян йахын
адамы кими капитан-лейтенант Асланбяйов гейдляриндя щеч бир фантазийа
йохдур. Мящз она эюря дя адмирал Нахимовдан йазан бцтцн рус тядгигатчылары - академик Й.В.Тарля, мяшщур щярби ъярращ вя щяким мцщарибянин иштиракчысы Н.Пирогов вя башгалары Асланбяйовун гейдляриня ясасланырлар.
Сонралар "Нахимовун биографийасы" адлы ясярин мцяллифи Асланбяйов йазыр
ки, адмирал Корниловун щялак олмасыны ешидян Нахимов она сон боръуну
вермяйя эетди. Мян ичяри эиряндя Нахимов аьлайа-аьлайа артыг юлмцш досту
Корнилову юпцрдц.
Сабащкы эцнц щяйяъанла эюзлямяйя башладым.
Узун бир дящлиздян кечиб, щяйята чыхдыг. Долама пиллякянлярля ашаьы
дцшцб гапысына "Ингилаба гядярки мцщафизя отаьы" сюзляри йазылмыш гапыны
ачдыг. Йелена щяр шейи аь сачлы гадына тяфсилаты иля данышды. Онун цзцня донуг
бир ифадя чюкдц. Ялиндяки гялями ойна- да-ойнада тяяъъцб вя кинайя иля мяни
ютяри сцздц. Додагалты няся мызылданыб йериндя гуръаланды. Гадынын ящвалы351
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нын позулдуьуну дуйан Йелена юз иши цчцн хащиш едян адамлар сайаьы: "Риъа
едирям, щям юз адымдан, щям дя узаг йол эялмиш бу йолдашын хятириня етираз
етмяйясиниз. Эюрцнцр, чох лазымдыр…"
Йериндян дурмаг истямяйян мцдир аьыр-аьыр башыны галдырыб ришхяндля:
— Бунун цчцн Бакыдан бурайа эялмисиниз? — Хейли дурухуб: Ахы
Асланбяйов ермяни адмиралыдыр. Сизин ахтарышыныз, мянъя, мянасыздыр.
— Ола билмяз, — дедим, яввяла она эюря ки, адмиралын фамилийасы
Асланбяйов дейил, Асланбяйов ола биляр. Икинъиси дя, яэяр ермяни олсайды,
Асланйан оларды.
— Сиз бунлары щансы мянбядян вя няйя ясасланыб дейирсиниз?
— О иллярдя щеч бир ермяни фамилийасында "бяй" сюзц ола билмязди. "Бяй",
"хан" вя "аьа" титуллары анъаг мцсялман халгларына мяхсусдур. Ермянилярин
ися биръя титулу олуб, "мялик", о да сонрадан.
Фондун мцдири ня Йеленайа, ня дя мяня бир сюз демядян дуруб сол тяряфя
бурулду, сону эюрцнмяйян ряфляр арасында йоха чыхды. Йелена яйилиб архасынъа бахды. Ялини додагларынын цстцня гойуб астадан йенийетмя гызлара
мяхсус шылтаглыгла:
— Дянизчиляр демишкян, сцканы беля дя тутун, щялялик биз ону мяьлуб елямишик. Биръя, Аллащ елясин, фамилийа мясяляси сиз дейян кими олсун.
Тяхминян он-он беш дягигядян сонра ялиндя гядим боз бир говлуг эери
гайыдан мцщафизячи йериндя отуруб, бизи щеч эюрмцрмцш кими говлуьу юзц
вяряглямяйя башлады. Дярин, сцкутлу бу йарымзирзями отагда арабир ачылан
вярягин сяси мяним интизарымы даща да артырырды.
Щандан-щана:
— Бахаг эюряк, — деди, — Сизин сюзляриниздя щягигят вармы? Шяхсян мян
шцбщя едирям ки, беля бир эюркямли адмирал мцсялман ола…
Мян даща дюзя билмяздим. Дцзц, горхурдум, юзц бахыб, сонра да
эютцрцб эери апарсын вя десин ки, сизин дедикляриниздян ясяр-яламят йохдур.
Айаьа дурдум. Ялими ъибимя салыб, паспортуму вя вясигями чыхардыб столун
цстцня гойдум.
— Буйурун, — дедим, — мян бу ики сянядими Сизя етибар едирям. Сиз дя
явязиндя говлуьу верин, юзцм бахым.
Щисс елядим ки, мяним бу сябирсизлийим Йеленанын да хошуна эялмяди. О,
астадан, наращатлыгла:
— Ахы, беля олмаз…
Мцдир дя дюзя билмяйиб бир аз ясяби:
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— Ня дейирям, буйурун, — дейиб, — говлуьу мяня верди.
Адмиралын шяхси ишиня бахыр вя эюзляримя инанмырам. Илащи, бу гядяр сахтакарлыг етмяк олармы? Няфясим тянэийир, щяйаъандан шяхси иш ялимдя ясир.
Дюзя билмяйиб севинъими онлара да билдирмяк истяйирям.
— Иъазя верин, Сизин цчцн адмиралын ад-фамилийасыны охуйум.
Мцдир динмир. Амма Йелена, мяним гялябями, севинъими дуйан Йелена:
— Буйурун охуйун, — дейя шян сясля ъаваб верир.
Охуйурам:
— Асланбяйов Ибращим бяй Аллащверди бяй оьлу. Ясли белядир. Лакин гара
тушла бу ад-фамилийанын цстцндян хятт чякилиб, дцзялиш едилиб: Асламбегов
Аврамий Богданович, 1822-ъи илдя Бакыда анадан олуб. Ясл-няъабяти ися
аьалыгдыр (задяэан). Дини мцсялмандыр. Сонунъу ики сюзцн цстцндян дя хятт
чякилиб, явязиндя "православный" йазылыб. Яэяр мцмкцнся, иъазянизля адмиралын шяхси ишиндян гейдлярими эютцрцм…
Йелена севинъля:
Ялбяття, олар, буйурун, яйляшиб гейдляринизи един, мяня ися иъазя верин
мцряххяс олум.
Мяним сямими тяшяккцрцмц мямнуниййятля гябул едян Йелена эедян
кими мцдир сярт сясля билдирир:
— Йолдаш, гейдляр эютцрмяк олар, амма надир фонда сахланан шяхси ишин
фото-сцрятини чыхартмаьа иъазя верилмир.
— Чох саь олун, — дедим, — мяня бу гейдляр дя бяс еляйяр.
Беля бир гадаьанын олмамасыны мян чохдан билирдим. Лакин бу дар
маъалда мцбащисяйя эиришмяйи артыг щесаб етдим. Бир дя ки, бу мяня щеч
лазым дейилди. Башлыъасы о иди ки, мян щямйерлим щаггында, илк азярбайъанлы
витсе-адмирал барядя надир тапынты иля цзляшмишдим. Бу севинъ мяня бяс иди.
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МЯНБЯЛЯРДЯН ЭЯЛЯН СЯСЛЯР
"Бакы лиманы эетдикъя йарарлы щала салынырды… Эями щейятинин
яксяриййяти бакылылардан олурду. Эямичилийин инкишафы бакылыларын
чохуну дянизя щямишялик баьлайырды. О иллярдя шящяря надир аиляляря
раст эялмяк оларды ки, дянизчи олмасын. Эямилярдя гара фящля ишляйян
дя чох иди. 1820-ъи иллярдя Бакы суларында артыг алтмыша гядяр йелкянли эями цзцрдц.
Гылман Илкин, халг йазычысы
Азярбайъан Щярби Дяниз Донанмасы тарихиндя илк адмиралымыз
Дярэащгулу бяйин оьлу Биринъи Мирзя Мящяммядхан олмушдур. Тяяссцф ки,
щялялик онун фотошяклини ялдя етмяк вя юмцр йолуну там юйрянмяк мцмкцн
олмамышдыр. Лакин Щярби Дянизчилик тарихимизин сящифяляриндя Мирзя
Мящяммядин фяалиййяти барядя аз да олса мялумат вар. Ийирми йашында Бакы
ханлыьына щаким олан Мирзя Мящяммядхан атасы Дярэащгулу бяйдян сонра
бярбад щала дцшмцш игтисадиййаты гайдайа салмагла йанашы, хязярдя эямичилийин инкишафына хцсуси гайьы эюстярди. Илк дяфя Бакы лиманында эямичилийин
инкишафына да о башламышдыр. Бу мягсядля Авропада эямигайырма тяърцбясини юйрянмяк цчцн сяфяря дя чыхмышдыр. Севимли йазычымыз Галман Илкинин
"Бакы вя бакылылар" сянядли ясяриндяки бир епизод тарихи факт кими гиймятлидир.
"Бир эцн Мирзя Мящяммядхан оьлу Мялик Мящяммяди йанына чаьырыб
деди:
— Гулаг ас, Мялик Мящяммяд, эюр, ня дейирям. Биз дяниз сащилиндя
отурмушуг, анъаг юз эямиляримиз йохдур. Балыгчы эямиляри иля иш ашмаз. Бизя
еля эями лазымдыр ки, цстцмцзя дцшмян эяляндя онун габаьына чыха биляк.
Атыъынын сюзляриндян щеч бир шей баша дцшмяйян Мялик Мящяммяд эюзлярини дюйя-дюйя она бахырды.
— Бунун цчцн мян Авропайа эетмялийям, — дейиб Мирзя Мящяммяд
хан дяриндян няфяс алды. — Йахшы эямиляри анъаг ораларда дцзялдирляр.
— Бяс бурада ким галаъаг? - Мялик Мящяммяд тяяъъцбля сорушду.
— Неъя йяни ким галаъаг? Сян!
Мялик Мящяммяд бязи ишляря гарышараг атасына кюмяк едирдися дя, юзцня
гаршы бу ъцр ещтибары щеч эюзлямирди.
Щямин иллярдя Бакыда олмуш сяййащ Лерх йазырды ки, Бакы ханы адмирал
Мирзя Мящяммяд хан тез-тез Ланэертя эедяряк орада эями иншасына рящбярлик едирди.
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Он доггузунъу ясрин яввялляриня мяхсус башга бир мянбя дя мювъуддур.
1804-1806-ъы иллярдя Азярбайъана ишьалчылыг мягсядиля эялян рус гошунларынын
бурнуну Хязярдяки щярби дянизчиляримиз усталыгла овмушдулар. Иран тарихчиси
Нясир Няъими йазыр ки, Аббас Мирзянин ъясарятли сяркярдяси, Бакынын иэид
командири (яслиндя валиси) Щцсейнгулу хан топлардан бирини рус эямиляриндян
азаъыг аралы олан йеря чякиб, щейрятляндириъи ъялдлик вя фядакарлыг эюстяряряк
дцшмянин бир нечя эямисини топ мярмисийля дянизя гярг етмишди.
Шцбщясиз ки, он йедди йашлы Ибращим бяй Асланбяйовун Петербургда Щярби
Дяниз Корпусуну битирмяси дя илк адмиралымыз Мирзя Мящяммядин арзу вя
истяйи иля баьлы олмушдур. Бакыхановларын аиля шяъярясиндя Аллащверди адлы бир
шяхс варды. Бялкя, Ибращим бяй Асланбяйов щямин Аллащверди бяйин оьлудур?
Тяяссцф ки, йцз йетмиш цч иллик заман мясафясиндя буну дягигляшдирмяк
мцмкцн олмады. Анъаг хатырламаг истядик ки, о вахтлар ашаьы тябягяйя мяхсус аилянин он цч йашлы оьлу Русийада охумаг имканына малик ола билмязди.
Демяк, илк витсе-адмиралымыз Ибращим бяй Асланбяйов Бакы ханларынын няслиня мянсубдур. Шяхси ишиндян зядаэан няслиня мянсуб олмасы барядя гейд
дя буну сцбут едир.
Адятян енсиклопедийайа дцшян щяр щансы эюркямли фярдин, шяхсиййятин
щарада доьулдуьу, щансы миллятин оьлу одуьу йазылыр. Ня мяшщур нашир
И.Д.Сытинин 1911-ъи илдя няшр олунмуш чохъилдли "Щярби енсиклопедийа"сында,
ня дя совет дюврцндя чыхан щярби дяниз енсиклопедийаларынын щеч бириндя
адмирал Асланбяйов щагда бу ъцр мялуматлар йохдур. Эюрцнцр, Русийанын
щярби-дяниз донанмасы тядгигатчыларына беля эюркямли бир сяркярдяни
юзцнцнкцляшдирмяк сярфяли олуб. Нийя дя олмайайды? Ахы, витсе-адмирал
Асланбяйов щям дя щярби донанма тарихиндя эюркямли алим кими таныныб!
АДМИРАЛЫН ЮМЦР ЙОЛУ
Бязи мянбялярдя, хцсусиля совет дюврцндя няшр олунан ясярлярдя
Асланбяйовун тявяллцдц 1820-ъи ил эюстярилир. Фикримизъя, бу да сящвдир.
Чцнки 1917-ъи ил ингилабындан яввял няшр олунан мянбялярдя адмирал Ибращим
бяй Аллящверди бяй оьлу Асланбяйовун 1822-ъи ил сентйабрын 10-да Бакыда
анадан олдуьу эюстярилир. Цч ил Петербургдакы дянизчилик мяктябиндя тящсил
алан Ибращим бяй ораны 1837-ъи илдя (ады "Гырмызы лювщя"йя йазылмагла) битирмишдир. Балтик дянизиндя "Александр Невски" вя "Прозергин" щярби фрегатларында цзян мичман Асланбяйов ики ил "Император Ы Петр" сцрятли щярби эямисиндя Дагерорд йахынлыьында кечирилян тялимлярдя иштирак етмишдир.
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1842-ъи илдя дянизчилик мяктяби забитляри синфини битирян Ибращимбяй Гара
Дяниз Донанмасынын щярби нязарят эямиляриндя цзмцш, Гара дянизин Шярг
сащилляриндя баш верян тоггушмаларда иштирак етмишдир.
"Елбрус" щярби эямисиня командирлик едян лейтенант Асланбяйов 1854-ъц
илдя дцшмянин тиъарят эямилярини дармадаьын етмяк цчцн дюрд дяфя (30 ийун,
7 ийул, 3 вя 6 август тарихляриндя) дянизя чыхмыш, август айында ися десант
эямисинин дюйцшян батарейасына командирлик етмишдир. Бу хидмятиня эюря
она капитан-лейтенант рцтбяси верилмишдир. Щямин ил сентйабрын 13-дян мцщарибянин ахырына кими Севастопал гарнизонунда олмуш, августун 27-дя
сонунъу щцъуму дяф едяряк контузийа алмышдыр. Шярг мцщарибясиндян сонра
Николайев лиманында 36-ъы донанма екипажына командирлик етмишдир.
Асланбяйов 1860-1861-ъи иллярдя "Сокол" пярли корвет эямисинин командири кими Аралыг дянизиндя цзмцш вя щямин эямини Кронштадта эятирмишдир.
1863-ъц илдя щямин корветля Николайев шящяриня гайыдан Ибращим бяй ики
илдян сонра "Ретвизан" эямисиня командир тяйин едилмишдир. Бир мцддят мяшщур витсе-адмирал Бутаковун зирещли ескадрилйасында гярарэащ ряиси олмушдур.
Асланбяйов 1869-1872-ъи иллярдя дяфялярля мцхтялиф цмумдювлят ящямиййятли мясяляляри юйрянмяк цчцн топланмыш комитяляря сядр тяйин едилмишдир.
Естонийайа езам олунан Ибращим бяй эямичилик мяктябляринин йарадылмасы
вя тиъарят эямиляринин дцзялдилмяси цчцн йаранан комитянин цзвц олмушдур.
1878-ъи ил йанварын 1-дя контр-адмирал рцтбяси вериляндя Ибращим бяй
Асланбяйов сяккизинъи донанма екипажынын ряиси иди.
Онун тяръцмейи-щалы щям адмирал кими, щям дя щярби дяниз тарихчиси кими
чох зянэиндир. Яэяр башга щярбчинин юмцр йолу иля мцгайися етмяли олсаг,
анъаг эенерал Яли аьа Шыхлинскинин артиллерийа тарихиндяки хидмятляри она
бярабяр ола биляр. Она эюря ки, азярбайъанлы эенералларындан щярб елми иля
мяшьул олан анъаг Яли аьа Шыхлински иди. Фярг биръя ондан ибарятдир ки, Яли
аьа Шыхлинскинин елми вя щярби фяалиййяти Азярбайъанла даща чох баьлы олмушдур. Адмирал Асланбяйовун елми тядгигатлары ися рус щярб елминдя эениш истифадя олунса да, бу эцня гядяр бизя эялиб чатмамышдыр. Даща доьрусу, юзцмцздя ня тядгигат олмушдур, ня дя тяблиьат…
1872-ъи илдя Биринъи Пйотрун анадан олмасынын 200 иллийи Русийада бюйцк
байрам шянлийи кими кечирилирди. Бу мцнасибятля цмум рус техники сярэисиндя
иштирак етмяк вя императорун кичик аварлы эями дястясиня Москвайа кими
рящбярлик етмяк щямйерлимиз Асланбяйова етибар олунмушду.
1879-82-ъи иллярдя Ибращим бяй эями щейятиля дюврц-алям сяйащятиня чыхмышдыр. О, Сакит океанда дямир зирещли щярб вя бухар йелкянли ити эедян эями356
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лярдян ибарят щярби щейятя ("Минин", "Кнйаз", "Пожарский", "Щерчог
Единбурский", "Ассийа" вя "Африка") рящбярлик етмишдир. Асланбяйов океанда сцрятля щярякят едян крейсерлярин вя "учан ескадрилйа"нын ордуда тятбиг
едилмясинин тяшяббцска- рыдыр. О, мяшщур адмирал А.А.Поповун хащиши иля
сонунъу лащийядя нязяря алмаг мягсядиля тяляб вя гцсурларыны, сийащысыны тяртиб етмишдир.
Адмирал Ибращим бяй Асланбяйов сакит океан адаларында цзмцш, щятта
Поленезийанын хырда адаларыны да долашмышдыр. Онун шяхси ишиндя сахланан ряй
вя хатирялярдян, хцсусиля дянизчилийя аид ингилабдан яввялки ядябиййатдан
мялум олур ки, Асланбяйов юз щейяти вя цмумиййятля, табелийиндя оланларын
арасында йцксяк щюрмят газанмышдыр. Иллярин солдурдуьу сяняддя ад-фамилийасыны охуйа билмядийимиз бир контр-адмирал йазыр ки, рус адыны йцксяк тутан
Асланбяйов хариъи юлкялярдя дя йахшы танынырды. О, эями щейятиндя рущ
йцксяклийи йаратмаьы мящарятля баъарырды. Щятта кичик рцтбялилярин дя шяхси
тяшяббцсцнц гиймятляндирирди. Ачыг цряклилийи вя гятиййяти иля чохларындан
фярглянирди. Асланбяйовун эямиля сяфярляри щаггында чохлу лятифяляр, еляъя дя
юзцнцн данышдыьы мязяли шярг ящвалатлары щяля дя мяшщурдур. Бу онун мяшщур шяхсиййят кими ня гядяр севилдийини бир даща эюстярир.
1884-ъц илдя контр-адмирал Ибращим бяй Асланбяйов Балтик командасынын
кичик флагманы тяйин олунур. Цч ил сонра - 1887-ъи ил сентйабрн 22-дя щярбидяниз донанмасындакы мисилсиз хидмятляриня эюря она витсе-адмирал рцтбяси
верилир. Бу али рцтбядян сонра Балтик донанмасы цзря флагман вязифясиня тяйин
олунан Асланбяйов 1901-ъи ил декабрн 7-дя Петербургда вяфат едир.
О, щямйерлимиз, бюйцк шяргшцнас алим Мирзя Казым бяйля дост олмуш,
дащи рус йазычысы Лев Толстой ися ону ахтарыб тапмыш, адмирал Нахимовун
щялак олма сящнясини она данышмасыны хащиш етмишдир. Лев Толстой мяшщур
"Севастопал щекайяляри"ни йазаркян адмирал Асланбяйовун хатиряляриндян
бящрялянмишдир. Юмрцнцн ялли илдян чохуну щярби дяниз донанмасында
нцмуняви хидмятдя кечирян адмирал Ибращим бяй Асланбяйов Русийанын вя
хариъи юлкялярин йцксяк орден вя medallaры иля тялтиф олунмушдур.
3-cü dərəcəli Müqəddəs Stanislav ordeni
2-ci dərəcəli Müqəddəs Stanislav ordeni, imperator tacı və qılınclarla (1856)
1-ci dərəcəli Müqəddəs Svyatoslav ordeni (1881)
3-cü dərəcəli Müqəddəs Anna ordeni
2-ci dərəcəli Müqəddəs Anna ordeni, qılınclarla (1855)
1-ci dərəcəli Müqəddəs Anna ordeni (1883)
4-cü dərəcəli Müqəddəs Vladimir ordeni, bantla (1857)
3-cü dərəcəli Müqəddəs Vladimir ordeni (1874)
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2-ci dərəcəli Müqəddəs Vladimir ordeni (1885)
Ağ qartal ordeni (1888)
Takov, serb ordeni (1879)
Müqəddəs Aleksandr Nevski ordeni (1898)
Doğan günəş Yapon ordeni (1882)
2-ci dərəcəli Kalakaya Havay Kral ordeni (1882)
Georgi lenti üzərində yaxalığa taxmaq üçün, “Sevastopolun müdafiəsinə görə
gümüş medal” (1855)
“Şərq (Krım) müharibəsi xatirəsinə” bürünc medal 1853-1856. (1856)
1881-ъи илдя император ЫЫЫ Александрын таъ гойма мярасиминдя иштирак едян
Асланбяйова щядиййя олараг гылынъ верилмиш вя бир иллик мяваъиби щяъминдя пул
мцкафаты верилмишди.
1888-ci ildə Rusiya İmperator Coğrafiya cəmiyyətinin həqiqi üzvü
secilmişdir. 1898-ci ildə isə istefaya çıxmışdır.
Щяля саьлыьында - 1882-ъи илдя Сахалиндя бир йарымада, Охот дянизиндя ися
бир кюрфяз Асланбяйовун ады иля адландырылмышдыр.
Борис Маслениковун 1986-ъи илдя няшр олунмуш "Дяниз хяритяси нягл едир"
китабынын 28 вя 253-ъц сящифяляриндя щямйерлимиз щаггында верилмиш гыса биографик эюстяриъи чох бюйцк ящямиййят кясб едир. Ясаслы мянбялярдян топладыьы
фактлары мцяллиф илк дяфя охуъуйа тягдим едир:
"Асланбяйов йарымадасы. Охот дянизи, Сахалин адасы, 1882-ъи илдя екипаж клипер тясвир едилиб. Сакит океан команданы, ескадрийа контр-адмиралы Ибарщим
бяй Аллащверди бяй оьлу Асланбяйов сой ады иля адландырылыб. Сойадлары хяритя
цзяриндя щярф сящви иля йазылыб".
Асланбяйов кюрфязи. Охот дянизи, Сахалин адасы, 1882-ъи илдя кяшф едилиб вя
хяритяйя екипаж, клипер "Пластон" кими йазылыб. Еля щямин вахтда да
И.А.Асланбяйов сойады иля адландырылыб.
Асланбяйов Ибращим бяй Аллащверди бяй оьлу (1822-1900). Дяниз корпусу
мяктябини битириб. 1837-42-ъи иллярдя Балтик дянизиндя цзцб. 1842-61-ъи иллярдя
Гара дяниз донанмасында "Селафаил", "Варшава" эямиляриндя, "Фемистокол"
бригиндя вя башгаларында гуллуг едиб. 1865-68-ъи иллярдя "Ретвизан" эямисинин
командири, 1879-1882 ъи иллярдя Сакит океан ескадрилйасынын командири олуб.
1887-ъи илдя витсе-адмирал рцтбяси алыб.
1888-ci ildə Rusiya İmperator Coğrafiya cəmiyyətinin Həqiqi Üzvü
seçilmişdi. O 1898-ci ildə istefaya çıxdı.
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ГЯРИБЯ ВЯ ХОШ БИР ТЯСАДЦФ
Мин доггуз йцз дохсан цчцнъц илин сентйабр айында Гах районуна езамиййятя эетмишдим. Марсан кяндиндя Елдар Щаъы оьлу Мяммядов сойадлы
бир ъаванла таныш олдум. Иши, сяняти иля марагландым.
— Мцщяндисям, — деди, 14 илдир ки, Сахалиндя нефт чыхарырам, инди мязуниййятя эялмишям.
— Тясадцфян орада "Адмирал Асланбяйов" адасына раст эялмямисян?
— Еля мян о адада йашайыр вя ишляйирям, — деди.
— Ня йахшы тясадцфдцр, Азярбайъанлы адмиралын адыны дашыйан адада
щямйерлиси йашайыр вя ишляйир.
— Адмирал Асланбяйов мяэяр азярбайъанлыдыр? Сиз буну дягиг билирсиниз?
— Бяли, — дедим, — о, халгымызын илк витсе-адмиралыдыр.
— Бу барядя бизим ада сакинляри арасында, гейри миллятляря тез-тез мцбащисямиз олур. Фамилийа охшарлыьына ясасланараг мян вя щямйерлилярим "адмирал бизим халгын оьлудур" — дейирикся дя, ялимиздя щеч бир ясас йохдур.
Билмирик, ня вахт йашайыб, ня вахт юлцб… Бир-ики дяфя мязуниййятя эяляндя
районумузун танынмыш зийалыларындан бу барядя сорушдум. Щамысы деди ки,
бизим еля адмиралымыз йохдур.
Мян севинъля:
— Вар, — дедим, — Елдар, Сахалиня гайыданда йолуну Бакыдан сал,
эюрцшяк, сяня адмиралын фотошякиллярини вя биографийасыны йазыб верим.
Асланбяйовун бизим халгын оьлу олмасы щаггында ялиндя ясас дялил олсун.
Мяндян дя артыг севинян Елдар:
— Чох саь олун, — деди, — мян дя адмирал Асланбяйовун щаггында
гясябя кинотеатрында бир эцшя дцзялдяъяйям.
АДМИРАЛ ЩЯМ ДЯ АЛИМДИР
…Адмирал Ибращим бяй Асланбяйовдан йазан рус тядгигатчысы онун щаггында "Адмирал Нахимовун биографы кими даща чох мяшщурдур" сюзлярини
ифтихарла гейд едир. Тясадцф дейил ки, Ибращим бяйин "Нахимовун биографийасы" адлы очерки китаб кими бир нечя дяфя няшр олунмушдур.
Адмирал Асланбяйовун елми-публисистик ясярляри ися айрыъа тядгигата лайигдир. Щярби-дяниз донанмасынын он доггузунъу яср тарихини арашдыран тядгигатчыларын яксяриййяти мянбя кими бу эцн истифадя едирляр. Щеч тясадцф дейил
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ки, 1889-ъу илдя Санкт-Петербургда "Витсе-адмирал Асланбяйовун йарымясрлик йубилейи" адлы китаб да няшр олунмушдур. В.Фридриксин "Контр-адмирал
Асланбяйовун байраьы алтында цзян "Африка крейсери" адлы китабы ися щяля
1880-ъи илдя йеня Санкт-Петербургда ишыг цзц эюрмцшдцр. Г.И.Сйоминин
"Севастопал" тарихи очеркляри китабында (1955-ъи ил) ися адмирал Асланбяйовун
эцндялийиндян эениш истифадя олунмушдур.
Кнйаз-адмирал В.И.Барйатински ися щямйерлимиз щаггында йаздыьы хатиряляриндя гейд едир ки, Шярг вя Гафгаз лятифялярини о гядяр марагла данышарды ки,
мцсащиби гяшш едяня гядяр эцлярди. Бу лятифяляр инди дя дянизчилярин дилляриндя
эязир.
Он доггузунъу ясрин алтмышынъы илляриндян башлайараг адмирал Ибращим
бяй Асланбяйовун "Морской сборник" журналында силсиля елми-публисистик
мягаляляри дяръ олунмушдур: "Сокол" цчдорлу щярб эямисинин Аралыг дянизиндян Кронштадта сяфяри" (1861), "Адмирал Нахимов" (биографик очерк, 1868),
"Адмирал А.С.Грейг" (1873), "Адмирал А.И.Панфилов" (1874), "Дяниз академийасынын 50 иллийинин байрам едилмяси мцнасибятиля нитги" (1877), "Контрадмирал Асланбяйовун сяфярляри щаггында мялуматлар" (1881) вя башга
мягалялярдян тядгигатчылар бу эцн дя бящрялянирляр.
Шцбщясиз, адмирал Ибращим бяй Асланбяйов Русийада йашайыб-ишлямясяйди, беля али рцтбяйя чата билмязди. Йцз алтмыш илдян сонра онун бизим цчцн
гаранлыг галан юмцр йолуна, щярби фяалиййятиня аз да олса ишыг сала билдик. Бу
ися сон дяряъя ваъибдир. Йохса, гейри миллятляр, хцсусиля нахяляф гоншуларымыз
бизим унутдуьумуз мяшщур оьулларымызы юзцнцнкцляшдирир, цстялик дя: "Сизин
тарихиниз касыб олуб, эюркямли щярбчи оьулларыныз йохдур", - демякля халгымызы тящгир едирляр.
…Щярби-Донанма тарихимиз онсуз да касыбдыр. Бу сащядя фяалиййят
эюстярян оьулларымыз аз гала бармагла сайылаъаг гядярдир: Контр-адмирал
Ъялил Ъавадов (1916-1980) вя витсе-адмирал Щямид Гасымбяйов (19232005), контр-адмирал Рафиг Ясэяров (1949), Едуард Щцсейнов (1938-1993),
витсе-адмирал Шащин Султанов. Вяссалам!
Ня йахшы ки, бу бошлуьу мцяййян гядяр дя олса долдураъаг Ибращим бяй
Асланбяйов кими адмиралымызы эяъ дя олса тапа билмишик.
20 нойабр 1993-ъц ил
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BAKIXANOVLARIN HƏRBÇİ OĞULLARI
Nüfuzlu Bakıxanovlar nəsli Azərbaycan tarixinə çox görkəmli oğullar bəxş
etmişdir. Onların sırasında məşhur şair, tarixçi-alim, polkovnik Abasqulu ağa
Bakıxanovun xüsusi yeri var. Bu nəslin oğulları ordu və donanma tarixində ilkin
şəxslər olmuşlar. Arxiv sənədlərindən məlum olur ki, 1800-cü illərdə
Azərbaycan Hərbi Dəniz Donanması tarixində ilk admiralımız Dərgahqulu bəy
Bakıxanovun oğlu İkinci Mirzə Məhəmməd xan olmuşdur.
1837-ci ildə Peterburqdakı Hərbi Dənizçilik məktəbini əla qiymətlərlə bitirən
İbrahim bəy Allahverdi bəy oğlu Aslanbəyov (1822-1901) da ana tərəfdən
Bakıxanovlar nəslindəndir. İbrahim bəy Rusiya donanmasındakı misilsiz
xidmətlərinə görə 1887-ci il sentyabrın 22-də vitse-admiral kimi ali rütbəyə layiq
görülmüşdür. İbrahim bəy həm də donanma sahəsində elmi-publisistik əsərlərin
müəllifi olmuşdur. Hələ sağlığında – 1882-ci ildə Saxalində bir yarımada, Oxot
dənizində isə bir körfəz İ.Aslanbəyovun adı ilə adlandırılmışdır. Bu gün də
xəritələrdə və donanmaya aid elmi-publisistik əsərlərdə həmin yarımada və
körfəz vitse-admiral İbrahim bəy Aslanbəyovun adını daşıyır.
Azərbaycan xalqına çoxsaylı ziyalılar bəxş etmiş Bakıxanovlar nəsli hərb
tariximizə süvari alaylarında xidmət edən zər paqonu sərkərdələr vermişdir.
Tarixi araşdırmalardan məlum olur ki, 1920-ci il çevrilişinə qədər bu nəsildən on
dörd polkovnik, mayor, ştab-kapitan, praporşik rütbəli hərbiçilər, üç nəfər isə
general-leytenant Cəfərqulu ağa Bakıxanov (1799-1867), general-mayor
Abdulla ağa Bakıxanov (1824-1878) və bu gün möhtərəm oxuculara təqdim
etdiyimiz general-mayor Həsən ağa Cəfərqulu ağa oğlu Bakıxanovlar da bu
nəslin nümayəndəsidir.
* * *
GENERAL-MAYOR ABDULLA AĞA BAKIXANOV
(1824, Quba – 1879, 20 iyul Tiflis)
Sən yaradılmışa diqqət et ki, yaradanı əql ilə dərk edə biləsən.
Ayıq ol, vaxtı əldən verməyəsən, çünki vaxt keçicidir, keçici
şeyin isə əvvəli və sonu olar.
“Qabusnamə”dən
Abdulla ağa, şair, tarixçi-alim Abbasqulu ağa (1794-1847) Bakıxanovun ata
bir, ana ayrı qardaşıdır. Onların atası İkinci Mirzə Məhəmməd xan (1774-1836)
üç dəfə evlənmişdi. Birinci arvadı gürcü qızı Sofiyadan ( ? – 1836) Abbasqulu
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ağa və general-leytenant Cəfərqulu ağa
(1799-1867), ikinci arvadı Xeyransa
xanımdan ( ? – 1861) Hacı Qədir ağa (18171844), Mustafaqulu ağa (1822 - ?), Cavad
ağa (1808-1866) və Abdulla ağa dünyaya
gəlmişdi. Üçüncü arvadı Xanbikə xanımdan
( ? – 1806) isə övladı olmamışdır.
Abdulla ağa İkinci Mirzə Məhəmməd
xanın Xeyransa xanımdan olan dördüncü
oğludur. O, dövrünün maarifçi – xeyriyyəçi və general kimi görkəmli şəxsiyyəti
idi. 1845-ci il martın 31-də ilk zabit rütbəsi alan Abdulla ağa Leyb-qvardiya
kazak alayında, 1848-ci ildə isə Qafqaz ordusunun süvari qoşununda poruçik
rütbəsində xidmət etmişdir. 1858-ci ildə polkovnik, 1871-ci il yanvarın 1-də general-mayor olmuşdur. Abdulla ağanın xidmətləri dövrünün şərəfli ordenləri:
1857-ci ildə üçüncü dərəcəli “Müqəddəs Anna” (bantla birgə), 1859-cu ildə ikinci dərəcəli “Müqəddəs Stanislav” (qılıncla birgə), 1861-ci ildə müsəlmanlar
üçün təsis edilmiş ikinci dərəcəli “Müqəddəs Anna” və 1869-cu ildə “Müqəddəs
Vladimir” ordeninin dördüncü dərəcəsi ilə təltif olunmuşdur.
General-leytenant Cəfərqulu ağanın vəfatından sonra – 1867-ci ildən
Bakıxanovlar nəslinin qanuni varisi Abdulla ağa olmuşdur.
Abdulla ağanın general olmasını təsdiq edən iki arxiv sənədi var. Birincisi
Azərbaycan Dövlət Tarix Muzeyindədir. Həmin sənəd 29 aprel 1894-cü ilə
məxsusdur. Orada deyilir ki, 1859-cu ildə qubalı zadəgan, polkovnik Ağabəy
Sadıqov Quba qəzasındakı Xudat adlı kəndini hazırda general-mayor rütbəsində
olan Abdulla ağa Bakıxanova dövlət qanunu ilə satmışdır.

«Əkinçi»yə Abdulla ağanın yardımı
Hər vilayətin qəzetəsi gərək o
millətin ayinəsi olsun.
Həsən bəy Zərdabi
İkinci sənəd isə Respublika Əlyazmaları İnstitutunda saxlanan general-mayor
Abdulla ağa Bakıxanovun görkəmli maarifpərvər Həsən bəy Zərdabiyə yazdığı
məktublarıdır. Birinci məktubda – 4 may 1873-cü ildə general Abdulla ağa yazır
ki, qəzet nəşr etmək xəbərini eşidəndə sevindim. Sizə mətbəə açmaqdan ötrü min
manat vəsait göndərirəm. 24 oktyabr 1873-cü il tarixli ikinci məktubunda isə
general-mayor Abdulla ağa Bakıxanov Zərdabiyə bildirir ki, «Əkinçi»ni
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çıxartmaq üçün heç şeydən, xüsusilə maddi çətinlikdən çəkinməsin, lazım
gələrsə əlavə yenə pul verməyə hazırdır.
Qəzetin kütlələrə, xüsusilə Azərbaycan xalqına böyük kömək edəcəyini yaxşı
başa düşən general Abdulla ağa Bakıxanov müxtəlif idarələrə müraciət edib
«Əkinçi»nin çıxması üçün var qüvvəsi ilə çalışmışdır. Həsən bəy Zərdabiyə isə
abunəçi toplamaqda çar çinovniklərini «narahat» etməməyi məsləhət görmüşdür.
Məktubların məzmunundan məlum olur ki, maarifpərvər Zərdabi ilə general A.
Bakıxanov yaxın dost olmuşlar. 19 iyul 1875-ci il tarixli məktubunda general
yazırdı:
«Əziz və istəkli Həsən bəy!
Sizin məktubunuzu Tiflisdə aldım. Qəzetin nəşri haqqında elan isə Qubada
mənə məlum oldu. Ona görə də mən Tiflisdən məktub yazmaq imkanından
məhrum oldum.
Qubaya gəldikdə öyrəndim ki, Əhməd ağa (qardaşı general-leytenant
Cəfərqulu ağa Bakıxanovun oğludur. Rütbəsi qvardiya polkovniki idi. 1882-ci
il aprelin 13-də nökəri Ocaqqulu ilə birgə Gəncədə naməlum şəxslər
tərəfindən öldürülmüşdür – Ş.N) onları paylamış, bir neçə nüsxəni isə özündə
saxlamışdır. Elə burada da öyrəndim ki, elanların paylanması üçün siz
hökumətə müraciət etmisiniz və onların vasitəsi ilə abunəçi toplamısınız. Onu
da deməliyəm ki, yuxarı dairələri narahat etməkdənsə qəzetin labüdlüyünü
dərk etdirmək yolu ilə abunəçilər axtarmaq daha yaxşı olardı. Onda xeyrini
dərk edən xalq könüllü olaraq sizin qəzeti qəbul edərdilər. Qəzet möhkəm
zəmin üzrə yayılardı.
Nə isə, bu mənim şəxsi mülahizəmdir. Ona görə də sizi vadar etmirəm.
Hər halda mən Sizin tədbirə yenə kömək etməyə çalışacağam. Allah eləsin
ki, müsəlman əhalisi arasında savadlanma geniş yayılsın. Sonra sizin qəzetin
sadiq abunəçiləri olacaqdır. O zaman sizin qəzetin xalq kütlələrinə mənfəət
gətirəcəyini inamla söyləmək olar.
Başladığınız işdə sizə səmimi qəlbdən müvəffəqiyyət arzulayıram.
Baxmayaraq ki, ilk vaxtlar bəzi uğursuzluqlar da ola bilər. Yaxşı olar ki, ruhdan düşməyərək həmişə olduğu kimi xeyirxah işi inamla davam etdirəsiniz.
Sizin sadiq nökəriniz
Abdulla ağa Bakıxanov.
İki nüsxə göndərin: birini mənim, o birini isə Əhməd ağanın adına».
19 iyul 1875-ci il.
Quba.

Qəzeti nəşr etmək üçün böyük çətinliklərlə üzləşən Həsən bəy Zərdəbi 1873cü il aprelin 12-də Bakının general-qubernatoru D.S.Staroselskiyə sevinclə
yazırdı:
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«General-mayor Abdulla ağa Bakıxanov mənə Bakı şəhərində mətbəə
açmağa və qəzet nəşr etmək üçün min manat (1000) verir. Qəzet tatar (Azərbaycan – Ş.N.) dilində olacaq. Fürsətdən istifadə edib belə qərara gəldim ki,
qəzeti aşağıdakı əsaslarla nəşr edim: 1) Qəzetin redaktorluğunu və nəşrini öz
üzərimə götürüm. 2) Qəzet Bakıda tatar dilində Azərbaycan ləhcəsində, Zaqafqaziya diyarının müsəlman əhalisi üçün nəşr olunacaq. 3) Hələlik qəzet iki
həftədə bir dəfə, bir çap vərəqi həcmində nəşr olunacaq. 4) Abunə, göndərilmə
və oxucuya çatdırılma qiyməti ildə iki manat olacaq...».
Bakı general-qubernatoru Dmitri Semyonoviç Staroselski (15.05.183211.03.1884) 1874-cü il 31 may tarixli məktubunda Qafqaz Canişinliyinin Baş
İdarəsinə yazırdı: «Mən xidməti işimlə bağlı əgər səfərdə olsam da idarəmizdə
qəzetə nəzarət edəcək etibarlı şəxs var. Qubernatorluğun dəftərxana əməkdaşı
Nuh bəy Hüseynbəyov qəzetdə dərc olunacaq məqalələrin rus dilinə tərcüməsini
yaxşı bacarır. Nuh bəy bu sahədə etibarlı şəxsdir. Mən ona inanıram. Onu da
əlavə edim ki, mən özüm Tatar dilinin Azərbaycan ləhcəsində kifayət qədər
yazıb, oxumaq qabiliyyətinə malikəm.
Qəzetin maliyyə xərcini general-mayor Abdulla ağa Bakıxanov öz öhdəsinə
götürür»
Müsəlmanlara yaxşı hüsn-rəğbəti olan general-qubernator D.S.Staroselski
Tiflisdəki Qafqaz Senzura Komitəsinə və Qafqaz Canişinin Baş İdarəsinə bir
neçə dəfə rəsmi müraciət etməklə icazə alır. Bakıda qəzetə nəzarət edəcək dövlət
senzoru olmadığına görə qubernator qəzetin senzorluğunu da öz öhdəsinə
götürür.
Hələ 1871-ci ildə Həsən bəyin ilk dəfə Azərbaycanda yaratdığı «Cəmiyyətixeyriyyə»yə qubernatorun yardımı haqda yazır: «Təəccüb budur ki, Bakıdan o
vaxtda qubernator olan bircə general Staroselskinin qolu var ki, yazıbdır: nə
qədər Bakıda qubernator olsam, borcumdur ki, hər ildə müsəlman «Cəmiyyətixeyriyyə»sinə yüz manat verim. Qubernator Staroselskinin əvəzsiz
xidmətlərini unutmayan Həsən bəy Zərdəbi 1905-ci ildə yanvar ayında
«Rusiyada əvvəlinci türk qəzeti» məqaləsində yazırdı: «Bizim qubernator
mütəvəffi (vəfat etmiş – Ş.N.) general Staroselski doğrudur xalis rus idi, amma
övrəti gürcü qızı idi. Ona görə Qafqazın yerli əhalisini daha artıq dost tuturdu.
Mən ona dərdimi deyəndən sonra məsləhət gördü ki, qəzetin adını «Əkinçi»
qoyum ki, guya məhz əkin və ziraətdən danışacaq və özü də boynuna çəkdi ki,
senzorluğu qəbul eləsin. Bu dövr ərizə verib, izin aldım... «Əkinçi»nin əvvəlinci
bədbəxtliyi qubernator Staroselskinin Bakıdan getməyi oldu. Ondan sonra vitsequbernator bir yoğun senzor oldu. İkinci və böyük bədbəxtliyi Osmanlı
davasının başlanmağı oldu».».
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1877-ci il iyunun 23-də «Əkinçi» qəzeti birinci səhifəsində belə bir elan dərc
etmişdi:
«Cənab şahzadə sərəsgər, Qafqazın ixtiyarında hesab olunan general Abdulla
ağa Bakıxanov Bakı quberniyasına gəlib. Quba şəhərində olan zaman Qafqazda
zəxmdar (yaralılar – Ş.N.) olan əsgərlər üçün oranın müsəlmanlarından 233
manat siyahı ilə cəm edib, iyun ayının üçündə qubernatora göndərib. Cənab
qubernator isə o məbləği və siyahını cənab sərdarın övrətinin qofmeysteri
Tolstoya göndərib ki, zəxmdar olanlara məsrəf olunsun».
Bakıxanovlar nəslinin sonuncu generalı Abdulla ağa Bakıxanov ömrünün
sonlarını Tiflisdə yaşamışdır. O, 1879-cu il iyulun 20-də, 55 yaşında vəfat
etmişdir. Tiflis əhalisi onu hörmət və şərəflə dəfn etmişdir. Məzarı böyük dramaturqumuz M.F.Axundovun dəfn olunduğu Nəbatat bağındadır. Övladı
olmamışdır.
Bir nəsildən, bir kökdən qanadlanan üç general oğlumuzun fəaliyyətindən
sizə söhbət açdıq. Doğma Azərbaycanımızda belə adlı-sanlı nəsillər çox olub.
Onların yetirdiyi sərkərdələr haqqında axtarışlarımızı davam etdiririk. Ümid
edirik ki, general oğullarımızın həyatını, döyüş fəaliyyətini öyrənməkdə siz oxucular da bizə kömək edəcəksiniz.
GENERAL-MAYOR HƏSƏN AĞA BAKIXANOV
(1833-1898)
Mən, öz Vətənimin tarixini yazmaq üçün qiymətli materiallar
toplamışam... Vəziyyət məni məcbur etdi ki, öz istirahət
vaxtlarımı, mənsub olduğum ölkənin keçmişini yazmaq işinə
sərf edim.
Abbasqulu ağa Bakıxanovun 1844-cü il
9 mayda imperator I Nikolaya ərizəsindən.

General-mayor Həsən ağa Cəfərqulu ağa oğlu Bakıxanov 1898-ci il noyabrın
28-də vəfat edib. O, Abbasqulu ağa Bakıxanovun qardaşı oğlu, general-leytenant
Cəfərqulu ağa Bakıxanovun böyük oğlu idi.
Cəfərqulu ağanın ölümündən sonra beş övladı qalmışdı: Həsən ağa
(08.05.1833-28.11.1898), Əhməd ağa (16.06.1838-13.04.1882), Hidayət aga
(04.08.1845- ?) və qızları Nurcahan xanım (06.07.1832-1912), Ayna xanım
(08.09.1836- ?).
Oğlanlarının hər ikisi atasının yolu ilə gedib. Böyük oğlu Həsən ağa general366

ЭЦЛЛЯЛЯНМИШ АЗЯРБАЙЪАН ЭЕНЕРАЛЛАРЫ

mayor, kiçiyi Əhməd ağa isə qvardiya polkovniki rütbəsinə qədər yüksəlmişdi.
Polkovnik Əhməd ağa qırx beş yaşında – 1882-ci il aprelin 13-də nökəri
Ocaqqulu ilə birgə naməlum şəxslər tərəfindən Gəncədə öldürülüb.
General Həsən ağa Bakıxanov 1833-cü ildə Qubada anadan olmuşdur. On
dörd yaşında Tiflis kadet korpusunu bitirən Həsən ağa hərbi təhsilini artırmaq
üçün Peterburqdakı Paj korpusuna daxil olur. Hərbi məktəbi müvəffəqiyyətlə
bitirdikdən sonra o, xidmət etmək üçün Əlahiddə Qafqaz Ordusuna göndərilir.
Dəfələrlə hərbi yürüşlərdə iştirak etdiyinə görə orden və medallarla təltif olunub.
1894-cü ildə tərtib olunmuş bir arxiv sənədində general-mayor Həsən ağa
Bakıxanov 1854-cü ildə Qafqaz müharibəsində fərqləndiyinə görə təltif
olunduğu hərbi orden və medallar qeydə alınıb.
O, üçüncü dərəcəli Müqəddəs Vladimir, üzərində «İgidliyə görə» yazısı olan
dördüncü dərəcəli Müqəddəs Stanislav, bundan başqa yüz altı nömrəli ikinci
dərəcəli hərbi fərqlənmə ordeni, Georgi lenti (üzərində qızıl medal), müqəddəs
hərbi Georgi ordeninin yüz illiyi şərəfinə buraxılmış bürünc medalla, 18771878-ci il müharibəsinin şərəfinə buraxılmış tunc bürünc medal və Qafqazdakı
əla xidmətinə görə xaç ordeni ilə təltif olunub.
Bir müddət İrandakı Rusiya səfirliyində xidmət etdiyinə görə general-mayor
Həsən ağa Bakıxanov həmin ölkənin ali ordeni olan «Şire-Xorşid» ordeninin
üçüncü dərəcəsinə layiq görülüb.
Car ordusunda belə yüksək ordenlərlə təltif olunan zabit və generallara
kavaler kimi fəxri titul da verilirdi. Ona görə də arxiv sənədlərin hamısında,
təltifat qrafasında general Həsən ağa Bakıxanovun adının yanında kavaler sözü
iftixarla qeyd olunmuşdur.
1855-ci ildə Həsən ağa əmisi Abbasqulu ağa Bakıxanov böyük qızı Ziba
Nisəbəyimlə (1831-1894) ailə qurmuşdur. 1879-cu ildə general-mayor rütbəsilə
təltif olunan Həsən ağa Bakıxanov bir il sonra istefaya çıxıb Quba qəzasındakı
dədə-baba torpaqlarını idarə etməklə məşğul olmuşdur.
Ömrünün son üç ilini Bakıda yaşamışdır.1898-ci il noyabrın 28-də vəfat edən
general Həsən ağa Bakıxanovu öz vəsiyyətinə görə Şıx kəndində Bibi-Heybət
məqbərəsində atası Cəfərqulu ağanın yanında dəfn etmişlər. Bura
Bakıxanovların ulu babalarının fəxri sərdabəsi udu. Onun təntənəli və şərəfli
dəfni münasibətilə nekroloq dərc edən «Kaspi» qəzeti dekabr ayının birində
yazırdı:
«Noyabrın 28-də axşam saat doqquzda uzun sürən ağır xəstəlikdən sonra
Bakı şəhərində general-mayor Həsən ağa Bakıxanov altmış beş yaşında vəfat
etmişdir. Mərhum, Bakının keçmiş hakimi məşhur Mirzə Məhəmməd xanın
nəvəsi idi. Onun mərhum atası general-leytenant Cəfərqulu ağa Bakıxanov
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Mirzə Məhəmməd xanın ikinci oğlu olmuşdur. Cəfərqulu ağa Qafqaz ordusunda
yerli əhalidən ibarət süvari alayına komandirlik etmişdir. Mərhum Həsən ağa
iyirmi il bundan əvvəl vəfat etmiş qardaşı polkovnik Əhməd ağa ilə birgə süvari
qvardiyasında xidmət etmiş, şərəfli döyüş xidmətlərinə görə Rusiyanın və xarici
ölkələrin kavaler ordenləri ilə təltif olunmuşdur. O, üçüncü dərəcəli müqəddəs
Vladimir, ikinci dərəcəli müqəddəs Stanislav və başqa ali ordenlərə layiq
görülmüş nizami ordu zabiti idi.
1879-cu ildə general rütbəsində istefaya çıxan Həsən ağa ömrünün çoxunu
Qubadakı şəxsi malikanəsində keçirmişdir. Son üç ili isə Bakıda yaşamışdır.
Həsən ağa Bakıxanovun ölümü ilə keçmiş Bakı xanlığının kişi nümayəndəsi
kəsildi. General Həsən ağadan sonra bacısı Nurcahan xanım və qızı Reyhan
xanım qalmışdır.
Dünən, noyabrın 30-da dəfn mərasimi xüsusi təntənə ilə keçmişdir. Səhər
tezdən mərhumun həyətinə toplaşan çoxsaylı camaat axırıncı Bakı xanını son
mənzilə yola salmağa gəlmişdilər. Saat onda Bakının ali və aşağı rütbəli
ruhaniləri, həmçinin şəhərin adlı-sanlı bəyləri, tacirləri mərhumun yas
mərasiminə toplaşmışdılar. Həmin anlarda da mərhum xanın evi qarşısında
Salyan alayının bir batalyonu musiqi sədaları altında nizamla dayanmışdı.
Zəngin və bahalı parçaya bükülmüş tabut saat on birdə yaxın qohumlarının
çiynində Şamaxı küçəsindən Təzəpir məscidinə tərəf istiqamət götürdü. Arxada
sonu görünməyən Bakı əhalisi gedirdi. Qabaqda Salyan alayının qvardiyaçı
zabitləri ipək döşəkcələrdə mərhumun orden-medallarını, bir zabit isə cilovundan yapışdığı atın üstündə tabutun qapağını aparırdı. Onların dalınca Quba
qəzasının sakinləri dairə şəkilində müqəddəs Qurandan kədərli ayələri xorla
oxuya-oxuya gedirlər. Quba dərvişləri azacıq fasilə verəndə ali ruhanilərin
Qurandan oxuduqları surə daha gur və əzəmətlə səslənirdi. Tabutun arxasınca
gedən insan kütləsinin arasında çoxlu zabit, idarə işçiləri, məmur və ali rütbəli
şəxslər vardı. Şəhərin bələdiyyə başçısı Fon-der-Honne də onların arasında idi.
Salyan alayının musiqili xoru mərasimə qoşuldu. Ruhanilərin Təzəpir
məscidində ibadətindən sonra mərasim eyni ahənglə Persidski və Nikolayev
küçələrindən keçib Sahil boyu irəlilədi. Bayıla çatan mərasim oradan Şıx
kəndinə istiqamət götürdü. Bibi-Heybət məscidi yanında salınmış ayrıca
Bakıxanovlar soyadının sərdabəsində Həsən ağa Bakıxanov torpağa tapşırıldı.
Mərasimi müşayiət edən batalyon general-mayor Həsən ağa Bakıxanova
axırıncı hörmət əlaməti olaraq tüfənglərdən üç dəfə yaylım atəşi açıb son
borcların verdilər».
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GENERAL-MAYOR ƏSƏD BƏY TALIŞXANOV
Talışxanovlar nəsli Azərbaycan hərb tarixinə Mir Mustafa xan, Qara xan,
Mir İbrahim xan, Xəlil bəy və Mir Kazım xan kimi generallar bəxş edib.
General-mayor Əsəd bəy Talışxanov 1857-ci il noyabrın 16-da anadan olub.
Atası Ağaəli bəyin Lənkəranda açdığı müsəlman məktəbində ilk ibtidai təhsil
aldıqdan sonra, o vaxtın ən yaxşı tədris ocaqlarından biri olan Bakı ədadiyyə
məktəbində oxuyub.
Peterburqdakı Mixaylovsk artilleriya məktəbini bitirəndə gənc zabit Əsəd
bəyin artıq iyirmi yaşı vardı. Nizami ordu üçün püxtə¬ləşmiş, yetkin bir zabit
idi. 1878-ci il aprelin 16-da Qafqaz Əlahiddə ordusuna göndərilən Əsəd bəy
Talışxanov praporşik rütbəsilə 52-ci briqadada xidmətə başlayıb. Xidmətinin
üçüncü ilində əlaçı zabit olduğuna görə iyirmi birinci artilleriya briqadasında
bi¬rinci batareyanın komandiri təyin edilib.
Hərbin çətin yolları, müharibələrin əzab-əziyyəti onu nəinki bez¬dirib, hətta
ürəkdən sevdiyi hərb sənətinə daha da möhkəm bağlayıb.
Çar Rusiyası XIX əsrin otuzuncu illərindən başlayaraq Orta Asi¬yada
işğalçılıq siyasəti aparırdı. Qafqazda Krım müharibəsi (1853-1856) sona yetən
kimi Şərqə tərəf yürüş başlandı. Ən böyük əraziyə malik olan Kokand və Buxara
xanlıqları işğal olundu. Çimkənd, Daşkənd, Səmərqənd şəhərləri bir-birinin
dalınca alındı. 1880-cı ildə Türkmənistanı fəth etmək üçün ruslar oraya on bir
minlik nizami qoşun yeritdi. Torpağın hər qarışı uğrunda inadla döyüşən mərd
Axal-Təkinlilər general Lazerevin ordusunu məğlubiyyətə uğradırdılar. Şərqə
yürüşdə qələbə əldə etmək istəyən çar Göytəpəni, Axal-Təkini ələ keçirmək
üçün Şipka qəhrəmanı general M. D. Skobolevi də göndərdi. Skobelevin qoşunu
Qafqaz Hərbi Dairəsinin döyüşçüləri ilə birləşib Göytəpə şəhərini dağıtdı, onu
müdafiə edən iyirmi beş min döyüşçünü qılıncdan keçirtdi. Axal-Təkin və Mərv
şəhərini özlərinə tabe etdilər.
Əsəd bəy Talışxanov da öz batareyası ilə Axal-Təkini işğal edən hərbi
yürüşün tərkibində iki il (1880-1881) iştirak edib. İşğalçı çarın əmrilə vəzifə
borcu kimi din qardaşlarına silah qaldırıb.
Bu döyüşlərdəki igidliyinə görə üçüncü dərəcəli “Müqəddəs Anna (qılınc və
bantla birgə), “Müqəddəs Stanislav" ordenləri ilə təltif olunub.
On altı il keçəndən sonra həmin ordenlərin ikinci dərəcəsi ilə təltif olunan
kapitan Əsəd bəy Talışxanov yeni əsri podpolkovnik rütbəsində qarşılayıb. O,
1904-1905-ci illərdə Port-Artur döyüşləri¬nin də iştirakçısı olub.
Hərbi xidmətinin iyirmi beş illiyi münasibətilə Əsəd bəy 1902-ci ildə dərəcəli
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“Müqəddəs Vladimir (bantla birgə) ordenilə təltif olunub, 1910-cu ildə isə
polkovnik rütbəsi qaza¬nıb. Bu illər ərzində o, 52-ci artilleriya briqadasının birinci divizionunun komandiri vəzifəsinə qədər yüksələ bilib. Əsəd bəy Talışxanov
ordudakı nümunəvi xidmətlərinə görə 1916-cı il aprelin 22-də general-mayor
rütbəsilə təltif olunub. O, həmin il iyulun 25-də Qafqaz Əlahiddə ordusunun əlli
ikinci artilleriya briqadasında birinci divizionun komandiri kimi yüksək vəzifəyə
təyin olunub. Bu ordunun tərkibində uzun illər xidmətinə görə birinci dərəcəli
"Müqəddəs Anna", "Müqəddəs Stanislav", üçüncü dərəcəli "Müqəddəs Georgi"
ordenləri ilə təltif olunub.
General-mayor Əsəd bəy Talışxanov 1919-cu ildə Dağıstanın TeymurxanŞura (İndiki Buynaksk - red.) şəhərində vəfat edib və orada dəfn olunub.
GENERAL-MAYOR MIR İBRAHIM XAN TALIŞXANOV
General-mayor Mir İbrahim xan Talışxanov 1828-ci il iyulun 11-də
Lənkəranda anadan olub. Talış xanı Mir Mustafa xanın nəvəsidir.
O, Tiflis kadet korpusunu bitirdikdən sonra 19 yaşında poruçik rütbəsində rus
ordusunda xidmətə başlayıb. Onun haqqında ilkin məlumata ilk milli qəzetimiz
"Əkinçi"nin 26 may 1877-ci il tarixli nömrəsində rast gəldik. Qəzet "Təzə
xəbərlər" bölməsində yazır: "Badikubə quberniyasından cəm olunan süvari
əsgərə polkovnik Mir İbrahim xan Talışxanov hakim, yəni polkovoy komandir
təyin olunub".
1990-cı ildə Tiflis Dövlət Tarix Arxivindən Mir İbrahim xan Talışxanov
haqqında az da olsa, daha dəqiq məlumat əldə edə bildik. Arxiv sənədlərində
göstərilir ki, dağlılara qarşı döyüşlərdə, Tabasaran və Samur sahillərində, Krım
müharibəsində (1853-1856) döyüşüb, Rus-Türk müharibələrinin (1877-1878)
iştirakçısı olub. Ona görə də generalların və zabitlərin şəxsi işində nümunəvi
zabit olduğu xüsusi qeyd edilib. Orada general Mir İbrahim xanın təltif olunduğu
ordenlər də göstərilib.
Mir İbrahim xan 1851-ci ildə igidliyə görə dördüncü dərəcəli "Müqəddəs
Anna", 1858-ci ildə müsəlman əhalisi üçün təsis olunmuş, üçüncü dərəcəli
"Müqəddəs Stanislav", 1859-cu ildə üçüncü dərəcəli "Müqəddəs Anna", 1871-ci
ildə iyirmi beş illik qüsursuz xidmətinə görə dördüncü dərəcəli "Müqəddəs
Vladimir", 1888-ci ildə "Müqəddəs Stanislav", 1889-cu ildə üçüncü dərəcəli
"Müqəddəs Vladimir" ordenləri ilə təltif olunub.
Mir İbrahim xan Talışxanov 1883-cü il may ayının 15-də nizami ordudakı əla
xidmətinə görə general-mayor kimi fəxri rütbəyə layiq görülüb.
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Mir İbrahim xan Talışxanov 1894-cü il aprelin 29-da vəfat edib. Generalı son
mənzilə yola salanda məzarı üstündə yaylım atəşi açılıb.
GENERAL MIR KAZIM BƏY TALIŞXANOV
Talışxanovlar nəslindən olan generallarla maraqlanmasaydım, general
Yadigarov qardaşlarından illərlə zərrə-zərrə topladığım bu faktlar bəlkə də, heç
işıq üzü görməyəcəkdi. Çoxdan topladığım faktları işləməyə bir istinad nöqtəsi
tapa bilmirdim. Söz sözü çəkib gətirən kimi, mövzu da mövzunu üzə çıxartdı.
Yadigarov qardaşları haqqında axtarışlarım az qala məni əsas məqsəddən –
Talışxanovlardan yayındırmışdı. Bu nəsil əsil-nəcabəti olan üç ziyalı ailə ilə
yaxın qohum olub: Yadigarovlar, Vəkilovlar və Vəzirovlar. Hər üç nəsil də
xalqımızın maarif, mədəniyyət və hərb tarixinə görkəmli oğullar bəxş edib.
Mir Kazım bəy Talışxanov nəslin üçüncü generalıdır. Onun ulu babası
Qaraxan Lənkəran xanlığının əsasını qoyub. Xanlığın siyasi və iqtisadi qüdrətini
möhkəmlədən Qaraxan İran təhlükəsindən qorunmaq üçün nizami qoşun təşkil
edir. Müstəqil Talış xanlığı yaradır. 1786-cı ildə Qaraxan vəfat etdikdən sonra
yerinə oğlu Mir Mustafa xan keçir.
1812-ci il avqustun 9-da ölüm-dirim vuruşmasında Lənkəran-Ərkivan
qalaları İran ordusu tərəfindən alınır. Lənkəran qalasından çəkilməyə məcbur
olan Mir Mustafa xan mübarizədən əl çəkmir, özündən çox qüvvətli olan İran
ordusuna qarşı döyüşü davam etdirir... Lənkəran qalasında iranlıların dörd minlik qoşunu yerləşdirilmişdi. Vəziyyəti nəzərə alan Mir Mustafa xan Rusiyadan
yardım istəməyə məcbur olur. Qafqazda olan rus ordusunun komandanı general
İ.F.Rtişşev İran qoşunlarını Lənkərandan çıxartmaq istəyən Mir Mustafa xana
kömək etmək üçün 1812-ci il dekabrın 1-də general P.S.Kotlyarevskiyə göstəriş
verir.
1813-cü il yanvarın 1-də talış qoşununun köməyi ilə ruslar Lənkəran qalasını
geri alır. Bu münasibətlə imperator I Aleksandr Talış xanı və talış qoşununun
sərdarı Mir Mustafa xanı general-leytenant rütbəsilə təltif edir.
General-leytenant Mir Mustafa xan Talışxanov 1814-cü il iyulun 26-da
Lənkəranda vəfat edir.
Mir Kazım bəy Talışxanovun atası Mirəlixan da hərbçi olmuşdur. O, orduda
20 ilə yaxın xidmət etdikdən sonra ştabs-kapitan rütbəsində istefaya çıxmışdır.
Atanın hərbi sənətini davam etdirən Mir Kazım bəy 21 yaşında ikinci dərəcəli
Konstantin yunkerlər məktəbini bitirib. Bundan əvvəl o, Bakıdakı realnı
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məktəbin tam kursunda oxumuşdur. Cəmi birillik xidmətdən sonra ona unterzabit rütbəsi verilir.
1877-ci ildə Rusiya Türkiyəyə müharibə elan etdi. Balkanlar kimi Qafqaz da
hərbi əməliyyat meydanı oldu. 16-cı qrenadyor Minqrel alayının praporşiki Mir
Kazım bəy də döyüşən ordu sıralarında cəbhəyə getdi. Aleksandropol hərbi
əməliyyat rayonunda fəal iştirak edən Mir Kazım bəy Talışxanov tünd bürünc
medalla təltif olundu.
Orduda əla və qüsursuz xidmət edən Mir Kazım bəy hərbi pillələri çox sürətlə
keçmişdir. 1882-ci ildə tərtib olunmuş bir sənəddə göstərilir ki, əla atıcı
olduğuna görə avqustun 20-də ona birinci dərəcəli mükafat verilmiş və 74 manat
pulla mükafatlandırılmışdır. İki il sonra Tiflisdəki yunkerlər məktəbinə müəllim
təyin olunan Mir Kazım bəy Talışxanova ştabs-kapitan rütbəsi verilir. 1891-ci ilə
qədər yunkerlər məktəbində müəllim işləyən Talışxanov həmin il vaxtilə xidmət
etdiyi qrenadyor Minqerel alayının 13-cü rotasının komandiri təyin olunur.
Podpolkovnik Mir Kazım bəyin rotası səhra məşqlərində həmişə fərqləndiyinə
görə onun xidmət yerini tez-tez dəyişmişlər. Yaxşı komandir kimi onu "axsayan"
rotaya komandir təyin etmişlər. 1899-cu ildə podpolkovnik Mir Kazım bəy
Talışxanov 119-cu Kolomensk piyada alayına, bir il sonra isə 82-ci Dağıstan
alayına, 1904-cü ildə 206-cı Larqo-Kaqul ehtiyat piyada alayına, bir neçə aydan
sonra isə 55-ci piyada batalyonuna komandan təyin olunur.
Polkovnik Mir Kazım bəy 1903-cü ildə Qafqaz hərbi dairəsinin 270 nömrəli
əmri ilə Qafqaz hərbi dairə məhkəməsinin üzvü seçilir. Orduda uzun illər qüsursuz xidmətinə görə 1914-cü ildə Mir Kazımbəy Talışxanov general-mayor
rütbəsinə layiq görülür. Generalın nəvəsi Rəna xanım Axundzadədə babasının
1905-ci il martın 1-də tərtib olunmuş "xidmət kitabçası" saxlanılırdı. Onun ailə
vəziyyəti bölməsində oxuyuruq:
"Tiflisli saray müşaviri Ağabəy Yadigarovun qızı Məsumə xanımla 1888-ci
ildə ailə qurmuşdur. Dörd uşaq atasıdır; oğlu - Mirəlixan 1895-ci il sentyabrın 9da, qızları - Sarabəyim 1890-cı il fevralın yeddisində, Lilabəyim 1891-ci il
fevralın 8-də, Zülüyxa 1892-ci il avqustun 3-də anadan olmuşdur".
Sənədlərlə tanış olarkən qovluqdan saralıb-solmuş bir vərəq də çıxdı. Onu
Mir Kazım bəyin qızı Züleyxa xanım yazıb: "Atam Rusiyanın müxtəlif
şəhərlərində hərbi xidmətdə olub. Minskdə, Magilyovda, Qroznı və başqa
yerlərdə. Birinci Dünya müharibəsi başlananda Nikolsk-Ussuriysk şəhərində
yerləşən üçüncü Sibir atıcı polkunun komandiri idi. Yaşının çox olmasına baxmayaraq, yenə də çox sevdiyi hərbi işdən ayrılmaq istəmirdi. Yadımdadır, o
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vaxtlar inqilabi iş üstündə "Potyomkin" zirehli gəmisinin heyəti Sibirə Sürgün
olunmuşdu. Onlar bizim qonşuluqdakı qəsəbədə yerləşdirilmişdilər.
Komandirlər xırda bir səhvə görə ağır və dözülməz cəza verəndə atam onlara
havadar dururdu. Hətta bir neçəsini ölüm cəzasından belə xilas etmişdi. Ucaboy,
enlikürək matroslar atamla çox hörmət-izzətlə görüşərdilər. Onlar küçədə atama
rast gələndə qurşağa qədər əyilər "Əlahəzrət, səxavətiniz həmişə var olsun.
Kölgəniz bizim əzabkeşlərin üstündən əskik olmasın", - deyib yolun qırağına
çəkilər, lal-dinməz dayanardılar. Atam isə gülümsünüb onlara yanaşar, əl tutar və
"bu qədər təzim nəyə gərəkdir", - deyib kədərlə köks ötürərdi.
1914-cü ildə Birinci Dünya müharibəsi başlananda atam bizi Tiflisə göndərib,
özü isə üçüncü Sibir atıcı polku ilə müharibəyə getdi.
Atam qırx beş ilə yaxın ordu xidmətində çoxlu orden və medallarla təltif
olunmuşdu. Onlardan yadımda qalanları üçüncü dərəcəli "Müqəddəs Anna",
ikinci və üçüncü dərəcəli "Müqəddəs Stanislav" ordenləri, III Aleksandrın
hakimiyyəti dövrünə aid xatirə və 1877-1878-ci illər müharibəsində aldığı tünd
bürünc medallardır. Atam 1916-cı ildə general-mayor rütbəsində istefaya çıxdı.
Topoqrafiya general-mayoru İbrahim ağa Vəkilovla yaxın dost olan atam
Tiflisdəki Qafqaz Müsəlman Xeyriyyə Cəmiyyətində onunla birgə fəaliyyət
göstərirdi. Cəmiyyətin sədri İbrahim ağa Vəkilov, katibi isə atam Mir Kazımbəy
Talışxanov idi. Az sonra bu səmimi dostluq qohumluğa çevrildi. İbrahim ağa
Vəkilovun böyük oğlu Faris bəy bacım Liyabəyimlə ailə həyatı qurdu. Bu saf
izdivacdan, təəssüf ki, övlad olmadı".
General Mir Kazım xan Cümhuriyyət hökuməti dövründə - 1920-ci ildə
Lənkəran dairə müfəttişi vəzifəsində şərəflə çalışmışdır. O, 1938-ci ildə 84
yaşında Bakıda vəfat etmişdir.
GENERAL-MAYOR XƏLIL BƏY MIRƏLIXAN OĞLU
TALIŞXANOV
1917-ci ildə Vətəndaş müharibəsindən Azərbaycana qayıdan general-mayor
Xəlil bəy Mirəlixan oğlu Talışxanov "Dikaya divizya"nın tərkibindəki TatarAzərbaycan alayının komandiri idi. 1918-ci ildə Bakıdakı daşnak hərbi qüvvələri
tərəfindən həbs olunmuş, lakin yerli əhalinin haqlı tələbi ilə azad edilmişdir.
1859-cu ildə Tiflisdə anadan olan Xəlil bəy Birinci Dünya müharibəsində
alay komandiri olmuş, qoçaq zabit kimi "Müqəddəs Anna", "Müqəddəs
Stanislav" və başqa ordenlərlə təltif olunmuşdur. 1920-ci ilə kimi Azərbaycan
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Milli Ordusunda Əskəran və Zəngəzur ərazisində daşnak ermənilərinə qarşı
döyüşlərdə fərqlənmişdir. Bolşeviklərin Azərbaycandakı istilasından sonra taleyi
barədə heç bir məlumat yoxdur.
***
Onu da xatırladaq ki, 1918-1920-ci illərdə istər Azərbaycan Milli ordusunda,
istərsə də Daxili İşlər Nazirliyində nüfuzlu Talışxanovlar nəslindən xeyli sayda
zabit şərəflə xidmət etmişdir.
PODPOLKOVNIK FUAD XAN HƏSƏNXAN OĞLU TALIŞXANOV
1896-cı ildə Lənkəranda zadəgan ailəsində anadan olub. Tiflisdəki kadet korpusunu bitirib. Çar ordusunda rotmistr rütbəsinə qədər yüksəlib. 1918-1920-ci
illərdə birinci Cavanşir piyada alayının yavəri olub. Sovetlər vaxtı Qırmızı
Orduda komandir vəzifəsində çalışıb, podpolkovnik rütbəsinə qədər yüksəlib.
1930-cu ildə Gəncədə hərbi müfəttişlikdə işləyəndə həbs edilib.
Mir Haşımxan Talışxanov
1918-1920-ci illərdə Azərbaycan Cümhuriyyətinin Hərbiyyə nazirliyində
intendant idarəsində qərargah zabiti vəzifəsində çalışıb.
Mir İlyas bəy Talışxanov 1882-ci ildə Lənkəranda anadan olub. 1918-1920ci illərdə Azərbaycan Milli Ordusunda mayor rütbəsində xidmət edib. 1920-ci
ildə müsavat zabiti olduğuna görə bolşeviklər güllələyiblər.
Mir Əhəd bəy Talışxanov - Daxili İşlər Nazirliyində xüsusi tapşırıq zabiti.
Böyükxan Talışxanov - Daxili İşlər Nazirliyində icraçı zabit.
İlyasxan Talışxanov - Birinci süvari alayında poruçik.
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НУRУ PАШАНЫН QАФQАЗ ЙЦRЦШЦ
- Нуру паша иля Яшряф бяйин
эюрцшляриндян щекайятляр.
- Нуру пашанын хиласкарлыг ролу.
- Нуру паша 1920-ъи илин апрелиндя болшевик ордусу Азярбайъаны ишьал едяндя бир груп тцрк
забити иля Dаьыстандан кечяряк
Шушайа эялмиш, Qарабаьда болшевикляря гаршы дюйцшляр апармышдыр.
ЯШRЯФ БЯЙИН НУRУ PАША ИЛЯ ЭЮRЦШЦ

Яшряф бяй Гархунлу 1908-ъи илдя

Tанрымыздан башга эцвяндийимиз халгымыза Нуру пашанын ачдыьы щярби мяктябин мя’зунлары
олан забитляримизя, Бакынын азад
олунмасында йанбайан вурушуб
бюйцк гардашларындан тяърцбя
алмыш эянъ ордумуза эцвяняряк
йашамагда идик.
Qядирбилян Азярбайъан халгы
йардымына эялян тцрк гардашларына, командирляриня, ясэярляриня
олан миннятдарлыьыны гялбинин дярин эушясиндя сахламагда вя тарихя гейд едиб нясилдян-нясиля йашатмагдадыр.
Наьы бяй Шейхзаманлы,
Азярбайъан щюкумятиндя
якс- кяшфиййат идарясинин ряиси.
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Й

ухары Qархунун эиряъяйиндя щцндцр бир йер вар. Адына Dомба йери
дейирляр. Ийунун илк эцнляри иди, Ширванда истиляр чякилмямишди. Атлы
ъарчылар кяндбякянд хябяр верирдиляр ки, сабащ щамы Qархуна йыьышсын, тцрк
эенералы Нуру паша эялир, ъамаатла сющбят едяъяк.
Qябялядян, Эюйчайдан, Шякидян, Зярдабдан вя Аран Qарабаьдан эялян
аьалар, бяйляр, сцвари дястяляри иля айрыъа дайанмышдылар. Бир аз аралыда мещтярляр онларын тярли атларыны эяздирирдиляр.
Эцнортайа азъа галмыш Йевлах йолунда сону эюрцнмяйян гошун пейда олду. Юндя эялян тунъ рянэли сцвариляр ейни рянэли йарымгол сятин кюйнякдя иди:
онларын гывраг бядянляриня чалын-чарпаз пулемйот лентляри салынмышды. Dалысынъа низамла щярякят едян пийадаларын сцнэцляри йеришин ащянэиля Эцняш ишыьында эащ парлайыр, эащ да йох олурду. Qошунун йеришиндян, араба тякярляриндян
боьуъу тоз думанлары галхырды. Икитякярли арабалар эцлля йешикляри, тцфянэ, пулемйот вя ярзагла йцклянмишди. Rоталар арасында ики атын йорьун-йорьун чякиб апардыьы арабалара топлар гошулмушду. Dямир кюрпцдян та Qархуна кими, йолун о тай бу тайында дайанан издищам ордуну севинъля гаршылайырды.
Юндяки сцваридян беш-он аддым габагда эедян дюрд атлы ширин-ширин сющбят едирди. Qафгаз Ислам ордусунун команданы Фяриг Нуру паша, Яряш мащалынын бяйлярбяйи Яшряф бяй Qархунлу, ордунун щярби мцшавири Аьаоьлу
Ящмяд бяй вя Азярбайъан щюкумятинин якс-кяшфиййат идарясинин ряиси Наьы
бяй Шейхзаманлы. Ойнаг ат цстцндя гядд-гамятли Нуру паша вцгарла отурмушду. О, эащ Наьы бяй Шейхзаманлы иля, эащ да Яшряф бяйля ширин-ширин сющбят едирди. Щисс олунурду ки, щяр икисиля чохдан танышдыр. О:
- Наьы бяй, - деди, - Qазахдан башлайараг щяр йердя сяни сорушурдум. Eля щей
эюзцм сяни ахтарырды. Ютян ил Истанбулда Щейдяр паша стансийасында айрылдыьымыздыр. Эянъядя мяня дедиляр ки, Йевлаьа эялиб Яшряф бяйин йанында эюзляйяъяксян.
Ня йахшы олду ки, ики достуму бирэя эюрмяк хошбяхтлийи мяня гисмят олду. Аллаща мин шцкцр, Сизи саь-саламат эюрдцм, демяк сяфярим дя уьурлу кечяъяк.
Яшряф бяй:
- Pашам, - деди, бизим торпаьа хош мярамла гядям гойаны гурбанла, хош
цзля гаршылайырыг. Pис ниййятля эяляни ися боз цзлц силащла... Бу, бизим бабаларымыздан галма мирасдыр. Ону демяк артыгдыр, биз дин вя дилбир гардашыг. Бу
аьыр эцнцмцздя бизя щярби кюмякля тяшриф эятирмисиниз. Фикир верин, бу йыьышанларын севинъиня, йайын ъырщаъырында щеч бир силащын эцъцня бу гядяр ящалини бурайа топлайа билмязсян. Сизин ордунун Qазаьа чатмаг хябярини ешидяндян халг севинъ ичиндядир.
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Солдан Янвяр Паша (1881-1922), атасы Щаъы Ящмяд бяй вя гардашы Нуру Паша (1889-1949)

Qялби кювряк щиссляр ичиндя чырпынан Наьы бяй Шейхзаманлы кюксцнц ютцрцб, атынын цстцндя бир аз да дикялди; саьа вя сола бойланыб:
- Илащи, - деди, - бу севинъи мяним мязлум халгыма чох эюрмя. Она бу
ишыглы истиглал йолунда хейир-дуа вер.
Йыьышан ъамаатын севинъи йеря-эюйя сыьмырды. Йол бойу боьазы готазлы еркякляр гурбан кясилир, ъамаат чалыб-ойнайырды. Издищам дяниз кими дальаланыр,
алгыш сясиндян гулаг тутулурду. Улу Ширван дцзц беля тянтяня, тялатцм эюрмямишди. Эцндя йаныб гаралмыш тунъ сифятли ряиййят, кяндли ащянэдар сясля хиласкары олаъаг дин гардашларыны алгышлайырды. Qарылар, гоъалар севинъдян кюврялиб
аьлайырды.
Онлар ачыг щавада гурулмуш кцрсцнцн йанына чатанда, щазыр дайанмыш
чиловдарлар цзянэини тутдулар. Eнликцряк, тюкмя бядянли Яшряф бяй габаьа
дцшцб гонаглары хитабат кцрсцсцня дя’вят еляди. Издищама баханда юзц дя чашыб галды. Эур вя мяьрур сясля:
- Ъамаат, - деди, - чохдан эюзлядийимиз гардашларымыза говушдуг.
Щамы сакитляшиб диггят кясилди. Байагкы гарма-гарышыг сяслярдян ясяр-яламят галмамышды. Ани олараг няфяс дярян Яшряф бяй бир аз тохтады. Эюзлярини
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цмидля онлара зилляйян адамлар сых-сых дайанмышдылар. Бу дярин сцкуту бир аз
аралыда отлайан атларын фынхырмалары, кясик кишнярти позурду.
- Йцз илдян чох эавурлар бизим ганымызы сордулар, вар-дювлятимизин чох
щиссясини ялимиздян алдылар. Инди дин вя дил гардашларымызла ял-яля вериб йашайаъаьыг. Xош эялиб, эюзцмцз цстя йери вар тцрк ордусунун. Онун команданы эенерал Нуру пашаны алгышлайырыг.
Бир-бириня гарышан алгыш сясляри Ширванын синясини йарыб кечян ана Kцря гядяр сакитляшмядян уьулдайырды.
- Бу эцн бизим бир хилас йолумуз вар. Анъаг юзцмцз дя ъаванларымыздан
ясэяр топламалыйыг. Щяр биримиз оьлумузу ясэяр вермясяк, орду йаратмасаг,
тцрк гардашларымызла чийин-чийиня вурушмасаг, эавур зянъирини йенидян бойнумуза салмыш олуруг. Бу саат, бу эцн бизим ян бюйцк тящлцкямиз Бакыдан
вя Зянэязурдан башлайараг, русла бирляшиб миллятимизи гыра-гыра эялян ермяни
дашнакларыдыр. Онларын габаьына чыхмаг цчцн ъаванларымыз силаща сарылмалыдырлар. Шяргин мцдрик шаири шейх Ся’ди Ширази демишдир:
Оьлуну йанында бясляся щяр кяс,
Ювлады щярб вахты дюйцшя билмяз.
Бяркдян-бошдан чыхыб эцляшян ярляр,
Dюйцшдя эюстяряр бюйцк щцнярляр.
Наз-не’мят ичиндя бяслянян инсан,
Qорхар щярб заманы эюряндя мейдан.
Эялин улу мцдриклярин вясиййятиня ямял едяк.
Яшряф бяй чийниня тохунан ялдян эерийя дюндц. Архасында эенерал Нуру
паша дайанмышды. О эцлцмсяйиб:
- Мцдрик ше’ря эюря чох саь ол, - деди. Яшряф бяй бир аддым сола чякилиб, буйурун, - деди, - Пашам.
Нуру Паша издищама эюз эяздириб бир анлыг сакитъя дайанды. Ялини мяхмяр
кими йумшаг Ширван халчасынын цстцндя эяздирди. Инсан ахыны щяйяъанла онун
динмясини эюзляйирди. Щисс олунурду ки, тянтяняли гаршылама, алгышлар Нуру
пашаны кюврялдиб.
- Мяним ган гардашларым, - деди, - шяфягляриндян нур даман Азярбайъана эялдийим цчцн юзцмц хошбяхт санырам. Османлы торпаьындан тярпянян
эцндян дайанмадан, дурмадан ирялилямишик. Биз йахшы билирик ки, сизин биздян
башга цмидиниз йохдур. Мястявсиз ермяни Азярбайъан халгынa гяним кяси378

ЭЦЛЛЯЛЯНМИШ АЗЯРБАЙЪАН ЭЕНЕРАЛЛАРЫ

либ. Биз сизя кюмяйя эялмишик. Бизя ян яввял сурсат дашымаьа ат вя араба иля
кюмяк един, галаны иля ишиниз олмасын. Ясэяри гцввямиз кифайят гядяр вар. Щяля цч ай бундан юнъя мян Эянъяйя цч йцзя йахын йахшы тя’лим эюрмцш забит
щей’яти эюндярмишдим. Онлар достум Яли аьа Шыхлинскинин вя полковник Сцлейман бяй Яфяндийевин рящбярлийи иля забит мяктяби ачмышлар. Бу эцнлярдя
щямин мяктябин илк бурахылышы олмалыдыр. Байаг достум Яшряф бяй гейд еляди
ки, сиздян дя ясэяр топланмалыдыр. Щягигятян дя ясэяри олмайан халг кимя вя
няйя эярякдир. Ялбяття, бизим бир тцрк бюлцйцнцн, щеч олмаса, он-он беш гара папаг ясэяри сиздян олмалыдыр. Чцнки онлар юз торпаьынын щяр даьына, ъыьыр
вя йолуна бяляддирляр.
Мяним дин вя дилбир гардашларым, имканы оланлар ялиндян ня эялирся, Аллащ
тяряфиндян верилян зякат кюмяйини дя ясирэямясин. Чцнки сиз башгасына йох,
сизи горуйана кюмяк едирсиниз. Мян вя мяним ясэярлярим бура дцшмянля дюйцшмяйя, эавурлары силиб бу торпагдан атмаьа эялдик. Биз дюнмяйя йох, юлмяйя эялдик. Сайъа аз олса да, сизин Азярбайъан Ялащиддя Kорпусунда дюйцш щавасына алышмыш командирляриниз вар. Адыны, шющрятини щяля ютян ил
Qарсда икян ешитдийим эенерал Яли аьа Шыхлински иля, подполковник Щябиб бяй
Сялимовла Эянъядя эюрцшцмдян чох мямнун галдым. Сизин севинъинизи мян
йахшы дуйур вя буна гялбян севинирям. “Бизим Tцрк ордусуну Qазахда сизин
азяриляр тарихдя эюрцнмямиш бир севинъ вя сямимиййятля гаршылады”1.
Эянъядя, Qарабаьда бу сямимиййятин, севинъин тянтяняси даща чох иди.
Эянъя ъамааты бир няфяр кими Артиллерийа мейданына - бизим эюрцшцмцзя эялмишди. Ютян мцщарибядя, билирсиниз ки, руслар Tцркийянин шярг вилайятлярини ишьал етмишди. О вахт Эянъянин “Ъямиййяти-Xейриййя”си гардашлыг наминя о
яразидя сащибсиз галан ушаглары йыьыб эятирмишdi. Щямин ушаглар да мейданда идиляр. Онлар ясэярляря йанашыр, ял-айагларына сарылыр вя щаралы олдугларыны
сорушурдулар. Бирдян бярк гышгырыг вя аьлашма гопду. Dоггуз йашында Сарыгамышлы бир оьлан бизим ясэярлярдян олан атасыны танымышды. Ятрафдакылар дюзя билмяйиб севинъ йашы ахыдырдылар. Биз бу йахшылыьы щеч вахт унуда билмярик.
Бу тя’сирли сящня инди дя эюзцмцн юнцндян силинмир.
Йеня дейирям, архайын ола билярсиниз, кифайят гядяр щярби эцъцмцз вар. Сизин гаршынызда анд ичиб дейирям ки, Бакыны щцъумла алаъаг, ораны рус-ермяни
вя сентрокаспи гцввяляриндян тямизляйяъяйик.
1. Ситат тцрк подполковники Rцшдц бяйин “Бакы йолларында” щярби мяъмуясиндян эютцрцлцб,
1934-ъц ил, Истанбул, сящ.24-25
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НУRУ PАША ЩАQQЫНDА БИR НEЧЯ СЮЗ
Азярбайъан халгы, зийалылар, хцсусиля бяй вя аьалар Tцркийя ордусуну, онун
команданы эенерал-лейтенант Фяриг Нуру Pашаны Эянъя вя Йевлахда бюйцк севинъля, мещманнявазлыгла, дуз-чюрякля гаршыладылар. Онун эялишиня тянтяняли
нитгляр сюйлядиляр. Мяммяд Ямин Rясулзадянин е’тирафына эюря, мусават якскяшфиййаты Нуру Пашаны “эюйдян енмиш хиласкар-мяляк” кими гаршылады.
Сцвари эенерал Мустафа Нуру паша 1889-ъу илдя Истанбулда щярбчи Ящмяд
Tофигин аилясиндя анадан олуб. Онун атасы Ящмяд паша яслян Rумелидян иди.
Илк щярби тящсил алмаг цчцн Нуру паша 1906-ъы илин нойабр айында Qуру гошунлары щярби мяктябиня эириб. 1909-ъу ил августун ийирми алтысында Qуру гошунлары щярби мяктябини лейтенант рцтбясиндя битириб вя хидмят цчцн цчцнъц
орду команданлыьына эюндярилиб. 1910-ъу ил йанварын доггузунда падшаща
мяхсус пийада бюлцйцня тя’йин едилиб.
1912-ъи ил октйабрын он доггузунда Нуру паша биринъи корпусун алтынъы
алайынын биринъи табурунун цчцнъц бюлцйцндя баш лейтенант рцтбясиндя гуллуг едиб. О, 1913-ъц ил нойабрын ийирми алтысында капитан рцтбясиня йцксялиб.
1914-ъц ил ийулун он бешиндя Tцркийянин Вйана сяфирлийинин Атташелийиня вя
щямин ил августун он бешиндя щярби Атташенин йавярлийиня тя’йин едилиб.
Tраблусгярбдя италйанлара гаршы апарылан мцщарибялярдя эюстярдийи гейрятли чалышмалара эюря падшащын ямриля 1916-ъы ил сентйабрын ийирми дюрдцндя майор рцтбясиля тялтиф олунуб. Йеня дя Tраблусгярбдя италйанлара гаршы апардыьы мцщарибялярдя эюстярдийи гейрятли чалышмалар вя орадакы щярби бюлмяляри
мящарятля идаря етдийиня эюря, 1918-ъи ил мартын цчцндя падшащын ямриля она
подполковник рцтбяси верилиб. Qярби Африка груплары команданлыьынын мяркязи олан Мистратада хидмят едян подполковник Нуру бяй Tраблусгярбя
эюндярилмяк цчцн Истанбула эялиб.
Янвяр паша Азярбайъаны вя Dаьыстаны хилас етмяк цчцн гярарэащ тяшкил
едяндя, Qафгаз Ислам Ордусу Kоманданлыьына подполковник Нуру бяйи
дя’вят еляди. Pадшащ, йавяри Нуру бяйя нювбядянкянар эенерал-майор рцтбяси верди.
Нуру Паша 1918-ъи ил мартын ийирми бешиндя Мосула эялди. Алтынъы ордудан
тяшкил олунан забитлярля бирликдя 1918-ъи ил апрелин сяккизиндя Азярбайъана
эетмяк цчцн Мосулдан йола дцшдцляр. Щямин ил майын ийирми бешиндя Qафгаз Ислам Ордусуну йаратмаьа башлады. 1918-ъи ил ийулун он йеддисиндян
сентйабрын он дюрдцнядяк бир сыра уьурлу дюйцш ямялиййаты апарараг ишьал ал380
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тында олан Азярбайъан торпагларыны азад етди. Щямин ил сентйабрын он бешиндя Нуру Пашанын гошунлары Бакыны алды.
1918-ъи ил октйабрын отузунда имзаланан Мондрос барышыьындан сонра
Османлы гцввяляри Азярбайъандан чыхарылды.1
Нуру паша истиглал савашында Шярг ъябщясиндяки он бешинъи низами ордудан он икинъи дивизийаны йаратды. Истиглал савашындан сонра 1923-ъц ил октйабрын дюрдцндя нуру паша тягацдя чыхды. Савашын сонунда Истанбулда йашамыш
вя ъцмщуриййят дюврцндя сянайе сащясиндя чалышмышдыр. О, Истанбул йахынлыьында поладяритмя заводуна рящбярлик етмишдир.
Икинъи Dцнйа мцщарибяси илляриндя Истанбулда орду цчцн минаатан вя ял
гумбарасы истещсалы иля мяшьул олмушдур. Нуру паша 1949-ъу илдя заводда
баш верян партлайышдан щялак олмушдр.
Xалгымызын хиласкары Нуру паша чятин вя язаблы щярбчи юмрц йашамышдыр.
Иэид сяркярдя гейри-ади баъарыьына эюря ийирми доггуз йашында эенерал-лейтенант кими фяхри рцтбяйя лайиг эюрцлцб. Бу йашда, беля йцксяк рцтбя щярб аляминдя надир адамлара гисмят олур. Dюйцшян орду эенерал-лейтенанты Нуру
пашанын гялби щямишя Азярбайъанла дюйцнмцш, дин вя дилбир гардашларыны болшевик-дашнак истиласындан хилас етмяк цчцн язмля чалышмышдыр. Нуру паша
1920-ъи илин апрелиндя болшевик ордулары Азярбайъаны ишьал едяндя бир груп
тцрк забити иля Dаьыстандан кечяряк Шушайа эялиб, Qарабаьда болшевикляря
гаршы дюйцшляр апарыб. О, Tяртяр, Аьдам, Бярдя вя Загаталада ящалисини истилачылара гаршы цсйана галдырыб.
Эенерал Нуру пашанын Qафгаза гыса мцддятли щярби йцрцшц онун юмрцндя йахшылы-йаманлы изляр гойуб.
Азярбайъан Мяркязи Dювлят Архивиндя “тамамиля мяхфидир” грифиля сахланан бирн сяняд вар. Бу телеграм-сяняд 1919-ъу илдя Йевлах Ъямиййятинин
цзвляри тяряфиндян Азярбайъан Ъцмщуриййятинин Pарламентиня вурулуб. Tелеграмдан мялум олур ки, Азярбайъаны сидг црякля севян, онун хиласы вя
азадлыьы уьрунда йорулмадан чалышан эенерал Нуру паша Мондрос сцлщ баьланышындан сонра да Азярбайъаны тярк етмямишдир. Qафгазын айры-айры бюлэяляриндя эизлин дя олса чалышмышдыр. Tелеграмда дейилир: “Kечян ил анархийа нятиъясиндя баш вермиш аьыр эцнлярдя Нуру паша Азярбайъанда пейда олмушдур. О, юзцнцн ядалятли вя баъарыглы щярякятляри иля бюйцк тящлцкянин гаршысыны ала билмишдир.
1. Антанта дювлятляриля Султан Tцркийяси арасында имзаланан Мондрос барышыьындан сонра
Tцркийя силащы дярщал йеря гоймалы вя юз талейини галиб дювлятлярин - Антантанын ихтийарына
вермяли олду. Бундан сонра Антантанын ойунъаьына чеврилян Султан Tцркийясинин бир чох
щиссясини инэилисляр, франсызлар ишьал етдиляр. Tцркийя парчаланмаг тящлцкясиндя галды. - мцял.
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Йалныз онун бу ядаляти вя баъарыьы сайясиндя миллятляр арасындакы милли
мцщарибя дайандырылды. Биз азад няфяс алмаьа башладыг.
Лакин бизя чатан кядярли мя’лумата эюря севэи вя тяшяккцря лайиг олан бизим хиласкарымыз хябис адамларын йайдыглары ифтиралар нятиъясиндя щябс олунмушдур. Вятянимизин сцлщ шяраитиндя йашамасы беля надцрцстляри гане етмир.
Биз Йевлах Ъямиййятинин цзвляри, Pарламентдян хащиш едирик ки, эенерал
Нуру паша тя’ъили олараг щябсдян азад едилсин. Бунунла да гящряманымыз
Нуру пашанын гялби едилян гясдлярдян хилас олсун.
Щюрмятля: Йевлах Ъямиййятинин цзвляри: Молла Яли Мусазадя, Иса бяй Qарабяйов, Яшряф бяй Tаьыйев-Qархунлу, Исфяндийар Исмайылов, Асланов, Qамбой аьа Qулийев-Qараманлы, ъямиси 27 имза”.
Tарихи сянядлярдян вя Ъцмщуриййятин эюркямли шяхсиййятляринин хатиряляриндян мя’лум олур ки, эенерал Нуру паша Азярбайъан уьрунда щяйаты бащасына мцбаризя апармышдыр. 1918-20-ъи иллярдя Азярбайъан якс-кяшфиййат идарясинин ряиси Наьы бяй Шейхзаманлы “Азярбайъан истиглал мцъадиляси хатиряляри” китабынын сяксян бешинъи сящифясиндя бу барядя эениш мя’лумат верир. О йазыр:
“Эцнлярин бир эцнц Эянъядя идим. Eшитдим ки, инэилисляр Нуру пашаны тутуб Батума эятирибляр. Орада инэилис щярби трибуналына веряъякляр. Буна сябяб дя эуйа Бакынын азад олунмасы вахты ермяни гырьыны тюрядилмяси иди. Tез
Бакы иля телефон данышыьы апардым вя хябярин доьру олдуьуну юйряндим. Эянъя ермяниляриндян бир арайыш алмаг лазым иди ки, Нуру пашанын Эянъяйя эялишиндя ермяниляря щеч бир пислик етмядийи кими, ермяниляри мцщасирядян гуртарыб щцрриййят вердийини, щяйатларыны тящлцкясизлик алтына алдыьыны, бу йахшылыьа
гаршы ермянилярин бир щей’ят эюндяряряк Нуру пашайа тяшяккцр етдиклярини исбат етмяк мцмкцн олсун. Арайышын алынмасы цчцн Эянъянин эюркямли зийалылары иля бярабяр ермяни милли тяшкилатына мцраъият етдим. Арайышы алаъаьыма гяти шякилдя инанырдым, чцнки щягигят барядя арайыш истяйирдим. Анъаг ермяниляр хащишимизи рядд етдиляр вя дедиляр: “Биз ушаг дейилик. Чох йахшы билирик ки,
яэяр Эянъядя ермяни гырьыны тюрядилсяйди, Бакынын тутулмасы вахты орада бир
няфяр ермяни беля галмайаъаг иди. О эюзляди ки, Бакыны тутуб орадакы гырьыны
битирсин вя ондан сонра бизи гырсын. Анъаг мцтарикя (барышыг - Ш.Н.) олду, Османлы ордусу гырьына вахт тапа билмяди”.
Биз ялибош эери гайытдыг. Бакыйа эялдим, мярщум Нясиб бяйля (Усуббяйов
- Ш.Н.) эюрцшяряк арайышы алмадыьымы вя чох кядярли олдуьуму сюйлядим. Нясиб бяй деди: “Бяли, мян сяни щеч бу гядяр кядярли эюрмямишдим”. Мян дя дедим: “Нясиб бяй, ермяниляр чох нашцкцрлцк етдиляр. Нуру паша цчцн щаглы
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олан арайышы мяня вермядиляр”. Нясиб бяй эцляряк деди: “Цзцлмя, Нуру пашанын азад олунмасынын даща асан йолу вар. Батумдан хябяр алдым. Щопа
бяйляри план щазырлайыблар. Нуру пашаны басгын иля гуртараъаглар. Анъаг пула ещтийаълары вар. Сян ики мин манат пул эютцрцб Батума эет”. “Ямр ет, пул
версинляр, ахшам йола дцшцм”, - севиняряк дедим. Pулу алыб Батума эялдим.
Азярбайъан консулу доктор Мащмуд бяйля1 эюрцшдцм. Мясяляни она анлатдым вя сорушдум. Dоктор деди ки, имкан йохдур. Анъаг Мцрсял паша иля эюрцшя билярсян. Инэилис команданлыьында нязарят алтындадыр. Мян тез эедиб
Мцрсял паша иля эюрцшдцм. Мцрсял паша деди: “Аман, мяня бир шей етмяйяъякляр. Анъаг Нуру пашаны е’дам едяъякляр. Онун гачырылмасынын йолуну тапын”. Мцрсял паша эизли сахладыьы бир каьызы мяня верди. Алдым, охудум. Бу
бяйаннамяни Алманийадан эюндярмишдиляр. Pаша деди: “Буну чохалдыб Ислам дцнйасына даьытмаг. Ислам дцнйасыны бюйцк ъищада чаьырмаг. Qуртулуш
бундадыр, башга чыхыш йолу йохдур”. Ону динлядикдян сонра дедим: “Ай пашам, бу бир мярсийядир. чох тя’сирли йазылыб, бу йаныглы сюзляря анъаг эюз йашы
иля ъаваб верилир. Ислам дцнйасында бирлик йох, гцввя йох вя олмайаъаг. Олса да бир шей чыхмайаъаг. Аллащыма инандыьым кими инанырам ки, Tцркийянин
бир тцрк кяндиндя олан гейрят, иман, Вятяня, диня баьлылыг мцраъият етдийимиз
Ислам дцнйасында йохдур. Бу, бош ишдир. Варлыг, гцввя йалныз милли имандыр”.
Бяйаннамяни кимя охудумса, щамысы мянимля ейни фикирдя олду. Мян Бакыйа эери гайытдыгдан дюрд эцн сонра Нуру паша иля Бакыда эюрцшдцк”.
Tцркийянин Qуру гошунларынын щярби архивиндян алдыьымыз рясми сяняддя
иэид сяркярдя Фяриг Мустафа Нуру пашанын цмумтцрк дцнйасында эюстярдийи хидмятляриня эюря тялтиф олундуьу орден вя медаллар да эюстярилмишдир.
1. 1916-ъы ил, ийулун ийирми доггузунда Алманийа императорлуьу тяряфиндян “Dямир Салиб” медалы иля;
2. 1916-ъы ил нойабрын ийирми икисиндя Tраблусгярбдяки гейрятли дюйцшляриня эюря “Алтын Ляйагят” медалы иля;
3. 1917-ъи ил мартын он икисиндя падшащын гярары иля Tраблусгярбдяки гейрятли дюйцшляриня эюря вахтындан яввял щярби рцтбя верилмишдир.
4. 1917-ъи ил апрелин цчцндя Qярби Африка щярби групларына команданлыг
етдийиня эюря Австрийа-Маъарыстан дювляти тяряфиндян цчцнъц дяряъяли фяхри ясэяри фярглянмя нишаны верилмишдир.
5. 1917-ъи ил ийунун ийирми бешиндя Tраблусгярбдяки дюйцш хидмятляриня вя
щярби бирликляря я’ла команданлыг етдийиня эюря падшащын гярары иля “Алтын-имтийаз” медалы иля мцкафатландырылмышдыр.
1. Азярбайъан Rеспубликасынын 1918-20-ъи иллярдя Батум шящяриндяки баш консулу Мащмуд
бяй Яфяндийев - Ш.Н.

383

ШЯМИСТАН НЯЗИРЛИ

6. 1918-ъи ил февралын алтысында цчцнъц дяряъяли “Османи” ордени иля (гылынъла бирэя) тялтиф олунмушдур.
7. 1918-ъи ил августун алтысында биринъи дяряъяли “Мяъидиййя” ордени иля (гылынъла бирэя) тялтиф олунмушдур.
8. Сарыгамыш щцъумунда кюнцллц олараг он икинъи дивизийайа команданлыг етдийиня эюря 1929-ъу ил йанварын он алтысында 15260 сайлы “Истиглал” медалы иля тялтиф олунмушдур.
***
О эцнки, Нуру Паша Эянъяйя мещман олду,
Тцркя яйри баханын баьры гызыл ган олду.
Санъды даьлар башына щилаллы ал байраьыны,
Галхды бу Тцрк дийары, Азярбайъан олду!
Мящяммяд Щади.
(1879-1920)
1918-ъи илин нойабр айында подпрапоршикляр мяктябинин илк бурахылыш тянтянясиндя Азярбайъан щюкумятинин нцмайяндяляри иля бирэя Qафгаз мцсялман ордусунун баш команданы Нуру пашанын атасы Щаъы Ящмяд паша да иштирак етмишдир. О вахт щямин тянтянядя чыхыш едян Азярбайъан халг тящсили назири Нясиб бяй Усуббяйов Щаъы Ящмяд пашайа мцраъият едяряк демишдир:
- Зати-алиляри! Сизин шанлы оьулларыныз Янвяр паша вя Нуру пашанын адлары
няинки тякъя Азярбайъанын, ейни заманда бцтцн Tцрк халгларынын йаддашында щямишялик галаъагдыр. Беля гящряманларын атасынын башыны дик тутмаьа вя
хошбяхт олмаьа щаггы вар. Сизин кими аталар аздыр. Аллащ Сизи вя оьулларынызы
щифз елясин вя Сизин илляр бойу кюмяйиниз олсун.
Tцрклярин кюмяйи иля ачылан Эянъя подпрапоршикляр мяктябинин бурахылышы
эцнцндя он дюрдцнъц Чанаггала дивизийасынын командири, полковник Назим
бяй дя чыхыш едиб цч ай мцддятиндя азярбайъанлы эянълярин газандыглары мцвяффягиййятя эюря халгымыза юз севинъини билдирмишдир:
- Ъянаблар, Азярбайъанын щяйатында бу эцн ян хошбяхт эцндцр. Биз - сизин узагдан эялмиш гардашларыныз сизин исте’дадыныз гаршысында баш яйирик вя
сизи бу эцнкц ана эюря йох, ян чох ялдя едилмиш парлаг эяляъяйинизя эюря тябрик едирик. Мян шяхсян мцщарибя тяряфдары дейилям, амма беля бир сюз вар:
“Яэяр сцлщ истяйирсянся, мцщарибяйя щазырлаш”. Она эюря ки, яэяр юлкя эцълцдцрся вя мцщарибяйя щазырдырса, онда щеч кяс ъцр’ят едиб онун цзяриня щцъума кечя билмяз. Ъянаблар, мян чох шадам ки, сиз щярби иши юйрянмисиниз вя
яминям ки, Азярбайъанын шанлы вя зящмятсевяр забитляри олаъагсыныз, лазым
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эялдикдя юз юлкямизин мянафейини горумаьы баъараъагсыныз. Бунун цчцн
эцълц орду лазымдыр вя цмид едирям ки, онун йаранмасында сиз юз эцъцнцзц
ясирэямяйяъяксиниз. Мян юлкяни илк бурахылыш мцнасибятиля тябрик бир дя едирям вя инанырам ки, эяляъякдя сиз Вятянин ифтихары олаъагсыныз (щяр ики чыхыш
“Азярбайъан” гязетинин (русъа) 8 нойабр 1918-ъи ил тарихли сайындан эютцрцлцб).
***
Нуру паша икинъи эцн иди ки, эенерал Яли аьа Шыхлински иля Эюйчайа эетмишди. Мцсцслц, Бярэцшад вя Эюйчай уьрунда дюйцшляр эедирди. Онунъу Qафгаз
алайынын командири Осман бяйдян щяйяъанлы хябяр алынмышды. Ийунун он
йеддисиндя Эюйчайын гярбиндя вурушан алай ики йцз няфярдян чох итэи вермишди. Эцнащ дюйцшчцлярдя дейилди. Шамахы вя Аьсудан ениб эялян болшевиклярин
щярби гцввясинин гяфил зярбясиня мя’руз галмышдылар. Эенерал Шыхлинскинин
тяклифиля дюрд йцз няфярлик Азярбайъан сцвариси вя Яряш алайындан бир взвод
Осман бяйя кюмяйя эюндярилди. Нуру паша эеъядян хейли кечмиш Йевлаха
гайытды. Мягсяди сабащ ахшам цстц Эянъяйя эетмяк иди.
Dан цзц аьарар-аьармаз автомобил Яшряф бяйин Qархундакы щяйятиня
чатды. Kцляфирянэидя йатан бяй машынын сясини ешидиб дярщал йатагдан галхды,
эейиниб ашаьы дцшдц.
- Сабащын хейир, Паша. Ъябщядя вязиййят неъядир?
- Йахшыдыр, наращат олмаьа дяймяз.
- Kечин евя, бир аз истиращят един, йол эялмисиниз.
Нуру паша эерийя - Kцря тяряф бойланды. Бахышларыны бир хейли орадан чякмяди. Яшряф бяй дя Kцря тяряф бахды, амма инс-ъинс эюрмяди.
Нуру паша йорьун-йорьун:
- Бяй, - деди, - йол бойу йахшыъа мцрэцлямишям. Ики эцндц Ширванын тозуторпаьы ъаныма щопуб.
Яшряф бяй дярщал онун фикрини баша дцшдц. Dарвазанын йанында дайанан
оьлу Kнйазы чаьырыб няся деди. Цзцнц Нуру пашайа тутуб:
- Биз эедяк, пашам, - деди, ушаг да далымызъа эялиб юзцнц бизя йетиряр.
Йары йолда онлары щаглайан Kнйаз ики ъан дясмалыны атасына вериб гайытды.
Йарьанын башына чатанда щяр икиси дайанды. Эащ саьа, эащ да сола дюнцб
чай бойунъа бахан Нуру паша кюксцнц ютцрдц.
- Ня гылынъ чалмалы судур.
- О ня демякдир, пашам. Суйа гязябин вар?

385

ШЯМИСТАН НЯЗИРЛИ

- Йох, суйа щирслянмирям.
Беля дярин чайлара мящяббятим
вар. Бу аьыр нящри эюрдцм,
ушаглыьым йадыма дцшдц. Билирсян, атам Ящмяд бяй биз гардашлара балаъа оланда гылынъ
чалмаьы суда юйрядиб. Юзц сащилдя дайанар, бизи ися дизя гядяр суйа салыб, ялимизя дя гылынъ
верярди, ялбяття, гылынъ балаъа
оларды. Саьы-солу вя гаршыны дюйяъляйя-дюйяъляйя “дцшмяня”
гылынъ чалмаьы юйрянярдик. Kял
белиндя, ат цстцндя Янвярля о
тай-бу тайа кечярдик. Мян Янвяря чата билмяйяндя щирсимдян аьлайырдым, гардашым мяни баьрына басыб тохдадарды.
Инди щарда беля язямятли чай
эюрцрямся, еля билирям онда
голумун эцъц, гялбимин мяСаьдан Нуру Паша вя эенерал Яли аьа Шыхлински
щяббяти вар.
юн ъярэядя 1918-ъи ил, Эянъядя.
Яшряф бяй мящяббят долу нязярлярля она бахыб эцлцмсцндц:
- Бюйцк Фцзули, - деди, - саь олайды, сизин бу гейри-ади, гярибя мящяббятинизи тарихя саларды.
- Бу дан цзцнцн сафлыьында ня йахшы елядин айдан ары, судан дуру Фцзули
бабамызы хатырладын. Бяй, мяня еля эялир, щяр бир тцрк оьлу илк мящяббятиля йанашы, гялбиндя Фцзули бабамызын да севэисини йашадыр.-Нуру Паша кюксцнц
ютцрцб, дяриндян няфяс алды. - Оф деди, биръя бу дюйцшляр, савашлар тезликля
битяйди. Отурайдым щяйятимиздяки тут аьаъынын кюлэясиндя бабам Фцзулинин
шярбят дадлы мисраларыны гялбимин эюзцня йедиряйдим.
- Pашам, хябяриниз вар, Фцзули Ирагын Kярбяла шящяриндя доьулса да, атасы
мцфти Сцлейман яфянди бизим Яряшлидир. Щятта бя’зи мя’луматлара эюря, шаирин
оьлу Фязли атасынын юлцмцндян сонра бизим Яряш мащалына гайыдыб, гощумларынын йанында йашамышдыр.
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Нуру паша Яшряф бяйин чийнини гуъаглайыб ири, йорьун эюзлярини тяяъъцбля
ачды.
- Бу, рявайятдир, йохса юзцн еля индиъя уйдурдун. Сыраьа эцн мяълисдя дя
эюрдцм, мцьянниляриниз еля щей Фцзулидян охуду. Сян дя бабамыз Фцзулидян
бюйцк шювгля ше’рляр дейирдин.
- Pашам, мян сюзцмцн яввялиндя дедим ки, бя’зи мя’луматлара эюря... Бизим Аьдашда Чялябиляр нясли вар. Бу няслин гоъалары дейир ки, Фязли онларын
мящяллясиндя йашайыб. Бир дя ки, пашам, наращат олмаьа дяймяз, бюйцк Мящяммяд Фцзули ня сизиндир, ня дя бизим. О, бцтцн тцрк дцнйасында ше’р-сянят
солтаныдыр.
- Бах, бу фящминя ящсян, буну эюзял дедин, бяй. Фцзули бюйцк тцрк дцнйасынын ше’р-сянят солтаныдыр.
Kефи дурулан Паша достунун дирсяйиня тохунду. Ашаьы, чайа дцшмяк ишаряси верди. Йарьаны ениб чайа чатана кими цч-дюрд дяфя: “Фцзули ше’р-сянят
солтаныдыр” дейя юз-юзцня тякрар етди.
Dостунун онун сюзляриня гиймят вермясиндян мямнун олан Яшряф бяй:
- Амма бир мясяля дя вар, - деди. Биздян бир аз яввялки вя бизим нясил эцн
чыхандан эцн батана кими олан тцрк дцнйасыны горуйа билмядик.
- Буну ня мя’нада дейирсян, Яшряф бяй?
- О мянада ки, эюрцн бир ня эцндяйик. Бизи йцз ийирми ил яввял сары руслар
парчалайыб. Йарымыз о тайда - Иранда, Иракда даща ня билим щараларда. Бу
саат еля сиз дя бизим эцнцмцздясиниз. Султан Tцркийяси Антанта дювлятляринин
ялиндя фаьыр бир юлкяйя чеврилиб. Dейиляня эюря, Султан Tцркийясинин Шярг вилайятлярини Rусийа алмаг иштащындадыр. Сурийа тяряфляри Франса, Месопатомийа,
Измир вя Айдын дямир йолларынын кечдийи яразини инэилисляр, Анадолуйа ися алманлар эюз дикиб. Бяс бизим талейимиз неъя олаъаг? Яэяр о бойда Tцркийянин талейи беля аъы олса, парчаланса, эюрцн биз Азяри тцркляри ня эцня дцшяъяйик. Pашам, бизим цмидимиз, ниъатымыз сизядир. Сиз дя ки, бу эцндя...
- Сян лап гардашым Янвяр паша кими йана-йана данышырсан. Онун ян бюйцк арзусу тцркчцлцк, туранчылыг уьрунда мцбаризя апармагдыр. Иншаллащ,
вахт эяляр, сяни онунла таныш едярям. Сиз гардашымла ейни фикирдясиниз, ейни
зиндана дюйцрсцнцз.
- Щяр бир тцрк оьлунун боръудур ки, бирлик уьрунда ейни зиндана чякиъ
вурсун.
- Dярд дя бундадыр ки, бизим йени падшащ олан Султан Ващидяддин беля дцшцнмцр. Яшряф бяй, сийасят сющбяти башымызы гатды, чиммяйи унутдуг, - дейиб
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Паша суйа атылды... Беш-он дяфя гол атыб цзя-цзя эерийя дюндц. - Чыханда бабамыз Фцзулидян сяня бир мяктуб охуйаъаьам, - деди. - Йадыма саларсан.
Йарьанын гашында он ики йашында бир оьлан ушаьы “ата, ата”, - дейя гышгырыб ял еляйирди. Бу, Яшряф бяйин кичик оьлу Мящяммядяли иди.
- Ня олуб? - дейя ата ашаьыдан йухары гышгырды.
- Эянъядян гонаьымыз эялиб, сизи истяйирляр - деди.
Судан чыхан Нуру паша:
- Эедяк, - деди, - йарьаны чыхана кими мяктубу да сяня охуйарам.
- Онда тялясмя, ял-айаьыны гурула, мяктубу да тап, охуйа-охуйа йарьаны
чыхарыг.
Нуру паша эцлцмсцнцб:
- Мяктуб-зад ахтармайаъаьам, о бурдадыр, - дейиб ялиля башыны эюстярди.
- Йаддашындадыр?
- Бяли, неъя бяйям, ола билмяз?
- Ящсян сянин йаддашына, гардаш.
- Сян арада сийаси “дярддян” данышдын. Мяним ися щцсни-хяйалым щяля дя
бабамыз Фцзулидян айрылмайыб. Сян Чяляби дедин, Фцзулинин Бяйазид Чяляби-

Илк Азярбайъан Демокрактик Ъумщуриййятинин Милли Ордусунун Эянъядян Бакыйа
гайытмасы, 1919-ъу ил 5 апрел, Истиглал кцчяси
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йя йаздыьы мяктубу хатырладым. Оьлу Фязли Яряшя гайыдыб, Чялябиляр мящяллясиндя йашайыбса, бурда бир ганунауйьунлуг вар. Kим билир, бялкя дя Фцзули
бу нясилля гощум имиш. Аллащ онун торпаьыны пак, йерини бещишт елясин.
- Pашам, чялябилярин дедийиня эюря Фцзулинин эялини, Фязлинин арвады бу нясилдян имиш.
- Бяй, онда гулаг ас, мяктубу охуйум. Фцзули Султан Сцлейманын оьлу
шащзадя Бяйазид Чялябийя йазыр:
“Мяня бир мяктуб, бялкя чичякли бир баьча эялди. Онун ишыглары эюзцмцн
нуруну артырды. О, ян лятиф лювщяляр цзяриня диггятля тясвир едилмиш эюзял бир
шякля бянзяйир. Онун сятирляри, ишаряляри улдузлу сямайа охшайыр. Йазылары будаглар, ибаряляри чичякляр кимидир. О, мя’рифят фянлярини ящатя едян бир сящифя,
не’мят будаглары йетишдирян бир баьчадыр. Онун эялиши эюз баьчасыны чичякляндирди...”
Яшряф бяйля Нуру паша мцлкя дюняндя, бир гядяр сцкут ичярисиндя аддымладылар. Буна сцкут демяк олмазды. Ичляриндя лал бир щарай варды. Фцзули щарайы иди бу: тцрк гардашларым, чичякли баьчамызын виранялийя чеврилмясиня имкан вермяйин!
Вя онлар санки бу щарайын тя’сири иля аддымларыны йейинлятдиляр...
***
Tцрк гошунлары Азярбайъана илк дяфя ики груп щалында эялмишдир. Эенерал
Нуру пашанын тяшкил етдийи биринъи груп 1918-ъи ил ийунун 7-дя, икинъи груп ися
бир эцн сонра Qазаьа вя ийунун 9-да Эянъяйя чатмышды. Щяр ики груп цчцнъц тцрк ордусунун бешинъи Qафгаз дивизийасындан сечилмишди. Эцмрц вя Qазах истигамятиндя щярякят едян биринъи група онунъу Qафгаз алайы, доггузунъу вя он цчцнъц Qафгаз алайына мянсуб ийирми алтынъы баталйон, топчу
даь баталйону, истещкам бюлцйц, рабитя взводу дахил иди. Бу групда йцз гырх
забит вя ики мин сяккиз йцз он ики ясэяри гцввя варды.
Лори нащийяси бойунъа цзцашаьы эялян икинъи тцрк щярби гцввяляринин йолу
Ъялалоьлу шящяриндян сонра Садахлы, Kюрпцлц, Kямярли вя Асланбяйли кяндляриндян кечяряк Qазаьа ийунун 12-дя чатмышдыр. Он цчцнъц Qафгаз алайындан тяшкил олунан бу групда эцълц даь топчу баталйону, йцз он забит вя ики
мин йедди йцз алтмыш цч ясэяри гцввя дахил иди.
Tцрк гошунларынын эялишини Ленин вя Сталиня билдирян дашнак Шаумйан щяйяъанла Бакыдан йазырды: “Tцркляр Qаракилсядян, Dилиъандан кечиб Аьстафайа чатыблар. Орадан да бирбаша Бакыйа йерийяъякляр. Баьланан сцлщ мцгавилясиня ясасян тцркляр дямир йолу иля гошунларыны Бакыйа вя Ъулфайа дашыйаъаглар. Xябяр верирям: “Щцъум башланмышдыр”.
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Tцрклярин эялишиндян бярк горхуйа дцшян ермяниляр 1918-ъи ил ийунун 30да азсайлы рус щярби гцввяляриня архаланараг гяфилдян Эюйчайа басгын етдиляр. Щямин щадисяйя эюря тцркляря отуз сяккизинъи алайдан ибарят йени гцввя
эюндярилди. Алайда алтмыш беш забит, ики мин дюрд йцз йетмиш беш ясэяри гцввя, дюрд эцълц даь топу вя бир эцълц даь батарейасы варды.
Ийулун доггузунда ещтийатда олан цчцнъц тцрк ордусундан цч йцз ялли ясэяри гцввя сечилиб Бярэцшад вя Эюйчай уьрунда эедян дюйцшляря эюндярилди.
Бешинъи груп ися полковник Назим бяйин команданлыьы иля бирбаша Бакы дюйцшляриня чатдырылмышды. Азярбайъан Ялащиддя корпусу, йерли ящалидян тяшкил
олунмуш кюнцллц дястяляр дя тцрк ордусу иля чийин-чийиня вурушурду.
Ъянуб групуна азярбайъанлы полковник Щябиб бяй Сялимов, Шимал групуна ися тцрк полковники Осман бяй команданлыг едирди.
“Азярбайъан-Tцркийя гцввяляринин якс щцъума кечмяси болшевикляри тяшвишя салды. Бакы Совети ийулун 12-дя щярби сяфярбярлик е’лан етмяйя мяъбур олду. Лакин бу тядбир онлары мяьлубиййятдян хилас едя билмяди. Эюйчай ятрафындакы шиддятли дюйцшлярдя Азярбайъан-Tцркийя бирэя гошунлары парлаг гялябя газанмышды. Бичераховларын, аветисовларын Qырмызы Ордуйа кюмяйя эялиши
зяфяр йцрцшцнцн гаршысыны ала билмяди. Эюйчайдан сонра Шамахыны йаделлилярдян тямизляйян орду сцр’ятля Бакыйа йахынлашырды” (А.Rцстямли, “Азярбайъан
ордусу” мягаляси, “Щягигят” гязети, 2 декабр 1992-ъи ил).
Щямин дюйцшлярин иштиракчысы, тцрк ордусунун подполковники Rцштц бяй
1934-ъц илдя Истанбулда няшр етдирдийи “Бюйцк щярбдя, Бакы йолларында бешинъи Qафгасийа пийада фиргяси” адлы мемуарында вердийи мя’лумата эюря, тцрк
щярби гцввяляринин цмуми сайы он мин няфяр олмушдур. О йазыр: “Шамахынын
зябтиндян сонра Бакыйа йахынлашан орду августун 5-дя Бакы шящяриня йапдыьы мцвяффягиййятсиз бир щцъум цзяриня он бешинъи фиргянин камилян Азярбайъана эюндярилмяси цчцн мцраъият едилмиш вя инэилислярин Бакыйа Иран тяряфиндян
йардым эюндярмялярини нязяря алараг Qаракилсядян Бакыйа мин ики йцз щярбчи,
мювъуд фиргя гярарэащы иля ялли алты вя йцз алтынъы пийада алайлары да эялмишди.
Бундан башга, ъябщядя мин няфярлик бир Азярбайъан гцввяси, ийирми макиналы
тцфянэ, алты топ вя бир зирещли гатар щярб едирди. Ялавя олараг артан Tцркийя
гцввяляриля бярабяр, Азярбайъан гцввяляри дя артмыш, Qазах, Эянъя, Шяки, Загатала, Ъаваншир, Аьдаш, Аьдам, Qуба, Сялйан, Эюйчай вя Бакы ятрафында
сцвари милис тяшкилаты, силащлы кюнцллц груплары вцъуда эялмишди”.
Бу дюврдя Азярбайъан тцркляринин вязиййяти чох аьыр иди. Иряванда, Зянэязур вя Эюйчайда рус щярби гцввяляриня архаланан дашнаклар халгы гылынъдан кечирир, тонгалда йандырыр, дашгалаг едирди. Йцзлярля кянди йерля-йек390
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сан етмишдиляр. Бакыда болшевиклярин вя дашнакларын фитвасы иля март гырьыны тюрядилмишди. Бу гырьында он беш миня йахын азярбайъанлы юлдцрцлмцшдц. Юлкядя анархийа, башыпозуглулуг щюкм сцрцрдц.
Мартын 20-дя Загафгазийа сейминин иъласында чыхыш едян мусават лидери Аслан бяй Сяфикцрдски бцтцн гафгазлылары болшевикляря гаршы мцбаризяйя сясляйирди: “Биз Загафгазийа щюкумятиндян хащиш едирик, болшевизми мящв етмяк
цчцн юзцнцмцдафия шурасы йаратсын. Биз мцсялман сосиалист блоку адындан хябярдарлыг едирик ки, щямишя болшевизмя гаршы мцбаризя етмишик вя бу эцн дя
она щазырыг. Яэяр бу барядя юлчц эютцрцлмяся, биз юзцмцз болшевизми мящв
едяъяйик... Бизим тарихдя чох ганлар ахыдылыб. Tарихимиз башдан-айаьа ганла
йазылыб. Биз болшевизми язмякля йеня дя тарихимизи ганлы щярфлярля йазаъаьыг”.
Мусават щюкумятинин нцмайяндяляри тцрклярин гардаш кюмяйиня архаланмагдан башга йол эюрмядиклярини ачыгдан-ачыьа билдирирдиляр.
Азярбайъан Xалг Ъцмщуриййяти е’лан олунан эцн Tифлисдяки “Ориант”
мещманханасында Загафгазийа Сейминин цзвляриндян бири Фятяли хан
Xойскидян сорушмушду:
- Сиз Бакыйа дюйцшя-дюйцшя эедяъяксинизми?
- Бяли, эедяъяйик.
- Сиз дюйцшля Бакыйа эетсяниз, онда бу империализм цзяриня илк щцъум олаъаг. Амма сиз о йцрцшц тякбашына едя билмязсиниз. Сиз Tцркийянин вя тцрк
гошунларынын кюмяйи иля Бакыны дцшмянлярдян азад едя билярсиниз.
“1918-ъи илин ийун-ийул айларында ермяни щярби щиссяляри ики истигамятдя Эюйчай-Яряш-Нуха истигамятиндя вя Kцрдямир-Йевлах-Эянъя истигамятляриндя ирялилямяйя башладылар. Лакин дашнак гулдур дястяляринин Йевлаьы яля
кечирмяк планлары баш тутмады. Eрмяниляр бурада йерли ящалидян тяшкил олунмуш кюнцллц дястялярин эцълц мцгавимяти иля цз-цзя эялдиляр.
Dашнакларын гаршысынын алынмасында о заман юз иэидлийи иля Qарабаьда ад
чыхармыш М.Я.Rясулзадянин йахын досту вя мяслякдашы Qараманлы Qамбой
аьанын, Qархунлу Яшряф бяйин, Бярдяли Сарытел Асланын мисилсиз хидмятляри вя
гящряманлыглары олмушдур. Йаранмыш реал тящлцкяни вахтында дярк едян
Qамбой аьа вя Яшряф бяй юз силащдашлары иля ятраф кяндлярдян гыса мцддятдя
минлярля кюнцллц йыьараг онлары силащ, сурсат, палтар, ярзаг, ат-араба вя диэяр
ян зярури шейлярля тя’мин едирляр. Аз вахтда Йевлах яразисиндя хейли кюнцллц вя
беш мин няфярдян чох сцвари дястя топланыр ки, бу да сонралар Азярбайъан
Xалг Ъцмщуриййятинин илк сцвари дястяляриня чеврилмишдир” (В.Исайев, “Щарадан эялир бу кюч” китабы, Азярняшр, 1995-ъи ил, сящ. 50-51).
***
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Сонракы тарихи щадисяляр дя эюстярди ки, Азярбайъан халгынын Tцркийя вя
тцрк ордусундан башга икинъи бир архасы, хиласкары олмамышдыр.
Tцркчцлцйя дярин ещтирам, сонсуз мящяббят бясляйян эянъ бир шаиря йашайырды Бакыда. 1918-ъи ил сентйабрын 15-дя тцрк гошунлары иля бирэя галиб кими
Бакыйа варид олан Азярбайъан ясэярлярини Цммцэцлсцм Садыгзадя (18991944) “Eй тцрк оьлу” ше’риля алгышламышды:
Eй тцрк, сян ей гящряман,
иэид оьлу тцрклярин,
Шанлы, улу бабанын юйцдцнц унутма!
Сян дя йцрц о йолу, ад чыхарсын ясэярин,
Улулар ардынъа эет, башга бир йолу тутма!
Йцз илляръя язилдин,
айагландын йетяр, кеч,
Йцз илляръя аьладын, ешидилмяди сясин.
цз илляръя дярд-сярин дуйулмады
нядян щеч,
Сян шимди ойан, щайгыр,
битмямишкян няфясин!
Ясрин яввялляриндя истиглалымыз уьрунда дюнмядян мцбаризя апаран он
доггуз йашлы Цммцэцлсцм бюйцк юндяримиз Мяммядямин Rясулзадянин
ямиси гызы иди. “Азярбайъан халгынын юз рущундан доьан цмуммилли бир щярякат вя щадисядян (М.Я.Rясулзадя)” сонра башы бялалар чякян шаиря Цммцэцлсцм ъями гырх беш иллик юмрцнцн чохусуну Вятяндян узагларда, Мордовийада сцрэцндя кечирмишдир. Бу няъиб вя вяфадар шаиря эюркямли йазычымыз,
отуз йеддинъи илин эцнащсыз гурбанларындан бири олан Сейид Щцсейнин щяйат
йолдашы иди.
Щяля 1919-ъу илдя мцстягиллийимизя гясд етмяк истяйян дашнак-болшевик
гясбкарларынын тящлцкясиндян гязяблянян Цммцэцлсцм йазырды:
Eй бузлу Шималдан гопан рузиэар,
Tохунма гялбимя, атяшим парлар.
Сакын, эялмя, няфясим боьар,
Dяф ол, Вятянимдя эюрмям сяни!
Сян ей мурдар чющря, ей мянщус сима,
Эюзцмя эюрцнмя, гаршымда дурма!
Нифрятим вар сяня, мяня йахлашма,
Kинлярим мящв едяр йахын эяляни!
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TЦRKИЙЯНИН ЩЯRБИЙЙЯ НАЗИRИ ЯНВЯR PАШАНЫН БАKЫНЫН
XИЛАСЫ ЩАQQЫНDА 1918-ЪИ ИЛ СEНTЙАБRЫН 16-DА ШЯRQ
ОRDУЛАR QRУPУНУН KОМАНDАНЫ XЯЛИЛ PАШАЙА
TЯБRИK TEЛEQRАМЫ
БАKЫDАKЫ УЬУRЛАRЫНЫЗА
ЭЮRЯ СИЗИН ЭЮЗЛЯRИНИЗDЯН
ЮPЦR ВЯ TЯБRИK EDИRЯМ. Бакынын хиласындан сонра Азярбайъанда щялялик бир дивизийа сахлайараг, галан гошунлары доггузунъу ордунун сярянъамына вермяк истяйирям. Нуру пашайа
Dярбянд, Pетровск шящярляринин яля кечирилмяси цчцн Шимали Qафгаза бир алай,
ики батарейа вя бир пулемйот дястясиндян ибарят гошун эюндярмяйи тапшырдым. Dиэяр тяряфдян, Янзяли вя Rяшт шящярляринин ишьалы цчцн гошунларын Ъянуба эюндярилмясиня сярянъам вердим вя
Tябриз-Qязвин истигамятиндя ирялиляйян
гошун дястясинин Kичик хана1 йардым
етмясини вя бу мясяля иля ялагядар Сизинля эюрцшмясини тювсиййя етдим. Tапшырыгларын гыса бир вахтда йериня йетирилмясини риъа едирям.
Нуру паша юз гцввялярини топлайараг, йалныз болшевиклярин ирялилямясинин
гаршысыны алмагла кифайятлянмялидир.
Янвяр Паша Ящмяд Паша оьлу
(22.11.1881-04.08.1922)
1. Kичик Xан Мирзя (1881-1921) - Ъянуби Азярбайъанын сийаси хадими. Rяшт, Янзяли вя
Эилан шящярляриндя шащ щакимиййятиня гаршы ингилаби чыхышларын рящбяри. 1921-ъи ил майын 8-дя
йарадылмыш Эилан Rеспубликасы йени щюкумятинин - Ингилаб Kомитясинин сядри олуб. 1921-ъи
илин нойабрында болшевиклярин ялиля Tалыш даьларында юлдцрцлцб - Ш.Н.

393

ШЯМИСТАН НЯЗИРЛИ

Oxucuya müraciət
Sovet çekistlərinin dili ilə desək,
"Nuxa-Zaqatala banditizm üsyanı"
məni çoxdan düşündürürdü. Düşünürdüm ki, necə ola bilər ki, səkkiz
rayonun əhalisi ayağa qalxıb hakimiyyətə qarşı üsyan etsin, sonra da
onlar "bandit" adlandırılsınlar. Qəribədir ki, 1920-ci il aprel çevrilişdən
əvvəl həmin ərazilərdə çar hökumətinə qarşı olmuş üsyanlara görə
sovet hökuməti özünün tarix kitablarında xalqa haqq qazandırır və
çar üsul-idarəsini tənqid edir. Bu
mənada 1806-cı ildə Aşağı Göynük
kəndində, 1830-cu ildə Car-Balakəndə, 1837-ci il sentyabrın 5-də
Qubada, 1844-cü il sentyabrın 4-də
Qaxın İlisu kəndində, 1838-ci ilin
avqustunda Şəkidə Məşədi Məmmədin başçılığı ilə, 1863-cü ildə Hacı Murtuzun başçılığı ilə Zaqatalada olan
üsyanlarda xalqa bəraət qazandırılır. Amma yüz il sonra sovetlər quruluşunda
ac-yalavac saxlanan xalq üsyana qalxıb haqqını tələb etdiyinə görə səkkiz rayonun əhalisinə "bandit" damğası vurulur?
Mən bir neçə ildir ki, Şəki üsyanını arxiv sənədləri əsasında öyrənirdi.
Respublika Mərkəzi Dövlət və Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin arxiv sənədləri
ilə "silahlanıb", Zaqatala, Şəki bölgəsinə yerli ağsaqqal və ağbirçəklərlə
görüşə getmişəm. Balakən, Qax, Şəki, Zaqatalanın kəndlərini gəzib çox
qiymətli fotoşəkillər, sənədlər və xatirələr toplamışam.
Milli Təhlükəsızlik Nazirliyinin arxiv sənədlərinə əsasən "Nuxa - Zaqatala
banditizm üsyanı"nın başçısı dörd nəfər olmuşdur: Qarxunlu Əşrəf bəy, Baş
Şabalıdlı Molla Mustafa Şeyxzadə, Şəki rayon hərbi komissarı polkovnik
Bəhram bəy Nəbibəyov və qaxlı Sadıq bəy Balacayev.
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ƏŞRƏF BƏY QÜRURU
- Knyazlar az, kəndlilər çox. Bir kəndli üstündə
knyazları cəzalandırmaq olmaz. Kəndli nədir? Budur. Bu?
– deyə, - Şakro bir ovuc torpaq göstərdi… - Amma knyaz
ulduz kimidir!
Maksim Qorkinin
«Mənim yol yoldaşım» hekayəsindən
İndi keçmiş bəyin, ağanın yaxşı keyfiyyətindən söz düşəndə öyünürük. Fəxrlə
deyirik ki, balam, kişi bəy olub, başqa cür ola da bilməzdi. Hətta iftixarla şəhadət
veririk ki, filan görkəmli ziyalımızı filan bəy oxudub. Ancaq yetmiş illik sovet
rejimində bəyin, ağanın yaxşı keyfiyyətini açıq, yüksək kürsüdən nə deyə, nə də
yaza bilmişik. Bu gün saralıb solmuş tarixi sənədlər sübut edir ki, çox az bəydə
mənfi keyfiyyət olub. «Dəli Kür» romandakı Cahanlar ağa və “Komsomol
poeması”ndakı Gəray bəy obrazlarından başqa ədəbiyyatımızla bütün bəy, ağa
sürətləri mənfi olub. Bədii əsərlərimizin əksəriyyətində bəy kasıb qızını zorlayıb,
tamahkar olub, xalqı istismar edib, xalq malını oğurlayıb. Bir sözlə bəyi insanlıq
simasını itirmiş bir naxələf, nadan kimi oxucuya təqdim etmişik. Totalitar sovet
dövründə keçmiş bəy ailələri, onların qohumları yetmiş ildən çox gözükölgəli
yaşayıblar. Bəzilərini isə yaşamağa da qoymamışlar. Sürgün, güllələnmə, həbslər
onların “qisməti” olub.
Otuz beş il əvvəl Marksizm-Leninizm İnstitutunun Azərbaycan filialının
arxivində min səkkiz yüz otuz saylı bir sənədə təsadüf etdim. Onu oxudum. Bir
müddət özünə gələ bilmədim. Bircə cümləsini köçürənə kimi əlim on dəfə
titrədi. Sənəddə yazılırdı: «1930-cu ilin yanvar – mart və aprel aylarında antisovet Şəki-Zaqatala üsyanının iştirakçılarını, əksinqilabçı ünsür 1642 nəfər
qolçomaq və bəy adı ilə həbsə alındı».
Oxucu yəqin bilir ki, o illərdə keçmiş ağa və bəylərin hamısına qolçomaq
kimi kobud bir ayama yapışdırmışdılar. Bu yolla xalqın düşünənini, ziyalısını
məhv etdilər. Əslində ulu babalarımız dövründə bəy və ağa titulları həm də ziyalı
kimi qəbul olunmuşdu. Xalq yox yerdən demirdi ki, sən lap bəy kimi oturursan,
bəy kimi danışırsan, bəy kimi geyinirsən. Bəy və ağa xalq arasında sayılanseçilən, nümunəvi bir şəxs, nüfuzlu el başçısı olmuşdu.
Otuzuncu illərdə bəy və ağaların bir sinif kimi məhvi, onların başına gətirilən
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faciə xalqın, millətin faciəsi və cırlaşdırılması idi. Bu fəlakəti o vaxt da dərk
edən və üsyankar səsini qaldıran oğul və qızlarımız olub. Bu üsyankarlar da elə
bəylərin dalınca Sibirə, Karaqandaya və Solovetsk adalarına gedər-gəlməzə
sürgün olunub, ya da dəniz qırağındakı zirzəmilərdə güllələnib.
Belə faciəli ölüm 1930-cu il martın 3-də altmış üç yaşlı Əşrəf bəy Həsən bəy
oğlu Qarxunluya da «qismət» olub.
* * *
Əşrəf bəylə bağlı Baş Siyasi İdarənin arxiv sənədlərilə tanış olanda dahi
yunan alimi Sokratın bir müdrikliyi yadıma düşdü.
Filosofun dostu və tələbəsi Hermogen həbsdə olan ustadının ölüm qabağı
tamam başqa şeylər fikirləşdiyini görüb təəccüblə soruşur:
- Sokrat, sən öz məhkəmənə hazırlaş.
- Sənə elə gəlmir ki, mən bütün ömrüm boyu ona hazırlaşmışam.
- Nədən ibarətdir sənin hazırlığın?
- O şey ki, məndən asılıdır, onu həmişə qoruyub saxlamışam.
- Hansı yolla?
- Nə şəxsi, nə də ictimai həyatımda heç zaman ədalətsiz iş tutmamışam.
Müsavat dövründə Ərəş mahalının bəylərbəyi olan Əşrəf bəyi 1924-cü ilə
qədər heç nədə günahlandıra bilməyiblər. Şura hökuməti çalışıb ki, xaricə
müharicətə gedən cümhuriyyət liderlərini təxribatla öldürməkdə, onlar haqqında
donoslar toplamaqla Əşrəf bəyin nüfuzundan istifadə etsin. Lakin bunun heç biri
alınmamışdır. Görünür bəylik nüfuzuna, qürur və şəxsiyyətinə belə alçaq
hərəkətləri sığışdırmayan Əşrəf bəy şəninə ləkə gətirə biləcək bütün təkliflərdən
minbir bəhanə ilə imtina edib.
«Şəki banditizm üsyanı»ndan (Sovetlər tarixinə üsyanın Adı belə düşüb –
Ş.N.) bir az əvvəl Əşrəf bəyi həbs etdilər: yenə də bütün dindirilmələrdə, sorğusuallarda «1918-ci ildə türklərlə birləşib dinc erməni əhalisini qırmısınız» deyiblər. Buna bənzər hadisə, doğrudan da, olmuşdu. Özü də bir dəfə yox, bir
neçə dəfə Əskaranda, Göyçay, Müsüslü və Bərgüşad stansiyalarında o, dostu
Nuru paşa ilə birgə daşnak dəstələrini darmadağın etmişdi. Əşrəf bəy də
dindirilmələrdə bu «günahını» boynuna alır və üstəlik də əlavə edir ki, mən öz
torpağımı yağılardan qorumuşam. Bəs bu «günahlarını» bilə-bilə yeni gələn Şura
hökuməti onu niyə belə gec – 1929-cu ilin oktyabrında həbs etdi? Səbəbi var.
Əsas səbəb budur ki, hökumət orqanları əvvəlcə onun İrana, sonra isə Türkiyəyə
getməsinə və beləliklə «əsaslı» ittihamına şərait yaratdılar.
Dindirilmə sənədlərini oxuyanda bütün suallara cavab tapmaq olur. Hər iki
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ölkəyə o, şəxsən Baş Siyasi İdarənin rəisi Mircəfər Bağırovun dolayısı sərəncamı ilə göndərilmişdir.
Mircəfər Bağırovun Markaryana, Laptinova, Aqrobaya tapşırığından aydın
olur ki, bu ölkələrdən qayıdan Əşrəf bəy onların tapşırığını yerinə yetirməmişdir.
Tapşırıq isə aydın idi: Əşrəf bəy Qarxunlu İran və Türkiyədəki müsavat
liderlərindən Gepoya donos gətirməli, ya da onlara sui-qəsd etməlidir. Lakin
İrandan qayıdan Əşrəf bəy məlumat verir ki, xəstələndim, heç bir fəaliyyət
göstərə bilmədim. Türkiyədən qayıdanda isə bəhanə gətirir ki, qorxdum ki, məni
tanıyıb öldürərlər.
Gepoçular və şəxsən Bağırov istəyirmiş ki, Əşrəf bəy onlara işləsin, daha
doğrusu, casusluq etsin. Lakin Əşrəf bəy Qarxunlunun bəy qüruru, kişi vüqarı,
Milli təəssübkeşliyi belə satqınlığı qəbul etmir. Onda gepoçular köhnə sandığı
açıb pambığı tökməklə məşğul olurlar. Əlbəttə, onun ən böyük «günahını» 1918-ci ildə guya dinc erməni əhalisini qırması faktı ilə yanaşı əlavə köməkçi
materiallar da toplayırlar. Guya altmış üç yaşlı ağsaqqal Əşrəf bəy Qarxunlu
Yevlaxdan qatarla keçən Azneftin kassirini və gözətçisini öldürüb, pulları da
mənimsəmişdir. Müsavat dövründə bəylərbəyi vəzifəsindən sui-istifadə edərək
rəiyyəti döymüş, onların haqqını vaxtında verməmişdir…
1929-cu il noyabrın 20-də Ağdamdan məxfi şöbənin rəis müavini Markaryan
və İdarə rəisinin köməkçisi K.Laptinov Azərbaycan Dövlət Siyasi İdarəsinin
Şərq şöbəsinin rəisinə göndərdikləri, tamamilə məxfi və təcili məktubundan
açıq-aydın hiss olunur ki, onlar Əşrəf bəyin xalq arasındakı nüfuzundan bərk
qorxuya düşüblər. Məktubda yazılır:
«Azərbaycan Dövlət Siyasi İdarəsinin Qarabağ Dairə şöbəsi məlumat verir ki,
Şirvan dairəsinin Qarxun kənd sakini Əşrəf bəy Tağıyev Müsavat vaxtı Yevlaxda
böyük nüfuza malik idi. O, Müsavat parlamentinin üzvü olmasından istifadə
edərək adamlara hədə-qorxu gəlmiş, onlardan pul qoparmışdır.
1920-ci ildə Azərbaycan sovetləşəndən sonra Qarabağ üsyanının iştirakçısı
kimi İrana mühacirətə getmiş, oradan 1922-ci ildə qayıdıb açıq-aşkar gəzmişdir.
Nəticədə Əşrəf bəy Tağıyev Şura hökuməti əleyhinə təbliğat apardığına görə
1924-cü ildə yenidən həbs edilmişdir.
Əşrəf bəy Tağıyevin əks-inqilabi fəaliyyəti Şirvan dairəsi ərazisində olduğuna
görə faktiki məlumatları da ala bilərsiniz».
Həmin il, həmin tarixdə Azərbaycan Baş Siyasi İdarəsinin sədr müavini
Aqrobanın və şərq şöbəsinin rəis müavini Borşovun imzası ilə təcili və tamamilə
məxfi məktub Şəki-Zaqatala Baş Siyasi İdarənin dairə rəisi Müzəffərovun
ünvanına göndərilmişdir:
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«Sizin göndərdiyiniz Əşrəf bəy Tağıyev bizim tərəfimizdən həbs olunmuşdur.
Sizin şəxsi cavabdehliyinizlə onun haqqında təcili köməkçi materiallar
toplamağa başlayın. Bu şərtlə materiallar elə əsaslandırılmalıdır ki, Azərbaycan
Baş Siyasi İdarəsi onu respublikadan kənara sürgün edə bilsin. Onun antisovet
ünsürlərlə və cinayətkarlarla əlaqələrinə daha çox diqqət yetirmək lazımdır.
Çalışın Əşrəf bəyin Şəki-Zaqatala üsyanın başçısı olması təsdiq olunsun.
Bizim tələb etdiyimiz material ən geci üç həftə ərzində çatdırılmalıdır».

BİRİNCİ İSTİNTAQ
İnsanı öz millətinə məhəbbət bəsləmək üstündə günahlandırmaq olmaz.
Məhəmməd Peyğəmbər Əleyhisalam,
(530-632) – İslamın banisi və siyasi xadim
Qabaqda gedən əsgər ayaq saxladı. Geri qanrılıb arxadakına şəhadət barmağı
ilə qapının üstündə yazılmış 58 rəqəmini göstərdi. Dayanıb nəzarətçini
gözlədilər. Yaxındakı kameradan deyinə-deyinə çıxan sərt sifətli, caydaq
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nəzarətçi topa açarları cingiltilədib arasından asanlıqla birini tapıb qapıya saldı.
Tükürpərdici səslə cırıldayan dəmir qapını geri itələdi. Əşrəf bəyin qabağındakı
bolşevik əsgəri bir addım sağa çəkilib kinayə ilə rusca dedi:
- Bəy, buyur sarayına…
Nəzarətçi iri sümüklü əllərini açdı:
- Elə bu? Mən də elə bildim, üç nəfər olacaq, - dedi.
Dilli-dilavər əsgər onu cavabsız qoymadı:
- Bu sənin üçün adi «quşcuğaz» deyil, ha… Bu, bir orduya bərabər Əşrəf bəy
Qarxunludur. İndi Şəki üsyanının qarşısı alınacaq…
Nəm qoxuyan kamerada üç dəmir stul vardı. Əşrəf bəyə elə gəldi ki, onlar
divara söykədilib. Əl atıb birini divardan aralayıb oturmaq istədi. Buz kimi
armatur stul əlini ağrıtdı, divara elə bərkidilmişdi ki, tərpətmək mümkün deyildi.
Qapının arxasında əsgər nəzarətçiyə nəsə deyirdi. Nəfəsliyə qəfil vurulan yumruq onu səksəndirdi. Nəzarətçi ətli sifətini deşiyə soxub kobud səslə:
- Bəy, təcili nə sözün olsa üç dəfə qapını taqqıldadarsan, qulluğunda hazır
olarıq. Çalışarıq darıxmayasan, - deyib, nəfəsliyi bağladı.
Ayaq səsləri uzaqlaşıb eşidilməz oldu. Səs-səmir tamam kəsildi. «Qu» desən
qulaq tutulardı. Kameranın tar qranlığında Əşrəf bəy əllərini hövkələdi.
Divarların nəmi onu təpədən dırnağa kimi üşütdü. Yalxı köynəkdə kürəyi soyuqdan göynəyirdi. Dərindən nəfəs alıb oturdu, armatur stul buz kimi idi. İndi hiss
elədi ki, ağır havadan nəmdən çox miz iyi gəlir. Könül bulandıran pis qoxudan
onu öyümək tutdu. Sağ əlilə sinəsini hövkələdi. Alatoranda qarşıdakı divarı zorla
görə bilirdi.
O, bəxtinin gətirəcəyinə həmişə inanmışdı. İlk gəncliyindən bütün işləri
uğurlu olmuşdu. Xüsusilə, bolşeviklər gələnə qədər uğursuzluq nə olduğunu
bilməmişdi. Qırmızılar onu beş ildə iki dəfə həbs edib, bir dəlil-sübut olmadığına
görə buraxmışdılar. Özü demişkən, Şura vaxtı tale iki dəfə üzünə gülmüşdü.
Bu da üçüncüsü… Bayaqkı dindirilmələrdən hiss edirdi ki, bu xına daha o
xınadan deyil. İndi nədən qaçsa da, «qolçomaq» adından qaça bilməyəcəkdi.
Keçmiş bəylərin, ağaların hamısı həbsxanalarda və Sibirdədir. «Şura hökuməti
var – dövlətimizi aldı bəs olmadı, indi də canımızı alır» - deyə, düşündü.
Uzanıb dincəlməyin həsrətində idi. Dünəndən başlayan sorğu suallarda ayaq
üstə durmaq və əyləşmək onu əldən salmışdı. Beli ağrıyırdı, canında qocalara
xas küt sızıltı və üzüçü ağrılar vardı. Əllərini dizinə qoydu, başını aşağı salıb
fikrə getdi. Bağırovun müavini Aqrobanın gözünü bic-bic qıyıb verdiyi ikibaşlı
sorğu-sualını unuda bilmirdi…
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Baş Siyasi İdarənin sədr müavini Aqroba:
- Haqq-hesaba çəksək bu üçüncü dəfədir, Əşrəf bəy, - dedi. – Kişi kimi bizim
yolun yolçusu olmaq istəmirsən ki?..
Nə olar. Ət yeyən quş dimdiyindən bəllidir. Axır ki, sənin də ideyan
əməllərində özünü birüzə verdi. O birilərini keçdik, fikirləşdi ki, bəlkə
kollektivləşmədə bizə kömək elədin. Sən isə əksinə, bütün Şəki-Şirvanı bir
şüarla ayağa qaldırdın: «kim kolxoza yazılsa, deməli, Azərbaycanın
düşmənidir». Bu da bəs eləmədi. Quldur və banditləri yığıb Şura hakimiyyətinə
qarşı açıq çıxışlara və Şəkidə silahlı üsyana hazırladın.
Əşrəf bəy:
- Sizin xəbəriniz varmı şuraların vəzifəli adamları yerlərdə camaatı necə
incidirlər? Qapı-qapı düşüb deyirlər ki, kolxozda arvadlar ictimailəşdiriləcək.
Kolxozçuların hamısı altmış metrlik yorğan altında yatacaq…
Aqroba:
- Bəs sən nə bilirdin, bəy? Ağzında kollektivləşmə deyirsən. Getdi o günlər
ki, tək yeyib, tək də gəzirdin. Bu sənin üçün oyuncaq Müsavat hökuməti deyil.
Bu hökumətdə, bu quruluşda hamı bir qabdan yeyəcək, bir yorğan-döşəkdə də
yatacaq.
Əşrəf bəy:
- Sizin yuxarı dairədə, yəni hökumət işçilərində də belə olacaq?
Aqroba:
- Qanun aliliyi, icrası yuxarıdan yox, həmişə aşağıdan başlayır. Əvvəl o qara
camaatın üstündə tətbiq olunur. Nəticəsi yaxşı olarsa rəhbər yoldaşlar da öz
ailəsində onu həyata keçirirlər. Sən axı bunları bilməlisən. Nikolay vaxtı, müsavatda da bəylərbəyi olmusan.
Əşrəf bəy:
- Düzü, mən yaxşı başa düşürəm ki, ixtiyarım da yoxdu ki, sizə sual verməyə.
Məhkəmə dililə desək müttəhim mənəm bu saat. İcazənizlə yoldaş Aqroba, bir
məsələni də soruşmaq istərdim.
Aqroba:
- Buyur, Əşrəf bəy, bilirsən ki, kimə görə səninlə belə yumşaq davranırıq (O,
başının üstündə divara vurulmuş iki portretdən birini göstərdi – Dzerjinski yox,
Mircəfər Bağırovu).
Əşrəf bəy:
- Bəs din xadimlərinin, molla və axundalırın günahı nədi, hamısını ucdantutma sürgün edirlər. Kimin evindən ərəb, fars əlifbasında kitab çıxırsa yandırırlar.
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Allahsız, axundsuz da ölkə olar? Yaxşı, var-dövlət dediniz hamısını hökumətə
könüllü verdik. İndi bəyləri, ağaları qolçomaq ləkəsilə dəstə-dəstə Solovetsk
adalarına, Sibirə niyə göndərirsiniz? Axı, bu günahdı – ağzı quranlı Adamı dörd
divar arxasında çürütmək.
Baş Şabalıq kəndinin ən nüfuzlu Şeyxzadə nəslinin din xadimləri Molla
Sadəddin və Molla Məhəmməd nə vaxtdandı Şəki türməsində niyə çürüyürlər?
Soruşmaq olarmı?
Aqroba:
- Ona görə ki, o din xadimləri də Sovet hökumətinin düşmənidirlər. Bunu
Stalin yoldaş əmr edib. Sənin və qolçomaq dostlarının başqa cür düşünməyə
haqqı yoxdur. Stalin yoldaş deyib ki, düşmənlərin, yəni bəylərin və din
xadimlərinin hamısı ucdantutma məhv edilməli, ortabablar isə Sibirə sürgün
olunmalıdır. Məsələn, sənin kimi nüfuzlu Adamı ən azı belə cəza gözləyir.
1922-ci ildə və 1924-cü illərdə səni göndərsəydik, bu gün belə fikirləşməzdin.
Amma yoldaş Bağırov vaxtilə kəsdiyi duz-çörəyə görə sənə etibar edirdi. Daha
doğrusu qıymırdı. Sən isə neylədin? Şura hökuməti sənə tərəf getdikcə, sən də
ondan qaçdın. İndi bizdə məlumat var ki, təkcə «Şəki banditizm üsyanı» yox,
sənin həm də Şəmkirdəki Bitdili antisovet fitnəkarlıq pirində də fəaliyyətin var.
Əşrəf bəy:
- Doqquz ildən çoxdu Şəkidə yaşayıram. Həyat yoldaşım Maral xanım da
oralıdır. Amma 1917-ci ildən sonra bir dəfə də Şəmkirə yolum düşməyib. Sizə
yalan məlumat veriblər.
Aqroba:
- Sənin şəxsən orada olmamağına inanıram. Amma qolçomaq ideyanız ki,
gedib çıxıb, Şəmkirə, Bidtiliyə… Mən çox yaxşı bilirəm ki, sənin başındakı
ideya, əlindəki silahdan güclüdür. Mən onu da bilirəm ki, havayı yerdən on
səkkizinci ildə səni Azərbaycan parlamentinə üzv seçməyiblər. Azərbaycanda
yüzlərlə bəy, ağa vardı, amma türk generalı Nuru paşa kimin qonağı oldu? Ərəş
mahalının bəylərbəyisi Əşrəf bəy Qarxunlunun. Nə isə… Əşrəf bəy onu da bil
ki, ellər atası Stalin yoldaş deyib ki, sosializm ellikcə olmalıdır. Olacaq da.
Sosializm SSRİ-də bütün cəbhə boyu hücuma keçməlidir. Keçir də…
Əşrəf bəy:
- Baxır necə hücumdur. Ev quşlarına, qab-qaçağa və yataq ləvazimatına vergi
qoyulur. Qapısında üç qoyunu, iki inəyi olanlar qolçomaq adlanıb səsdən və
seçki hüququndan məhrum olunur. Antisovet ünsür ləkəsilə işsiz-gücsüz qalır.
Günlərlə tarlada işləyən rəiyyət ilin sonuna kimi ac-yalavacdır, kor qəpik də ala
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bilmir. Bütün cəbhə boyu hücuma keçən sosializm xalqın qarşısında ədalətsiz
tələblər qoymur ki??.
Aqroba:
- Narahat olma, Əşrəf bəy, sənin kimi qolçomaq ünsürlərinin axırına çıxandan
sonra hər şeyi düzəldəcəyik. Onda biz nəinki sosializmdə, hətta kommunizmdə
də yaşayacağıq. Yaxşı yadıma düşdü. Bayaq deyirdiniz ki, 1917-ci ildən sonra
Şəmkirdə olmamışam. Xeyir ola, o vaxt Şəmkirə getməkdə?
- Əşrəf bəy:
- Mənim bircə qız balam Ceyhun xanım şəmkirli Ağalar bəy Zülfüqarovun
həyat yoldaşıdı. Tiflisdən qayıdanda onlara qonaq düşdük.
Aqroba:
- Görürsən, burada da yalan deyirsən. Sən o vaxt Ərəş mahalından süvari
dəstə yığıb Şəmkirə getmisən. Türk cəbhəsindən qayıdan bolşevik əhvalruhiyyəli rus əsgərlərini Dəllər stansiyası ilə Şəmkir arasında tərk-silah
etmisiniz. Nə az, nə çox iki mindən artıq bolşevik rus əsgər və zabitini
qırmısınız. Dostların Xəlil bəy Xasməmmədov, Aslan bəy Səfikurdski, Adil xan
Ziyadxanov və başqaları ilə. Yalandı, doğru? Hə, indi xatırladım. Bu hadisə
1917-ci ildə yox, 1918-ci ilin yanvarında olub.
Əşrəf bəy:
- O vaxt bizim bircə məqsədimiz vardı: Azərbaycanı istilaçılardan xilas edib,
təmizləmək! Vəssalam!
Aqroba:
- Kim idi sənin dediyin istilaçılar?
Əşrəf bəy:
- Erməni-daşnak qoşunları, sentrokaspi oyuncaq hökuməti, esserlər,
bolşeviklər və nə bilim daha kimlər… Amma elə olmadı. Biz bu
saydıqlarımızdan xilas olduq. 1920-ci ilin aprelində isə bir damla suda batdıq. O
da çoxusu öz günahımızdan oldu.
Aqroba:
- O günah hansıdı, Əşrəf bəy?
Əşrəf bəy:
- Günah oldu ki, bizim bəzi nadanlar, qoy elə satqın da deyim, Dərbəndə və
Vladiqafqaza gedib kiminsə qabağına düşdülər.
Aqroba:
- Yəni bolşevikləri Azərbaycana gətirdilər eləmi?
Əşrəf bəy:
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- Bəli, bu bir tarixi həqiqətdir.
Aqroba:
- Demək hələ iyirminci ildə sən bolşeviklərin gəlməsindən narazı qalmısan,
yəni istəməmisən ki, onlar Azərbaycana gəlsinlər.
Əşrəf bəy:
- Söhbət tək mənim istəyimcə deyildi. Xalq, millət onların gəlişini istəmirdi.
Yaxşı, bolşeviklər gəldi. Xalqı, daha doğrusu ziyalıları, başbilənləri niyə qırır,
ordumuzu niyə məhv etdi? Mülklərimizi niyə dağıtdı? Bağlarımızda bar ağacını
kəsirlər ki, bəy əkib, onun barı, bəhəri lazım deyil. Acığınız gəlməsin, inciməyin
bu nə məntiqə sığır, nə də allah bunu qəbul etməz. Camaatın məscidlərə hədiyyə
elədiyi minlərlə xalı-xalça müsadirə edilir. onları kimlərsə yığışdırıb öz malı
eləyir. Allahın müqəddəs evi, xalqın inam yeri məscidlər bağlanır. İstanbulda,
Bağdadda, Qahirədə təhsil alan üləmalar, oruc tutanlar, namaz qılanlar «Sovet
hakimiyyətin düşməni» kimi həbs edilir. Bunların hamısı xalq arasında güclü
narazılıq yaradır. Xalqın partiyaya, Şura hökumətinə inamını öldürür. Ona görə
də nə rəiyyət, nə də kəndli kolxoza girmək istəmir.
Aqroba:
- Yaxşı, sən şəxsən kolxozu, kollektivləşməni niyə istəmirsən?
Əşrəf bəy:
- Unutmuşam, deyəsən haradasa oxumuşam, yoxsa eşitmişəm. Deyir vay o
gündən ki, çəkməçi şəkərçörəyi bişirə, şəkərçörəyi bişirən də çəkmə tikə.
Sözümün canı budur ki, kolxozlara təyin etdiyiniz rəhbərlərin əksəriyyəti
çəkmətikəndi. Gözünü yumub qılıncını hərləyir, babam mənə kor deyib, gələnəgedənə vur deyib, misalı ilə işləyirlər. Nə söz qanırmaq olur, nə də ağsaqqalı
eşidirlər. Elə durub-oturub deyir: «Stalin yoldaş belə əmr edib, kitabında belə
yazıb». «Axı, bu kolxoz başçısının heç oxumaq, yazmaq qabiliyyəti yoxdu, qolunu da çəkə bilmir. Sual olunur harada, necə oxudu o Stalin yoldaşın məqaləsini,
ya da kitabını. Bax, budu, yoldaş Aqroba, bəlanın böyüyü. Belə olan vaxt siz
istərdinizmi?
Bizim Şirvanda deyirlər ki, bağ var tumana salarlar, bağ da var meyvəsini
yeyərlər. Bu mənada sizin bolşevik bağına nə tuman salmaq olur, nə də meyvəsi
yeyilir.
Aqroba:
- Burda, yerli təşkilatlardan bizə göndərilən bəzi sənədlərdə göstərilir ki, sən
bəylər bəyi olanda rəiyyəti döymüsən, incitmisən. Olub elə bir şey?
Əşrəf bəy:
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- İcazənizlə, sizə qısaca bir əhvalat danışım: Söyüd kölgəsində qəlyanını
tüstülədən müdrik bir Hacı at üstündə yoldan ötən çobanın salamını aldıqdan
sonra:
- Oğlum, atını bir əylə görüm, - dedi.
Çoban:
- Buyur, Hacı əmi! – dedi, eşidirəm.
- Oğlum, deynən Hacı əmi, əgər mən erkəyi yemişəmsə, bu söyüd məscid
olub, mənə qənim olsun!
Hazırcavab çoban:
- And içmərəm, Hacı əmi.
Hacı xoş təbəssümlə:
- Get oğlum, dedi, halal xoşun olsun.
İndi açıq deməliyəm, siz deyən söymək, döymək olub. Ancaq kimi?
Əsgərlikdən qaçanı, oğurluq eləyəni, müxənnətlik edib başqasının arvadına
sataşanları, yəqin ki, döymüşəm də, söymüşəm də. Bəylərbəyi olanda, heç kəsə
qul, ya da riayət gözü ilə baxmamışam. Hirslənəndə balalarım gözümün önündə
durub. Fikirləşmişəm ki, nə pislik eləsəm, o da övladımın qabağına çıxar.
Aqroba:
- Yaxşı, 1918-ci ilin yayında türklər Azərbaycana gələndə, sən Ərəş alayı
təşkil edib general Nuru Paşaya qoşulmusan və «dinc erməni» əhalisini
qırmısınız. Bu doğrudurmu?
Əşrəf bəy:
- Bəli, mən daşnak qurğusuna düşmüşləri zərərləşdirməyə bilməzdim.
Aqroba:
- Niyə?
Əşrəf bəy:
- Sizdən soruşuram, əgər Volqaboyunda yaşayan almanlar silahlanıb
Rusiyadakı rusları qırarlarsa, siz ruslar onda neylərdiniz?
Aqroba:
- Şübhəsiz ki, almanlara qarşı vuruşar və onları Rusiyadan qovub çıxarardıq.
Əşrəf bəy:
- Mən də 1918-ci ildə türk-azərbaycanlı kimi torpağımıza sahib çıxmaq
istəyən daşnak ermənilərə qarşı vuruşmuşam. Əgər Göyçayda, İsmayıllıda və
Qarabağda yaşayan ermənilər xalqıma silah qaldırırsa, əlimi əlimin üstünə
qoyub oturmayacaqdım ki?..
Onlar – daşnaklar bizə öz içimizdən, daha doğrusu arxadan zərbə vurdular.
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Biz də geriyə dönüb, onlarla üzbəüz vuruşduq. Unutmaq lazım deyil ki,
ölkəmizdə erməni-müsəlman davası gedirdi. Əgər Azərbaycanda müharibə
gedirsə, onun oğlu nə etməlidir? Vuruşmalıdır, vəssalam! Mən də
vuruşmuşam…
Aqroba qabağa əyilib özünü Əşrəf bəyə canıyanan adam kimi göstərdi. Açıq
bildirmək istəyirdi ki, sən Mircəfərlə vaxtılə çörək kəsdiyinə görə bunların
hələlik üstünü çox vurmuruq. Yoxsa dəyənəklə boynuna qoyardıq.
Sonra kresloya yayxanıb yorğun-yorğun əsnədi:
- Gəl, söhbəti uzatmayaq, yoxsa çox sirlər çözələnib açılar. – Mühafizəçi, apar
bu kişini, - deyib əlilə qapını göstərdi.

HƏBSXANA, İKİNCİ İSTİNTAQ
Möhnətindən daim halım pərişandır, fələk!
Dəmbədəm aləm ləbindən içdiyim qandır, fələk!
Bu nə sevdadır edirsən, ona kim razı olub?
Verdiyin dərdü-bəladır, aldığın candır, fələk!
Kazımağa Salik Şıxlinski
(1781-1842)
Əşrəf bəy bütün gecəni oturduğu yerdə mürgülədi. Bu dar kamerada başqa
cür mümkün də deyildi. Nəm divarlar ilk anlarda onun canına bərk titrətmə saldı.
Bir saatdan çox özünə gələ bilmədi. Özünə toxtaqlıq verdi. Ayağa durdu, başı
hərləndi. suyu daman divarları, qarşısındakı iki armatur stulu, hətta, tez-tez
deşiklərdən çıxan siçovulları bom-boz duman içində görürdü. Onlar bir tindən o
birinə qaçır, yaxınlaşıb ayağına sürtünür, tərpəniş hiss edən kimi qaçıb yenidən
deşiklərə doluşur, tükürpərdici səslə təzədən civildəşirdilər. Əşrəf bəy onlara
baxa-baxa düşünürdü: «Hələ diriykən adamın ayağına dolaşıb, qıçlarına
dırmaşan bu siçovullar qorxmurlar. İnsanı ölmüş görsələr yəqin ki, kef edərlər.
Dünyanın işi belədi: hər bir canlı yemək, tox olmaq istəyir. Guya ki, biz insanlar
belə deyilik. Dilsiz-ağızsız qoyunun gözü qabağında quzusunu kəsib yeyirik, bir
axşam tox olmaq naminə. Görəsən onda bu düşüncəsiz vəhşiləri niyə
qınayırıq?».
Əlini üzünə, boyunun ardına çəkdi. Hər yeri qaşınırdı. Havasızlıqdan,
üşərgələndiyi siçovullardan canına vic-vicə düşmüşdü.
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İri ala gözlərini geniş açıb əlini qapı tərəfdən sızan dumana bürünmüş nazik
işıq selinə tutdu. Heç nə görə bilmədi. Dümağ uzun bığlarını tumarlayıb qaşlarını
çatdı. Dişlərini qıcayıb ovcunun içiylə uzanmış, sıx saqqalını övkələdi. Evini,
ailəsini fikrindən çıxara bilmirdi: Məmmədəli görəsən Türkmənistandan
qayıtdımı? Çox güman ki, onu da həbs ediblər. Evi yəqin ki, axtardılar. Azneftin
kassirini və onun mühafizəçisini öldürüb, pulları qarət eləmişəmsə, əlbəttə evimi
axtararlar. Heç soruşmadım kassir arvad olub, ya kişi. Görəsən bunu kim uydurub çıxartdı? Yəqin ki, Müzəffərovun (Şəkidəki xüsusi şöbənin rəisi – Ş.N.)
quramasıdır. O neyləsin ki, yuxarıdan əmr var, əsaslandırmalıdır yoxsa yox?
Güllələsələr də, assalar da, bu iyrənc iftiranı boynuma almaram. Şura
hökumətinin mənə elədiyi zülmlər bəs deyilmiş kimi, indi də üstümə şər atırlar
ki, oğurluq eləmişəm. Bir o qalmışdı altmış üç yaşında Əşrəf bəy oğurluq, quldurluq da eləsin. Bu gülünc böhtanla gora ayaq basmaram…
Uzaqdan kobud tappıltı səsi eşidildi. Başını qapı tərəfdəki divara söykəyib
dinlədi. Addım səsləri getdikcə yaxınlaşırdı. Düz qapı bərabəri dayandılar.
«Yəqin yeni dustaq gətirirlər» - deyə fikirləşdi. Nəzarətçi dəhrə boyda açarı
qapıya salıb güclü qolları ilə onu özünə tərəf çəkdi. Dəhlizdən düşən işıq Əşrəf
bəyin gözünü qamaşdırdı. Əlini qaşının üstünə qoyub, yerə baxdı.
- Hə, necəsən Ərəş bülbülü? – deyə, nəzarətçi yalançı canıyananlıqla soruşdu.
– Dünəndən başımız elə qarışıb ki, səni də unutmuşuq. Günah sənin qolçomaq
həmsiniflərindədir. Ay maşallah, bu Azərbaycanda nə qədər qolçomaq, ağa və
bəy varmış… Biz yığdıqca elə hey artır, elə bil analar hər gecə bir qolçomaq
doğur. Nə isə… Bu cavan oğlan səninlə məşğul olacaq. Əşrəf bəy, sənin taleyin
bu stul oğlanın əlindədir. Bax, ha, ona hər şeyi olduğu kimi doğru danışmaq
lazımdır.
Əşrəf bəy mütənasib qamətini dikəldib şax dayandı. İri mavi gözlərini
nəzarətçiyə dikib:
- Narahat olmayın, - dedi, - hələ mənim nəsli-nəcabətimdə yalan danışan
olmayıb.
Müstəntiq gülümsünüb:
- Hər halda ağsaqqalla söhbət eləməyə dil taparıq, - deyib, əlindəki qaytansız
qovluğu açdı. – Tağıyev Əşrəf bəysiniz eləmi?
Nəzarətçi Əşrəf bəyi qabaqladı:
- Bəli, bəli, - dedi, - buyurun, qol çəkib məhbusu təhvil alın. Şahidlər də nə
vaxt desəniz hazır olacaq.
Uzun dəhliz boyu iki silahlı əsgərin və müstəntiqini müşayətilə onu apardılar.
406

ЭЦЛЛЯЛЯНМИШ АЗЯРБАЙЪАН ЭЕНЕРАЛЛАРЫ

Yarı yolda müstəntiq ayrılıb harasa getdi. Dəhliz yavaş-yavaş işıqlaşırdı. Burada
ara-sıra gedib-gələn də görünürdü. Üçüncü kəsişmənin tinində, yuxarı
mərtəbəyə qalxan pilləkənin yanında cavan bir Adam papiros çəkə-çəkə üzü bəri
baxırdı. Gözünü Əşrəf bəydən çəkməyən qaraşın oğlan yekəxanalıqla çiynini
divara söykəmişdi. O, təkəbbürlə:
- Salam, Əşrəp bəy, - dedi.
Əşrəf bəy ayaq saxlayıb diqqətlə ona baxdı, amma tanıya bilmədi. Əsgərlər
oğlana heç nə demədilər. Onlardan biri Əşrəf bəyin kürəyinə astadan toxunub:
- Olmaz dayanmaq, marş! – dedi.
Oğlan arxadan uca səslə:
- Mən Vanoyam, - dedi, - Qarabağlı Mıkırtıçın oğlu Vanoyam, görüşəcəyik…
Əşrəf bəy öz-özünə:
- Tanıdım, - fikirləşdi. – Atan da bir köpək oğlu deyildi. Qarabağda yaxşı
adam qalmadı, hamısını keçi qiymətinə satdı. Qaçaqlar yaxşı gəbərtdilər, görbagörü. Bu niyə dayanıb məni gözləyirdi, çox maraqlıdır. Özünü mənə göstərir ki,
belə nüfuzlu yerdə işləyirəm.
Əşrəf bəy çiynini qaşımaq bəhanəsilə dönüb geriyə baxdı. Vano görünmürdü.
Onu dəmir qapısına kobud hərflərlə, rus dilində «Yeməkxana» yazılmış otağa
gətirdilər. Uzun burun, yorğa yerişli arvad taytaya-taytaya stollardan qabları
yığışdırırdı. Əsgərləri görən kimi yaltaq-yaltaq salam verib onlara başdakı stolu
göstərdi.
- Tıy izdes, i tıy izdes sadis, - dedi.
Əsgərlər gülümsünüb:
- Siz narahat olmayın, - deyib, qapının yanındakı tənha stola yaxınlaşdılar.
- Mı zdes, a on tam – yəni orda tək dustaq Əşrəf bəy oturacaq, deyib
əyləşdilər.
İfritəyə oxşayan mırıx qadının gətirdiyi bir cam sulu xörək və iki nazik dilim
çörək qap-qara idi. Yuyulmamış ağac qaşığı Əşrəf bəy ətəyilə silib bir neçə dəfə
xörəyin içində gəzdirdi. Tikə-tikə nazik kələm və bir-iki yerkökü qırığından
başqa heç nə yox idi. Daxılın dalından ona diqqət kəsilən qadın:
- Qorxma, quşat elə, man ozu bişirdi. Vah, - deyib, baş barmağını dikəltdi.
Əşrəf bəy başını qaldırıb, əlini üzünə dayayan qadına ötəri baxdı. Onun əlinin
üstündəki eybəcər tüklər Əşrəf bəyi iyrəndirdi. Kameradakı siçovulların bığı,
gözünün önündə durdu. İki gündən çox idi sudan başqa dilinə heç nə dəymirdi.
Canını dişinə tutub əlini çörəyə uzatdı. İstədi doğramac eləsin. Nəm çörək
barmaqlarına yapışdı. Dişləyib şorbadan dalbadal yeməyə başladı: «Bu ifritə də
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ermənidi, qırılmışın arvadı, kişisi evində ölmür, bu orqanlara daraşıblar».
Yan otaqdan bərk bağırtı səsi gəldi. Döyülən dustaq yalvara-yalvara elə
qışqırırdı ki, sanki ətini kəsirdilər. O, var səsilə bağıraraq deyirdi:
- Yox, yox, and olun ata-babamın ərvahına, o getdikləri müqəddəs Həccə mən
onu həmin günü nə görmüşəm, nə də elə söz demişəm. Nə olsun ki, şəkiliyəm,
otuz ildi Ağdaşda yaşayıram.
- Demisən əclaf, budur, öz əmin oğludur. Sən də onun üzünə dur, bəlkə bu da
kolxozu dağıdır, keçmiş müsavatçıdır… Hə, nə fikirləşirsən?
Qaşıq da, rütubətli qara çörək də Əşrəf bəyin əlində qalmışdı. Elə bil boğazı
quruyub, nitqi tutuldu. Daha bir tikə də yeyə bilmədi. O biri otaqda isə şallaq,
təpik səsləri bir-birinə qarışmışdı.
- Xayamı sıxma, ondan əl çək, öldüm, ay dinsiz oğlu dinsiz…
- Onda bura qol çək…
Tappıltı ilə döşəməyə nəsə dəydi. Elə bil meşədə nəhəng bir ağac kəsildi.
Bayaq «qol çək» deyən səs bağırdı:
- Üstünə su töküb, qaldırın, qələt eləyir, bicin biridir. – Manya, - deyə, daha
bərkdən bağırdı. – Bir vedrə su… bu tülkünü oyadaq…
- Hazırdı, gəldim, - deyib tosqun Manya yanındakı dolu vedrəni götürdü.
Putluq əndamını titrədə-titrədə, balağına dağılan suyu vecinə almadan yan otağa
keçdi. Qayıdıb yerinə oturdu, gözünü qırpmadan başıaşağı dayanan Əşrəf bəyə
tamaşa etdi.
Əsgərlərdən biri irişə-irişə soruşdu:
- Çto smotriş, nravitsa starik tebe?
Manya ayağı sürüşkən qadınlar sayağı-yaşına yaraşmayan naz-qəmzə ilə:
- Da, xoroş starik, belıy-belıy, çistıy starik, - deyib, şorgözlüklə çiyinlərini
qısıb, əllərini hövkəldi. Bic-bic gülüb, əndamını yırğaladı.
Əsgər tüfəngin lüləsilə stolu taqqıldadı. Əşrəf bəy ona tərəf baxanda, əlilə
işarə elədi ki, ye, çıxaq gedək.
Manya gödək boynunu irəli uzadıb:
San obraşat elama, - dedi, - qoca, quşat elə, gunda bela, burda gunda bela…
ola…
Əşrəf bəy «yedim» deyib ayağa durdu.
* * *
Əşrəf bəyi gətirən əsgərlərdən biri ehtiyatla qapını açdı. Müstəntiq əlilə
«gətirin» işarəsi verdi. Əşrəf bəy içəri keçdi. Çox da böyük olmayan masanın sağ
və solunda iki stul qoyulmuşdu. O, göstərilən yerdə əyləşdi. Dikəlib stulu bir az
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qabağa çəkmək istədi. Ciddi görkəm almış müstəntiq:
- Zəhmət çəkməyin, - dedi, - mıxlanıbdır.
Sonra şax-şax kağızda çap olunmuş anketi götürüb, əvvəlcə 22 oktyabr 1929cu il tarixini qoydu. Nömrə işarəsinin qabağında əlli səkkiz rəqəmini yazdı.
Onunla yanakı ağ yerdə isə «qırx doqquz saylı kamera» yazıb üzünü Əşrəf bəyə
tutdu:
- Hə, ağsaqqal, tanışlığımız var, - dedi, - görüşmüşük. Bir daha xatırladıram
ki, mən Baş Siyasi İdarənin Şərq şöbəsinin xüsusi işlər üzrə müvəkkiliyəm.
Yəqin, sizə məlumdur ki, dindirilmə vaxtı yalan məlumat verən məhbus və ya
saxlanılan şəxs qanunla ciddi cəzalandırılır.
- Bəli, məlumdur. – Əşrəf bəy bikef cavab verdi.
Yeməkxanadakı bağırtı, yalvarış sədaları hələ də beynində, başında
uğuldayırdı. O, yaxşı başa düşürdü ki, Bağırova görə ona hörmət edib əl
qaldırmırlar. «Yeməkxanadakı teatrı da mənə görə qurmuşdular. Demək
istəyirlər ki, bizim dediyimizi eləməsən aqibətin bundan pis olar. Xeyri yoxdu.
Öldürsələr də özümə qara yaxan deyiləm».
- İndi keçək əsas məsələyə: adınız, soyadınız və doğulduğunuz yer məlumdur.
Danışın, Sizi dinləyirəm.
Əşrəf bəy başını qaldırmadan, stolun üstündə şəhadət barmağını gəzdirəgəzdirə dedi:
- Mənim əhvalatım çox uzundur, altmış üç ildə başıma o qədər qəzavü-nədər
gəlib ki, hansı birini danışım?
- Başlayaq ailə vəziyyətindən.
- Həyat yoldaşım Maral xanımdır, qırx yaşı var, evdar qadındır. Bir oğlum
Məhəmmədəli on yeddi yaşındadır, kənar yerdə işləmir.
- Niyə?
- Ehtiyac olmayıb.
- Necə yəni ehtiyac olmayıb?
- Mənim var-dövlətim vardı, onları idarə edirdi. Birinci arvadımdan isə Knyaz
adlı otuz beş yaşlı oğlum var. O da kənar yerdə işləməyib, təsərrüfatla məşğul
olub. Milliyyətimi də ki, bilirsiniz, türkəm.
- 1919-cu ildə harada, nə iş görübsünüz?
- Həmin ili Ərəş mahalının bəylərbəyisi olmuşam. Azərbaycan Demokratik
Cümhuriyyətində parlament üzvü və «Əhrar» kəndli partiyasının
təşkilatçılarından biri idim. 1920-ci ildə isə Türkiyənin Konstantinopol şəhərinə
getmişəm. 1923-cü ildə oradan qayıtmışam. Azərbaycan Fövqəladə Komissiyası
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bir neçə gün həbsdə saxlayıb, ömrüm boyu məhkum olunmamışam. Hazırda heç
bir partiyanın üzvü deyiləm. Ağdaşda və Şəkidə yaşayıram. Doğma kəndim
Yuxarı Qarxunda da mülküm var. Onu Şura hökuməti alıb.
- Əşrəf bəy, sizi Azneftin kassirini və mühafizəçisini öldürməkdə və pulu
oğurlamaqda da günahlandırırlar. Bunun üçün də cinayət işi açılıb.
- Əvvəla, mən quldur deyiləm. İkincisi də, altmış üç yaşında ağsaqqal sizcə,
belə bir işin öhdəsindən gələ bilərdimi? Əlbəttə, yox. Sizə bəri başdan deyim ki,
mənə aid edilən bu iftiranı tamamilə inkar edirəm. Şəxsən mən belə bir cinayəti
eləməmişəm, nə də belə məsələ haqqında eşitməmişəm. Dünən yoldaş Aqroba da
bu barədə mənimlə sorğu-sual apardı. Düzü, o qədər əsəbi idim ki, unutdum,
soruşam, kassir arvad idi, yoxsa kişi…
- Sizin üçün maraqlıdırsa, deyim, kişi imişlər. Onlar Tiflisdən qayıdırmışlar.
Tiflis-Bakı qatarında onları Yevlaxda öldürüb, pulları da aparıblar.
- Onların dediyi vaxtda, sentyabrın 25-də mən Yevlaxda yox, Şəkidə
olmuşam, xəstə yatırdım. Ədilxan İlisuyskinin evində müalicə olunurdum.
Şəkidəki xüsusi şöbənin rəisi Müzəffərov təcili məni yanıma çağırdı. O, məndən
Şəki və Ərəşdəki antisovet ünsürlər barədə məlumat istədi. Mən heç bir
cinayətkar və antisovet ünsür tanımadığımı ona bildirdim. Oktyabrın beşində
Ağdaşdakı evimə gəldim. İki gündən sonra – ayın yeddisində Müzəffərov məni
yenidən çağırdı və bildirdi ki, həbs olunub Bakıya göndərilirəm.
Müstəntiq iki-üç cümlə də yazıb, diqqətlə Əşrəf bəyin üzünə baxdı.
- Bu dediklərinin hamısını yazdım. Oxumaq və qol çəkmək lazımdır.
Əşrəf bəy arxayınçılıqla:
- Ehtiyac yoxdur, - dedi, - oğul, mən sizə inanıram. Verin, qol çəkim. Onsuz
da hiss edirəm ki, bu dəfə torba çox iri tikilib. Mən nə desəm də, neyləsəm də
oradan çıxa bilməyəcəm. Görünür, qismət belə imiş…
- Onda axırıncı cümlələri oxuyum, tanış olun və altından qol çəkin. «Azneftin
kassirinin, onun mühafizəçisinin öldürülməsi və pulların qarət olunması
cinayətindən qətiyyən xəbərim yoxdur. Mən belə cinayəti eləməmişəm. Bu
barədə daha heç nə deyə bilmərəm. Mənim dediklərim burada sözbəsöz
yazıldığına görə qol çəkirəm».
- Buyurun, - deyib, anketi Əşrəf bəyə verdi. O isə qol çəkmək əvəzinə rus
dilində: «Əşrəf Tağıyev» yazdı.
- Bəs niyə «bəy» sözünü yazmadınız? – müstəntiq ona diqqətlə baxıb,
səmimiyyətlə soruşdu.
Əşrəf bəy insanın varlığının titrədən hüzünlü bir səslə cavab verdi:
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- Qoydunuz ki… Bəylik də, kişilik də getdi, bir də qayıtmaz.
Əşrəf beyin kədərli danışığı gənc müstəntiqə ağır təsir etmişdi. O, matı-mutu
qurumuş halda müsahibinə baxdı. Dərindən köks ötürüb elə bil yuxudan ayıldı.
Stolun üstündəki kağız və sənədləri qovluğa yığışdırıb, üzünü qapıya tutub:
-Konvoy, - deyə çağırdı.
Hər iki əsgər eyni vaxtda qapıda göründü. Əşrəf bəy ayağa durub onlarla
getdi.
* * *
Aradan düz iki ay keçdi. Onu heç kəs dindirib, sorğu-suala tutmadı. Dekabrın
doqquzunda həmin cavan müstəntiq tamam ayrı-siyasi suallarla gəldi. Müstəntiq
bu dəfə sərt və zəhmli davranmaq istəyirdi. Ancaq onun nə xarici görkəminə, nə
də davranışına qəddarlıq, qansızlıq yaraşmırdı. Əşrəf bəy də bunu hiss eləmişdi.
Onun bu humanistliyini duyduqca düşünürdü, necə olub ki, belə bir pak cavan
nadürüst təşkilatda işləyir.
Bu dəfə iri çap şrifti ilə yazılmış protokol sözünün altına tarix qoydu: «9
dekabr 1929-cu il». Altındakı sətirdə isə «A.Ələkbərov», sonra boynunu azca sol
çiyini üstə əyib, səhifənin yarısına iri hərflərlə: «Ə.Tağıyevlə sorğu-sualın
davamı» sözlərini yazdı.
Əşrəf bəy rus dilində kifayət qədər bildiyinə görə aralından da olsa bunların
hamısını oxuya bilirdi. Müstəntiq bunları hiss edir, amma heç nə demirdi.
Görünür, dili bir, dini bir dindaşına, kim bilir, bəlkə də nurani ağsaqqala rəhmi
gəlirdi, hörməti vardı.
Sual: Sən Gəncə dairəsinin antisovet ünsürü olan keçmiş müsavatçılardan
kimi tanıyırsan? Şəxsən sənin onlara əlaqən varmı? Onların adını, soyadını birbir deyin.
Cavab: Mənim tanındığım bunlardır: Səfikürdski qardaşları. Onlardan Aslan
bəy Müsavat Parlamentinin üzvü idi. Gəncədə yaşayırdı. Quşbaz oğlu Hacı
Goranboy-Əhmədli kəndinin dövlətlisi, hazırda Şamaxıya sürgün olunub. Aslan
bəy Mustafayev Gəncə bankının direktoru idi, indi bilmirəm haradadır.
Müsavatçı Məşədi Əli Rəfiyevi tanıyırdım, o, Gəncədə yaşayırdı. Hazırda
Türkiyənin Konstantinopol şəhərində yaşayır. Müsavat vaxtı Sərkər Səməd
«Əhrar» partiyanın üzvü idi. İndi Gəncədə yaşayır. Lal Hacı müsavat vaxtı
dükanları vardı, o da indi Gəncədə yaşayır. Hacı Əli müsavat vaxtı «Əhrar»
partiyasında idi, hazırda öz evindədir. Aslan Qarasuçlinski tanıyırdım. Çar
Nikolayın zamanında igidliyi və vurub-tutmağı ilə ad-san qazanmışdı. Müsavat
vaxtı öz qohumlarını başına toplayıb çalıb-çapmaqla məşğul idi. Ona görə də
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«Qoçu» ləqəbilə tanınırdı. Səhv etmirəmsə, heç bir partiyanın üzvü deyildi.
Hazırda öz kəndində yaşayır. Sərxoş Məşədi Məmməd Ələkbərovu tanıyırdım.
Onun müsavat vaxtı Bakıda və Gəncədə parça mağazaları vardı. Hansı partiyaya
məxsus olması barədə mənə heç nə məlum deyil. Mühəndis Abuzər bəy Gəncəli
Müsavat Parlamentinin üzvü idi, səhv etmirəmsə, 1920-ci ildə vəfat etdi. Daxili
İşlər naziri və müsavat Parlamentinin üzvü Xəlil bəy Xasməmmədov hazırda
Konstantinopoldadır. Gəncədə podratla ev işi görən Böyük bəy Ağabəyov –
1920-ci ildə Konstantinopola getdi. Müsavat parlamentinin üzvü Ələkbər
(Bağmanlı) keçmişdə pristav olub. Səhv etmirəmsə, onun da müsavat vaxtı
yüksək vəzifəsi vardı. Adını saydıqlarımın hamısı ilə tanışlığım vardı. Türkiyəyə
gedəndən sonra onlara heç bir əlaqəm olmayıb.
Ağdaş qəzasından isə «İttihad-İslam» partiyasına rəğbəti olanları tanıyıram:
Abuzər bəy Məlikov, Yusif bəy Məlikov, amma İbad Əbdüləziz oğlunun hansı
partiya mənsub olduğunu bilmirəm. Mənim qardaşlarım Bəxşəli Tağıyev və
Cavad Tağıyev heç bir partiyaya mənsub olmayıblar. İndi də heç bir partiyanın
üzvü deyillər.
Qarabağ qəzasının Qaraqoyunlu kəndindən Qurbanəli Hacıyev və Cavanşir
qəzasının Alpout kəndindən İsfəndiyar Hacıyevlə yaxın dostluğum vardı, onları
çoxdan tanıyırdım. Söhbətlərimizdə onlar həmişə deyirdilər ki, «İttihad»
partiyasının hüsni-rəğbətimiz var. Amma onları sənədlə bu partiyanın üzvü olubolmadıqları mənə məlum deyil. Üç-dörd il əvvəl İsfəndiyar Hacıyev qaçıb İrana
getdi. Deyəsən yenə də orada yaşayır.
Sual: Azərbaycan Sovet Hökuməti qurulduqdan sonra sən Qarabağda nəylə
məşğul idin? Sizi kim məcbur elədi, oraya getdiniz, oradakı müsavatçılardan
kimləri tanıyırsınız? Niyə məhz Qarabağdan İrana getdiniz?
Cavab: 1923-cü ildə yoldaş Mircəfər Bağırov məni Qarabağa göndərdi ki,
oradakı antisovet ünsürlər barədə material toplayım. Mən cəmisi üç gün orada
qaldım, heç bir şey araşdıra bilmədim. 1920-ci il Qarabağ üsyanından dörd ay
sonra Türkiyəyə getdim. Şəfi Əfəndiyevlə aramızda yaranmış güclü intriqadan
və şəxsi haqq-hesabdan ehtiyat eləmişəm. Qorxdum ki, məni şərə salıb həbs
etsinlər. Bu barədə bütün Ağdaş camaatı bilir.
Qarabağda mən «İttihad»çılardan və müsavatçılardan bunları tanıyıram:
Məlikyeganov, mühəndis Sultanov da müsavatçı idi, Behbudxan Cavanşirov
«İttihad»çı, Vəzirov «İttihad»çı və parlament üzvü, müsavatçı və parlament üzvü
Axundov və «İttihad»çı Qarabəy Ağdamski, Parlamentin üzvü və Qarabağ
üsyanın iştirakçısı Qurbanəli Hacıyev, İsfəndiyar Hacıyev. Qalanlarını
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tanımıram və özüm də heç bir silahlı üsyanda iştirak eləməmişəm.
1924-cü ildə İrandan qayıdanda məni yenidən həbs etdilər. Guya ki, mən
İranda mühacirətdə olanlarla məktublaşıram. Üç aydan sonra Zaqafqaziya
Fövqəladə Komissiyası məni həbsdən azad etdi.
1923-cü ildə Qarabağın Qaraqoyunlu kəndindəki Suvurulan adlı yerdə
İsfəndiyar Hacıyevlə görüşdüm. Ordakı söhbətdə Məmməd Həsənxanov,
müsavatçı Məşədi İsgəndər və Türkiyədən yenicə qayıtmış Axundov da iştirak
edirdi. Axundov nəql elədi ki, Türkiyədə Xosrov bəy Sultanovla görüşdüm,
bizim işimiz yaxşı olacaq. Hansı tərəfdən, nə mənada, bunu heç kəs soruşmadı.
Mən bu barədə 1924-cü ildə həbs olunanda Azərbaycan Fövqəladə
Komissiyasında yoldaş Volkova demişəm.
Sual: Sən vətəndaş Molla İsmayıl Mir Həsən oğlu Əfəndiyevi tanıyırsanmı?
Onun şəxsiyyəti barədə nə deyə bilərsiniz? Hazırda nə işlə məşğul olur,
haradadır? Sizin onunla əlaqəniz varmı və bundan başqa Qarxun kəndindən
hansı şəxsləri tanıyırsınız?
Cavab: Mən Molla İsmayıl Əfəndiyev adlı qarxunlu şəxsi tanımıram. Kimliyi
barədə məlumatım yoxdur. Adi və sadə kəndlilərdən başqa Qarxundan elə bir
görkəmli adam tanımıram.
Sual: Bəs sən Molla Mirini, Molla Mahmud Molla Cələbi oğlunu, Musa Hacı
İsmayıl oğlunu, Molla Mustafa Şeyxzadəni, polkovnik Bəhram bəyi və
Məmmədtağını tanıyırsanmı?
Cavab: Sənin dediklərindən yalnız – Musa Hacı İsmayıl oğlunu, polkovnik
Bəhram bəy Nəbibəyovu tanıyıram. Musa tacirdir, onun atası ilə çoxdan tanışam.
Bir neçə dəfə onun dəvətilə çayxanada oturub çay içmişik. Amma, onun siyasi
baxışları haqqında heç nə bilmirəm. Bu barədə söhbət etməmişik. Müsavat vaxtı
mən onun haradasa işləməyini görmədim – nə partiyada, nə də ki, xidməti işdə.
Qalanlarına gəldikdə isə heç birini tanımıram.
Sual: 1927-ci ildə Qarxundakı evinizdə xaricdən gələn Molla Mirinin iştirakı
ilə yığıncaq olub. O, Sizə xaricdən hansı xəbərləri gətirmişdi?
Cavab: Qarxundakı evimdə heç bir yığıncaq olmayıb. Mən o kənddə artıq on
iki ildir ki, yaşamıram. Amma doğma kəndimə gedib-gələrdim. 1918-ci ildən
sonra Qarxuna tək-tək hallarda gələrdim. Çox vaxt mən Şəkidə yaşayırdım. Orda
mülküm və fabrikam vardı.
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MƏZARSIZ AZƏRBAYCAN GENERALLARI
O xalq pisdir ki, yaddaşı yoxdur, öz tarixini, tarixi
şəxsiyyətlərini qiymətləndirmir və sevmir.
Viktor Vasnesov (1848-1926),
məşhur rus rəssamı və memarı

Onların sümüklərini basdırmağa da cəsarətimiz yoxdursa hamımız
cəhənnəmdə külə dönəcəyik.
Nə sevgimiz sevgi, nə nifrətimiz nifrət, nə də mübarizəmiz mübarizədir.
Sadəcə, Allah bizə iştaha verib ki, yeyib ölməyib də əzab çəkək. Keçmişini
unudub, yaddaşını itirən bir millətdən nə desən gözləmək olar. O millətin
nümayəndələri açıq-saçıq qəzetlərdə axmaq bir kəs tərəfindən uydurulmuş
fahişə qadının gündəliyini öz babasının hansı amansızlıqla qətlə yetirildiyini
özündə əks etdirən ibrətamiz tarixi yazılardan da üstün tutar, hələ istəsən...
Nə isə, artıq sabahkı uşaq haradan yarandığını öyrənmək üçün babasının,
nənəsinin yanına qaçmayacaq. Heç olmasa bundan istifadə edən qocalar da
uşağın sualına cavab verməzdən əvvəl ona hansı nəsildən, kimlərdən olduğunu
xatırlada bilməyəcək. Beləliklə də general mundiri ilə fəxr edən ulu babanın
oğul nəvəsi qadın tumanı geyinib küçələrdə ucuz qazanc ardınca qaçacaq. Allah,
Səni uzun və unutqan həyatdan hifz etsin mənim millətim.
Mənim bu yazım Azərbaycan generallarının itib-batmış məzarlarından bəhs
edir. Amma təkcə ondan yox. Ardı növbəti sayımızda erotik seriallardan fərqli
olaraq bütün yazını bir sayımızda dərc edəcəyik. Oxuyun görün KİM olmuşuq,
kimik və “kimə” çevrilirik. Bu mövzuda yazmağıma səbəb tam artilleriya
generalı Səməd bəy Mehmandarov oldu.
Mehmandarov kim olub?
Tədqiqatçı, hərb tarixinin araşdırıcısı Şəmistan Nəzirlidi:
- Əslən Şuşalı olan Səməd bəy Mehmandarov əlli üç il çar ordusunda xidmət
edib 1917-ci il martın 22-də tam artilleriya generalı rütbəsində istefa verdi.
1918-ci il noyabrın 6-da Azərbaycan Demokratik hökumətinin qərarı ilə
Hərbiyyə Nazirliyi yaranıb. Onun təşkili iki məşhur generala tapşırılıb – Səməd
bəy Mehmandarov və müavini Əli ağa Şıxlinskiyə, Səməd bəy Mehmandarov
Azərbaycanın ilk hərbiyyə naziri olub.
1920-ci il aprelin 28-də XI Ordu Azərbaycana daxil oldu və bizim Milli
Ordunun sərkərdə oğullarının güllədilər.
1919-cu ildə Qusar, Quba, Xaçmaz və Dəvəçi əhalisinin keçirdikləri mitinqinin qətnaməsində deyilirdi:
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“Biz əminik ki, hökumətimiz döyüş meydanlarında özünün son üzvünü
itirənədək ona etibar etdiyimiz qadın və qızlarımızı qara generallarının əlinə
verməyəcək. Çar Nikolayın mənafeyi naminə Port-Artur civarlarında fərqlənmiş
şücaətli hərbi nazirimiz Mehmandarov bizim mahalda olduğu vaxt gözündən yaş
damlaları süzüldüyü halda, Vətən, qadın və qızlarımızın, ana və bacılarımızın
namusunun müdafiəsi yolunda canından belə keçməyə hazır olduğunu
bildirmişdi”.
Bəlkə də elə buna görə idi ki, 1923-cü ildə xalqın azadlığa olan bütün inamını
qırmaq və nazir, general Səməd bəy Mehmandarovu xalqın gözündən salmaq
üçün onun əlinə süpürgə verib küçə süpürtdürmüşdülər. Azərbaycan xalqının
düşmənləri yaxşı bilirdilər ki, Səməd bəy Mehmandarovu xalq sevir və inanır ki,
onları “Qızıl Ordu”nun zülmündən məhz belə generallar qurtara bilər.
Bəs onun əlinə süpürgə verən kimlər idi? Mərkəzdə oturan Stalin əmr
vermişdi ki, müsəlman ziyalıları arasında “təmizləmə” aparılsın. Bakıda solların
mövqeyini möhkəmlədən, Nəriman Nərimanovun məsləkdaşlarına qarşı
mübarizəni gücləndirən AK(b)P Bakı Komitəsinin katibi L.Mirzoyan, onun
əlaltıları S.Qutin, A.Mikoyanın “varisləri“ Sərkis Danolyan və içimizi qurd kimi
gəmirən bir qrup keçmiş daşnak havadarları Stalinin əmrinin canla-başla yerinə
yetirirdilər.
Afaq Quliyeva:
- Bizi hansı vəziyyətə saldıqları ilə bağlı isə ömrünün 40 ilini Azərbaycan
hərb tarixinin araşdırılmasına həsr edən Şəmistan Nəzirli ilə söhbəti oxuyanda
biləcəksiniz. Onunla etdiyimiz söhbətimiz 1930-cu illərə kimi general çinini
çiyinlərində daşıyanlar barədə olacaq.
BƏXTSİZ GENERALLAR MƏMLƏKƏTİ
Binanın son daşı heç vaxt bünövrə daşını inkar edə
bilməz; etsə, özü yuxarıda dayana bilməz...
Üzəyir bəy Hacıbəyli

-Azərbaycan generallarından kimləri bəxti gətirmiş hesab etmək olar?
-Deyərdim ki, heç birini. Çünki həmin generallar döyüşlərdə nə qədər şücaət
göstərib ad-san qazansalar da sonlakı ömür yolları çox faciəli olub, xüsusilə,
1920-1937-ci illərdə. Bizim xalq həmişə Heydər Hüseynova minnətdar olmalıdır
ki, o heç olmasa general Əli ağa Şıxlinskini 1943-cü ildə şərəflə dəfn etdirdi.
Onun və həyat yoldaşının qəbirüstü abidəsini düzəltdirdi. Mən deyərdim ki, o
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bizim yeganə generalımızdır ki, şərəflə dəfn edə bilmişik və bu gün də
xatırlayanda heç olmazsa qəbrini ziyarət edə bilirik.
- Şəmistan müəllim, basdırılmaqdan məhrum olanlar. Bəs Şıxlinskinin
müasirləri olan generalların necə?
- Onlardan bir neçəsini sadalayacam özünüz nəticə çıxarın. Əli ağa Şıxlinski
ilə birlikdə işləyən Məmməd bəy Sulkeviç əlli üç yaşında 1920-ci ilin iyul
ayında güllələnib, qəbri yoxdur. General-leytenant Məmməd bəy Sulkeviç Milli
ordumuzun Baş Qərargah rəisi idi.
General Qambay Vəzirov 1937-ci ildə güllələnib, qəbri yoxdur.
Cəmşid xan Naxçıvanski 1938-ci ildə avqustun 26-da Moskvada güllələnib
məzarı yoxdur.
General-mayor Həbib bəy Səlimov 1920-ci il dekabrın 30-da saat 10.30-da
güllələnib qəbri yoxdur.
Əbdülhəmid bəy Qaytabaşı 1920-ci ilin iyul ayında güllələnib. Onu Gəncə
üsyanının başçısı olmaqda günahlandırıblar. Qəbri yoxdur.
Murad Gəray bəy Tlexas 1920-ci il mayın 29-da güllələnib. Onu bolşevik Əli
Bayramovun öldürülməsində əli olmaqda günahlandırıblar. Lakin mən bunu
araşdırmışam. Tamamilə yalan faktlardır. General Murad Gəray bəy Tlexasın da
qəbri yoxdur.
Şahzadə-general Əmir Kazım Qacarı isə 1920-ci ildə bolşevik çekası Tuxareli
Gəncə üsyanı zamanı mühasirəyə salıb, sonra da qılıncla doğrayıblar. Qəbri yoxdur.
General – Şahzadə Feyzulla Qacar Mirzə və Şahzadə Məhəmməd Mirzə
Qacar qardaçlarını isə 1920-ci ildə güllələyiblər. Heç birinin qəbri yoxdur.
Bundan əlavə neçə-neçə generallarımız isə Azərbaycandan mühacirətə gedib
qürbətdə vəfat ediblər.
General Teymur bəy Novruzov əvvəlcə Almaniyada mühacirətdə olub. 1926cı ildə bolşevik təzyiqlərdən Fransanın Nitse şəhərinə mühacirətə getməyə
məcbur olub. 1880-cı il mayın 3-də Tiflisdə general-leytenant Hacı Mirzə bəyin
ailəsində anadan olan Teymur bəy Novruzov 1961-ci il yanvarın 23-də vəfat
edib. Onun qəbri Nitsa şəhərinin Kokad qəbiristanlığındadır.
General -mayor Cavad bəy Məmməd ağa oğlu Şıxlinski (1874-1959) Gəncə
üsyanın ən fəal iştirakçısı olub. Əvvəlcə İrana, sonra isə Türkiyəyə mühacirətə
gedib 1959-cu ildə İstanbulda vəfat edib. Qəbrinin harada olması bilinmir.
General-qubernator Cavab bəy Rza bəy oğlu Məlikyeganov 1920-ci il
sentyabrın 19-da komissar Nersesyan tərəfindən həbs edilib Kareliyanın Keme
şəhərinə sürgün edilib. Həyat yoldaşı məşhur maarifpərvər Məryəm xanım
Bayraməlibəyova 1935-ci ildə sürgündən göndərdiyi məktubunda yazırdı: «Sən
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yaxşı bilirsən ki, mən Vətənimi, Azərbaycanımı, xalqımı sevirəm. Hər şeydən
əziz tuturam və canımı onlara qurban verərəm».
Şimal həbs düşərgələrində olmazın əzablar çəkən, 1918-ci ildən Azərbaycan
parlamentinin üzvü Cavad bəy 1942-ci il mayın 18-də ürək partlamasından vəfat
etmişdir. Məzarı yoxdur. Cavad bəy Məlikyeganov Lənkəran şəhərinin generalqubernatoru olmuşdur.
General-qubernator Xosrov bəy Sultanov 1920-ci il çevrilişdən sonra məcbur
olub İstanbula gedib. Onu Nəriman Nərimanov bolşevik-daşnak sürgünündən
xilas edib. 1956-cə ildə vəfat edib.
General-qubernator Xosrov bəy Paşa bəy oğlu Sultanov - 1919-cu il yanvarın
on beşindən Qarabağın general-qubernatoru. Həmin il martın 21-dən 30-dək
olan Əskəran döyüşlərində daşnak generalı Dronun quldur dəstələrini
darmadağın etmişdir. İyun ayının əvvəllərində gizli yolla Şuşaya silah gətirən
erməni milli Şurasının üzvlərini həbs edib, onların Qarabağ hüdudlarından
çıxarılmasına nail olmuşdur. Zaqafqaziya Seyminin və Azərbaycan
Parlamentinin üzvü idi. 1918-1920-ci illərdə daşnakların Qarabağdan
təmizlənməsində xidmət göstərmişdir.
Xosrov bəy 1879-cu il martın 10-da Laçın rayonunun Kürdhacı kəndində
anadan olub. Orta təhsilini Gəncə klassik gimnaziyasında, ali təhsilini isə Odessa
Universitetində almışdır. 1920-ci il aprel çevrilişindən sonra Türkiyənin Trabzon
şəhərinə mühacirətə getmişdir. Az sonra daşnak təqibindən İstanbula köçmüş və
1956-cı ildə Bursa şəhərində vəfat etmişdir. Məzarının yeri məlum deyil.
General-mayor Məmmədsadıq bəy İsmayıl oğlu Ağabəyzadə – şərqşünasalim kimi daha çox məşhurdur. 1919-cu ildə Azərbaycan Demokratik
Cümhuriyyətində daxili işlər nazirinin müavini olmuşdur. 1920-ci ildə İstambula
– əmisi oğlu, professor Əlibəy Hüseynzadənin yanına gedir. Bir il orada
yaşadıqdan sonra Fransaya mühacirətə gedir. Ali məktəblərdə fars və türk
dillərindən dərs deyən Məmmədsadıq bəy fransızcanı da gözəl bilirdi.
Bəxtinə cəlayi-vətənlik düşən görkəmli Azərbaycan oğlu Məmmədsadıqbəy
Ağabəyzadə 1927-ci ildən Lvov Universitetinin professoru Ziqmund
Smoqjevskinin dəvətilə Lvov Universitetində işləyir. O, ərəb, fars, türk
dillərindən dərs deyir, islam paleoqrafiyasını, epiqrafiyasını və kalliqrafiyasını
tədris edirdi. Məşhur polyak şərqşünasları Teofil Volodarski, Olqa Bak, Tadeuş
Levitsin və başqaları həmyerlimiz, general-professor Məmmədsadıq bəyin
yetirmələri olmuşlar. Hərbi fəaliyyətilə yanaşı şərqşünas kimi də böyük şöhrət
qazanan M.Ağabəyzadə 1904-cü ildə rus dilində «Türkmən ləhcəsi», 1931-ci
ildə polyak dilində «Türk dili», 1932-ci ildə «Fars dili», 1934-cü ildə «Ərəb
dilinin qrammatikası» kimi sanballı əsərlərini nəşr etdirmişdir.
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1944-cü ildə Lvov şəhəri faşistlər tərəfindən alınanda bir alman zabiti tənha
yaşayan professor Məmmədsadıq bəyin mənzilini öz qərargahına çevirir.
Yarıqaranlıq, nəmli zirzəmiyə köçən Məmmədsadıq bəyin zəif vücudu daha da
pisləşir. Elm fədaisi və müsavat generalı Məmmədsadıq bəy Ağabəyzadəni
1944-cü il noyabrın 8-də sevimli tələbəsi Tadeuş Levitski Lvov şəhərindəki
“Liçakivski Svintar” qəbiristanlığında dəfn edir. Lvov şəhərində adına küçə var.
«Əgər qardaşlarım gəlib çıxmasalar, onda nəyim varsa, T.Levitskiyə qoyub
gedirəm. Mənə uzun müddətli sədaqətli xidmətinə görə pani Severina
Vilkoşinskayaya üç yüz zlot, Teodozi Krulyovaya yüz zlot, Olqa Voşçaka,
mənim şagirdimə bir kitab və istədiyi üç qrammofon val verərsiniz».
Bu, bolşevik təzyiqindən qürbətdə tənha yaşayan görkəmli həmyerlimizin
ölümqabağı yazdığı vəsiyyətindən bir parçadır.
General-şərqşünas Məmmədsadıq bəy 1865-ci ildə Göyçayda anadan
olmuşdur. İlk təhsilini Bakı realnı məktəbində alan M.Ağabəyzadə
Konstantinovsk piyada məktəbini əla qiymətlərlə bitirmişdir. Ona görə də 1886cı ildə Sankt-Peterburqdakı Mixaylovski artilleriya məktəbinin üçüncü kursuna
qəbul edilmişdir. Az müddət Qafqazda qulluq edən gənc zabit Məmmədsadıq
bəy yenidən Peterburqa qayıdıb Xarici İşlər Nazirliyinin Şərq dilləri kurslarında
təhsil alır. 1899-cu ildən 1913-cü ilə kimi Türküstan hərbi dairəsində qulluq edir.
Əla hərbi xidmətinə görə general-mayor rütbəsi alıb.
General Məmmədsadıq bəy Ağabəyzadə Birinci Dünya müharibəsində iştirak
etmişdir.
Azərbaycanın ilk vitse-admiralı İbrahim bəy Aslanbəyov 1901-ci ildə
Peterburqda vəfat edib.
Qayıdaq yenə ilk hərbi nazirimiz tam artilleriya generalı Səməd bəy Mehmandarovun uğursuz taleyinə. Çünki onun ömür yolu bizim yaralı yerimizdir.
1939-cu ildə Dağüstü parkda S.M.Kirova heykəl qoyanda, Səməd bəy
Mehmandarovun kimsəsiz qəbrini traktorla dağıtdılar.
Tam artilleriya generalı Səməd bəy Mehmandarov bizim ən böyük
dərdimizdir. O, 1931-ci il fevralın 12-də vəfat edib. O vəfat edəndə ailəsinin
vəziyyəti çox pis olub. Onun həyat yoldaşı Yelizaveta Nikolayevna Teslav
Kiyevin zadəgan nəsillərindən idi. Litvada böyümüşdü. O, 1920-ci ildən sonra
dəfələrlə həyat yoldaşını Rusiyaya getməyə təkid etsə də Mehmandarov vətəni
Azərbaycanı tərk etmək fikrində olmayıb.
Hətta Biləcəridə Müsavat hökumətinin başçılarını Tiflisə aparacaq qatar ona
görə saat yarım ləngiyib. Səməd bəy getməyib deyib ki, vətənimi Azərbaycanı
tərk etməyə heç bir əsasım yoxdur.
- Doğrudur ki, bolşeviklər 1920-ci ildə ilk hərbiyyə naziri, tam artilleriya
generalı Səməd bəy Mehmandarova küçə süpürtdürüblər?
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1918-ci ildən 1922-ci ilə qədər, əvvəlcə Tiflisdə, sonra isə Türkiyədə hərbi
attaşe işləmiş Əsgər Əsgərov – Kəngərlinin «Azərbaycan faciəsi» məqaləsindəki
kiçik bir epizodu oxuyanda polis əməkdaşı olan erməninin insanlıqda payı
olmadığına şübhə yeri qalmır. O, yazır ki, əleyhimə kifayət qədər material
olmamasına görə məni Bakı «ÇK»-sına, məşhur cəllad Pankratovun birbaşa
pəncəsi altına göndərdilər. Bədbəxtlikdən gəlişim Azərbaycanın bütün ərazisini
üsyanların bürüdüyü bir dövrə təsadüf edirdi (1920-ci ilin may-iyun aylarında
Azərbaycanın ayrı-ayrı qəzalarında - Gəncə, Şuşa, Qazax, Şəki və Zaqatalada
bolşevik işğalına qarşı güclü üsyanlar başlanmışdı - Ş. N.). Buna görə hərbi
məktəb yoldaşlarımın hamısı, ən kiçik zabit rütbəsindən tutmuş hərbi nazirə
qədər general Səməd bəy Mehmandarov öz qərarkahı ilə burada, «ÇK»-da idi.
Bizə tətbiq edilən bütün işgəncə və təhqirləri burada sadalamayacağam. Təkcə
onu qeyd edim ki, hamımızın hörmət etdiyimiz ağsaqqal hərbi nazirə ayaq yolunu təmizləmək tapşırılanda biz, gənc zabitlər onun əvəzinə bu işi görmək üçün
irəli atıldıq. Lakin keçmiş polis əməkdaşı, erməni növbətçisi bizi kobudluqla
kənar edərək: «Ayaq yolunu Mehmandarov təmizləməlidir, özü də saqqalı ilə» deyə bağırdı...
Görəsən bu sətirləri arvadı erməni olan, ya da «ermənilərlə dost olaq» - deyən
azərbaycanlı oxuya bilsə, hansı hissləri keçirərdi?
1931-ci ildə vəfat edən Mehmandarovu o vaxtkı Çəmbərəkənd – indiki
Şəhidlər Xiyabanında dəfn ediblər. Həmin yer general Həzi Aslanovun
abidəsinin sol yanındadır. 1935-ci ildə bolşeviklər belə bir qərar çıxarıblar ki,
Çəmbərəkənd qəbiristanlığının yerində S.M.Kirov adına Dağüstü park salınsın,
Kirovun heykəli də orada ucaldılsın. Həmin vaxt elan verirlər ki, hamı gəlib öz
doğmalarının qəbirlərini başqa yerə köçürsün. Bunun üçün az vaxt ayrılıb. Bir
müddətdən sonra kimin yaxını, qohumu var qəbirlərini başqa yerə köçürüblər.
Mehmandarovun heç kimi olmadığı üçün onun qəbri bir çox kimsəsizlərlə
birlikdə traktorla dağıdılıb.
-Bəs Mehmandarovun xanımı və oğlu harada idilər?
-Onun oğlu İqor (əsl adı Pir idi) və həyat yoldaşı sürgün edilmişdilər. Maraqlı
faktlardan biri də odur ki, onları sürgün etməzdən əvvəl NKVD tərəfindən
dindirilmə də olub. Həmin vaxt İqoru çox incidiblər hətta atası barədə suallara
cavab verməyəndə döyüblər də. Axırda bezmiş İqor onu sorğu-suala tutan
NKVD əməkdaşı ermənidən soruşub: “axı, mənim günahım nədir ki, mənə bu
qədər əzab verirsiniz?”. Cavab alıb ki, “sizin günahınız ondan ibarətdir ki,
özünüzə yaxşı valideyn seçməmisiniz”. Bundan “ağıllı” cavab heç kimin ağlına
gələ bilməzdi. Bu barədə İqor özü danışmışdı mənə.
Onlar əvvəlcə sürgün olunublar. Simbirski vilayətinə, 1941-1945-ci il
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müharibəsi başlayanda onları yenidən sürgün ediblər Qazaxıstana. Yolda qatar
alman təyyarələrinin bombardmanına düşüb. Nəticədə Yelizaveta Nikolayevna
həlak olub. İqor isə sağ qalıb. 1987-ci ildə Azərbaycan hökuməti İqor Səməd bəy
oğlu Mehmandarovu Azərbaycana gətizdirdi və ona ev verdi. İqorun həyat
yoldaşından başqa bir kimsəsi yox idi. Övladı olmamışdı. Onun həyat yoldaşı
general Kulaginin qızı idi. Qadın indi də sağdır, İqor isə 1989-cu ildə vəfat etdi.
* * *
DAŞYONANLAR HÖRMƏT ETDİ
Tarixi öyrənin, tarixin sirlərində dövlətin gücü yaşayır.
Uinston Çörçill (1874-1965),
İngiltərənin keçmiş Baş naziri

-Atasının xatirəsinin əbədiləşdirilməsi üçün heç bir təşəbbüs göstərməyib?
-Demək olar ki, yox. Neçə dəfə yalvardım ki, gəl səndən veriliş hazırlayım,
qoy xalq tanısın ki, sən Azərbaycanın ilk hərbiyyə naziri Mehmandarovun
oğlusan. Bir kəlmə ilə dedi ki, “ne xoçu”. Özündə də atası barədə heç bir sənəd
yox idi. O vaxt məni qınadı ki, nə üçün mənim atam barədə araşdırma
aparmırsan? Dedim ki, əlimdə sənədlər çox azdır. Sonradan çox şey əldə etdim.
Lakin əldə etdiklərim hələ də tam deyildi.
Xeyli müddət arxivlərdə axtarışlar aparandan sora “Tam artilleriya generalı
Səməd bəy Mehmandarov” adlı ayrıca kitab yazdım. Kitab 1997-ci ildə nəşr
olundu. Amma İqor Səməd bəy oğluna kitabı oxumaq qismət olmadı...
-Bəs siz özünüz necə Mehmandarovun xatirəsini əbədiləşdirmək üçün hansısa
bir addım atmısınızmı?
-Mehmandarovun respublikada heç bir nişanəsi yox idi. 1994-cü ilin noyabr
ayında mənim uzun müddətli mübarizəmdən sonra onun yaşadığı mənzilin
qarşısına xatirə lövhəsi vurdurdum. O xatirə lövhəsinin icazəsini Bakı şəhər
Sovetindən bir güc-bəla ilə aldıq. Sonra da dedilər ki, onu düzəltdirmək üçün pul
yoxdur. Belə olan halda mən və rəisim o vaxt polkovnik olan Çingiz
Məmmədov, hazırda general-leytenant rütbəsindədir, “Qurd Qapısı” deyilən
yerdəki qəbiristanlığa yollandıq. Oradakı daşyonanlara xatirə lövhəsi üçün
nəzərdə tutulmuş ölçünü və fotoşəkli göstərib ona nə qədər xərc tələb olunduğu
ilə maraqlandıq. Onlar dedi ki, biz bunu sizin üçün pulsuz edərik. Onlar
həqiqətən də bizdən bir qəpik də almadılar. Lakin buna baxmayaraq Bakı Soveti
yenə də bizə mane olmaq istədi ki, yox, bunu onun yaşadığı evinə vurmayın,
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gələn il ora böyük bir abidə qoyarıq. Dedim ki, biz bunu edirik, sizin sözünüz isə
hələ nisyə söhbətdir.
-Bəs o abidəni harada qoydular?
-Heç bir yerdə. Dedikləri elə söz olaraq qaldı. Biz isə barelyef-abidəni İstiqlal
küçəsində qoyduq, indi də qalır, var. Onun adına Əhmədli qəsəbəsində küçə
qoyulmasına nail olduq.
-Həmin mənzil haradadır?
-Əlyazmalar İnstitutu ilə üzbəüz, İstiqlal küçəsi 43-də. Mən bu xatirə
lövhəsinin açılışından sonra başqa bir təşəbbüslə çıxış etdim. Bu da ondan ibarət
idi ki, axı bu kişinin qəbrinin yeri məlumdur, heç olmasa ora simvolik bir qəbir
və başdaşı qoysunlar. Özü də Mehmandarovun qəbrinin yerlə yeksan edildiyi
yerdə başqa qəbirlər də olub. Onların içərisində tanınmışlar da az deyil Məsələn,
Azərbaycanın Türkiyədə səlahiyyətli nümayəndəsi, dövlət xadimi olmuş
İbrahim Əbilovun qəbri. Xatırladım ki, 1922-ci ildə o Türkiyədə vəfat edəndən
sonra Atatürk onun mumiyalanmış meyitini Azərbaycana göndərib. Bundan
başqa məşhur çekist İslam Əliyev də Mehmandarovla yanaşı basdırılıbmışdı.
Onların da qəbirləri artıq yoxdur.
Ən əsası da budur ki, Azərbaycanda generalların xatirəsini əbədiləşdirmək
üçün vaxtilə S.Mehmandarovun yaşadığı mənzildə xatirə-muzeyi açmaq olardı.
Bu xalq öz generallarından nə vaxta kimi bixəbər olacaq. Adama bəzən elə gəlir
ki, bütün bunlar düşünülmüş şəkildə edilir.
“General rütbəsi döyüşdə qazanılır”
-Əgər belə bir muzey açılası olsa yəqin ki, onun üçün böyük bir mənzil lazım
olacaq?
-Əlbəttə, 1920-ci ilə kimi Azərbaycandan 73 generalın olduğu məlumdur.
Tədqiqatlar isə hələ ki davam edir. Məsələn, mən sonuncu dəfə Tiflisdə olanda
bu günə kimi bizə məlum olmayan dörd generalın adını aşkar etdim. Bu işlə 40
il məşğul olsam da, onların general olduqları mənə məlum deyildi. Lakin bizim
generalların bir “bədbəxtliyi” var. Bu da nədəndir? Krım tatarlarının, Şimali
Qafqaz müsəlmanlarının, Ufa, Tatarıstan və Başqırd və Orta Asiya
müsəlmanlarının da ad-soyadı bir-birinə oxşardır. Buna görə də tədqiqatçılar çox
vaxt ad və soyadda səhvə yol verirlər. Onun üçün də uzun müddətli araşdırma
aparmaq lazım gəlir.
-Bəs sovet dövründə necə?
-Sovetlər dövründə Azərbaycandan olan generalların sayı yüzə qədərdi. 1990cı ildən bu yana da o qədər generallar var. Acıqlarına gəlməsin, mən yalnız
döyüşlərdə bu şərəfli rütbəni qazanmışları general hesab edirəm. Kabinetdə oturub axşama kimi xarici siqaretlər çəkən, müxtəlif düymələri basıb tapşırıqlar
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verən adamları mən general kimi qəbul edə bilmirəm.
-Bəlkə gileydən keçib qayıdaq əsl generallara. Bildiyimiz kimi Azərbaycan
generallarından xeylisi Tiflisdə yaşayıb, elə orada da vəfat ediblər.
-Düzdür. Məsələn, general Abdulla ağa Bakıxanov 1878-ci il iyulun 20-də
Tiflisdə vəfat edib. Qəbri də oradakı Nəbatat bağındadır. Yadınızdadırsa prezident Heydər Əliyev Tiflisdə olanda Fətəli xan Xoyskinin qəbirüstü abidəsinin
açılışında iştirak etdi. Bakıxanovun da qəbri oradadır. Məşhur din alimi,
görkəmli maarifçi Mirzə Hüseyn əfəndi Qayıbzadə də orada dəfn edilib.
Polkovnik Xanbaba xan Qacarın (Şahzadə Bəhmən Mirzənin oğlu) da qəbri
onların yanındadır. Fikir verin, 1939-cu ildə Bakının Çəmbərəkənd
qəbiristanlığını S.M.Kirovun şərəfinə istirahət parkı ediblər. Tiflisdə isə bir saylı
Müsəlman qəbiristanlığını Nəbatat bağına çeviriblər. Nə yaxşı ki, Mirzə Fətəli
Axundovun qəbrinin ətrafındakı bir qrup görkəmli oğullarımızın qəbirləri qalıb.
Fəxri Xiyabanda uyuyan generallar
-Bakıda ikinci Yasamal adlanan qəbiristanlıqda çoxlu tanınmış soyadlara rast
gəlmək olur. Lakin əksəriyyət qəbirlərin üzərinə yazılar əski əlifba ilə
yazıldığından onların kimə mənsub olduğunu müəyyənləşdirmək mümkün
olmur. Daha doğrusu ərəb-fars əlifbasını oxuya bilməyən bugünkü gənclər onlardan bixəbərdirlər.
-Söhbət Yasamal qəbirstanlığından düşdü sizə bir maraqlı hadisə danışacam.
Azərbacanın yeganə general-topoqrafı İbrahim ağa Paşa oğlu Vəkilov 1934-cü
il fevralın 6-da Bakıda vəfat edib. Bir neçə il əvvəl mən istəyirdim onun anadan
olmasının 140 illik yubileyini keçirək. Qarışıqlıq oldu yubileyi qeyd edə
bilmədik. Onun nəvəsi, professor Leyla xanım Vəkilova ilə ikinci Yasamal
qəbiristanlığına gəlib nə qədər axtarsaq da onun qəbrini tapa bilmədik. Leyla
xanım babası ölən vaxt uşaq olub. Babasının basdırıldığı yer uşaq da olsa
yadında qalmışdı üç gün onun göstərdiyi ərazini axtardıq, lakin qəbir tapılmadı.
Bilirsiniz İbrahim ağa Vəkilovun hələ sağlığında onun oğlanlarını həbs ediblər.
Bir sözlə ailədə başıpapaqlı qalmayıb. Oğlanlarından biri polkovnik Qalib bəyi
1937-ci ildə sürgündə güllələyiblər. Faris bəy isə 18 il həbsdə qalandan sonra
qayıdıb gəlmişdi. Onunla görüşmüşdüm. Yəqin ki, qəbirə baş çəkən olmadığı
üçün onu məhv etmişdilər.
-General deyəndə adamda fəxr hissi yaranır. Azərbaycan generallarından
Fəxri xiyabanda basdırılanı varmı?
-Var general Heybət Atamoğlan oğlu Heybətov 1959-cu ildə Fəxri Xiyabanda
dəfn olunub. O, Sovet dövrünün generalıdır. Böyük Vətən Müharibəsi illərində
əla döyüş yolu keçib. Bundan başqa general Tərlan bəy Əlyarbəyov, Akim
Abbasov, Mahmud Əbilov da Fəxri Xiyabanda şərəflə dəfn olunublar.
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Peterburqda Baş Qərargah Nikolayev Akademiyasında, yeganə Ali hərbi
təhsil almış generalı Həbib bəy Hacı Yusif oğlu Səlimovun isə qəbri də yoxdur.
Onu bolşeviklər hakimiyyətə gələn kimi 1920-ci il dekabrın 30-da, 39 yaşında
güllələyiblər. Çox savadlı və mərd adam olub. Əskəran döyüşlərinin qəhrəmanı
kimi tarixə düşüb.
Həmin il güllələnənlərdən biri də general İbrahim ağa Usubovdur. O cavan
olmasına baxmayaraq altı xarici dil bilirmiş. Əli ağa Şıxlinskinin bacanağı olub.
-Onu harada güllələyiblər?
-İbrahim ağa Usubov 1920-ci il iyunun 16-da Nargin adasında güllələnən
generallardandır. Həmin gecə Abdiyev familiyalı bir nəfərin yük maşınına yığıb
hərbiçiləri gəmi ilə Nargin adasında aparıblar. Orada güllənənlərdən 12 nəfəri
general, 46-sı polkovnik və digər çinli zabit və çavuşlar olublar. Həmin vaxt
Səməd bəy Mehmandarovla, Əli ağa Şıxlinskini bir kamerada saxlayırmışlar.
Nəriman Nərimanov onların vəziyyətindən xəbər tutub və hər ikisini xilas edib.
1920-ci il avqustun 1-də hər ikisini Nəriman Nərimanov Moskvaya göndərib ki,
burada onları təhlükəsizliklərini mühafizə etmək mümkün deyil. Çünki
daşnaklar və bolşeviklər Azərbaycana soxulub, meydan sulayırdılar. Avakyanlar,
sərkislər, orconokidzelər, mirzoyanlar və daha kimlər görkəmli ziyalı
oğullarımızı, hərbiçilərimizi məhv edirdilər.
Nargin və Bulla – ziyalıların qisməti olub
-Nargin adasında o vaxt baş verənlərin izi qalırmı?
-Adada qumların altında insan sümükləri hələ də qalmaqdadır. Yağış onların
qol, bel və kəllə sümüklərini üzə çıxarıb. Bulla adasında ən dəhşətli faciələr baş
verib. Bilirsiniz orada nə edirmişlər? Ora 60 kilometrdən çox dənizin içindədir.
Müsavat əsgərlərini, zabitləri və ziyalı müsavatçıları gəmiyə doldurub aparıb
yaşayış olmayan adaya töküb qayıdırmışlar. Təsəvvür edin onlar hansı əzabla
ölürmüşlər. Yaşayış olmayan bir yerə canlı insanları aparıb atasan. Ora elə bir
yerdir ki, üzüb can qurtarmaq da mümkün deyil. Bulla adası indidə insan
sümüklərilə doludur.
-Bulla adası indidə insan sümükləri ilə doludur.
-Düşmən də hədəf də eynidir. Həmin adalardan insan sümüklərini yığıb
muzey kimi seyr edənlər heç vaxt yenidən düşmənini humanist hesab edib ona
öz qoynunda yer verməzdir.
Şəmistan Nəzirli ilə söhbətləşdi
jurnalist Afaq Quliyeva
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37-ЪИ ИЛИН СЯРКЯРДЯ ГУРБАНЛАРЫ
Гамбай Мяммяд оьлу Вязиров
(1899-1937)- 77-ъи Азярбайъан дивизийасынын командири. (Саьдан ikinci) 1937-ъи
ил октйабрын 13-дян 14-ня кечян эеъя
эцллялянмишдир.
Эцмрц

Ъямшид хан Ъяфяргулу хан оьлу
Нахчывански (1895-1938) - комдив. 1938ъи ил августун 26-да “Тройка”нын
шащидлийи иля Москвада эцллялянмишдир.
Нахчыван
Шямистан Мащмуд оьлу Яййубов
(1896-1937) - дивизийа комиссары. 1937-ъи ил
йанварын 5-дян 6-на кечян эеъя
эцллялянмишдир. С.Вурьунун “Комсомол
поемасы”нын гящряманы.
Газах

Ъялил Мяшядипаша оьлу Ялийев
(1905-1938) - гярарэащ ряиси. 1938-ъи ил
йанварын 3-дян 4-ня кечян эеъя
эцллялянмишдир. Майор.
Шямкир
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Мяммяд Кярим оьлу Вейсов
(1900-1972) - полковник. 37-ъи илдя щябс
олунмуш, 9 ил Сибир сцрэцнц чякмишдир.
Шамахы

Галиб бяй Ибращимаьа оьлу
Вякилов (1888-1937) - полковник.
1937-ъи нойабрын 15-дян 16-на кечян
эеъя эцллялянмишдир.
Газах, Тбилиси
Сейфулла Щаъы Рцстям оьлу
Мещдийев (1902-1937) - полковник.
1937-ъи ил октйабрын 13-дя эцллялянмишдир.
Исмайыллы, Лащыъ кянди.

Ъабир Ямрулла оьлу Ялийев
(1902-1937) - 77-ъи Азярбайъан дивизйасында бригада комиссары. 1937-ъи ил
октйабрын 13-дя эцллялянмишдир.
Бакы
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Щейдяр Садыг оьлу Вязиров (1893-1937) комиссар. 1937-ъи ил октйабырын 13-дян 14-ня кечян эеъя
эцллялянмишдир.
Нахчыван

Муртуз Щейдяр оьлу Талыбзадя (1902-1938) полковник. 1938-ъи ил йанварын 8-дян 9-на кечян эеъя
эцллялянмишдир.
Бакы

Солтанщямид Ъябрайыл оьлу Пашайев (1898-1938) щярби комиссар. 1938-ъи ил йанварын 3-дян 4-ня кечян
эеъя эцллялянмишдир.
Шамахы

Сядряддин Мяммяд оьлу Вязиров (? - 1938) (эенерал-майор Гамбай Вязировун гардашы). 1938-ъи ил
йанварын 3-дян 4-ня кечян эеъя эцллялянмишдир.
Нахчыван,
Нещрям кянди
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Сейидбяйли Зцлфцгар Аббас оьлу (1892 - 1938) - щярби комиссар. 1892-ъи
илдя анадан олуб. 1938-ъи ил йанварын 7-дян 8-ня кечян эеъя эцллялянмишдир.
Шуша
Мещдибяй Ейналы оьлу Султанов (1880 - 1937) полковник. 1918-ъи илдя Байылда йерляшян Эюйчай пийада
алайынын командири. 1920-ъи илдя ися Азярбайъан
дивизийасында 3-ъц алайын командири. 1937-ъи ил ийулун
26-дан 27-ня кечян эеъя эцллялянмишдир.
Эянъя

Щаъыбаба Щаъы Ялясэяр оьлу Нязярли (1895-1938).
Щярби-йазычы, комиссар. 1938-ъи ил йанварын 8-дян 9-на
кечян эеъя эцлялянмишдир. “Лачын”, “Ъясусун
йардымчысы”, “Йцз ийирмидян икиси” вя б. ясярлярин
мцяллифидир. “Гызыл ясэяр” гязетинин вя “Азярбайъан
Щярби няшриййат”ында шюбя ряиси олуб.
Шамахы
Щясян Паша оьлу Рящманов (1902-1938) Azərbaycan Dağ-atıcı dvizyasının комиссарı. 1922-ъи
илдян “Савадлы Гырмызы Ясэяр” вя “Щярби билик”
журналларынын мясул редактору олмушдур. 1930-ъу илдя
“Азярбайъан Даь-Нишанчы дивизийасынын он иллийи”
китабчасыны няшр етдирмишдир. 1938-ъи илдя щябс едилиб
эцллялянмишдир.
Бакы
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Юз мцзяффяр байраьыйла эялиб кечдикъя илляр
Бир ябяди бащар кими эцл ачаъаг хатирян.
Йад едяъяк щюрмят иля сяни эялян нясилляр,
Щейкял кими уъалырсан гялбимиздя бу эцн сян.
Ал ганынла сувардыьын Азярбайъан торпаьы
Юз башыны яймяйяъяк ъялладлара бир даща!
Вцгарына анд ичтийин бу азадлыг байраьы,
Сянин юлмяз адыны да апараъаг сабаща.
Сямяд Вурьун,
Халг шаири.

Юз ата-бабасына щюрмят етмяйян
башгаларынын да щюрмятиня лайиг дейил.
Халг мясяли.
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37-НИН ЭEНERАЛ QУRБАНЛАRЫ

(1899-1937)
цксяк сяркярдялик габилиййятини Мцсават ордусунда газанмыш эенерал Qамбай Вязиров, Ъямшидхан Нахчывански, полковник Сейфулла
Мещдийев, Муртуз Tалыбзадя, Мяммяд Вейсов вя башгалары отузунъу иллярдя щярбин чятин йолларында сцр’ятля ирялиляйир, милли alay və дивизийалара командирлик едирдиляр.

Й
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Qейри-ади баъарыьа малик олан щярбчи оьулларымыз Сямяд бяй Мещмандаров, Яли аьа Шыхлински, Мяммяд бяй Сулкевич, Ибращим аьа Вякилов, Шащзадя Ямир Kазым хан Qаъар, Щябиб бяй Сялимов кими гцдрятли эенералларымызын шинелиндян “чыхмышдылар”.
Азярбайъан сяркярдяляринин илдырым сцр’ятли ирялиляйиши Совет империйасында йухары даирянин наращатлыьына сябяб олду. Онлары мящв етмяк цчцн щярясиня бир
гара йахдылар: пантцркчц, мцсават забити, тротски-зиновйевчи вя даща няляр...
Сибир вя Солеветски адаларына азярбайъанлы забитлярин уъдантутма сцрэцнц
башланды. Йцксяк рцтбялиляр - эенералларымыз ися щябс едилиб дар зинданларда
эцлляляндиляр. Милли Азярбайъан дивизийалары ися ляьв едилди.
Бюйцк Вятян мцщарибяси башлананда рус дивизийаларынын тяркибиндя дюйцшян азярбайъанлы ясэяр вя забитляр аддымбашы диляэялмяз бир сюйцшля тящгир олунур, эцллялянирдиляр. Онда (1942-ъи илдя) юмрцнцн сон айларыны йашайан мяшщур эенералымыз Яли аьа Шыхлинскинин тяклифи иля милли дивизийалар тяшкил олунду.
Аъынаъаглы щалдыр ки, “республиканын сащиби” М.Ъ.Баьыров мящз онда
айылды ки, бу милли дивизийалара команданлыг етмяк цчцн бир няфяр беля азярбайъанлы эенерал галмайыб, щамысы эцлляляниб...
Отуз йеддинъи илдя эцнащсыз щябс олунуб эцллялянян щярби хадимляримизин
аъы талейи мяни чохдан дцшцндцрцрдц. О иллярдя ян мащир сяркярдя оьулларымыз виъдансызъасына мящв едилиб, истинтаг заманы онлары аьласыьмаз вящшиликля дюйцб бир-биринин цзцня диряндирибляр. Ня республикада, ня дя Азярбайъан
дивизийсында “яксингилаби-тяшкилат” олмайа-олмайа онлардан ифтирачы, йалан
ифадяляр алыблар. Бунларын щамысы зорла, гейри-инсани ишэянъялярин вя амансыз
ъязанын тятбиги сайясиндя ялдя олунмушдур.
Rепрессийайа мя’руз галмыш беля щярбичилярин оьлу, гызы, щяйат йолдашы вя
йахын-узаг гощумлары мяня онларын чякдийи дящшятли язаблардан данышанда
истяр-истямяз Фйодор Dостойевскинин “Щейван щеч вахт инсан гядяр гяддар ола
билмяз, инсан гядяр мащир вя йарадыъы гяддарлыг едя билмяз”, - сюзлярини хатырлайырдым.
Язиз охуъу, яэяр вахт тапыб бу йазылары охуйа билсян щярбчи оьулларымызын
дюзцлмяз язабларла мящв едилдийинин шащиди олаъагсан.
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ЭEНERАЛ-МАЙОR QАМБАЙ ВЯЗИRОВ
Ялини вурмаса ода бир няфяр,
Одун истисини неъя щисс едяр.
Низами Эянъяви

О

туз йеддинъи иллярдя щярбчилярин тутщатуту башлананда орду команданы Ока Qородовиков (1879-1960) маршал Семйон Будйонныйа

дейир:
- Семйон, щамыны бир-бир апарырлар. Бунун ахыры неъя олаъаг?
Будйонны тямкинини позмадан ъаваб верир:
- Щамыны йох, йалныз аьыллылары апарырлар. Бу, ня сяня, ня дя мяня аид дейил...
Бу епизоду охуйанда истяр-истямяз щямин иллярин эцнащсыз гурбанлары олан
щярбчи оьулларымызы хатырладым. Dивизийа командири эенерал-майор Qамбай
Вязиров, бригада командири Ъямшидхан Нахчывански, комиссар Щейдяр Вязиров, Ъабир Ялийев, полковник Сейфулла Мещдийев, Ъялил Ялийев, Муртуз Tалыбзадя, комиссар Шямистан Яййубов вя онларъа башгалары беля аьыллы, баъарыглы сяркярдяляр иди... Ийирми-отузунъу иллярдя милли щярби кадрларын щазырланмасында, Вятянимизин мцдафия гцдрятинин мющкямляндирилмясиндя бу сяркярдяляримизин данылмаз хидмятляри олуб. Онларын арасында Qамбай Вязировун хцсуси йери вар. Бу иэид командир Азярбайъан щярб тарихиня беш ъясур эенерал бяхш едян Нахчывандакы нцфузлу Kянэярли няслиндяндир.
Юмрцнцн отуз сяккизинъи бащарында щябс едилян Qамбай Мяммяд оьлу
Вязиров 1899-ъу ил августун 19-да Eрмянистанын Эцмрц1 (индики Ленинакан
шящяри) шящяриндя анадан олмушдур. Илк йедди иллик тящсилини Иряван эимназийасында алан Qамбай он сяккизинъи илдя сяфярбяр олунараг алты ай Tцркийядя
ишлямишдир. 1919-ъу илдя Азярбайъан Dемократик Rеспубликасы милли ордусунда хидмят едян вя щярбиййя мяктябини битирян Qамбай ийирминъи илдян
ийирми икинъи иля кими Qазахда, Ъябрайылда вя Qарабаьда болшевизм ялейщиня мцбаризя апаран дашнаклара гаршы дюйцшлярдя вурушмушдур.
1. Сон вахтлара гядяр Qамбай Вязировун Нахчыванда анадан олдуьу эюстярилирди.
Мярщум полковник R.Зейналовун тапдыьы архив сянядляриндян мя’лум олмушдур ки, атасы
Мяммяд Эцмрцдя ишлядийиня эюря, Qамбай орада анадан олмушдур - Ш.Н.
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Бяс ийирминъи илдя болшевик ордусуна кюнцллц кечян, сонралар эенерал-майор али рцтбяси верилян вя дивизийа командири кими мяс’ул вязифя тапшырылан
Qамбай Вязировун отуз йеддинъи илдя эцнащы няйди?
Архив сянядляриндя эюстярилир ки, эуйа о, террорчу-яксингилаби милли тяшкилатын рящбяри олуб. Tяшкилатын ясас мягсяди силащлы цсйан тяшкил етмякля Бакы
гарнизонунун вя 77-ъи дивизийанын забитлярини цсйана галдырыб Азярбайъаны
ССRИ-дян айырмаг иди.
Бунларын щамысынын йалан вя ифтира олмасыны эеъ дя олса тарих юзц сцбут еляди. Анъаг диггятля тящлил едиб, фикирляшяндя беля гянаятя эялирсян ки, Qамбай
Вязиров кими исте’дадлы сяркярдянин “эцнащы” щярби пилляляри сцр’ятля кечмясиндя олмушдур. Щяля тюр-тюкцнтцсц галан, юзцмцздя мцщцм вязифяляр тутан
дахили дцшмянляримиз бундан горхуйа дцшцрдцляр. Ахы, Qамбай щям дя вахтиля мусават ордусунда сырави ясэяр кими хидмят етмишди. Бир дя, щямин иллярдя Qарабаьда, Qазахда дашнак цнсцрляринин мящв едилмясиндя йахындан иштирак етмишди. Инди, 1937-ъи илдя Азярбайъанда XDИK DTИ бешинъи шю’бясинин
ряиси Аванесйан ондан щейфини алырды. Qамбай Вязирову щябс етдирян вя йаланчы иттищамнамялярля эцллялятдирян дя дашнак Аванесйан олмушдур. Академик Зийа Бцнйадовун отуз йеддинъи илдя эцллялянмиш капитан Kя’би Санийев щаггында “13896 нюмряли истинтаг иши” адлы мягалясиндян бир епизоду
охуйанда адам истяр-истямяз цряк аьрысы кечирир. 1955-ъи ил сентйабрын икисиндя ССRИ Баш Pрокурорлуьунун прокурору кечмиш ъанилярин бириндян сорушмушдур:
“СУАЛ: - Сюйляйин эюряк, сизин Азярбайъан ССR XИDK-дя ишлядийиниз
дюврдя мящбуслара гаршы ъяза тядбирляри тятбиг олунурдуму?
ЪАВАБ: - Мящбуслара ъяза тядбирляри (репрессийа) мяним рящбяр олдуьум шю’бядя тятбиг олунурду, амма конкрет олараг кимя, - инди демяйя чятинлик чякирям. Амма йадымдадыр ки, Азярбайъан дивизийасынын Сийаси шю’бя
ряиси Ялийев Ъабири дюйцрдцляр. Башга фамилийалар йадымда дейил. Ялийеви ондан ютрц дюйцб язишдирирдиляр ки, о, истинтага лазым олан ифадяляр версин, йя’ни
Вязиров, Ахундов вя башгалары тяряфиндян идаря едилян “яксингилаби мяркяз”
щаггында ифадяляр олсун.
СУАЛ: - Qамбай Вязирову таныйырсынызмы?
ЪАВАБ: - Tаныйырам. О, Азярбайъан дивизийасынын командири иди. О, бизим шю’бя тяряфиндян щябс едилмишди. Онун ишини шяхсян бешинъи шю’бянин кечмиш ряиси Аванесйан апарырды. Qамбай Вязирову диндирмяляр заманы бярк
дюйцрдцляр. Ону Аванесйан шяхсян мяним вя шю’бянин башга ямякдашлары434
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нын йанында дюйцрдц. Аванесйан Qамбайы шаллагла дюйцб ондан тяляб едирди ки, о, юзцнцн яксингилаби миллятчи мяркязиндя иштиракы щагда ифадя версин.
Qамбай яввялъя юзцнц мцгяссир билмяди, бярк дюйцляндян сонра ися щяр шейи
бойнуна алыб лазыми ифадяляр верди. Мян Вязиров Qамбайы дюймямишям,
амма бир даща дейирям ки, Аванесйанын ону дюймясинин шащидийям.
СУАЛ: - Вязиров Qамбайын щябс едилмяси вя мящкум олунмасы ясаслы
идими?
ЪАВАБ: - О заманкы, мян билдийим ишлярин арасында щеч бир диггятя лайиг
иш йох иди. О ишлярин щамысы мящбуслара зорлуьун, ишэянъялярин тятбиг олунмасы иля гурашдырылыб вя о ишлярин щамысы гейри-обйектив иди. О ъцмлядян Вязиров
Qамбайын иши дя ондан вя башга щябс едилмиш адамлардан зорла вя ишэянъялярля алынмыш йалан ифадяляр цзяриндя гурашдырылыб. Истинтаг заманы мящбуслар
дяфялярля бу ифадяляри рядд едирдиляр, амма онларын бу ифадяляри ишляриня тикилмир, мящв олунурду. Ишляря йалныз о ифадяляр тикилирди ки, онлар истинтаг цчцн
файдалы иди. Щябс едилянлярин башга яризяляри вя рядд ъаваблары да щеч вахт ишляриня тикилмирди”.
Qамбай Вязиров тяк щябс олунмамышды. Онунла бирликдя Азярбайъан дивизийасындан гырх няфяр, Rеспублика Щярби Kомиссарлыьындан ийирми няфяр
йцксяк рцтбяли азярбайъанлы забит щябс олунуб “яксингилаби щярби тяшкилатын
цзвляри” кими эцнащсыз олараг эцллялянмишляр.
***
1937-ъи ил октйабрын он цчцндя 77-ъи Азярбайъан дивизийасынын командири,
эенерал-майор Qамбай Вязирову эцллялядиляр. Бу эцлля тякъя Qамбайа йох,
Азярбайъанын щярб тарихиня дяйди. Онун шяхсиндя биз Азярбайъанын ян йахшы сяркярдяляриндян бирини итирдик. Dейирляр, мяшщур эенералымыз Яли аьа Шыхлински онун эцллялянмяк хябярини ешидяндя гырх эцн йас сахламыш вя нийя бикеф олдуьуну сорушанлара “оьлум Qамбай эцлляляниб, белим гырылыб” - ъавабыны верирмиш.
Эенерал-майор Qамбай Вязиров щябс едиляндян сонра Азярбайъан дивизийасында гадынлар шурасынын сядри ишляйян щяйат йолдашы Иззят ханым Qийасбяйли-Вязирова вя йеэаня ювлады Йавуз да щябс едилиб Qазахыстана сцрэцн
олунурлар. Сяккиз иллик Qазахыстан сцрэцнцндян хястя гайыдан Иззят ханым
1976-ъы илдя Бакыда вяфат едир.
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1937-ъи ил октйабрын 22-дя Иззят ханым Исмайыл аьа гызы Вязирова Бакыда
цмуми щябсханада сахланылмышдыр. Ону сяккизинъи шю’бянин баш мцфяттиши,
дювлят тящлцлкясизлик лейтенанты Мошечков диндирмишдир.
СУАЛ: - Ня замандан сиз Qамбай Вязировла аиля гурмусунуз?
ЪАВАБ: - 1920-ъи илдян онунла аиля гурмушам вя онунла бирликдя о, щябс
олунана, йя’ни 27 ийун 1937-ъи иля гядяр йашамышам.
СУАЛ: - Сизя яриниз Qамбай Вязировун яксингилаби фяалиййяти барядя ня
мя’лумдур?
ЪАВАБ: - Qамбай Вязировун яксингилаби фяалиййяти барядя мяня щеч ня
мя’лум дейил.
СУАЛ: - Иш цзря сиз ня ялавя едя билярсиниз?
ЪАВАБ: - Щеч ня ялавя едя билмярям. Ифадяляр мяним сюзляримля йазылмышдыр. Мян онун доьрулуьуну юз имзамла тясдиг едирям.
1937-ъи ил нойабрын икисиндя вятян хаининин арвады кими Иззят ханым Вязированын истинтаг иши ССRИ XDИK-ин хцсуси мцшавирясиня эюндярилди. ССRИ
XDИK-и йанында Xцсуси Мцшавирянин 1937-ъи ил 9 декабр протоколундан чыхарыш.
ЕШИДИЛДИ: - 1903-ъц ил тявяллцдлц Иззят Исмайыл гызы мцддяти 1937-ъи ил
октйабрын алтысындан щесабланылмагла сяккиз ил мцддятиня Ислащ Ямяк Dцшярэясиня эюндярилсин. Иш архивя тящвил верилсин.
Xцсуси Мцшавирянин бу гярарындан сонра Иззят ханым Вязированы Qазахыстанын Акмолинск шящяриня 8 ил мцддятиня сцрэцн етдиляр. Онлар 1920-ъи илдя
евлянмишдиляр. Он йедди ил сонра щяр икисиня ябяди айрылыг гисмят олду. 1937-ъи ил
октйабырын 5-дя Иззят ханымы щябс етдиляр. Щямин айын 13-дя ися Гамбайы
яксинглаби - миллятчилик фяалиййятиня эюря вятян хаини ады иля биринъи категорийа
иля мящкум едиб эцллялядиляр.
1944-ъц илдя щябсханадан бурахылан Иззят ханым Бакыйа гайытды. Лакин она
бурада йашамаьа иъазя вермядиляр, мяъбур олуб Шамахыйа эетди. Бир мцддят
бурада йашады. Яллинъи иллярдя Бакыйа гайыдан Иззят ханым яри Гамбай
Вязировун вя юзцнцн эцнащсыз олдуьу щаггында “йухарыларла” мцбаризя
апарыб бяраят алды.
Иззят ханым сцрэцндян эюндярдийи мяктубларда оьлу иля марагланыр вя
Вятяни цчцн дарыхдыьыны билдирирди. 1938-ъи ил апрелин он дюрдцндя И.В.Сталиня
йаздыьы мяктубда йеэаня ювладынын эцнащсыз олараг щябс олунмасындан данышыр вя аъизаня сурятдя онун бурахылмасыны хащиш едирди” (Ъ.Qасымов, “Бир
аилянин фаъияси” мягаляси, “Сярщяд” гязети, 3 феврал 1996-ъы ил).
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***
Qамбайын йеэаня оьлу
Йавуз Вязиров сцрэцндя
оланда Сталиня мяктуб йазыр
ки, атам “халг дцшмяни” кими эцлляляниб. Мян бир совет
эянъи кими атамын эцнащыны
йумаьа щазырам. Иъазя верин, Вятянимизин бу аьыр эцнцндя торпаьымызын азадлыьы
уьрунда ъябщялярдя мян дя
вурушум...
Ъяза баталйонунда дюйцшян Йавуз Вязиров ийирми
ики йашында, 1942-ъи илдя Сталинград йахынлыьында гящряЮндя эенерал-майор Гамбай Вязиров (1899-1937),
манлыгла щялак олмушдур.
саьдан I-ъи полковник Муртуз Талыбзадя (1902-1937)
1956-ъы ил ийулун ийирми
сяккизиндя ССRИ Али Мящкямясинин щярби Kоллеэийасынын гярары иля юлцмцндян сонра 77-ъи Азярбайъан
дивизийасынын командири эенерал-майор Qамбай Мяммяд оьлу Вязирова
бяраят верилмишдир.
Бир мцдрик Шярг мясялиндя дейилир ки, ушаглыгда ешидилян сюз, охунан елм даша йазылмыш йазы кимидир. Иллярин туфаны, гасырьасы беля ону поза билмир. 37-нин
гара туфанлары башлайанда Фяхряддин Вязировун 12 йашы варды. Ямиляри Qамбай вя Щейдяр Вязировун щагсызлыьын гурбаны олмалары онун ушаг гялбиня аьыр
зярбя вурду. Йаддашында ушаглыг илляринин аьрылы-аъылы хатиряляри йашайыр:
- Qамбай Вязиров атамын ямиси оьлу иди. Бюйцк гардашы Сядряддин малиййя
ишчиси иди. Eлми дяряъяси дя варды. Kичик гардашы Щцсейн дя щярбчи иди. Rцтбяси
полковник олуб. Сядряддин ямими дя халг дцшмянинин гардашы кими 37-дя эцллялядиляр. Щцсейн ямим республикадан гачыб, дейиляня эюря Эцръцстана эедиб,
Везирашвили фамилийасы иля йашайыб. Бу эцня кими дя ондан бир хябяр билмирик...
Бцтцн бунлардан сонра бизим аиляни, нясли йеня дя тя’гиб едирдиляр. Dайым
Щягги вя Камал Kянэярлинскиляри, бабамы сцрэцн етдиляр. Qамбай ямим тутуланда биз йайлагда идик. Qайыданда евимизи даьылыб, талан олмуш эюрдцк.
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Няйимиз варды чюля тюкцб, китаблары, ялйазмалары, евдя гиймятли ня варса щамысыны апармышдылар. Бизя олмазын язаб вердиляр.
Бир щадисяни хатырлайанда инди дя хяъалят чякирям. Алтынъы синифдя охуйурдум. Сящяр дярся эяляндя эюрдцм ушагларын щамысыны мяктябин габаьына йыьыблар. Dиректор мяни чаьырыб деди ки, эял, сян чыхыш ет, де ки, ямилярим вя дайыларым “халг дцшмяни” олдугларына эюря биз онлары истямирик. Бцтцн аилямиз
адындан билдирирям ки, онлар “халг дцшмяни” кими щаглы олараг эцллялянибляр.
Йохса сяни мяктябя бурахмайаъаьыг. Охумаг цчцн бурнумун уъу эюйняйирди. Мяъбур олуб директор дейянляри дедим...
Ъямиси он йедди ил орду сыраларында хидмят едян Qамбай Вязиров сырави
ясэярдян эенерал-майор рцтбясиня гядяр йцксялиб. Инсафла демяк лазымдыр ки,
бу да аз-аз щярбчийя гисмят олуб. Xцсусиля миллиййятъя рус олмайан забитин
отуз цч йашында дивизийа командири вя эенерал-майор рцтбяси алмасы Совет
щярб тарихиндя надир щадисядир. Адятян башга миллятин оьлуна Совет Ордусунда али эенерал рцтбясини исте’файа чыханда, гоъалыб ялдян дцшяндя верирдиляр. О да надир щалларда...
1932-ъи илин бащарында ССRИ Xалг Мцдафия Kомиссары K.Й.Ворошиловун
шяхси телеграмы иля Москвайа чаьырылан Qамбай Вязировун Белорусийадакы
щярби фяалиййяти йцксяк гиймятляндирилир. О, Xалг Мцдафия Kомиссарынын 886
нюмряли ямри иля Азярбайъан даь-атыъы дивизийасына командир тя’йин олунур.
Qамбай щярб сянятинин чятин йолларыны чох бюйцк мцвяффягиййятля кечмишдир.
Щяля 1922-ъи илдя 23 йашлы Qамбай Ялащиддя Qафгаз Ордусу Щярби Ингилаб Шурасынын ямри иля я’лачы сийаси рящбяр кими батарейа командири, Фрунзе адына Щярби Академийайа охумаьа эюндярилди. Qамбай Вязиров щярби академийада
тящсил алан илк азярбайъанлы иди. Цч иллик щярби тящсилдян сонра о, 1925-ъи илин август айындан Бирляшмиш Азярбайъан Щярби-сийаси мяктябинин ряиси тя’йин олунду.
Онун бир иллик фяалиййяти щаггында аттестасийaсында Qырмызы Байраглы Qафгаз ордусу Али Щярби Tящсил Мцяссисяляринин баш мцфяттиши Артомонов йазырды:
“Мяктяб ряиси ишлядийи бир ил ярзиндя йалныз мцсбят кейфиййятли ишинин шащиди
олдуг. Бюйцк ирадяйя, тяшяббцскарлыьа маликдир. Юзцня щюрмят едян, гятиййятли, ишэцзар вя йахшы методист-мцяллимдир. Kурсантларын, мцяллимлярин вя
командир щей’ятинин щюрмятини газаныб. Иътимаи ишлярдя, хцсусиля щярби-елми
ъямиййятдя фяал иштирак едир. Али тящсили вар. Бюйцк инзибати-тяърцби стажы олмаса да, юз габилиййяти вя ямяксевярлийи сайясиндя мяктябин ряиси вязифясинин ющдясиндян там эяля билир (Совет Ордусунун Мяркязи Dювлят Архиви, Q.М.Вязировун 157-871 нюмряли шяхси иши. 1-ъи вяряг).
438

ЭЦЛЛЯЛЯНМИШ АЗЯРБАЙЪАН ЭЕНЕРАЛЛАРЫ

***
Милли щярби кадрларын щазырланмасы цчцн эярэин фяалиййят эюстярян Qамбай
Вязиров мяктябин икинъи бурахылышында “Йцз он йедди” адлы мягалясиндя ифтихарла йазырды ки, фящля-кяндли балаларындан щазырланан мцдавимляримиз ордунун ян йахшы ян’янялярини давам етдиряъякляр. Биз инанырыг ки, йцз он йедди
мцдавимин шяхсиндя щярби щиссяляримиз щяртяряфли билийя вя командирлик габилиййятиня малик взвод командирляри иля тя’мин олунаъаглар.
Гамбай Вязиров даща сонра йазырды: “Милли олайларындюйцш баъарыьыны
йцксялтмяк гаршыда дуран ясас вязифядир. Сентйабрын 15-дя Азярбайъан
Бирляшмиш Щярби мяктябиндян йцз он йедди няфярин бурахылмасы бюйцк
ящямиййятя малик олмагла йанашы, фящля-кяндли ъямиййятинин эениш
кцтляляринин диггятини юзцня ъялб етмяйя лайиг фактдыр. Йени бурахылыш милли
алайлар цчцн кадрлар щазырланмасы вя онларын юзяйинин мющкямляндирилмяси
ишиндя тамамиля йени аддым олаъагдыр.”
1927-ъи илин октйабрында юлкядя щярби ислащатын щяйата кечирилмяси иля ялагядар Загафгазийа милли щярби али тящсил мяктябляри бирляшдирилиб Tифлися кючцр.
Щямин ил о, Ленинаканда йерляшян цчцнъц Qафгаз атыъы дивизийасында гярарэащ ряиси олур. Исте’дадлы командир Qамбай Вязировун рящбярлийи иля Азярбайъан атыъы дивизийасы 1929-ъу илин август-сентйабр айларында Ялащиддя Qафгаз ордусунун илк маневрляриндя мцвяффягиййятля иштирак едир. Бу маневрдя
эюстярдийи командирлик мящарятиня эюря цстц йазылы силащла мцкафатландырылыр.
1930-ъу илин нойабрында ян йахшы дюйцш командири олан Qамбай Вязирова Белорусийа щярби даирясиндяки 111-ъи атыъы алайынын командири вя щям дя
жиздра шящяр гарнизонунун ряиси кими мяс’ул вязифяляр тапшырылыр.
1925-ъи илдян башлайараг, она верилян аттестасийа арайышларында Qамбай
Вязировун щярб сянятини йахшы мянимсяйян, я’ла инзибатчы, тямиз вя сайыг бир
командир олдуьу эюстярилир. Dивизийа командири Ъямшид хан Нахчыванскинин, дивизийа щярби комиссары Щясян Rящмановун, щярби комиссар Kоробковун тягдиматында онун дивизийайа, щятта корпуса беля командирлик едя биляъяк баъарыьы олдуьу ифтихарла гейд олунур.
Ону да хатырладаг ки, Qамбай Вязировун исте’дадлы щярби хадим кими йетишмясиндя мяшщур эенералларымыз Яли аьа Шыхлинскинин вя Сямяд бяй Мещмандаровун хцсуси хидмятляри олмушдур. Мящз онларын мцдрик мяслящят вя
кюмякликляри иля Азярбайъан милли дивизийасынын атыъылары, топчу вя сцвариляри
истяр Щаъыкянддя, Qарайазыда, истярся дя Шимали Qафгазда Загафгазийа ордусунун тактики тя’лим-мяшгляриндя биринъи йери тутмушлар.
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“Xатирялярим”дя 1924-ъц или йада салан Яли аьа Шыхлински йазыр ки, Азярбайъан команда щей’яти мяктяби ряисинин хащиши иля мяни она мцавин тя’йин етдиляр. О бири ил - 1925-ъи илдя мяктяб коллективи Сурами шящяри йанындакы дцшярэяйя эетди. Бцтцн Загафгазийа щярби мяктябляринин коллективляри бурайа йыьылмышды. Ютян ил бурада щярби мяктяблярин атяш йарышы олмушду. Азярбайъан
мяктяби щазыр олмадыьындан бу йарышларда иштирак етмямишди. Бу, мяня чох
тохунду. Силащы севян эянъляримизин йарыша чыха биляъяк дяряъядя щазырланмамалары мяня аьыр эялди.
Eлми комитянин илк иъласында мян эюстярдим ки, беля тя’лим вермяк олмаз.
Щяр курсанта атмаьа биръя эцлля верилмяли вя атдыьы бу эцллянин нятиъялярини билдиряркян эцллянин ня сябябя боша чыхдыьыны она изащ етмяли, бурахдыьы сящви дцзялтмяк цчцн она икинъи дяфя эцлля атдырылмалы вя и.а. Мяктяб ряиси ямр верди ки,
“мцавинимин тяклифи протокола гейд едилсин вя она мцтляг ямял олунсун”. Бу
замандан башлайараг, биз атяш мяшгиндя курсантларымызы “ишя чякмяйя” башладыг. Dцшярэя топланышынын ахырында бизим взвод йарыш атяшиня чыхды вя биринъилик газанды. Мяним азярбайъанлылыг иззяти-няфсим тя’мин едилмиш олду.
Dиггятли охуъу йя’гин фикир верди ки, хатиря мцяллифи мяктяб ряиси Qамбай
Вязировун бир дяфя дя адыны чякмяди. Бунун да сябяби вар: Яли аьа Шыхлински
хатирялярини 1942-ъи илдя йазыб. Онда кечмиш мяктяб ряиси Qамбай Вязировун
щябс олунмасындан беш ил анъаг кечирди. Онун тяръцмейи-щалында щяля дя
“халг дцшмяни” дамьасы варды.
***
1935-ъи ил декабрын отузунда Азярбайъан атыъы дивизийасынын он беш иллийи
гейд олунурду. Dивизийа ССRИ Мяркязи Иъраиййя Kомитясинин гярары иля Qырмызы Байраг ордени иля тялтиф олунду. 1936-ъы ил йанварын 27-дя ися бир груп азярбайъанлы ясэяр вя забитин хидмяти Qырмызы Улдуз ордениня лайиг эюрцлдц. Онларын
арасында дивизийа командири Qамбай Вязиров, комиссар Ъабир Ялийев, алай командири Сейфулла Мещдийев, кичик командир Rящим Асланов вя Илйас Вердийев
дя варды. Бу тянтяняйя эюря Бакыда гарнизон щиссяляринин нцмайиши кечирилди.
Мцасирляринин хатырладыьына эюря, Qамбай Вязиров о вахткы командир
щей’яти арасында ян савадлы, ъясур вя щазырлыглы бир шяхсиййят олмушдур. Онун
дюйцш досту, республиканын кечмиш щярби комиссары полковник Аьяли Исмайылов йазыр ки, Qамбай Вязиров, неъя дейярляр, анаданэялмя сяркярдя иди. О,
милли бирляшмялярин тяшкили вя щярби кадрларын артмасы сащясиндя бир сыра мцщцм тядбирлярин щазырланыб щяйата кечирилмясиндя йахындан иштирак едирди.
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Мяркяздян тяфтишя эялян щярби шуранын цзвляри беля онун гейри-ади щярби баъарыьына щейран галырды.
Вахтиля Гамбай Вязировун двизийасында забит кими хидмят етмиш Муса
Щямид оьлу Щейбятов 1956-ъы ил майын 3-дя вердийи шащид ифадясиндя демишдир:
“Азярбайъан двизийасынын командир вя сийаси ишчиляринин чохусуну
йахындан таныйырдым. Мян бизим двизийада щяр щансы бир яксингилаби
тяшкилатынын фяалиййятини гятийятля инкар едирям. Бу щагда щяля 1937-ъи илдя
демишям. Еля буна эюря дя яввялъя мяни партийа сыраларындан чыхартдылар.
Сонра да етибарсыз адам кими ордудан тяхис етдиляр.
Гамбай Вязирову саьлам идейалы, йцксяк мядяниййятли, савадлы, алиъянаб
вя баъарыглы бир командир кими таныйырдым. Эенерал Гамбай Вязиров тялябкарлыьы иля йанашы, ясэяр вя забитлярин гайьысына галыр, бцтцн команда щеййятиня сямими мцнасибят бяслядийи цчцн щамы ону севир вя щюрмят едирди.”
Xалгымызын эенерал оьлу мярщум Аким Яли оьлу Аббасов орду сыраларында
чох шяряфли бир юмцр йолу кечиб. Она хидмятинин илк илляриндя шющрятли дивизийа
командири Qамбай Вязировла эюрцшмяк вя табелийиндя ишлямяк нясиб олуб.
Kомандирини эенерал Аким Аббасов хош сюзлярля хатырлайырды:
- Йадымдадыр, 1935-ъи илдя дивизийамыз щярби тя’лимдян йениъя гайытмышды.
Бизим дивизийа Бюйцк Qафгаз сыра даьларына йцрцшдя дюрд йцз ийирми километр
мясафяни гят елямишди. Нювбяти мяшьяля кечирирдик. Бир дюйцшчц йахынлашыб
мяня деди ки, йолдаш лейтенант, сизи дивизийа командири Вязиров чаьырыр. Tя’ъили онун йанында олмалысыныз. Мян дярщал гярарэаща эетдим. Эюрдцм мяндян
башга да дюрд забит вар. Dивизийа командири мяни гябул едиб деди:
- Чох саь олун, йай тя’лиминдя эюстярдийиниз фяаллыьа эюря халг мцдафия комиссары, маршал Ворошилов сизи саатла мцкафатландырыр.
Qамбай Вязиров бизи тябрик етди. Tя’лимдя вя сийаси щазырлыгда йени мцвяффягиййятляр арзулайыб сааты бизя тягдим етди. Севимли командиримин щядиййясини бу эцн дя язиз йадиэар кими сахлайырам.
Бу йцрцшдя Kазбек даьынын зирвясиня щамыдан габаг мяним ротам
галхмышды. Dюйцшчцляри “щцъума” вя “мцдафия дюйцшляриня” я’ла щазырладыьыма эюря, Qамбай Вязиров юзц бу мцкафаты мяня тягдим етмишди. Qамбай
Вязировун хатиряси мяним цчцн сон дяряъя язиз олараг галыр. О вахтлар онун
ады щяр бир азярбайъанлы дюйцшчц цчцн фядакарлыг, иэидлик рямзи иди. Сийаси
мяшьялялярдя, щярби тя’лимлярдя онун щяр бир сюзцнц беля диггятля динляйирдик.
О, аловлу натиг олмагла бярабяр, тактики мяшьялялярин дя мащир билиъиси иди.
Dюврцнцн техникасыны мцкяммял билирди.
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1935-ъи иля гядяр мяним кими чох эянъ бир азярбайъанлы забитинин дюрдцнъц Даь-Атыъы алайынын истещкамчылар ротасынын командири вязифясиня гядяр
йцксялмяйиндя унудулмаз командирим Qамбай Вязировун бюйцк ямяйи олмушдур. Qамбай ордуда, милли бирляшмялярдя азярбайъанлы командирлярин
артмасы уьрунда вар гцввяси иля чалышырды.
“Щярби билик” журналынын няшри эенерал Яли аьа Шыхлинскинин ады иля баьлыдыр.
Бу журнал онун тяшяббцсц иля йаранмышды. “Qызыл ясэяр” гязети ися комиссар
Ъабир Ялийевин тяшяббцсц иля няшр олунурду. Бакыда илк орду клубунун йарадылмасы ися Qамбай Вязировун вя Ъабир Ялийевин ады иля баьлыдыр. Щяр икиси
мющкям дост идиляр. Щейф ки, икиси дя отуз йеддидя эцнащсыз эцллялянди. Биз
эянъ забитляр истяр эенерал Шыхлинскинин, истярся дя Qамбай вя Ъабирин щярби
мювзуда йазыларыны аъэюзлцкля мцталия едярдик.
Эенерал Qамбай Вязиров, Ъямшидхан Нахчывански, комиссар Щясян Rящманов вя Щейдяр Вязиров щярб елминдя щям дя щярби нязяриййячи кими йетишмишляр. Qамбай рус дилиндя олан щярби ядябиййатлары, низамнамяляри Азярбайъан дилиндя тяръцмя етмишди. Милли дивизийа вя бирляшмяляр щаггында щям публисистик, щям дя елми мягалялярля “Qызыл ясэяр”, “Щярби билик”, “Kоммунист” вя
“Бакински рабочи” кими мятбуат органларында мцнтязям олараг чыхыш етмишдир.
1920-ъи илдян щяйат вя фяалиййятини халгынын мцдафия гцдрятинин мющкямлянмясиня щяср едян Qамбай Вязиров республиканын иътимаи-сийаси ишиндя дя
фяал иштирак етмишдир. Dяфялярля Rеспублика Мяркязи Kомитясинин тяркибиня сечилян Qамбай Вязиров Загафгазийа МИK-ин вя ССRИ Мяркязи Иъраиййя Kомитясиня дя цзв сечилмишдир.
***
Tяяссцф ки, беля шющрятли сяркярдямиз унудулмуш, йаддан чыхмышдыр. Бирики дяфя анадан олма эцнц йетмишинъи иллярдя гязетлярдя гейд олунмушдур.
Аъынаъаглы щалдыр ки, Qамбай щаггында йазылан гуру, цряксиз вя партийалы
олан бу мягалялярин мцяллифи миллиййятъя ермяни олмушдур. Бу эцн онун ады
биръя цнванда ябядиляшмишдир: Нахчывандакы 6 сайлы орта мяктяб Qамбай
Вязировун адыны дашыйыр.
1989-ъу илин февралында иэид командир Qамбай Вязиров щаггында “Щцняр” телевизийа верилишинин сящифяляриндя сющбят ачдыгдан сонра хейли мяктуб
алдыг. Щятта вахтиля Иззят ханым Qийасбяйли - Вязированын гоншусу олмуш Защидя Мустафайева редаксийамыза эялиб Вязировлар аилясинин фаъиясиндян тя’сирли епизодлар данышды. Rедаксийамыза эялян чохсайлы мяктублардан бири даща
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тя’сирли олдуьу цчцн онун гыса мязмуну иля охуъулары да таныш етмяк истярдим. Мяктубу вахтиля иэид сяркярдянин ясэяри олмуш, инди елимиздя, обамызда йахшы танынан аьсаггал ашыг Барат Ширванлы эюндяриб. О йазыр: “Йанварын
он дюрдцндя олан верилишинизя дя бахдым. (Tамашачыларын хащиши иля Q.Вязиров
щаггында цч верилиш вердик). Щям кядярляндим, щям дя севиндим. Севиндим
она эюря ки, мяним язиз командирими ялли илдян сонра да олса ефирдя эюря билдим. Kядярляндим она эюря ки, о илляри хатырладым. Бу ащыл вахтымда эюз йашларымы сахлайа билмядим. Верилишдян сонра бцтцн варлыьым титряйирди. Сизя
мяктубу да ялим яся-яся йазырам...
1937-ъи илдя Салйан казармасында щярби хидмятдя идим. Яввялъя мян капитан Шащтахтинскинин йавяри олдум. Dивизийа командиримиз Qамбай Вязиров иди. Вязировун Човьун адлы бир аты варды, она да мян бахырдым. Бу йарашыглы ат санки дил билирди. Ону еля юйрятмишдим ки, щяр сящяр йящярляйиб-йцйянляйяндян сонра биръя дяфя йцнэцлвари тяпиниб дейярдим: эет, командири эятир.
Йцйяни йящяря бянд олунмуш Човьун ат Салйан газармасындан бирбаша
Qамбай Вязировун йашадыьы Низами кцчясиндяки мянзилиня эялярди. Щяйятдя
ики-цч дяфя кишнямяйи иля эялишини сащибиня билдирярди. Щяр сящяр язиз командиримиз Qамбай Вязирову Човьун ат беляъя ишя эятирярди. Бир дяфя дя олсун
Човьун ня йолуну азды, ня дя йцйянини, йящярини итирди.
Бир эцн сийаси мяшьяля кечирдик. Xябяр эялди ки, командиримиз Qамбай
Вязирову щябс едибляр. Сящяриси Човьунун йящярлянмяк вахты эяляндя кишняртисиндян дайанмаг олмурду, о дартыныр, йериндя ойур-ойур ойнайырды. Йеряэюйя сыьышмайан Човьуну эюз йашымла йящярляйиб, щямишяки кими йцйянини
йящяриня бянд еляйиб бурахдым. Излядим ки, эюрцм щара эедяъяк. Човьун ат
йеня бирбаша Низами кцчясиня, командиримизин щяйятиня эетди. Dалынъа эялиб
эюрдцм ки, башыашаьы сакитъя дайанан Човьун ат бурну узуну эюз йашы тюкцр. Юзцмц сахлайа билмяйиб мян дя зцлцм-зцлцм аьладым. Зорла ону дарта-дарта казармайа эятирдим. Щеч кяси минмяйя йахын гоймурду. Kишняйиб
шащя галхан ат Салйан казармасынын щяйятини башына эютцрмцшдц. Qярарэащ
бинасына йахынлашыр, тцкцрпядиъи сясля бир-ики аьыз кишняйиб, эютцрцлцрдц клуб
тяряфя, мяшг мейданына, щяйятдя фыр-фыр фырланырды. Санки диля эялиб “щаны мяним командирим?” - дейя наля чякирди. Щеч кяс Човьун ата баха билмирди.
Щамы гулаьыны тутуб ичярийя гачырды. Бир щяфтяйя йахын щеч ня йемяйиб, наля
чякян Човьун чярляйиб юлдц.
Бах, бу щадися олду, мяни сизин верилишдян сонра зцлцм-зцлцм аьладан...
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KОМИССАR ЩEЙDЯR ВЯЗИRОВ

Щейдяр Вязиров (1893-1937) вя щяйат йолдашы Лейла ханым (1898-1938)

З

цлмят эеъялярин бириндя “Чорны ворон” машыны комиссар Щейдяр Садыг оьлу Вязировун щяйятиндя дайанды. Машындан дцшян цч кюлэянин
бири чюлдя - гапы аьзында дайаныб, икиси сцр’ятля икинъи мяртябяйя галхды. Eви
яляк-вяляк елядиляр, горхудан титряшян кюрпяляря мящял гоймадылар. Шякилляри,
ялйазма вя сянядляри йыьышдырыб кяндирля баьладылар. Эиъэащлары йениъя аьармыш киши мешин говлуьу ачыб щябс ордерини столун цстцня гойду, наганын лцлясини онун сон сящифясиня диряйиб “бурдан гол чяк” - деди. Kомиссар Щейдяр
Вязиров бир кялмя данышмадан гол чякди. Билирди ки, данышмаьын, мцдафия
олунмаьын хейри йохдур. “Ямиоьлу Qамбайы апардылар, аилясини щябс етдиляр.
Нахчывандакы узаг-йахын Кянэярли гощумлары да апардылар... Инди дя нювбя
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мянимдир”. О, шинелини эейинди. Яввялъя дюрд йашлы гызы Eлмираны юпдц. Ушаг
тир-тир титряйирди, бойнуна сарылыб боьула-боьула аьлады. Ону зорла юзцндян
гопарыб, анасы Лейлайа верди. Юз адыны гойдуьу бюйцк оьлу Щейдярин алнындан юпцб астадан “анандан, баъындан муьайат ол. Йахшы, айыбды, сян ахы кишисян” - дейиб, юзц дя долухсунду.
Qамбайын ямиси оьлу комиссар Щейдяри беляъя сорьусуз-суалсыз апардылар.
Kюпяк лешя даданан кими онлар да щарда халгымызын йахшы оьуллары, адлысанлы нясилляри вардыса, онлара щцъума кечиб “тямизлямя” апарырдылар. Беляъя,
37-ъи иллярин аьыр зярбяси халгымызын милли тарихиня, бцтцн сащялярдя - ядябиййат, инъясянят, кянд тясяррцфаты, сянайе вя ян башлыъасы щярб тарихимизя чох
дящшятли зярбяляр вурду. Щяр эеъя бир комиссар, щяр эеъя йцксяк рцтбяли забит,
щярби комисар эедяр-эялмязя эюндярилирди. Яэяр о иллярин щагсыз гырьынлары олмасайды, инди нечя-нечя эенерал, адмирал оьулларымызын шан-шющряти иля фяхр
едярдик. Сталин, Берийа вя Баьыров вящшиликляринин ещтирасынын гурбаны олан
забитляримиз эцнащсыз олараг щябс едилиб Сибирин, Qазахыстанын щяйат нишаняси олмайан гарлы чюлляриндя, дар вя щавасыз, бир няфярлик камераларда цстцня
мин ъцр йалан, шяр атылмагла мящкямясиз вя ганунсуз эцлляляндиляр.
Ийирминъи иллярдя республикамызда илк щярби мяктяблярин йарадыъыларындан
бири вя Ялищейдяр Qарайевдян сонра икинъи республика щярби комиссары (192426-ъы иллярдя) олан Щейдяр Вязирову 1937-ъи илдя Республика Торпаг комиссары ишляйяндя “пантцркист” ады иля щябс етдиляр.
Эюркямли шаиримиз, мярщум Qасым Qасымзадянин йаддашындан:
- Онда мяним он цч-он дюрд йашым варды. О илин тялатцмлц эцнлярини индики кими хатырлайырам. Kянддя чох нцфузлу сайылан, сюзцкечян шяхсиййятляр бирбир дянлянирди. Бир щадися эюзцмцн габаьындан эетмир. Эяряк ки, Азярбайъанда Совет щакимиййятинин илдюнцмц иди. Kянддя тянтяняли йыьынъаг кечирилирди. Kлуб аьзына кими долмушду. Биз мяктяблиляр йеримизи йашлылара вериб
айаг цстя дайанмышдыг. О заман щяр мя’рузядян, чыхышдан сонра йер-йердян
рящбярлийин, халг комиссарларынын шя’ниня “йашасын”ла башлайан шцар демяк
дябдя иди. Мя’рузя гуртаран тяк алгышлар башланды. Бир няфяр колхозчу - сучу
Щцсейн айаьа галхыб деди: “Йашасын Азярбайъанын Торпаг комиссары йолдаш
Вязиров!”. Онун алгышы тякямсейряк чяпикля гаршыланды. Сян демя, бир эцн яввял Вязиров “халг дцшмяни” кими “ифша” едилибмиш. Бир-ики ял чалан да бундан
хябярсизмиш. Rяйасят щей’яти бир-бириня дяйди.
Сядр айаьа галхды:
- Вятяндаш, сящвини эери эютцр!
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Сучу Щцсейн чашбаш галды:
- Вязиров йолдаша ня олуб ки, сящвими эери эютцрцм?
- Dемяк, билмирсян ня олуб?
- Билмирям...
- Баша саларлар билярсян...
Иълас йекунлашды. Dаьылышдылар. Сучу Щцсейн дя белини эютцрцб, памбыг суламаьа эетди. Арадан ики саат кечмямиш клубун гаршысында ики машын дайанды. Tахта гобурлу, онатылан тапанчалы зящмли адамлар тюкцлцшдцляр. Аз сонра шалвары дизиняъян чирмякли, айаглары палчыглы сучу Щцсейни милисионер габаьына гатыб эятирди. Ял-айаьыны йудуртдулар. Eвиндян айаггабысыны вя бир щяфтялик азугясини эютцртдцрцб машына миндирдиляр. Kиши чашыб галмышды. Eля щей
сорушурду:
- Ахы йолдаш Вязирова ня олуб ки?!
- Эедярсян йанына, юзцндян сорушарсан ки, сяня ня олуб?
Сучу Щцсейн о эедянди ки, эедиб, хябярсиз-ятярсиз...
***
Отуз йеддинин аъы бурульанларында беля мцрвятсиз, гансыз щадисяляр,
щябсляр чох олуб. Чох аиляляр башсыз галыб, еви талан олунуб. Ахшам аиляси иля
бирэя шам еляйиб йатан ата, сящяр “халг дцшмяни” чыхыб. Сумбатовларын, боршовларын, маркарйанларын, григорйанларын мурдар ялляри сучу Щцсейнлярин эцнащсыз ганыны ахыдыб. Щаггында сющбят ачдыьымыз ня Qамбай, ня дя Щейдяр
Вязировларын аилясиндян бир няфяр беля саь галмайыб. Сцрэцнляр, щябсханалар
онлары саьалмаз хястялийя йолухдуруб вахтсыз мящв етди.
1913-ъц илдян башлайараг юмрцнцн сонунадяк халгына сидг црякля хидмят
едян Щейдяр Вязиров бу эцня гядяр унудулмуш, йаддан чыхмышдыр. Азярбайъан Совет Eнсиклопедийасында онун ады щеч олмаса бир ъцмля иля дя хатырланмыр, хидмятляри нядянся данылыр. Онун унудулмаьынын илкин сябябляриндян бирини биз рус дилли сянядлярдя эюрцрцк. Чох вахт Qамбай Вязировла ону гарышыг салырлар. Rус дилли сянядлярдя Щейдяр ады да “Q” щярфиля йазылыр, Qамбай
да. Щяр икиси дя щярбчи олуб. Она эюря дя бир чох тядгигатчылар Щейдярин хидмятлярини бя’зян Qамбай Вязировун адына йазыблар. Бу эцня гядяр комиссар
Щейдяр Вязировун ня анадан олмасынын илдюнцмц гейд олунуб, ня дя онун
ады ябядиляшдирилиб.
Щейдяр Садыг оьлу Вязиров 1893-ъц илдя Нахчыванын гядим Нещрям кяндиндя зийалы аилясиндя анадан олуб. Илк ибтидаи тящсилини о вахтын габагъыл ма446
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ариф оъаьы олан “Tярбийя” адлы цсули-ъядид мяктябиндя алыб. Щейдяр Вязиров
щямин мяктябдя мяшщур ядябиййатшцнас Язиз Шярифля, театр хадими Rза Tящмасибля бирэя охуйуб. Мяктябин щамиси мяшщур маариф хадими Мяммяд
Tаьы Сидги иди.
Нахчыванда цсули-ъядид мяктябини битирдикдян сонра атасы Садыг, Мяммяд Tаьы Сидгинин мяслящяти иля балаъа Щейдяри Иряван семинарийасына гойур. Семинарийаны мцвяффягиййятля битирян Щейдяр 1913-ъц илдя эимназийанын
сяккизинъи синфиня имтащан верир. Биринъи Dцнйа Мцщарибяси башландыьына эюря аз мцддят эимназийада охуйан Щейдяр Вязиров сяфярбярлийя алынараг гыса мцддятли щярби мяктябдя тящсил алыр. 1915-ъи илин ийун айында кичик забит
рцтбяси иля Qалитсийа уьрунда дюйцшлярдя ясир дцшцр.
Цч ил алман ясирлийиндя галан Щейдяр Вязиров 1918-ъи илдя Rусийа иля Алманийа щярби ясирляри дяйишяндя йаралылар сырасында Tцркийядян кечяряк Qафгаза гайыдыр.
1918-ъи илин нойабрындан Азярбайъан Dемократик Rеспубликасынын Милли
Ордусунда кичик командирляр щазырлайан мяктябдя мцяллим ишляйир. 1920-ъи
илин апрел чеврилишиндян сонра Щейдяр Вязиров вя щярби мяктябин коллективи
болшевиклярин тяряфиня кечир. Щямин илин ийун айында о, партийа сыраларына гябул едилир.
Комиссар Щейдяр Вязиров бундан сонракы бцтцн шцурлу щяйатыны милли
щярби кадрларын щазырланмасына сярф едир. Ону “Щярбиййя мяктяби”нин ряиси
тя’йин едирляр.
Щяля ийирминъи иллярин сянядляри эюстярир ки, комиссар Щейдяр Вязиров командир шяряфини йцксяк тутмуш вя бу ады щюрмятля дашымышдыр. Онун бюйцк
баъарыгла рящбярлик етдийи Азярбайъан Бирляшмиш Щярби Мяктябинин
мцдавимляри Эцръцстанда меншевикляря, Eрмянистанда дашнаклара гаршы
щярби ямялиййатларда фяал иштирак етмишдир. Азярбайъан Ингилаб Kомитясинин
сядри Няриман Няримановун, Xалг Щярби вя Dяниз комиссары Ялищейдяр Qарайевин вердийи ямр вя сянядлярдя буну айдын эюрмяк олур.
Ялищейдяр Qарайевин Азярбайъан Мяркязи Иъраиййя Kомитясиня эюндярдийи 29 ийун 1920-ъи ил тарихли рапортда дейилир: “Мяним адымы дашыйан (щямин
иллярдя щярби мяктяб корпус командири Ялищейдяр Qарайевин адына иди Ш.Н.) щярби мяктябин ряиси йолдаш Вязиров Щейдяр Садыг оьлу мяктябин тяшкил олунмасындан бу вахтадяк юз вязифясини мцстясна фядакарлыгла йериня йетирир. Ишинин ющдясиндян баъарыгла эялян бир командир кими Щейдяр Вязировун
тялтиф олунмасыны хащиш едирям.
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Вязиров йолдаш башда олмагла мяктяб там тяркибдя Qуба, Эянъя вя Qазах гязаларында, щабеля Qарабаьда дашнаклара гаршы дюйцшлярдя бир нечя
курсантыны вя бир гырмызы командирини итириб. Мяктябин сонунъу йцрцшц Эцръцстана, Qызыл Ордунун Tифлися ирялиляйиши заманы олмушдур. Буна эюря дя
щярби мяктяб “Qырмызы байраг”ла тялтиф олунмушдур. Мяктябин командири
Щейляр Садыг оьлу Вязировун “Qырмызы Байраг” ордени иля тялтиф олунмасыны
лайиг билирям”.
Щейдяр Вязиров 1923-ъц илдя Гырмызы Байраг ордени иля вя 6197 нюмряли
Фяхри Фярманла тялтиф олунмушдур. Kомиссар Щейдяр Вязиров щярби сащядя
эюстярдийи фяаллыьа вя гязаларда бандитизмя гаршы мцбаризяйя эюря дяфялярля
гиймятли силащла мцкафатландырылмышдыр.
Rеспубликамыз цчцн аьыр илляр оланда Щейдяр Вязиров мярд, мцбариз дювлят хадимляри вя мяшщур эенералларымыз Яли аьа Шыхлински, Сямяд бяй Мещмандаров, майор Щаъы аьа Ибращимбяйли иля бирэя ишлямишдир. Ийирминъи иллярдя Азярбайъанда ишляйян эенерал-лейтенант Александр Tодорски сонралар
“Бакински рабочи” гязетиндя (22 феврал 1958-ъи ил) бир сыра эюркямли Азярбайъан оьулларынын явязсиз хидмятини хатырлайараг йазырды: “Илляр кечся дя мян
щяртяряфли щярби билийя малик олан, йарашыглы, вцгарлы Азярбайъанын о вахткы
щярби комиссары Щейдяр Вязирову йахшы хатырлайырам. Qялбян тямиз, халгыны
црякдян севян Щейдяр йорулмаг билмядян чалышган адам иди”.
Исте’дадлы сяркярдя, ССRИ Щярби Tящсил Мцяссисяляри Баш Идарясинин ряиси,
комкор И.E.Йакир 1925-ъи илин мартында щярби мяктяблярин вя Азярбайъан
дивизийасынын тактики щазырлыьыны йохламаьа эяляндя щярби милли кадрларын щазырлыьында Щейдяр Вязировун хидмятини хцсусиля гейд етмишдир.
Xатырладаг ки, щямин иллярдя Щейдяр Вязиров бир нечя мцщцм вязифядя ишлямишдир: Азярбайъан Сосиалист Шура Ъцмщуриййятинин Щярби комиссары иди.
О, щям дя мятбуатда щярби мювзуларда мараглы йазыларла мцнтязям олараг
чыхыш едирди. “Qызыл ясэяр” гязетиндя щярби тя’лимин кечирилмяси, щярби дярслярин
кейфиййяти, дюйцш тактикасы, щярби низамнамялярин щазырланмасы вя чапы барядя мараглы йазыларын мцяллифи иди.
Ъями 44 ил юмцр сцрмцш комиссар Щейдяр Вязировун бир щярбчи кими халгымыз гаршысында явязсиз хидмятляри вар. О, 1925-ъи илдя Эюйчай Qяза Иъраиййя Kомитясинин сядри, 1927-ъи илдя Загафгазийа Сосиалист Федератив Шура
Ъцмщуриййяти Xалг Торпаг комиссары, 1933-ъц илдя ися Азярбайъан ССR торпаг комиссары тя’йин едилир.
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Отузунъу иллярдя юлкядя Сталинин ъяза тядбирляри сянайени, кянд тясяррцфатыны, елм вя маарифи эцъдян салды. Совет Ордусу да, Азярбайъан милли дивизийасы да юзцнцн ян йахшы командирлярини итирди. Dивизийа командирляри Ъямшид
Нахчывански, Qамбай Вязиров, комиссар Шямистан Яййубов (Сары Шямистан
- Ш.Н), полковник Сейфулла Мещдийев, Муртуз Tалыбзадя, Абдулла Мяликов
кими оьуллар репрессийанын гурбаны олдулар.
1937-ъи илдя Азярбайъан ССR Xалг Tорпаг Kомиссарлыьынын цнванына
“Яксингилабчы буржуа, миллятчи-цсйанкар, террорчу-зийанкар тяшкилатын иши” адлы сахта бир иттищам йарадылды. Бу азмыш кими, шяхсян комиссар Щейдяр Вязировун ишиня бир сюз дя ялавя елядиляр: “Pантцркист”. DИН айры, НKВD ишчиляри
бу сюзц она эюря ялавя елядиляр ки, бу барядя комиссарла “допрос” апармаьа ялдя тутарлы “ясас” олсун. Ахы, Вязиров Биринъи Dцнйа Мцщарибясиндян гайыданда Tцркийядян кечиб эялмишди. Он сяккизинъи илдя мусаватын щярби мяктябиндя ишлямишди, цстялик дя онун мусават ордусунда бирэя ишлядийи забитлярин чоху Tцркийядя юзляриня сыьынаъаг тапмышдылар. Бу сахта иттищамларла комиссарлыьын бир нечя ямякдашы вя комиссар Щейдяр Вязиров аиляси иля бирэя
мящв едилди.
1937-ъи ил октйабрын 13-дян 14-ня кечян
эеъя эенерал Гамбай Вязировла бирэя 26
няфяр йцксяк рцтбяли азярбайъанлы щярбчи
эцллялянди.
1938-ъи илдя Миръяфяр Баьыровун
Москвайа эюндярдийи бир щесабаты охуйанда адамын инанмаьы эялмир. Tяяссцф ки, бу
фактдыр вя ян башлыъасы сяняддир. Она инанмамаьа щаггымыз йохдур. Орада йазылыр
ки, 32 район партийа комитясинин катиби, 28
район иъраиййя комитясинин сядри, 18 халг
комиссары вя мцавинляри, милли дивизийанын
88 командири вя щярби-сийаси ишчиляр щябс
едиляряк “халг дцшмяни” кими мящв едилмишляр.
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САЩИБЯ XАНЫМЛА СЮЩБЯT
Бакы, Ялясэяр Ялякбяров кцчяси,
Dадашовларын мянзили. Бура комиссар Солтанщямид Pашайевин кцрякяни
Xейрулланын евидир. Eшидяндя ки,
“37”нин щагсыз гурбаны олан комиссар Солтанщямид Pашайевин щяйат
йолдашы Сащибя ана гызы Rяфигя ханымэилдядир, нявя-нятиъялярини эюрмяйя эялиб, фикирляшдим ки, щяйат йолдашынын юмцр йолуну ондан йахшы билян
икинъи бир адам тапмаг щялялик гейри-мцмкцндцр. Щялялик она эюря дейирик ки, бизим йазымыздан сонра бялкя онунла бирэя ишляйян кечмиш щярбичилярдян кимся Солтанщямидин фяалиййятиндян даща ятрафлы мяктуб йазыб,
мя’лумат веряъяк.
Ону да хатырладым ки, Сащибя ана
Комиссар Солтанщямид Пашайев
(1898-1938)
1932-ъи илдян партийанын цзвц олуб. Яри
тутуландан ийирми цч ил сонра йенидян
ону партийа сыраларына бярпа едибляр.
- Сащибя ана, щяйат йолдашыныз Солтанщямид эцнащсыз олараг щябс едиляндя ушагларын нечя йашы варды?
- Оьлум Rяфигин 10 йашы варды. Ону чох тез итирдим, Rозанын 8, Eлмиранын
5, Rяфигянин ися ъями 1 йашы варды. Бир сюзля бир оьул, цч гыз анасы идим. Солтанщямид тутуландан сонра юзцмц итирмядим. Dяйанятими сахладым. Онлары
мин бир язиййятля дя олса бюйцтдцм. Охутдум, али тящсилли елядим. Tякъя ъийярпарам Rяфиги итирдим. Инди йедди нявям, дюрд нятиъям вар. Саь олсунлар,
аьыллы балаларды. Щамысы али тящсил алыблар. Tащир али тящсилли щякимдир, Эцлнаря
елмляр намизядидир.
- О вахтын гара эцнляриндян йаддашынызда ян чох щансы мягамлар галыб?
- 1926-ъы илдя Солтанщямидля аиля гурдуг. Xошбяхт дя йашайырдыг. О, комиссарлыгда ишляйирди. Eл-обада йахшы щюрмяти варды. Чох кечмяди, ону Шамахыйа щярби комиссар тя’йин етдиляр. Отуз йеддинъи ил эялиб чатды, эцндя бир
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хябяр чыхды: “Филанкяси апардылар, филанкяс халг дцшмяни чыхды”. Бу филанкяс
дейилянлярин дя щамысы щюрмятли, партийайа садиг, халгыны севян адамлар иди.
Щамы горху ичиндя, сяксякядя йашайырды. Ахшам олуб, гаранлыг дцшяндя, бир
шаггылты, бир сяс ешидяндя дейирдиляр ки, филанкяси апармаьа эялибляр. О “чорны
ворон” дейилян машын ня гядяр йахшы оьуллары апарыб мящв еляди. Eщ, узун
дярддир, бала.... Ня гядяр эцнащсыз адамларымыз “халг дцшмяни” лякяси иля
эцллялянди.
- Солтанщямид щябс едилян эцн, ил йя’гин ки, йадыныздыдыр. Бу мцдщиш щадися ня вахт олуб?
- 1937-ъи илин август айы иди. Dаща дягиг, августун 17-си иди. Мян балаларымла Сулут кяндиня эетмишдим. Солтанщямид дя ахшама гайытмалы иди. Шамахыда йыьынъаглары варды, лянэиди, эялмяди. Сящяриси Rозанын ад эцнц иди.
Tездян эялмяйя сюз вермишди. Kянддя, таныш мцяллимэиля эедиб патефону истядим, шянлянмяйя. Мин ъцр бящаня эятириб вермяди. Мяня чох мцяммалы,
икибашлы ъаваб верди. Kор-пешман эери гайытдым. Йолда милис ишчиси Яляшряфя
раст эялдим. Шамахыдан эялирди. Щал-ящвал тутмаг истядим. Башыны ашаьы салыб
хяъалятля биръя бунлары деди: “Dадашым Солтанщямиди тутуб апардылар”. Dаща сонрасы йадымда дейил...
Сящяриси йыьышыб Шамахыйа гайытдыг. Юйряндим ки, ону йыьынъаг вахты апарыблар. Онунла бирэя Шамахы Rайон Pартийа Kомитясинин биринъи катиби Xялфя
Щцсейнову, икинъи катиби Авалову, торпаг шю’бясинин мцдири Йуханову, алты
нюмряли шярабчылыг совхозунун директору Ялисащиб Мяммядову, район прокурору Ящмяд Ямирову, Pадар Kянд Советинин сядри Бабалы Бякирову да
щябс етмишдиляр...
Бир сюзля, Шамахы зийалыларына сцпцрэя чякирдиляр. Kимин евиндя яряб ялифбасы иля китаб, ялйазмасы тапылырдыса, пантцркист, панисламист дамьасы иля ъязаландырылыб щябс едилирди.
НKВD-нин сядри Шаbанбяйовдан евимизин ачарыны истядим. Qапымыза гыфыл вурмушдулар. Сумбатов-Tопуридзе дя орада иди. Мяня тярс-тярс бахыб:
“Dейясян, юз айаьынла эялмисян, рядд ол бурдан, бу саат сяни дя щябс едярям” дейиб юзцндян чыхды.
О эцндян щяйатымын фаъияси башлады....
- Сащибя ханым, Солтанщямидин “эцнащы” ня олду?
- Сонралар юйряндим ки, бир амбардары дюймякля Солтанщямидин цзцня шащид едибляр. Эуйа о дейиб ки, биз комиссарын кабинетиндя, евиндя тез-тез йыьынъаг кечирирдик. Kомиссар Pашайевин рящбярлийи иля силащлы цсйана щазырлашыр451
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дыг. О, бизя эцлля атмаьы юйрядирди. Kомиссар Pашайев мяни яскярлийя она эюря эюндярмяди ки, тяшкилатын ишиндя йахындан иштирак едирдим. Tяшкилата силащы
мян тапыб алырдым.
- Эюрцшмяйя неъя, иъазя верирдилярми?
- Йох. Айда ики дяфя “йемяк” эютцрцрдцляр. Йемяк, ярзаг апармаг гадаьан иди. Анъаг дяйишмяк цчцн палтара иъазя варды. Бир дяфя, бир няфяр ня
йолласа ондан бармаг бойда каьыз эятирди. Йазмышды ки, Сащибя, мян “халг
дцшмяни” дейилям. Мяним виъданым тямиз вя лякясиздир. Бунлары балаларымыза да баша сал ки, эюзцкюлэяли бюйцмясинляр. Цчцнъц дяфя далынъа эедяндя дедиляр ки, 20 ил щябс ъязасы кясилиб. Dалынъа да ялавя елядиляр ки, яриниз эцлляляниб, даща эялмяйя билярсиниз....
“Эцллялянмяк” сюзцнц ешидяндя аьлым башымдан чыхды. Щандан-щана юзцмц яля алдым. Dцшмянлярин ящатясиндя олдуьуму хатырладым. Kюрпялярими фикирляшдим. Саь олсун, йахын-узаг гощумлар, о чятин иллярдя эизли дя олса “халг
дцшмяни”нин аилясиня арха олдулар.
Солтанщямид Pашайевин юмрц йолдашы Сащибя ханым о аьрылы-аъылы илляря
гейрятля, киши дяйаняти иля дюзмцш, ювладлары Rозаны, Eлмираны, Rяфигяни бюйцдцб ярсяйя чатдырмыш, комиссар яринин, нцфузлу зийалы няслинин адына лайиг
вяфалы юмцр йашамышдыр.
Иллярин язабындан сачы гар кими аьармыш нурани Сащибя ана иля сющбят едяндя елимизин мцдрик сянаткары Аббасгулу аьа Бакыхановун сюзлярини хатырладым “Намуслу гадын киши цчцн еля бир сярвятдир ки, онун мисли йохдур”.
Ону да хатырладаг ки, Солтанщямид Ъябрайыл оьлу Pашайев 1898-ъи илдя Шамахыда зийалы аилясиндя дцнйайа эялиб. Илк тящсилини Шамахыдакы реалны мяктябиндя алан Солтанщямид сонралар Бакыдакы Азярбайъан щярбиййя мяктябини
битириб. Забит кими орду сыраларында сидг-црякля хидмят едян Солтанщямид
Баскал Qясябя Иъраиййя Kомитясинин сядри, Эюйчай щярби комиссарлыьында
комиссар кюмякчиси (1925-30-ъу иллярдя) ишлямишдир. Йахшы щярби фяалиййятиня
эюря дяфялярля мцкафатландырылан Солтанщямид мяшщур шаиримиз Мящяммяд
Щадинин доьмаъа халасы оьлудур.
Komissar Soltanhəmid Paşayev 1938-ci il yanvarın 3-dən 4-ə keçən gecə
güllələnmişdir.
1991-ъи ил.
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GENERAL CƏMŞİD XAN NAXÇIVANSKİ
(Sonuncu Kəngərli generalı)

Azərbaycan öz suverenliyi, tam
azadlığı barədə fikirləşirsə, o ilk
növbədə öz milli ordusu, Milli zabitləri
barədə fikirləşməlidir. Mən bunların
hamısını düşünürdüm.
İyirmi beş il öncə mən Azərbaycanda əvvəllər heç vaxt oxşarı,
analoqu olmayan ixtisaslaşdırılmış
hərbi orta məktəb yaratmaq haqqında
fikir irəli sürdüm. Bu məktəbi
yaratdıq. Doğrudan da, mənim
həyatımda gördüyüm işlər içərisində
bu addımı, bu işi, bu təşəbbüsü o
dövrdən artıq iyirmi beş il keçəndən
sonra özüm də yüksək qiymətləndirirəm.
Heydər Əliyev
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti
(1990-cı ildə verdiyi müsahibədən)
Hər şeyin ilki gözəl və yadda qalan olur. İlk müəllim, ilk general, ilk kosmonavt, ilk məhəbbət... Bunlar ilk övlad qədər şirin və əzizdir. Bu gün hərbi qüdrət
tariximizin zabit heyətindən söz düşəndə istər-istəməz general Cəmşid xan
Naxçıvanski adına hərbi liseyin məzunlarını yada salırıq.
Fəxr etməliyik ki, Cəmşid xanın "şinelindən çıxmış" bu zabitlər suveren
Azərbaycan Milli Ordusunun sıralarında torpaqlarımızın qəsbkarlardan
təmizlənməsi uğrunda şərəflə vuruşmuşlar.
1918-ci ilin iyun ayında məşhur sərkərdəmiz Əli ağa Şıxlinski Gəncədə Milli
yunkerlər məktəbinin banisi olmuşdur. Totalitar rejimin məngənəsində ikinci
dəfə belə bir məktəbin 1971-ci ildə yaradılması Heydər Əliyevə qismət oldu.
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Əlbəttə, o dövrün acı abı-havasını udanlar yaxşı bilirlər ki, həmin illərdə Milli
zabit heyətinin yetişdirilməsi üçün nəinki məktəb açmaq, hətta bu barədə
fikirləşmək belə böyük cəsarət və risk tələb edirdi. Bütün zamanlarda xalqını
düşünən Heydər Əliyev haqlı olaraq millətimizin sonsuz məhəbbətinə layiq
şəxsiyyətdir.
Cəmşid xan Naxçıvanski Kəngərli nəslindən olan axırıncı generaldır. Onun
general babaları Ehsan xan, Kəlbalı xan, Hüseyn xan və İsmayıl xan qoca
yaşlarında öz əcəlləri ilə vəfat ediblər. Tale Cəmşid xana cəmi qırx üç il ömür
qismət elədi. Onun da 26 ilini hərbi fəaliyyətdə keçirdi. Ömrünün ən qaynar
çağında otuzuncu illərin haqsız qurbanlarından biri oldu. Günahı da bu idi ki,
qardaşı Davud xan və Kəlbalı xan İranda şah qvardiyasında xidmət edirdi. Guya
Cəmşid xanın da başçılıq etdiyi "casus təxribatçı dəstəsi" də onlarla sıx əlaqə
saxlayırdı. Azərbaycanda Şura hökuməti qurulanda hər iki qardaş rəsmi şəkildə
icazə alıb İrana getmişdilər. Tezliklə İran ordusunda ad-san qazanıb yüksək rütbə
almışdılar. Lakin otuzuncu illərdə şahənşah onlara inamını itirdi. Səbəbi
qardaşları Cəmşid xan Naxçıvanskinin Qızıl Orduda briqada komandiri olması
idi. Vaxtilə onların ata-babaları rus qoşunlarının tərkibində İran ordusuna qarşı
vuruşmuşdular. Görünür, şahənşaha bu məlumatda da çatdırılıbmış... Ona görə
də şah onları güllələtdirdi. Bu tayda, 1938-ci ilin mayında Cəmşid xan həbs
edildi. Həmin ilin avqustun 26-da güllələnəndə artıq dörd il əvvəl qardaşları
İranda qətlə yetirilmişdi. Onda C. Naxçıvanski Moskvada M. Frunze adına Ali
Hərbi-Siyasi Akademiyanın Ümumi Taktika kafedrasının rəisi kimi yüksək
vəzifədə işləyirdi.
1938-ci il avqustun on ikisində "Sovet Hökumətinin qatı düşməni, müqəssir"
Cəmşid xan Naxçıvanskiyə olunan ittihamnamədən:
Birinci: — Azərbaycan Milli Mərkəzi adlanan Azərbaycan antisovet millətçi
təşkilatın fəal iştirakçısıdır. O, təşkilata Qarayev tərəfindən cəlb olunmuşdur.
İkinci: — Azərbaycanda Sovet hökumətinin devrilməsi planının
hazırlanmasında və Azərbaycanın Sovet İttifaqından ayrılmasında fəal iş
aparmış, Azərbaycanda hərbi üsyan planını şəxsən özü hazırlamışdır.
Üçüncü: — İran ordusunda xidmət edən qardaşı, mühacir Kəlbalı xanla əlaqə
saxlamışdır. Azərbaycanda üsyan başlarkən mühacirlərdən ibarət kömək
məqsədilə qardaşına hərbi dəstələr göndərmək tapşırığını vermişdir.
Dördüncü: — 1931-ci ildə həbsdən azad olunduqdan sonra Moskvaya
gələrək Qarayevlə yenidən əlaqə yaratmışdır. Azərbaycan Milli Mərkəzində antisovet fəaliyyətini daha da gücləndirmiş və mərkəzin işlərində yaxından iştirak
etmişdir.
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Beşinci: — Antisovet hərbi qəsdlə bilavasitə əlaqə saxlamış və onlara
Azərbaycan Milli Mərkəzinə konkret kömək göstərəcəyi barədə razılıq
vermişdir.
Altıncı: — 1921-ci ildən 1926-cı ilə kimi casusluqla məşğul olmuş, Az.
Pambığının keçmiş sədri Məmməd Hacıyev vasitəsilə qardaşı Kəlbalı xana ordu
barəsində (RKKA) tam məxfi məlumatlar vermişdir.
Bu ittihamnamələrdən on dörd gün sonra SSRİ Ali Məhkəməsinin Hərbi
Kollegiyası bağlı məhkəmə iclası keçirdi. Hərbi Kollegiyanın sədri V.V. Ulrixin
və üç nəfərin şahidliyi ilə cəmi 15 dəqiqə çəkən məhkəmə iclası saat 1250-də
general Cəmşid xan Naxçıvanskiyə ölüm hökmü oxudu. Hökm oxunandan
sonra ona son sözünü deməyi təklif etdilər. Döyülüb ağır yaralar almış Cəmşid
xan kəkələyə-kəkələyə danışmağa utandı. Bir də ki, şər və iftira dolu ölüm
hökmü kəsiləndən sonra vida sözünü deməyi xan kimi qüruruna sığışdırmadı.
Həmin gecə onu Moskvada güllələdilər...
***
“Onun dalınca gecə gəldilər. Axtarış aparmaq üçün şahid gərək idi. Dalandar
şahidlik etməkdən boyun qaçırdı: "Kim olsaydı gedərdim, bircə Naxçıvanskidən
başqa. Mən onun gözünə necə baxaram?" Həbs barədə orderlə qara "Emkada"
gələnlərdən biri pillələri tələsik qalxdı. Qapını açan ev sahibəsinə hövlanak dedi:
"Qiymətli nəyiniz varsa, gizləyin". Qızıl ordunun xan nəsilli briqada komandiri
Cəmşid Naxçıvanski pula, mala qətiyyən tamah salmayan, bir insan idi.
Vidalaşarkən o, qızı Aliyənin yuxulu gözlərindən öpdü, arvadını bağrına
basdı: "Özündən və uşaqlardan muğayat ol. Mənim heç bir günahım yoxdur.
Tezliklə qayıdacağam" dedi.
O, uzun illər keçəndən sonra qayıtdı. Qayıtdı ki, xalqın yaddaşında əbədi
qalsın" (Qreqori Akselrod, "Xan nəsilli briqada komandiri", "Nedelya" qəzeti №
17, 1988-ci il).
Repressiya illərində haqsız güllələnən briqada komandiri Cəmşid xan
Naxçıvanski, diviziya komandiri Qambay Vəzirov, komissar Heydər Vəzirov,
Cabir Əliyev, polkovnik Cəlil Əliyev, Seyfulla Mehdiyev, Qalib bəy Vəkilov və
Soltanhəmid Paşayevin sənədləri ilə tanış olanda, sağ qalan müasirlərdən gener1. Ъямшид ханы антисовет миллятчи тяшкилатын фяал цзвц кими биринъи дяфя 1931-ъи ил февралын
22-дя Загафгазийа Баш Сийаси Идарясинин хцсуси шюбяси Тифлисдя щябс етмишди - Ш.Н.
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al-mayor Akim Abbasovun, professor Əyyub Əsgərovun və onların ailə
üzvlərinin xatirələrini dinləyəndə yanıb-yaxılırsan. Adamı yandıran odur ki, bu
igid komandirlərin fəaliyyətində yeni quruluşa qarşı hardasa zərrəcə inamsızlıq,
səhv və büdrəmələr tapa bilmirsən. Bəs haqsız qan niyə axıdılıb, onların ailələri
sürgünlərdə niyə min bir əziyyət çəkib? Stalinin əshabələri — Beriya, Bağırov
belə görkəmli hərbi xadimlərimizi qanlı "təmizləmə" maşınında niyə məhv
ediblər?
Suallar, suallar... Onlara cavab tapmaq çətindir.
Otuzuncu illərdə bağları doğradılar ki, bəylər salıb, bəhrəsini yemək olmaz.
Mülkləri uçurdular ki, ağalardan, xanlardan qalıb. Məscidləri bağlayıb
Allahsızlar ittifaqı yaratdılar. Oğulları həbs edib öldürdülər ki, nəsli bəy olub,
xan olub. Müsavat hökumətinə qulluq edib.
Bu gün tarix bu səhvləri etiraf edərək otuz-qırxıncı illər dövründə və əllinci
illərin əvvəllərində repressiya qurbanlarına bəraət verir. Onların şərəfinə abidələr
ucaldır, küçələrə, meydanlara adları verilir. Nəhayət, gənc nəsil gec də olsa
görkəmli ata-babalarının xatirəsi önündə mənəvi borcunu yerinə yetirir.
Heç bir "casus-təxribatçı dəstəsi" olmayan (əslində belə bir dəstə yox idi),
İrandakı qardaşları ilə heç vaxt məktublaşmayan Cəmşid xan da o vaxt çox adi
bir hala çevrilən müdhiş cəzanın qurbanı oldu.
Amma döyməklə, saatlarla ayaqüstə ac-susuz saxlamaqla Cəmşid xanı
əydilər. Məcbur elədilər ki, yalançı-iftiraçı faktlara qol çəksin.
Onu da qeyd etmək lazımdır ki, Cəmşid xanın verdiyi dindirilmə
“Protokol”unda söhbət 1921-1930-cu illərə aiddir. O illərdə “Protokol”da adı
çəkilən adamlar Sovet hakimiyyəti əleyhinə əks fəaliyyət göstərə bilməzdilər.
Əliheydər Qarayev, Cingiz İldırım, Qəzənfər Musabəyov, Həmid Sultanov və
başqaları bolşevik hökumətinə sidq ürəklə xidmət edir və bu yeni hökumətə
ürəkdən inanırdılar.
Bu yalan iftiraları 1938-ci ildə Cəmşid xanın boynuna qoymaqda məqsəd
Azərbaycanın bir qrup yüksək rütbəli zabitlərini və ziyalılarını onun əli ilə məhv
etmək idi.
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Həbs olunmuş Cəmşid xan Cəfərqulu xan oğlu
Naxçıvanskinin dindirilmə
PROTOKOLU
1938-ci il 12 avqust tarixindən Cəmşid xan Cəfər xan oğlu Naxçıvanski,
1895-ci il təvəllüdlü, Naxçıvan şəhərində doğulub, milliyyətcə azərbaycanlı,
SSRİ vətəndaşıdır, bitərəfdir, xan ailəsində doğulub, çar ordusunda podpolkovnik rütbəsində olub, Müsavat ordusunda alaya komandanlıq edib. 1930cu ildə XDSİ orqanları tərəfindən həbs olunub. Həbsə qədər Frunze adına
Akademiyanın taktika kafedrasının müəllimi – FKQO-nun briqada komandiri
olub
Sual: 1930-cu ildə Siz XDSİ orqanları tərəfindən həbs olunmuşdunuz.
Danışın, Siz nəyə görə həbs olunmuşdunuz?
Cavab: 1930-cu ildə Azərbaycan diviziyasının komandiri olarkən XDSİ
orqanları tərəfindən həbs edilmişdim, bir neçə ay istintaq altında saxlanılmış,
sonra isə azad edilmişdim.
Mənim guya antisovet Azərbaycan milliyyətçi təşkilatının iştirakçısı olduğum
haqda mənə qarşı ittihamlar irəli sürülmüşdü.
Suala: Siz o zaman özünüzün antisovet işinizi etiraf etdiniz?
Cavab: Xeyr, çünki mən heç bir antisovet Azərbaycan milliyyətçi təşkilatının
iştirakçısı olmamışam.
Sual: Siz Müsavat ordusunda hansı vəzifədə xidmət etmisiniz?
Cavab: Mən Müsavat ordusunda onun təşkilinin başlanğıcından 1920-ci
ilədək süvari alayının komandiri vəzifəsində xidmət etmişəm. 1920-ci ildə mən
sovet hakimiyyətinin tərəfinə keçdim.
Sual: İstintaq sizi antisovet Azərbaycan milliyyətçi təşkilatının fəal iştirakçısı
kimi ifşa edən kifayət qədər yoxlanılmış materiallara malikdir.
İnadkarlığı buraxmanızı və özünüzün cinayətkar fəaliyyətiniz haqqında
danışmağınızı tələb edirik.
Cavab: Bundan sonra da inadkarlıq etməyi mənasız sayıram, çünki istintaqın
məni ifşa edən kifayət qədər materiallara malik olduğunu görürəm: Mən
həqiqətən də Azərbaycan Milli Mərkəzi adlı antisovet Azərbaycan milliyyətçi
təşkilatının (AMM) iştirakçısıyam.
Sual: Azərbaycan Milli Mərkəzinə kim tərəfindən, nə vaxt və hansı şəraitdə
cəlb olunmusunuz?
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Cavab: Azərbaycan Milli Mərkəzinə mən 1924-cü ildə Azərbaycan (B)
KFMK-nin keçmiş katibi – Qarayev tərəfindən cəlb olunmuşam. Düzəliş edərək
deməliyəm ki, Qarayev tərəfindən mənə təsir edilməsi xeyli əvvəl başlanmışdı.
O təqribən 1921-ci ildə, mənim onunla ilk dəfə tanış olduğum vaxta aiddir.
1921-ci ilin sentyabrında Qarayev Azərbaycanın hərbi işlər xalq komissarı
təyin edildikdən sonra o, məni öz yanına çağırdı və Azərbaycan diviziyasına
komandanlığı qəbul etməyi təklif etdi (buna qədər mən Azərbaycan hərbi
məktəbinin təsərrüfat müdiri vəzifəsində işləyirdim). Mən imtina etməyə
çalışdım, Qarayev məni hədələdi və mən diviziyanı qəbul etdim.
Bu vəzifəyə qədəm qoyduqda mən Qarayev tərəfindən böyük dəstəklə
qarşılandım və onun mənə qarşı münasibəti çox diqqətli idi. Bu cür yaxşı
münasibətlə o, məni ələ aldı və mən, ona sadiq adam oldum.
Söhbətlərdə Qarayev həmişə keçmiş xan və müsavatçı kimi mənim FKQO
sıralarındakı vəziyyətimin möhkəm olmadığını təlqin etməyə çalışırdı. 1924-cü
ilə qədər bunlar bu cür davam edirdi.
1924-cü ildə söhbətlərin birində o, mənə xəbər verdi ki, Azərbaycanda
Azərbaycan Milli Mərkəzi (AMM) adını daşıyan antisovet milliyyətçi təşkilatı
mövcuddur, ona daxil olmağı təklif etdi ki, buna da mən öz razılığımı verdim.
Sual: Azərbaycan Milli Mərkəzinin məqsədləri konkret olaraq nədə ifadə
olunurdu?
Cavab: Azərbaycan Milli Mərkəzi sovet hakimiyyətinin devrilməsi,
Azərbaycanın Sovet İttifaqından ayrılması və Azərbaycanda, başda milli burjua
hökuməti olmaqla kapitalist ictimai quruluşunun bərpa olunmasını qarşısına əsas
məqsəd kimi qoyurdu.
Sual: Bu düşmən, antisovet məqsədin hansı üsulla həyata keçirilməsi
düşünülürdü?
Cavab: Silahlı üsyan yolu ilə.
Sual: Bunun üçün nə edilmişdi?
Cavab: Silahlı üsyanın hazırlanması üçün Azərbaycan Milli Mərkəzi
tərəfindən böyük iş görülmüşdü; üsyana hazırlıq işinə başçılıq edən və üsyan
zamanı ona rəhbərlik edəcək Hərbi Mərkəz yaradılmışdı.
Sual: Bu Hərbi Mərkəzə kim daxil idi?
Cavab: Hərbi Mərkəzi heyətinə bu şəxslər daxil idi. Çingiz İldırım, Mən –
Naxçivanski və Qalib bəy Vəkilov.
Sual: Silahlı üsyanın hazırlanması üçün Azərbaycan Milli Mərkəzinin və
Hərbi Mərkəzin gördüyü iş haqqında ifadə verməyinizə davam edin.
458

ЭЦЛЛЯЛЯНМИШ АЗЯРБАЙЪАН ЭЕНЕРАЛЛАРЫ

Cavab: Hərbi Mərkəz silahlı üsyanın öz iclaslarından birində müzakirə edilən
və təsdiqlənən əsaslı planını işləyib hazırladı. Bu iclas Çingiz İldırımın,
Ordubadskinin, mənim – Naxçıvanskinin, Q.Vəkilovun da orada olduğu, Çingiz
İldırımın mənzilində baş verirdi. Silahlı üsyanın hazırlanması planı haqqında
məlumatı mən, Naxçıvanski, hazırlayırdım. Silahlı üsyanın planı aşağıdakılardan
ibarət idi.
Silahlı üsyan SSRİ-nin qərbdə və ya şərqdə aparacağı müharibənin başlanğıcı
ilə eyni vaxtda başlamalı idi. Məlum idi ki, müharibənin başlanması ilə ikinci
Stepin diviziyası Azərbaycandan gedirdi. Azərbaycanda Azərbaycan atıcı
diviziyasından başqa Azneftin mədənlərini və Xəzər donanmasını qoruyan DSİnin iyirmi dördüncü alayı da qalırdı.
Şəhərin tutulması planına əsasən ilk növbədə AzDSİ-nin 24-cü alayını
tərksilah etmək və dövlət idarələrini, poçtu və teleqrafı ələ keçirmək nəzərdə
tutulurdu, şəhər sektorlara bölünürdü.
Bu məqsədlərin yerinə yetirilməsi üçün Hərbi Mərkəzin sərəncamında
Azdiviziyanın iki altıncı alayı, Azdiviziyanın artilleriya alayı, istehkamçı
bölüyü, rabitə batalyonu və Azdiviziyanın süvari eskadronu var idi. Əgər say
tərkibi mənasında hər şey, az və ya çox dərəcədə, yaxşı idisə sosial və milli tərkib
mənasında heç də hər şey yaxşı deyildi. Demək lazımdır ki, Azdiviziyanın 3-cü
Bakı alayının 50 %-dən çoxu ruslardan və 60-70 %-dən də çoxu fəhlələrdən
ibarət idi. Diviziyanın başqa hissələrində də həmçinin, fəhlələrin və qeyri-türk
milliyyətli əsgərlərin faizi çox idi. Buna görə də rus əsilli qızıl ordu əsgərlərinin
azaldılması hesabına diviziyanın türk heyətini artırmaq ən vacib məsələ hesab
olunurdu.
Azərbaycan diviziyasının əsgər heyətinin hazırlanması üçün xüsusi işin
aparılması tələb olunmurdu. Çünki əsas istinad qızıl ordu əsgəri – türkün
təbiətinə, onun böyük rəisə sonsuz etibarına edilirdi.
Buna görə də, mənə tapşırılmış olan, komandir kadrlarının seçilməsi məsələsi
əsas kimi qarşıda dururdu. Bu məsələni həll etmək mümkün oldu.
Artilleriya alayının başında keçmiş Müsavat və çar orduları zabiti Novruzov
dururdu; alayın qərargahının rəisi də həmçinin Müsavat və çar ordularının
keçmiş zabiti olan Şahtaxtinski və nəhayət alay komandirinin köməkçi keçmiş
zabit Dagirov idi.
1. Полковник Мяммяд Кярим оьлу Вейсов (1900-1972) М.В. Фрунзе вя В.И. Ленин адына
Али Щярби Академийаны битирмишдир. Отуз йеддинъи илдя щябс олунмуш, эцнащсыз олараг
доггуз ил Сибир сцрэцнц чякмишдир - Ш.Н.
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Digər alaylarda da dördüncü Azərbaycan alayının komandiri keçmiş Müsavat
zabiti İsmayılov, birinci atıcı alayın qərargah rəisi Mirzəyev, süvari eskadronunun komandiri Abdullabəyov kimi etibarlı şəxslər var idi.
Bu məsələdən başqa əhalidə silahın toplanması və əhalinin özünün üsyana
hazırlaşdırılması məsələsi də qaldırılırdı.
Sual: Hərbi Mərkəz bu məsələni həll etməyi necə bacardı?
Cavab: Hərbi Mərkəz bu məsələnin öhdəsindən belə bir şəkildə gəldi.
Demək lazımdır ki, Azərbaycanda silahın olmadığı ev yox idi. Bu silah 19171920-ci illər dövründən qalmışdı və bu silah əhaliyə öz mülkiyyətini quldurlardan qorumaq üçün lazımdır bəhanəsi ilə 1930-cu ilə qədər əhalidən
yığılmamışdı. Ondan başqa Osoaviaxim təşkilatının hesabına silahın yeni
toplanması həyata keçirilirdi. Bu iş Qarayevin Osoaviaxim təşkilatının sədri
olması səbəbi ilə asanlaşmışdı.
Osoaviaxim xətti ilə və Qarayevin təşəbbüsüylə tək Bakının deyil, həm də
Azərbaycan rayonlarının əhalisinin üsyana hazırlanması üzrə böyük iş
aparılmışdı. Bu məqsədlə Bakı şəhərində «fəhlə təşkilatları» pərdəsi altında
«fəhlə batalyonları» təşkil olunmuşdu. Bu batalyonların sayını mən dəqiq
xatırlamıram, ancaq, hər halda bu rəqəm kifayət qədər böyük idi. Silahlar bu
batalyonların döyüşçülərinin əlində idi. Silahın qeydiyyatı pis idi və onun böyük
miqdarda oğurlanması baş verirdi.
Azərbaycanın rayonlarında silahlı dəstələrin yaradılması işi, başlıca olaraq,
kütlələrin sovet hakimiyyəti əleyhinə təşviq edilməsi xətti ilə gedirdi. Türk
əhalisinin aşağı mədəni səviyyəsi, həmçinin, Azərbaycan Mərkəzinin işçilərinin
kolxoz quruculuğunda yaratdığı bəzi ifratçılıqlar da nəzərə alınırdı. Əhalinin
silahla təmin olunması da, həmçinin, başlıca olaraq. Osoaviaxim hesabına
aparılırdı. Hərbi əmlakı daşıyan əsgəri nəqliyyata hücum edilərək silah və
sursatın aparıldığı hallar olurdu. Bu dəstələrin yerlərdəki say vəziyyəti haqqında
mənə heç nə məlum deyil, hər halda onların da sayı həmçinin, Bakının özündəki
qədər çox idi.
Sual: Sovet hakimiyyətinin devrilməsində Siz əksinqilabın ancaq daxili
qüvvələrinə ümid edirdiniz?
Cavab: Azərbaycanda Sovet hakimiyyətinin devrilməsinin təşkilində
Azərbaycan mili mərkəzi, öz qüvvələrindən əlavə, İran tərəfindən ediləcək
köməyə də ümid edirdi.
Bu kömək ilk növbədə İran ərazisində Azərbaycan mühacirlərindən təşkil
olunmuş dəstələrdən ibarət olmalı idi.
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Bu dəstələrin formalaşdırılması İran hökuməti tərəfindən Kalbalı xan
Naxçıvanskiyə – mənim qardaşıma həvalə edilmişdi. Demək lazımdır ki, bütün
mühacirət İran hökuməti tərəfindən sərhədyanı zolaqda məskunlaşdırılırdı. Silah
onlardan nəinki alınmırdı, həm də əksinə, əhalinin tam silahlandırılması üçün
tədbirlər görülürdü.
Beləliklə, sərhəddə istənilən dəqiqə onu keçməyə hazır olan, daimi döyüş
hazırlıqlı, olduqca böyük döyüş bacarığına malik dəstələr yerləşirdi.
Bu dəstələrin məqsədi sərhədi keçdikdən sonra müəyyən məntəqələrə
yönələrək üsyançıların onların ətrafında birləşəcəyi özək rolunu oynamaq idi.
Buna görə də bu mühacir dəstələri ərazi əlamətinə görə formalaşdırılırdı.
Bu köməkdən əlavə Azərbaycan Milli Mərkəzi İran hökuməti ilə lazım
gəldikdə nizami qoşunlarla da yardımın edilməsi barədə danışıqlar aparırdı.
Ancaq bu danışıqlar mənim xəbərim olmadan aparılırdı.
Sual: İranla konkret olaraq kimin vasitəsilə əlaqə saxlanılırdı?
Cavab: İran hökumətinə meyllənmənin mövcudluğu mənə Firuz bəy
Ordubadskidən məlum idi. Danışıqları konkret olaraq kimin apardığı mənə
məlum deyil. Mən şəxsən ancaq Kalbalı xanla əlaqə saxlayırdım. Bu əlaqə
xidməti işlərinə görə tez-tez İrana gedən Azərpambığın keçmiş sədri Hacıyev
vasitəsilə saxlanılırdı. Əlaqə hücum olacağı halda birgə fəaliyyətin işlənib
hazırlanması üçün lazım idi. Kalbalı xan, mən yuxarıda göstərdiyim kimi,
Azərbaycan mühacirləri arasında çox tanınmışdı və onlardan müharibə vaxtı
Azərbaycan ərazisinə ötürülməli olacaq dəstələr formalaşdırmalı idi. Bu dəstələr
ətrafında üsyançıların qruplaşa biləcəkləri özək olmalı idilər.
Sual: İstintaqa məlumdur ki, Azərbaycan Milli Mərkəzi Azərbaycanın bir sıra
rayonlarında silahlı antisovet çıxışları hazırlayaraq həyata keçirmişdir. Bu
məsələ haqqında Sizə məlum olanların hamısını danışmanızı tələb edirik.
Cavab: Mən yuxarıda göstərdiyim kimi, AMM Azərbaycanın rayonlarında
üsyanların hazırlanması üzrə olduqca böyük iş aparırdı. Hazırlıq əhalidə olan
gizlədilmiş silahın onlardan alınmaması, rayonların Osoavixim silahları ilə
təmin edilməsindən ibarət idi. Həmçinin, quldurların geniş şəkildə amnistiya
edilməsi (leqal vəziyyətə keçirilməsi) işi də aparılırdı, hərçənd, bu tədbir özünü
doğrultmadı. Bir qayda olaraq, fürsət düşən kimi amnistiya olunmuş quldurlar
yenidən silaha əl atırdılar. Silahlı üsyanın, mən göstərdiyim kimi, qərbdə və ya
şərqdə aparılacaq müharibə dövründə başlanması düşünülürdü. Ancaq
müharibənin başlanması uzadıldığından AMM 1930-u ilin əvvəlində silahlı
üsyana başlamağı qərara aldı.
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Üsyanın yatırdılması üçün rus qoşunlarının Bakıdan çıxardıldığı halda
Bakının özündə də üsyana başlamaq üçün üsyana daha ucqar rayonlardan
başlamaq qərara alınmışdı.
Bu üsyanlar kifayət qədər nizamlı şəkildə deyil, böyük fasilələrlə başlamışdı
ki, buna görə də tez bir zamanda yatırdıldı. Silahlı üsyanlar Naxçıvanda,
Qarabağda, Zaqatalada, Nuxada və Ağdaşda baş verirdi. Şəxsən mən bu üsyanlara rəhbərlikdə iştirak etmirdim.
Sual: Azərbaycan Milli Mərkəzinin iştirakçısı kimi özünüzün sonrakı
cinayətkar fəaliyyətiniz haqqında danışın.
Cavab: Azərbaycanın yuxarıda göstərilən rayonlarındakı uğursuz silahlı
çıxışlardan sonra bizim fəaliyyətimiz XDSİ orqanları tərəfindən aşkar edildi və
AMM-nin iştirakçılarının çoxu, mən də həmçinin həbs olundu. Bir neçə aylıq
həbsdən sonra mən azad edildim, orduya bərpa olundum və 1931-ci ildə
Moskvaya Frunze adına Akademiyaya təhsil almaq üçün yola düşdüm. Bu andan
başlayaraq mənim bütün antisovet fəaliyyətim dayandı. Çünki mən Moskvada
yaşayırdım və Azərbaycan Milli Mərkəzinin iştirakçıları ilə heç bir əlaqə
saxlamırdım.
Sual: Yalandır! Siz bütün dövr ərzində Qarayevlə əlaqə saxlayır və antisovet
fəaliyyəti aparmaqda davam edirdiniz.
Cavab: Bəli, həqiqətən mən Qarayevlə əlaqə saxlayırdım. Mənim onunla
tamamilə təsadüfi xarakterli bir neçə görüşüm olub. Ancaq hər hansı bir antisovet fəaliyyəti aparmamışam. Bunu mən qətiyyətlə inkar edirəm.
Sual: Naxçıvanski, Sizə təklif edirik ki, öz fəlsəfi mühakimələrinizi
qurtarasınız. 1931-ci ildən həbs gününə qədər Sizin Moskvadakı fəaliyyətiniz
bizə yaxşı məlumdur. Özünüzün 1931-ci ildən indiyədək olan dövrdə antisovet
fəaliyyətinizə dair ifadələrinizə başlayın.
Cavab: Həbsdən azad edildikdən və Moskvaya gəldikdən sonra mən 1931-ci
ildə yenidən öz əksinqilabi fəaliyyətimə başladım. Məni bu işə 1930-cu ildən
Moskvada işləyən AK(b)RMK-nin keçmiş katibi Əliheydər Qarayev cəlb
etmişdi
Əliheydər Qarayevlə mənim görüşüm 1931-ci ilin qışında, biz Azdiviziyanın
siyasi bölməsinin keçmiş rəisi Ələkbərovun dəfnində görüşdükdə onun məni
dəvət etdiyi mənzilində baş verdi.
Söhbətin təfərrüatları yadımda deyil, ancaq onlar onun məni öz əksinqilabi
fəaliyyətimi davam etdirməyim üçün dilə tutmağından ibarət idi. Qarayev
göstərirdi ki, hal-hazırda mövcud olan Azərbaycan Milli Mərkəzi, 1930-cu ildə
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dağıdılmışla müqayisə edilməyəcək dərəcədə, güclü təşkilatdır və bu təşkilatın
nəzərdə tutduğu iş etibarlıdır. Bu haqda təşkilata daxil olan şəxslərə əsasən fikir
yürütmək olar.
Sual: Azərbaycan milliyyətçi təşkilatının iştirakçıları olan şəxslərdən kimin
adını Qarayev Sizə dedi?
Cavab: Qarayev mənə bu soyadlarını dedi: Ruhulla Axundovun, Mirzə
Davud Hüseynovun, Qəzənfər Musabəyovun, Hüseyn Rəhmanovun, Dadaş
Bünyadzadənin, Həmid Sultanovun, Həbib Cəbiyevin, Axundzadənin,
Əfəndiyevin, Talıblının və d.
Mən ona öz razılığımı verdim və bununla da bizim söhbətimiz sona yetdi.
Demək lazımdır ki, o, soyadlarının çoxunu mən onunla işləməyə öz razılığımı
verdikdən sona mənə dedi.
Sual: Sizin milliyyətçi təşkilatınız hansı əksinqilabi qruplarla blok
yaratmışdı?
Cavab: 1931-ci ildə Qarayevdən mənə məlum oldu ki, Azərbaycan Milli
Mərkəzi sağtrotskiçi mərkəzlə əlaqədədir.
Sual: Azərbaycan Milli Mərkəzinin sağtrotskiçi mərkəzlə əlaqəsi nədən
ibarət idi?
Cavab: Azərbaycan Milli Mərkəzinin sağtrotskiçi mərkəzlə əlaqəsi haqqında
məni məlumatlandırdıqda Qarayev göstərdi ki, danışıqlar sağtrotskiçi mərkəzin
nümayəndələri Buxarin və Rıkovla o – Qarayev, Ruhulla Axundov və Mirzə
Davud Hüseynov tərəfindən aparılırdı. Bu danışıqlar zamanı birgə iş haqqında
razılaşmaya nail olundu. Bu birgə iş partiya və hökumətlə birgə mübarizədən,
həmçinin, Azərbaycan Sovet İttifaqından ayrılmasına razılıq verilməsindən
ibarət olmalı idi. AMM-in partiya və hökumətlə birgə mübarizə üzrə işdəki rolu,
başlıca olaraq, xalq təsərrüfatının bütün sahələrində (başlıca olaraq, neft
təsərrüfatında) ziyankarlığın təşkilindən və Azərbaycanda üsyanın hazırlanmasından ibarət olmalı idi.
Bu mərkəzlər arasında daimi əlaqəni 1930-cu ildən daimi olaraq Moskvada
yaşayan Qarayev həyat keçirirdi.
Sual: Onunla görüşdükdə Qarayev Sizi daha nə haqqında məlumatlandırdı?
Cavab: Elə bu söhbət əsnasında Qarayev məni Azərbaycan Milli Mərkəzinin
Azərbaycandakı sovet hakimiyyətinin devrilməsindən, burjua-demokratik
quruluşun bərqərar edilməsindən və Azərbaycanın Sovet İttifaqından
ayrılmasından ibarət olan proqrammı haqqında məlumatlandırdı. Bu məqsədin,
həmsərhəd dövlətlərdən biri ilə aparılacaq müharibə ilə eyni vaxtda başlayacaq
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silahlı üsyanın köməyi ilə həyata keçirilməsi düşünülürdü. Həm də təkcə
Azərbaycanda təcrid edilmiş halda deyil, Gürcüstan və Ermənistanla birlikdə,
çıxışların olması düşünülürdü. Demək lazımdır ki, o dövrdə (1931-ci il) bu
razılığa tam şəkildə gəlinməmişdi.
Sual: Azərbaycan Milli Mərkəzinin Gürcüstan və Ermənistanın milliyyətçi
təşkilatları ilə razılaşması nə vaxt və məhz kimin vasitəsi ilə həyata
keçirilmişdir?
Cavab: Bu danışıqların başlanması 1931-ci ilə təsadüf edir.
Silahlı üsyanın təşkili üçün AMM Azərbaycan diviziyasının, həmçinin,
arasında müvafiq iş aparılan yerli əhalinin qüvvələrinə malik idi. Qarayevin
sözlərinə görə Ermənistan və Gürcüstanda da, həmçinin, orduda böyük iş
aparılırdı və Qarayev deyirdi ki, bu respublikalardakı milli diviziyalar silahlı
üsyanın təşkili zamanı əsas aparıcı qüvvə olacaqlar.
Bu respublikalarda tam istinad yerli əhalinin silahlı çıxışlarına edilirdi.
Gürcüstan və Ermənistanda milli mərkəzlərə Eliava, Oraxelaşvili, TerQabrielyan rəhbərlik edirdilər.
Yerli əhali arasında aparılan iş sovet hakimiyyəti əleyhinə müvafiq
təşviqatdan, kəndin ən nüfuzlu şəxslərinin, rayon komitələri katiblərinin və
rayon icra komitələri sədrlərinin cəlb edilməmələrində ibarət idi. Əhalinin
əllərində çoxlu sayda silahın saxlanılması və orduya çağırılmamalı olan şəxslərin
(qolçomaq uşaqlarının və s.) böyük faizinin ordu Osoaviaxim vasitəsilə hərbi
təlim almasını da bu işə aid etmək lazımdır.
Sual: Azərbaycan Milli Mərkəzindəki rolunuz barədə danışın.
Cavab: Ya 1932-ci ilin sonunda, ya da 1933-cü ilin əvvəlində, Qarayevin
mənzilində, Azərbaycan Milli Mərkəzində mənim işimin konkret olaraq nə ilə
ifadə olunduğu izah etdiyi söhbətimiz oldu.
Bu söhbətdə Qarayev göstərdi ki, AMM Buxarin vasitəsi ilə Hərbi Mərkəzlə
əlaqə yaratdı və Azərbaycan Milli Mərkəzinin nümayəndələri (Qarayev,
Axundov, Hüseynov) o mərkəzin nümayəndələri ilə (marşal Mixail Tuxaçevski
və ordu komandanı Avqust Korkla) danışıqlar aparırdılar.
AMM-in Hərbi Mərkəzlə razılaşması Hərbi Mərkəzin Azərbaycandakı silahlı
üsyana hər vəchlə kömək etməsindən ibarət olmalı idi. Bu konkret olaraq silahlı
üsyanın yatırdılması üçün göndəriləcək qoşunların gecikdirilməsi və rus hərbi
hissələrinin Azərbaycandan çıxardılması ilə ifadə olunmalı idi.
Qarayev buradaca göstərdi ki, mən Azərbaycan Milli Mərkəzinin
nümayəndəsi kimi onların və Hərbi Mərkəzin nümayəndəsi kimi, Korkun
arasında, əlaqə saxlamalı olacağam.
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Korkla saxlanılan bu əlaqə Azərbaycanda üsyanın hazırlanmasının gedişi
haqqında məlumatlandırmaqdan, üsyanın hazırlanmasının gedişinə və əgər bu
həyata keçirilə bilərsə, üsyanın özünə Hərbi Mərkəz tərəfindən rəhbərlik
edilməsindən ibarət olmalı idi. Bu məlumatları mən Qarayevdən almalı və
Korkun vasitəsi ilə Tuxaçevskini məlumatlandırmalı idim.
Sual: Siz Korkla əlaqəyə girdiniz?
Cavab: Bəli, əlaqəyə girdim. Qarayevlə olan söhbətdən iki həftə sonra mən
Korkun yanına getdim. Bu söhbət onun Moskva hərbi dairəsinin qərargahındakı
kabinetində baş vermişdi. Kork məni olduqca lütfkarlıqla qarşıladı və dedi ki,
ona mənim gəlişinin məqsədi Qarayevdən məlumdur.
Sual: Korkla olan söhbətinizdən daha ətraflı danışın və o, Sizin qarşınızda
hansı məqsədlər qoydu?
Cavab: Kork söhbət zamanı göstərdi ki, mənim rolum əsasən Azərbaycanda
silahlı üsyana hazırlığın gedişi haqda onu məlumatlandırmaqdan və Hərbi
Mərkəz tərəfindən üsyana hazırlığın gedişinə rəhbərliyinin həyata keçirilməsindən ibarət olmalıdır.
Bu əlaqənin hansı yolla həyata keçirilməli olduğunu mən yuxarıda göstərdim.
Sonra Kork Tuxaçevski ilə onun, AMM-lə nə barədə razılaşdıqlarını, yəni
üsyanın həmsərhəd dövlətlərdən biri ilə başlanacaq müharibə ilə eyni vaxtda,
əgər lazım gələrsə Hərbi Mərkəzin göstərəcəyi tarixdə başlamalı olduğunu mənə
təkrar etdi.
O, həmçinin Hərbi Mərkəzin silahlı üsyanın ayrı-ayrı rayonlarda deyil, hər
yerdə və eyni zamanda başlaya bilməsi üçün müvafiq şəkildə hazırlanmalı
olduğu haqda direktivi də xəbər verdi.
Sual: Sağtrotskiçi mərkəzin və Tuxaçevskinin direktivlərinin icrasında
Azərbaycan Milli Mərkəzi hansı işi yerinə yetirmişdi?
Cavab: 1935-ci ildə elə onun öz mənzilində növbəti görüş zamanı Qarayev
Azərbaycandakı vəziyyət barəsində məni ətraflı məlumatlandırdı. Qarayev
göstərdi ki, işlər çox gözəl gedir, Azərbaycan Milli Mərkəzinə Musabəyov,
Rəhmanov, Ruhulla Axundov, Əfəndiyev kimi nüfuzlu şəxslərin və digərlərinin
daxil olması hesabına cəlb etmə olduqca uğurla keçir. O, göstərdi ki, rayonların
rəhbərliyinin (rayon komitələrinin katibləri və rayon icra komitələrinin sədrləri)
əksəriyyəti cəlb ediliblər.
Elə bu söhbətdəcə o göstərdi ki, orduda böyük iş görülməsinə nail
olunmuşdur. Azərbaycan Milli Mərkəzinə Azdiviziyanın təkcə yüksək və orta
rəis heyəti deyil, həm də bu çox vacibdir, siyasi rəhbər heyətinin böyük faizi də
cəlb edilmişdir.
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Diviziya üzrə cəlb edilmiş şəxslərdən o, diviziya komandiri Qambay
Vəzirovu, diviziya qərargahı rəisi İbrahimovu, diviziyanın hərbi komissarı Cabir
Əliyevi, Azdiviziyanın tribunalının sədri Tağıyevi göstərdi. O, soyadlarına görə
hamını tanımırdı.
Qarayevin məlumatlarına görə cəlb edilmə davam edir və diviziyanın ali və
baş rəis heyətini deyil, həm də orta rəis heyətini də əhatə etməyə ümid var.
Mənim Qarayevə verdiyim – diviziyanın rəhbərliyi ilə əlaqə yaratmalı və işə
nəzarət etməliyəmmi sualıma Qarayev cavab verdi ki, bunu etmək lazım deyil.
Çünki bu diviziya komandiri Vəzirov tərəfindən narazılıqla qarşılanacaq.
Sual: Siz Korku Əlhedər Qarayevlə olan söhbətləriniz barədə
məlumatlandınız?
Cavab: Bəli, Həmin vaxt Akademiyanın rəisi olan Korkin kabinetində
görüşdükdə mən bütün bu məlumatları ona ötürdüm. Kork dedi ki, bütün bunlar
düzdürsə onda hesab etmək olar ki, böyük iş görülmüşdür. Ancaq rəis heyətinin
böyük faizlə cəlb edilməsinin iflasa gətirib çıxaracağından ehtiyatlandığını
bildirdi. Buna görə də rəisi heyətindən olan şəxslərin dar çərçivəsini əhatə etmək
və qalanların da arasında bacarıqlı iş aparılması (təşviqat, rəisi heyətinin və
qırmızı ordu əsgərlərinin müvafiq seçimi) təklif olundu.
Sual: Silahlı üsyan planı haqqında sizə nə məlum olduğunu ətraflı danışın.
Cavab: Azərbaycandakı üsyanın planı mənə Qarayevin sözlərindən məlum
olmuşdu.
Artıq göstərdiyim kimi üsyan zamanı Azərbaycan Milli Mərkəzinin
arxalanmalı olduğu qüvvə Azdiviziya, qismən də Azərbaycanın bütün rayonları
üzrə hazırlaşdırılması üçün gücləndirilmiş iş gedən – milis və yerli əhali olmalı
idi.
Rayon üsyançı dəstələrinə təşkilatın iştirakçıları – rayon icra komitələrinin
sədrləri və rayon komitələrinin katibləri başçılıq etməli idilər. Dəstə
qərargahlarının rəisləri rayon hərbi komissarları və ya rayon hərbi
komissarlıqlarının olmalı idilər. Tərxis olmuş qırmızı ordu əsgərləri, milis və bu
rayonlarda yaşayan tərxis olunmuş rəis heyəti bu dəstələrin özəyi və komandir
heyəti olmalı idilər.
Üsyan bütün rayonlarda eyni zamanda başlamalı idi.
Rayon dəstələri rayonlarda öz işlərini tezliklə bitirərək sonrakı təyinatlarını
olacaqları yerlərdə – yaxınlıqdakı dəmiryol stansiyalarında toplanmalı idilər. Bu
sonrakı təyinat, şəraitdən asılı olaraq, ya Bakı (əgər hakimiyyətin tutulmasında
gecikmə baş versəydi), ya da RSFSR-dan Qırmızı ordu hissələrinin hücuma
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keçəcəyi halda müqavimətin təşkili üçün RSFSR-ın sərhədi olmalı idi.
Dəstələrin bir hissəsi isə sərhədçi dəstələri ilə mübarizəyə yollanırdı. Bakıda
ətraf rayonlarda hakimiyyətin Azdiviziyanın, milisin və yerli əhalinin köməyi ilə
ələ keçirilməsi nəzərdə tutulurdu.
Azdiviziyanın Bakıdan kənarda yerləşdirilmiş olan hissələri gecikmədən
Bakıya yola düşməli idilər.
Bakıda hakimiyyətin ələ keçirilməsi planı və Azərbaycan üzrə ümumi plan
Azdiviziyanın komandiri Qambay Vəzirov tərəfindən tərtib olunmuşdu.
Sual: Siz Korku Azərbaycandakı silahlı üsyanın bu planı barədə
məlumatlandırdınız?
Cavab: Bəli, məlumatlandırdım. Mənim bu planın Korka, sonuncunun isə
Tuxaçevskiyə etdiyi məruzəsindən sonra aşağıdakı düzəlişlər daxil edilmişdi.
1) üsyançı dəstələri və Azdiviziya təkcə sərhəddə toplanmalı deyil, həm də
Dağıstan üsyançılarına kömək etməyə hazır olmalıdırlar;
2) Azdiviziyanın Bakıdan kənarda yerləşmiş hissələri Bakıda hakimiyyətin
ələ keçirilməsini etibarlı şəkildə və tez bir zamanda həyata keçirmək üçün üsyandan qabaq istənilən bəhanələrlə Bakıya yaxınlaşdırılması idilər.
Hərbi Mərkəzin bu göstərişlərini mən Qarayevə ötürdüm. Bu cür planlar isə
Ermənistan və Gürcüstanda da var idi. Bu respublikaların hərbi təşkilatlarına
müvafiq diviziyaların komandirləri – təşkilatın iştirakçıları başçılıq edirdilər.
Bu respublikaların silahlı üsyan planlarının Qarayevə məlum olub –
olmadığını bilmirəm. Hər halda o mənə bu haqda danışmırdı.
Sual: 1930-cu ildə Azərbaycan Milli Mərkəzinin darmadağın edilməsindən
sonra yenidən yaradılmış mərkəz tərəfindən kapitalist ölkələri ilə əlaqə
yaradılmışdımı?
Cavab: 1937-ci ildə Qarayevlə olan söhbətim zamanı öyrəndim ki, Bakıda
Azərbaycan Milli Mərkəzi tərəfindən müvafiq konsulların vasitəsilə Türkiyə və
İran hökumətləri ilə müvafiq danışıqlar aparılır. Kömək, müvafiq kompensasiya
hesabına silahlı yardımdan ibarət olmalı idi. Azərbaycan Milli Mərkəzindən bu
danışıqları aparmaq üçün konkret olaraq kimə səlahiyyət verildiyini Qarayev
mənə deməmişdi və mən bu haqda ondan heç nə soruşmadım.
Türkiyə və İran hökumətlərinə veriləcək kompensasiya ərazi güzəştindən
(Naxçıvan Respublikasını – Türkiyəyə və Lənkəran qəzasının İrana), material
kompensasiyadan – başlıca olaraq neftlə və sonralar ticarət razılaşmalarının
bağlanması zamanı müvafiq imtiyazlardan ibarət olmalı idi. Qarayev buradaca
bu söhbətin böyük məxfiliyi barədə məni xəbərdar etdi və Korku bu barədə
məlumatlandırmamağı xahiş etdi.
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Sual: Moskvada olduğunuz zaman ərzində Siz Azərbaycan mərkəzinin
iştirakçılarından daha kimlə görüşmüsünüz?
Cavab: Azərbaycan Milli Mərkəzinin Azərbaycandan gələn iştirakçılarından
Xəzər donanmasının (mülki) rəisi işləyən Azdiviziyanın keçmiş hərbi komissarı
Həsən Rəhmanovla və Bakı şəhərinin komendantı Məhərrəmovla
Azərbaycandakı vəziyyət haqqında söhbətlərim olmuşdu.
Mən Həsən Rəhmanovla Azərbaycan Milli Mərkəzi tərəfindən aparılan
cəlbetmədən və silahlı üsyanın hazırlanması haqqında danışırdım. Rəhmanov
mənə Azərbaycan Milli Mərkəzinə daxil olan şəxslərin adlarını çəkdi, soyadları
Qarayevin mənə dedikləri ilə uyğun gəlir. Bütün soyadlarını mən xatırlamıram;
yadımda qalan soyadlarını mən artıq ifadəmdə sadalamışam. Rəhmanov məni
həmçinin, silahlı üsyana hazırlığın gedişi haqqında da məlumatlandırdı. O,
göstərdi ki, Azərbaycan Milli Mərkəzinin olduqca nüfuzlu heyəti hesabına cəlb
etmə olduqca uğurla gedir. Rayonlarda iş xüsusilə uğurla gedir. Rəhmanov,
həmçinin, göstərdi ki, hazırlanan üsyanla Azərbaycanda əvvəllər baş vermiş
üsyanlar arasında əsas fərq ondan ibarət olacaqdır ki, gələcək üsyana rayonların
məsul şəxsləri başçılıq edəcəklər.
Rəhmanov tam əminlik bildirdi ki, üsyan tam uğurla nəticələnəcək. Mən
Məhərrəmovla başlıca olaraq cəlbetmə ilə bağlı vəziyyət və Azdviziyada
aparılan iş haqqında danışmışdım.
Məhərrəmov göstərdi ki, diviziya komandiri Vəzirovla diviziyanın hərbi komissarı Cabir Əliyev arasında baş tutan barışıqdan sonra iş uğurla getməyə
başladı.
Məhərrəmov cəlb edilməsinə müyəssər olunmuş şəxslərin adını sadaladı.
Məhərrəmov diviziya komandiri Vəzirovun hərbi komissar Cabir Əliyevin,
Azdiviziyanın siyasi şöbəsinin rəis müavini Yusifovun, diviziyanın qərargah
rəisi Sursal İbrahimovun (onun diviziya qərargahı rəisi və ya qərargahın 1-ci
hissəsinin rəisi olub – olmadığını xatırlaya bilmirəm), Azdiviziyanın tribunalının
sədri Tağıyevin, diviziya qərargahı rəisinin köməkçisinin (soyadını yaxşı
xatırlamıram, deyəsən Məmmədovdur) adlarını çəkdi.
O, həmçinin, baş və orta rəis heyətindən olan şəxslərin də soyadlarını dedi.
Bütün soyadlarını xatırlamıram. Mənim yadımda bu şəxslərin soyadları qalıb:
Bakı alayının komandiri Seyfulla Mehdiyevin, alay komandiri Murtuz
Talıbzadənin, artilleriya alayının komandirinin (soyadını unutmuşam). O,
həmçinin, bir sıra alay qərargahları rəislərinin və alay komandirləri
köməkçilərinin də soyadlarını dedi, ancaq mən indi o soyadlarını xatırlamıram.
Məhərrəmov göstərdi ki, cəlbetmə davam edir və güman etmək olar ki,
diviziyanın rəis heyətinin çox böyük faizini əhatə edəcək.
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Mən Məhərrəmova məlumat verdim ki, bu cür kütləvi cəlbetmə moskvalı
işçiləri (mən Hərbi Mərkəzi nəzərdə tuturdum) ehtiyatlandırır, bu konspirasiya
prinsiplərini pozur və bütün işin iflasına gətirib çıxara bilər. Məhərrəmov
göstərdi ki, bu məsələ Azərbaycanda heç kəsdə qorxu yaratmır, çünki etibarlı
adamlar cəlb edilirlər. Ancaq o cəlbetməni ən etibarlı və lazımlı adamların əhatə
edilməsi və ağırlıq mərkəzinin rəis heyətinin və əsgərlərin müvafiq seçiminə
keçirilməsi, həmçinin, diviziyanın şəxsi heyətinin şovinist ruhunda
tərbiyələndirilməsi göstərişi haqqında xəbərdar idi.
Sual: Siz göstərdiniz ki, İranda yaşayan mühacir qardaşınız Kəlbalı xanla
əlaqəniz olub. Deyin, Siz Kalbalı xanla ancaq antisovet işi ilə bağlı olaraq
əlaqədə idiniz?
Cavab: Xeyr, antisovet işi üzrə əlaqədən başqa, mən Kalbalı xanla həm də
casus fəaliyyəti ilə bağlı olaraq əlaqədə idim. Mənim casus fəaliyyətim 1921-ci
ilin sonundan başlandı.
1921-ci ilin sonunda soyadını xatırlamadığım Naxçıvanın bir sakini yanıma
gəldi və xəbər verdi ki, o tez-tez qeyri-leqal şəkildə İranda olur. Həmçinin,
mənim valideynlərim haqqında bəzi məlumatları da xəbər verdi və qardaşım
Kalbalı xandan məktub çatdırdı. Qardaşım özü və yaxınlarımız haqqında xəbər
verir və məktubu çatdıran şəxsin vasitəsilə Azərbaycandakı vəziyyət, həmçinin,
qoşunların yerləşməsi haqqında ona məlumat verməyi xahiş edirdi.
Mən məktubu çatdıran şəxsin vasitəsilə qardaşım üçün Qafqaz ordusu
hissələrinin dislokasiyası və sayı haqqında məlumatı ötürdüm.
1924-cü ildə mən casusluq işi ilə bağlı olaraq Azərpambığın rəisi Məmməd
Hacıyevlə əlaqə yaratdım.
Məmməd Hacıyev xidməti işləri ilə əlaqədar tez-tez İranda olur və orada
mənim qardaşım Kalbalı xanla görüşürdü.
Hacıyev bir dəfə mənim yanıma gəldi və qardaşımdan salam çatdırdı və
danışdı ki, İranda mənim qardaşımı görüb və qardaşım xahiş etmişdi ki, İrana
növbəti səfəri zamanı mən onun vasitəsilə Qırmızı ordu hissələrinin
Azərbaycandakı dislokasiyası və say tərkibi haqqında məlumatları qardaşıma
ötürüm.
Müəyyən müddətdən sonra Hacıyev mənimlə görüşdüyü zaman yaxın
günlərdə İrana yola düşəcəyi haqda məni xəbərdar etdi və qardaşımın dilədiyi
məlumatları tərtib edərək ona ötürməyi xahiş etdi ki, mən də bunu yerinə
yetirdim.
Analoji məlumatları mən Kalbalı xan üçün elə həmin Hacıyevin vasitəsilə
1926-cı ilə qədər ötürürdüm.
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1926-cı ildə Məmməd Hacıyev İrana getdi və qayıtmaz oldu.
Həmin vaxtdan həbs gününə qədər casus işi ilə əlaqədar heç kəs mənimlə
əlaqə yaratmamışdı və mən öz casus fəaliyyətimi bərpa etmədim.
Protokol mənim tərəfimdən oxunub və mənim sözlərimdən düzgün qeydə
alınıb.
İmza
(Naxçıvanski)
İĞTİŞAŞLI İLLƏRİN HƏYƏCANI
...Naxçıvanda mütərəqqi ziyalılar az
deyildi. Kəngərli nəslindən olanları da
mən ehtiramla yada salıram. Bu nəsildən bir sıra məşhur ziyalılar yetişmişdir. Böyük xan, general İsmayıl
xan, Hüseyn xan, Cəfərqulu xan,
Məmmədqulu bəy, Məmməd ağa Şahtaxtinski, rəssam Bəhruz Kəngərli
buna misal ola bilər. Naxçıvanlılar bu
adamlara inanır, onlara müşkül bir
işdə müraciət etməkdən çəkinmirdilər.
Onu da qeyd edim ki, məşhur general
Cəmşid xan Naxçıvanski də bu nəslin
layiqli nümayəndəsidir.
Əli Səbri (1892 - 1983)
nasir, tərcüməçi

Haqqında söhbət açdığımız Kəngərlilərin xan nəsli Azərbaycan hərb
tarixinə qızıl səhifələr yazmış Cəmşid
xanı 1895-ci il avqustun 15-də dünyaya
bəxş etdi. O, yeddi yaşına çatanda anası Fərəntac xanımdan Azərbaycan dilində
yazmağı, dayəsi Anna İvanovna Nikolayevnadan isə rus və fransız dillərində
danışmağı öyrənmişdi. Rus ordusunun zabiti olan atası Cəfərqulu xan səkkiz
yaşlı Cəmşidi Tiflisdəki yunkerlər məktəbinə qoydu. 1914-cü il noyabrın 8-də
onu Qərbi Ukraynadakı Yelizavetqrad (indiki Kirovqrad — Ş.N.) qvardiya
məktəbinə göndərdilər. 1914-cü ildə praporşik rütbəsi ilə həmin məktəbi bitirdi.
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Birinci Dünya müharibəsi başlananda imperiyanın müsəlman əhalisindən təşkil
olunmuş tatar süvari eskadronunun komandiri təyin olundu. Cəmşid xan
Naxçıvanski öz hərbi məharəti ilə ilk dəfə Birinci Dünya müharibəsində ad-san
qazanmışdı. "Brusilov cəbhəsi"nin yarılmasında iştirak etmiş, “Müqəddəs
Georgi” ordeninin dördüncü dərəcəsi ilə təltif olunmuşdur. Avstriya və
Rumıniyanın cəbhələrində üç dəfə yaralanan Naxçıvanski igid bir süvari zabit
kimi 1916-cı ilin fevralından 1917-ci ilin yanvarınadək xidməti müddətində
gümüş silahla təltif edilmiş və ikinci, üçüncü və dördüncü dərəcəli “Müqəddəs
Anna”, ikinci, üçüncü dərəcəli "Müqəddəs Stanislav" ordenləri ilə
mükafatlandırılmışdır.
Cənub-qərb cəbhəsi dağıdıldı. Ştab-rotmistri Naxçıvanski başçılıq etdiyi
süvari alayı ilə birgə doğma Azərbaycana qayıtdı.
1918-ci il sentyabrın 15-də Türk qoşunları Azərbaycan Əlahiddə Korpusu ilə
birgə Bakını düşmənlərdən təmizlədi. Əlahiddə Korpusun sıralarında
Azərbaycanın müstəqilliyi uğrunda Cəmşid xan da inamla vuruşurdu. Füsunkar
Qarabağın Şuşa şəhərində yerləşən Cəmşid xan Naxçıvanskinin alayı 1920-ci
ilin martında daşnak tör-töküntülərinə və daxili düşmənlərə qarşı döyüş
əməliyyatlarında fəal iştirak etdi.
Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti qurulandan bir neçə gün sonra Respublika
Xalq Komissarları Sovetinin sədri Nəriman Nərimanov Şuşaya təcili teleqram
göndərdi. Milli Ordu hissələrinin təşkilinə başlansın. Cəmşid Naxçıvanskinin
komandirlik etdiyi ikinci Qarabağ süvari polku könüllü olaraq sovet ordusu
tərəfinə keçdikdən sonra birinci fəhlə-kəndli polku adı ilə XI Ordunun tərkibinə
daxil edildi. Podpolkovnik Cəmşid xan Naxçıvanskinin özü isə ilk Azərbaycan
Birləşmiş Komanda məktəbinin rəis müavini, az sonra isə rəisi təyin olundu. İgid
komandir kimi ilk günlərdən ləyaqətlə xidmət edən C. Naxçıvanskiyə həmişə
müsbət xasiyyətnamələr verilmişdir.
İstedadlı sərkərdənin xalqına, Vətəninə sədaqəti, yüksək hərbi biliyi XI
Ordunun komandanı M.İ.Levandovski, Hərbi İnqilab Şurasının üzvü
S.Orconikidze, Azərbaycan Hərbi Dəniz Xalq Komissarı Əliheydər Qarayev
tərəfindən yüksək qiymətləndirilmişdir.
1921-ci il martın 14-də ordu komandanı M.İ.Levandovskinin Cəmşid
Naxçıvanskiyə verdiyi xasiyyətnamədə oxuyuruq:
"Korpus da daxil olmaqla bütün hissələrə operativ, taktiki cəhətdən
komandanlıq etməyə tam layiqdir. Sakit, təmkinli, fəal və təşəbbüskardır.
Azərbaycan MİK-in və Zaqafqaziya MİK-in tərkibinə seçilmişdir. Diviziya
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komandirliyi vəzifəsinə tam uyğundur". İllər keçdi. Qızıl Ordunun məşhur
komandirlərindən biri olmasına baxmayaraq, otuz yeddinci ilin qara tufanlarında
M.İ.Levandovskiyə də inam, etibar azalıb yox dərəcəsinə endi. 1938-ci ilin
martında onu da həbs etdilər. Martın 23-də çekistlər ondan zor gücünə Cəmşid
xanın əleyhinə belə bir ifadə aldılar:
“Mənim Cəmşid xan Naxçıvanski ilə 1927-ci ildən yaxın dostluq əlaqəm
vardır. Elə o zaman — 1927-ci ildə Naxçıvanski Azərbaycan MK-nın keçmiş
katibi Qarayev (Əliheydər Qarayev — Ş.N.) tərəfindən burjua-millətçi
əksinqilabi təşkilata cəlb olunmuşdu. Bu barədə mənə şəxsən Qarayev özü
demişdi. Eyni zamanda o, mənə bildirmişdi ki, Naxçıvanskinin nüfuzunu orduda
artırmaq üçün onu Sov. İKP sıralarına keçirmək lazımdır.
Qarayev öz kabinetində mənə kollektivin zəmanətini öz imzası ilə
hazırlamışdı. Xatırlaya bilmirəm, deyəsən, Bakı şəhər partiya komitəsinin
keçmiş katibi Levon Mirzoyan da ona imza atmışdı. Az.K(b)PMK-nın
Naxçıvanskiyə həsr olunmuş iclasında qərar qəbul olunmuşdu ki, mən "şəxsən"
açıq şəkildə onunla söhbət aparmalıyam.
Mən Cəmşid Naxçıvanskini "Avropa" mehmanxanasına öz yanıma çağırdım.
Ona aid olan ittihamların hamısını dedim. Yəni ki, onun İranda qubernator
işləyən əmisi ilə əlaqələri və casusluq işləri barəsində danışaraq ittiham etdim.
Naxçıvanskini qorxutduqdan sonra mən ona mənimlə birgə keçmiş zabitlərin
əksinqilabi təşkilatın üzvü kimi işləməyi təklif etdim. Naxçıvanski razılıq verdi.
Mən ona məsləhət gördüm ki, şübhələri öz üzərindən götürmək üçün
yığıncaqlarda çıxış etmək, riyakarlıq edərək sözdə Sovet hökumətini müdafiə
etmək mövqeyində durmalıdır. Bundan sonra Naxçıvanski mənə bildirdi ki,
onun tərəfindən təşkilata Azərbaycan alayının keçmiş komandiri Veysov və
digərləri də cəlb olunmuşlar”.
Milli diviziya yaratmaq işindəki fəallığına görə Cəmşid xan Naxçıvanskiyə
1921-ci il dekabrın 19-da Azərbaycan Hərbi-Dəniz Xalq Komissarlığı təşəkkür
elan etmiş və mükafat olaraq ona gümüş dəstəkli qılınc hədiyyə vermişdi. O,
yeni yaradılan Azərbaycan Dağ-Atıcı diviziyasına komandir təyin olundu.
1923-cü ildə Moskvadakı qısa müddətli Ali Hərbi Akademiya kursuna
göndərilən Cəmşid xan Naxçıvanski 1924-cü ilə qədər orada hərbi təhsil
almışdı. Azərbaycana qayıdandan sonra yenidən diviziya komandiri təyin
edilmişdi. Üç il sonra o, ikinci dəfə Hərbi Akademiyaya oxumağa göndərilmiş
və 1928-ci ildən 1929-cu ilədək məşhur generalımız Əliağa Şıxlinskinin
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təşəbbüsü ilə Azərbaycan dilində nəşr olunan "Hərbi bilik" jurnalının
redaktorlarından biri olmuşdur.
Mərhum general Akim Abbasov vaxtilə Naxçıvanskinin komandir olduğu
diviziyada xidmət edib. Onun dediklərindən:
— Cəmşid xan Naxçıvanski qətiyyətli komandir idi. Onun gözəl cizgili
siması, səliqəylə yana ayrılıb daranmış qara saçları və qalın qaşları altında açıq,
aydın baxışları indi də gözümün önündədir. O, yaraşıqlı qaməti, hərbçilərə
məxsus dəyanəti ilə müasirlərindən seçilirdi. Biz — Cəmşid xan Naxçıvanskinin
diviziyasında xidmət edənlər, bu istedadlı sərkərdədən hərbi peşənin sirlərini
öyrənmiş komandirlər onu iftixarla xatırlayırıq. Biz bu gün də keçmiş ənənələrə
görə onu "Xan Naxçıvanski", döyüş təxəllüsünə görə "Şamo" deyə yad edirik.
Xanlar rayon ərazisindəki iki kilometr cənub-şərqdə yerləşən dağı biz
komandirlər və qızıl əsgərlər, həmçinin yerli sakinlər komandirimizə ehtiram
əlaməti olaraq "Xan Naxçıvanski dağı" adlandırırdıq.
Cəmşid xan komanda məntəqəsini bu dağda qurmuşdu. Buranın relyefi elədir
ki, həmin dağdan ətrafda Azərbaycan diviziyasının təlim meydançaları aydın
görünürdü.
Cəmşid xan Naxçıvanski hərtərəfli mütəxəssis, siyasi cəhətdən hazırlıqlı,
hərb işinə sədaqətli zabit idi. Məhz bu yüksək keyfiyyətlərinə görə 1923-cü ildə
Hərbi İnqilab Şurasının əmri ilə Cəmşid xan Qızıl Ordunun Ali Komanda
Heyəti kursuna dinləyici qəbul olundu. Bu kursu müvəffəqiyyətlə bitirən
Naxçıvanski 1931-ci ildən M.V.Frunze adına Ali Hərbi Siyasi Akademiyanın
xüsusi qrupunda təhsilini davam etdirdi. Buranı da fərqlənmə diplomu ilə
başa vuran Cəmşid Naxçıvanski Xalq Müdafiə Komissarının əmri ilə
akademiyada müəllim saxlanıldı.
Həmin dövrdə C. Naxçıvanskiyə verilmiş attestasiya sənədində oxuyuruq:
"C. Naxçıvanskiyə əvvəllər verilən müsbət rəylər öz qüvvəsində saxlanılsın.
O, hər cəhətdən inkişaf etmişdir. Cəmşid xan Naxçıvanski hərbi təlimlərdə, operativ taktiki təlimatlarda özünü bacarıqlı sərkərdə kimi göstərmişdir. C.
Naxçıvanskidən korpus komandiri kimi də istifadə etmək olar. O, təmkinli, sakit
təbiətlidir, tükənməz enerjiyə malikdir, təşəbbüskardır, gözəl inzibatçıdır, yaxşı
təşkilatçılıq qabiliyyəti vardır..."
Bu da Hərbi Akademiyanın kurs rəisi və komissarı, sonralar Sovet İttifaqı
marşalı Boris Şapoşnikovun həmin attestasiyasının təsdiqi barədə rəyi:
"Cəmşid Naxçıvanskinin attestasiyası ilə razıyam, atıcı diviziyasının
komandiri vəzifəsinə münasibdir".
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Vaxtilə süvari qoşunun qızğın pərəstişkarı olan Cəmşid xan orduda bir qoşun
növünə vətəndaş müharibəsinin təəssüratı ilə həddən artıq aludə olanlarla
razılaşmır. Akademiyanın dinləyicilərini köhnəlmiş şablonlardan tezliklə yaxa
qurtarmağa çağırırdı. Sübut edirdi ki, gələcək müharibədə cinahların
dövrələnməsi üstünlük təşkil edəcək: döyüş meydanlarında o kəs qalib gələcək
ki, müxtəlif qoşun növlərinin qarşılıqlı fəaliyyətini təmin edə bilsin, döyüşün
idarə olunmasına yaradıcı şəkildə yanaşmağı öyrənsin. Toxum münbit zəminə
düşmüşdü. Lakin bu toxumun cücərməsi...
Bəli, nadanlar, şər və iftira düşkünləri bu toxumun cücərməsinə imkan
vermədilər. Onun tərbiyə edib yetirdiyi müdavimləri — S.Biryuzov,
A.A.Qreçko, P.F.Batistki marşal rütbəsinə çatdılar. Özü isə günahsız məhv edildi. Onun fəaliyyətinə verilən xasiyyətnamələrlə, rəylərlə tanış olandan sonra
Cəmşid Naxçıvanskinin "xalq düşməni" olmasına inanmaq çox çətindir. Bu ağa
qara demək kimi bir şeydir. Ona görə də polad kimi əyilməyən Cəmşidi
sındırdılar. Lakin o, istintaqda heç bir iftiranı boynuna almayıb, özünün günahsız
dostlarını satmayıb, xalqının, nüfuzlu nəslinin adını ləkələməyib.
İllər keçdi. Başqaları kimi sonralar ona da bəraət verildi. Vaxtilə haqqında
ürək dolusu ilə danışa bilmədiyimiz bu görkəmli komandir haqqında gənc nəslə
məlumat vermək imkanı yarandı. İndi onun adına Bakıda Hərbi lisey var. Boyabaşa çatdığı Naxçıvanda isə ev muzeyi açılmışdır.
Bakı Dövlət Universitetinin müəllimi, hüquq elmlər doktoru, professor
Əyyub Əsgərov vaxtilə yetmiş yeddinci Azərbaycan atıcı diviziyasının
sıralarında zabit kimi xidmət edib. O, istedadlı sərkərdə Cəmşid xan
Naxçıvanskinin son günlərinin şahidi olub:
— 1937-ci ilin payızında Sankt-Peterburqda keçirdiyim məzuniyyətdən geri
qayıdırdım. Moskvada hərbi kursda oxuyan yoldaşlarımla görüşmək üçün
Frunze adına Hərbi Akademiyaya getdim. Yaxın dostum və Akademiyanın
müdavimi Hacıbaba Zeynalovun qonağı oldum, həmyerlilərimiz Cəlil Əliyev,
Əhmədəli Əliyev, Bayram Şıxıyev, Fərhad Şahbazov və başqaları ilə də burada
görüşdüm.
Bir gün Hacıbaba Zeynalovun otağında şam yeməyinə toplaşmışdıq. Bu vaxt
C. Naxçıvanski otağa girdi. Biz hamımız ayağa qalxdıq, ehtiramla, rəsmi təzim
edərək onu salamladıq. Görkəmli sərkərdə hər birimizlə ayrı-ayrılıqda görüşdü.
Üz-gözündə xoş təbəssüm cilvələnirdi... O, 77-ci Azərbaycan atıcı diviziyasında
xidmət etdiyimi biləndə məni söhbətə tutdu. Azərbaycan xalqının həyatı ilə
yaxından maraqlanırdı, diviziyanın siyasi döyüş hazırlığı sahəsində əldə etdiyi
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uğurlar barədə məlumatları çox diqqətlə dinlədi və ürəkdən sevindi. O, Vətənin
müdafiə qüdrətini daim möhkəmləndirməyin, dövrün tələblərinə uyğun olaraq,
yüksək bilikli kadrlar hazırlanmasının, xüsusilə yeni texnikaya yiyələnməyin
vacib olduğunu bildirdi. Sonra: "Oğul, bizim xalqımıza yaxşı hazırlıqlı kadrlar
lazımdır",-dedi. Gedərkən hamıya müraciət etdi: "Bu Ali Hərbi məktəbAkademiya əsl siz gənclərin yeridir, sizin üçündür, əfsus ki, bizim
nümayəndələrimiz burada çox azdır". Üzünü mənə döndərdi: "Çalışın, qoçaq
olun, mən elə sizi də burada görmək istərdim".
DÖRD QARDAŞIN FACİƏSİ
Xan nəsilli generalın Naxçıvandakı ev muzeyində 1898-ci ildə çəkilmiş
köhnə bir şəkli var. Tən ortada oturmuş ana — Fərəntac xanım körpə qızını
bağrına basıb. Yanında şux qamətli üç oğlu — Ehsan xan, Kəlbalı xan və Cəmşid
xan əyləşib. Çərkəzi geyimdə olan üç qardaşın duruşunda yaşlarına uyuşmayan
ciddilik, mərdanəlik və vüqar oxunur. Həyatın hələ dinclik və rahatlıq dövrüdür.
Yastığın üstündə oturan iki yaşlı Cəmşid uşaqlara məxsus heyranlıqla obyektivə
baxır. Dünyaya uşaq marağı ilə baxan, iki ildən sonra başlanacaq yeni əsrdə onu
nələr gözlədiyindən hələ bixəbərdir. Dünyanın inqilab tufanı, həyat qasırğası və
müharibənin alovları balaca Cəmşidi on altı il sonra polad kimi bərkitdi... Hələ
qarşıdakı həyat faciəsinə bir qərinədən çox qalırdı. Elə bir faciə ki, orada Cəmşid
xan yox, onun qardaşları Ehsan xan, Kəlbalı xan və hansı təsadüfdənsə bu
fotoşəkilə düşməyən Davud xan da məkr və böhtanın qurbanı olacaq.
1920-ci ilin iyununda Cəmşid xanın xidmət etdiyi ikinci Qarabağ süvari alayı
Şuşada yerləşirdi. Podpolkovnik Naxçıvanski nizami hissə üzrə müavin idi. Bir
gün gecədən xeyli keçmiş qaldığı evin qapısı döyüldü. Qardaşı Ehsan xan onun
qonağı idi. Ondan iki yaş böyük olan Ehsan xan da peşəkar hərbçi idi.
O, Moskvada zadəgan balalarına məxsus kadet korpusu məktəbini bitirmişdi.
Ehsan xanın da, çox saylı gənc Naxçıvanski zabitlərinin də tam süvari generalı
Hüseyn xan Naxçıvanski kimi örnək əmiləri vardı. Hüseyn xanın şöhrəti bütün
Rusiyaya yayılmışdı. Onlar belə igid əmiləri ilə fəxr edir, onun hərb sənətinin
davamçısı kimi orduda şərəflə xidmət edirdilər.
Elə Əlahəzrət imperator adına şöhrətli on yeddinci Nijeqorodsk Draqun
alayında ştabs-rotmistr Murad xan, qvardiya rotmistri Kəlbalı xan (nəvə),
poruçik İsgəndər xan Naxçıvanskilər göstərdikləri şücaətlərə görə cəbhədə adsan qazanmışdılar.
475

ШЯМИСТАН НЯЗИРЛИ

1914-cü ildə bölüyü ilə düşmən qüvvələrini pərən-pərən salan Murad xanın
döyüş xidmətləri "Müqəddəs Anna" ordeninin dördüncü dərəcəsinə, 1915-ci ildə
"Müqəddəs Stanislav" ordeninin üçüncü dərəcəsinə (qılınc və bantla birgə),
"Müqəddəs Anna" ordeninin üçüncü dərəcəsinə (qılınc və bantla birgə),
"Müqəddəs Stanislav" ordeninin ikinci dərəcəsinə (qılıncla birgə) və 1916-cı ildə
"Müqəddəs Anna" ordeninin ikinci dərəcəsinə (qılıncla birgə) layiq
görülmüşdür.
Birinci Dünya müharibəsindən sonra Vətənə qayıdan rotmistr Murad xan
Naxçıvanski Milli Ordunun üçüncü Şəki alayında birinci bölüyün komandiri
oldu.
Döyüşlərdə igidliklə vuruşan poruçik İsgəndər xan Naxçıvanskinin xidmətləri
isə "Müqəddəs Anna" ordenin üçüncü dərəcəsinə (qılınc və bantla birgə),
"Müqəddəs Anna" ordeninin dördüncü dərəcəsinə (İgidliyə görə yazısı ilə) və
"Müqəddəs Stanislav" ordeninin üçüncü dərəcəsinə (qılınc və bantla birgə) layiq
görülmüşdür.
1916-cı il aprelin 1-də "Kaspi" qəzeti yazırdı: "Ulan Leyb - qvardiya alayının
rotmistri Kəlbalı xan Naxçıvanski 1914-cü il avqustun 15-də Sokokov kəndini
düşməndən geri aldığına görə "Georgi silahı" ilə təltif olunmuşdur. Onun
komandir olduğu vzvod heyəti alayın sol cinahında döyüşlər apararkən qəflətən
avstraliyalıların bir eskadronunun basqısına məruz qalmışlar. Özünü itirməyən
rotmistr Kəlbalı xan az saylı qüvvə ilə hücuma keçərək düşməni qaçmağa
məcbur etmiş, qaranlıq düşənə qədər onları təqib dərək döyüş ərazisindən
çıxartmışlar. Ötən döyüşlərdə də uğurlu qələbələr qazanan rotmistr Kəlbalı xanın
xidmətləri üçüncü dərəcəli "Müqəddəs Anna" (qılınc və bantla birgə) və ikinci
dərəcəli "Müqəddəs Anna" ordenləri ilə (qılıncla birgə) qiymətləndirilmişdir".
1918-1920-ci illərdə Azərbaycan Milli ordusunda xidmətini davam etdirən
Kəlbalı xan Naxçıvanski və Kərim xan İrəvanski haqqında Respublika Nazirlər
Soveti sədrinin adına 1919-cu ilin mart ayında yazılmış raport saxlanılır. Həmin
sənədi Hərbiyyə naziri, tam artilleriya generalı Səməd bəy Mehmandarov və Baş
Qərargah rəisi general-mayor Həbib bəy Səlimov imzalamışlar. Sənəddə oxuyuruq: "Qvardiya ştab-rotmistrləri Kəlbalı xan Naxçıvanskinin və Kərim xan
İrəvanskinin keçmiş Rusiya hərbi nizamnaməsinə görə rütbələri ştab-rotmistr
idi. Bugünkü orduya dəyişdirildikdə isə həmin rütbə podpolkovnik olmalıdır.
Şərur və Naxçıvan qəzalarının erməni daşnaklarından azad olunmasında
fərqləndiklərinə görə onlar polkovnik rütbəsi almağa tam mənada layiqdirlər".
Naxçıvan və Şərur qəza qoşunlarının komandanı olan Kəlbalı xanın
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polkovnik rütbəsi alması barədə fakta təəssüf ki, sonrakı arxiv sənədlərdə rast
gəlmədik. Dörd qardaşdan ikisi — Ehsan xanın və Cəmşid xanın doğma qardaşı
Davud xan və Kəlbalı xan 1920-ci ildə bolşevik istilasından sonra İrana
mühacirətə getməyə məcbur oldular.
Hətta anası Fərəntac xanım, atası Cəfərqulu xan və bacısı Nəzakət xanım
Bakıya gəlib Nəriman Nərimanovun və Daxili İşlər Naziri Həmid Sultanovun
rəsmi icazəsi ilə İrana gediblər. Çar rotmistri Cəfərqulu xanın altı övladı vardı.
1920-ci ilin aprel çevrilişindən sonra Cəmşid xandan başqa hamısı İrana gedib.
İran ordusunda hərbi xidmətdə olan Kəlbalı xan haqqında dəqiq olmayan versiya
var:
“Birincisi Rza şah biləndə ki, Kəlbalı xan Kəngərli nəslindəndir onu
güllələdib. Deyib ki, vaxtilə babalarınız İrana qarşı vuruşub.
İkincisi hələlik dəqiq olmayan fakt ondan ibarətdir ki, 1931-ci ildə İranda
qalxan kürdlərin üsyanını yatırılmasındakı döyüşdə həlak olub.
Üçüncüsü isə güya Kəlbalı xan İran ordusunda diviziya komandiri olub, general rütbəsində.
Lakin bütün bunlar barədə nə arxiv sənədi var, nə də fotoşəkil...”
Birinci Dünya müharibəsi illərində ştab-rotmistr Ehsan xan da leyb-qvardiya
Varşava Ulan alayında şöhrətli döyüş yolu keçmişdir. 1914-1916-cı illərdə üstü
"İgidliyə görə" yazılı dördüncü dərəcəli "Müqəddəs Anna", yenə həmin ili
üçüncü dərəcəli "Müqəddəs Stanislav" (qılınc və bantla birgə), 1915-ci ildə
"Müqəddəs Anna" (qılınc və bantla birgə), 1916-cı ildə ikinci dərəcəli
"Müqəddəs Anna" (qılınc birgə) ordenləri ilə təltif olunmuşdur.
Polkovnik Tuqanov 1918-ci il avqustun 20-də Tiflisdə Ehsan xana verdiyi
xasiyyətnamədə yazırdı ki, alayın bütün yürüş və döyüşlərində, xüsusilə 1916-cı
il aprelin 3-də apardığı kəşfiyyat işlərində bacarıqlı komandir kimi
fərqlənmişdir.
İmperiya ordusu dağılandan sonra Vətənə qayıdan ştab-rotmistr Ehsan xan
1919-cu il mayın altısınadək dördüncü Borçalı süvari alayında bölük komandiri
kimi Lori nahiyəsində və Qarayazı ərazisində daşnak ermənilərə qarşı döyüşlər
aparmışdır. Həmin ildən üçüncü süvari alayında, üçüncü bölüyün komandiri olan
Ehsan xanın Qarabağda göstərdiyi qəhrəmanlığa görə rütbəsi də polkovnikə
çatmışdı.
Cəmşid xan kiçik qardaş kimi onun şücaətinə, döyüşlərdə aldığı ordenə və
rütbədə sürətlə irəliləməsinə çox sevinirdi. Podpolkovnik Ehsan xan yenə
Qarabağı daşnaklardan qorumağa gəlmişdi. 1920-ci ilin aprelində Azərbaycana
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soxulan silahlı bolşeviklər hər şeyi tar-mar eləmişdi. Azərbaycan hökuməti
buraxılmış, ordusu dağıdılmışdı. Bolşeviklər Bakıda və Gəncədə talan həftəsini
yenicə qurtarmışdılar. Amma müsavat əsgər və zabitlərinin sorğu-sualsız
güllələnməyi hələ də davam edirdi. Gecə yarısı qapı döyüləndə Ehsan xan
hamıdan tez ayıldı. Qardaşı Cəmşidin oyanmasına qıymayıb durub qapını açdı.
Bolşevik-daşnak əsgərlərinin tüfənglərindəki süngülər ay işığında parıldadı.
Taxta qoburlu mauzeri olan daşnak zabiti soruşdu: "Cəmşid xan Naxçıvanski
sizsiniz?" Ehsan xan dərhal məsələni anladı. Bir anlığa ləngidi, kandarı o tərəfə
adlayıb qapını bağladı. "Bəli, Cəmşid xan mənəm" — dedi.
Onu şəhərin kənarına aparıb müsavat zabiti olduğuna görə sorğusuzsualsız güllələdilər...
1920-ci il iyunun 11-də isə Fövqəladə Komissiya 1108 saylı "Həbs sənədi"
tərtib etdi.
Nəyə görə həbs olunub güllələnmişdir sualının qarşısında : on birinci orduda xidmət etmək istəmədiyinə görə müsavat zabiti kimi güllələnmişdir. —
Cavabını yazdılar. İyirmi yeddi yaşı yenicə tamam olan Ehsan xan
Naxçıvanskinin ömrünə namərdlər nöqtə qoydular.
Otuzuncu illərin axırlarında isə İran ordusunda xidmət edib yüksək rütbələrə
çatan Davud xanı və Kəlbalı xanı şah 1934-cü ildə qvardiyaçılarına güllələtdi.
Çünki bu taydan gedən bolşevik-daşnak donoslarına əsaslanan şah, igid Kəngərli
qardaşlarına inamını itirmişdi.
Dörd qardaşdan heç biri otuzuncu illərin tufanlarından salamat çıxmadı...
İyul 1991-ci il
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KOMISSAR СARI ШЯMISTAN
(1895-1937)

...Bulayûb baøûnû Ñàðû Øÿìèñòàí:
-Ýþçëÿìÿê îëìàçäû ñèçäÿí áó ùàëû,
Áó ÷ÿòèí ýöíëÿðèí âàð èñòèãáàëû.
Þìöð äåäèêëÿðè äàëüàëû áèð ñó,
Âàðäûð ÿçèééÿòè, âàðäûð ãàéüûñû;
Î áÿçÿí èíñàíû áöêöá ÿéèëäèð!..
Çarpışıb yaşamaq asan deyildir!..
Ùÿð êèìèí ãöââÿñè âàðäûð ãîëóíäà,
Ùÿéàòäà òóòäóüó ìÿñëÿê éîëóíäà
Áÿçÿí ýþçëÿðèíÿ ãàðàíëûã ÷þêöð.
Þëöð âÿ þëäöðöð, ãûçûë ãàí òþêöð.
Ñÿìÿä Âóðüóí
“Êîìñîìîë ïîåìàñû”íäàí

“Ê

îìñîìîë ïîåìàñû” þòÿí ÿñðèí îòóçóícó èëëÿðèíäÿ éàçûëûá. 1970-cè
èëäÿ èñÿ áó ÿñÿð ÿñàñûíäà “Éåääè îüóë èñòÿðÿì” áÿäèè ôèëìè ÷ÿêèëäè.
Ùÿð èêè ÿñÿðäÿ åéíèàäëû ãÿùðàìàí Ñàðû Øÿìèñòàí îáðàçûíû ÷îõëàðû øàèðèí áÿäèè
òÿõÿééöëöíäÿí éàðàíìûø ñóðÿò êèìè ãÿáóë åäèðäèëÿð. Áó ýöí äÿ Ñàðû
Øÿìèñòàíûí òàðèõè øÿõñèééÿò îëìàñûíû áèëÿíëÿð ÷îõ àçäûð.
Åë-îáàäà Ñàðû Øÿìèñòàí àäû èëÿ ìÿøùóð îëóìóø Øÿìèñòàí Ìàùìóä îüëó
ßééóáîâ 1895-cè èëäÿ Ãàçàõ ãÿçàñûíûí Äàü Êÿñÿìÿí êÿíäèíäÿ ÿêèí÷è
àèëÿñèíäÿ àíàäàí îëìóøäóð. Àïðåë èíãèëàáûíäàí ÿââÿë Ãàçàõäà èêèèëëèê
ìÿêòÿáè áèòèðèá.
1924-cö èëäÿ áàíäèòèçìÿ ãàðøû ìóáàðèçÿíèí ôÿàë èøòèðàê÷ûñû îëóá. Ùÿëÿ
1918-cè èëèí îêòéàáð àéûíäà èéèðìè ö÷ éàøëû Øÿìèñòàí ßééóáîâ áîëøåâèê
ïàðòèéàñûíûí öçâö îëóá.
Èíãèëàáûí ìÿçëóì õàëãëàðà ñÿàäÿò ýÿòèðÿcÿéèíÿ ñèäã öðÿêëÿ èíàíàí
Øÿìèñòàí ßééóáîâ êþíöëëö îëàðàã ãûçûë îðäó ñûðàëàðûíà ãîøóëóð. Î, Çàêàñïè,
ßíäècàí, Àêòóáÿ cÿáùÿëÿðèíäÿ áàø âåðÿí äþéöøëÿðäÿ èøòèðàê åòìèøäè.
1918-cè èë îêòéàðáûí 25-äÿ ÐÊ(á)Ï Äàøêÿíä òÿøêèëàòûíà ÷àüðûëàí Øÿìèñòàí
Ìàùìóä îüëó ùÿìèí ýöíö áîëøåâèêëÿð ïàðòèéàñûíà ãÿáóë åäèëèð. Ãÿáóë âàõòû
î äåìèøäèð: “Ìÿí áîëøåâèêëÿð ïàðòèéàñûíà ãîðõóéà ýþðÿ éîõ, íàìóñà ýþðÿ
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Àðõàäà ñîëäàí áèðèíúè: Ôÿðùàä Áàáàéåâ, þíäÿ, ñàüäàí äèâèçèéà êîìèññàðû
Øÿìèñòàí Ìàùìóä îüëó ßééóáîâ (1896-1937) (Ñ.Âóðüóíóí “Êîìñîìîë
ïîåìàñû”íûí áàø ãÿùðÿìàíû), 1930-úó èë. Øÿêèë èëê äÿôÿ äÿðú îëóíóð.

äàõèë îëóðàì. Ìÿí èäåéàìà ýþðÿ øöóðëó ñóðÿòäÿ áó ïàðòèéàíûí ñûðàëàðûíäà
càíëà-áàøëà õèäìÿò åòìÿéÿ ñþç âåðèðÿì. Ùå÷ áèð ãöââÿ ôÿùëÿ-êÿíäëè áàcûãàðäàøûìûí ñå÷äèéè áó ñàüëàì éîëäàí ìÿíè äþíäÿðÿ áèëìÿç.”
Êîìèññàð Øÿìèñòàí ßééóáîâ Äàøêÿíääÿ áàø âåðÿí (1919-có èë éàíâàð
àéûíäà) ÿêñèíãèëá÷û Îñèïîâ öñéàíûíûí éàòûðûëìàñûíäà ìÿðä êîìèññàð êèìè
ÿëäÿ ñèëàù âóðóøìóøäó.
Ùÿìèí èëèí ìàðò àéûíäà ìÿòèí áîëøåâèê êèìè Áóõàðà ÿðàçèñèíäÿ
ÿêñèíãèëàá÷ûëàðà ãàðøû äþéöøÿ ýþíäÿðèëèð. Î, áóðàäà Òöðêöñòàí Áöðîñóíóí
Ïîëòîðîòñêè øÿùÿð ÐÊ(á)Ï Ìöñÿëìàí Êîìèòÿñèíèí âÿ Çàêàñïè Ìöñÿëìàí
Áöðîñóíóí ñÿäð ìöàâèíè âÿçèôÿñèíäÿ ÷àëûøûð.
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1920-cè èëèí èéóí àéûíäà Øÿìèñòàí ßééóáîâ Àçÿðáàécàíà ãàéûäûð. Ãàçàõ
Ãÿçà Ïàðòèéà âÿ Èíãèëàá Êîìèòÿëÿðèíèí ñÿäðè òÿéèí åäèëèð. Èë éàðûì Ãàçàõäàêû
ôÿàïëèééÿòèíäÿí ñîíðà îíó Øàìàõû âÿ Ýþé÷àé ãÿçàñûíà ìÿñóë èøÿ ýþíäÿðèðëÿð.
Î, áó ãÿçàëàðäà íå÷ÿ-íå÷ÿ ãà÷àã-ãóëäóð éóâàëàðûíû äàüûäûð.
Êîìèññàð Øÿìèñòàí ßééóáîâ 1930-có èëëÿðäÿ Ãàçàõ Ðàéîí Ïàðòèéà
Êîìèòÿñèíèí êàòèáè, Éåâëàõ ïàìáûã çàâîäóíóí äèðåêòîðó, Áèëÿñóâàð Ðàéîí
Ècðàèééÿ Êîìèòÿñèíèí ñÿäðè, Àçÿðáàécàí Òîõócóëàð Èòòèôàãûíûí ñÿäðè êèìè
ìÿñóë âÿçèôÿëÿðäÿ ÷àëûøûð.
1937-cè èëèí ãàðà ýöíëÿðè êàáóñ êèìè þëêÿìèçÿ éåðèéÿíäÿ òÿùëöêÿ ìÿðä
êîìèññàð Øÿìèñòàí ßééóáîâóí äà ãàïûñûíû äþéäö. Ùÿëÿ 1935-cè èëèí íîéàáð
àéûíäàí áó ôàcèÿ, ùþêóìÿò àäàìëàðûíûí ènàmñûçëûüû ãàðàáà-ãàðà îíó
èçëÿìÿéÿ áàøëàéûð. Ùÿìèí èë, ùÿìèí àéäà îíóí ö÷öí ãîíäàðìà ñÿíÿä Ìèð
Cÿôÿð Áàüûðîâóí âÿ Øàùâåðäèéàíûí èìçàñû èëÿ ùàçûðëàìûøäûð: “Àíòèïàðòèéà÷û
ùÿðÿêÿòëÿðèíÿ, áóðæóà àèëÿ ìöùèòèíäÿ èðòècà÷û ÿíÿíÿëÿðèíèí ãàëûãëàðûíà ðÿüáÿò
áÿñëÿäèéèíÿ ýþðÿ Øÿìèñòàí ßééóáîâ ÐÈÊ-íèí ñÿäðè âÿçèôÿñèíäÿí àçàä åäèëñèí
âÿ Øÿìèñòàí ßééóáîâ ïàðòèéà ìÿñóëèééÿòèíÿ cÿëá åòìÿê ö÷öí ñÿíÿäëÿð
Ïàðòèéà Êîëëåýèéàñûíà ýþíäÿðèëñèí”.
ÀÊ(á)Ï ÌÊ êàòèáè Ì.C.Áàüûðîâ
ÀÊ(á)Ï ÌÊ âÿ ÁÊ õöñóñè
áþëìÿñèíèí ìöäèðè Øàùâåðäèéàí
Ìÿðä êîìèññàð Øÿìèñòàí Ìàùìóä
îüëó ßééóáîâó ÑÑÐÈ Àëè
ìÿùêÿìÿñèíèí Ùÿðáè Êîëëåýèéàñûíûí ñÿééàð ñåññèéàñû ÿêñèíãèëàá÷û-òðîòñê÷è âÿ
ìèëëÿò÷èëèê ôÿàëèééÿòèíÿ ýþðÿ áèðèícè êàòåãîðèéà èëÿ ýöëëÿëÿíìÿéÿ ìÿùêóì åòäè.
Îíó 1937-cè èëäÿ éàíâàðûí 5-äÿí 6-à êå÷ÿí ýåcÿ ýöëëÿëÿíäèëÿð.
Êîìèññàð Øÿìèñòàí ßééóáîâ ýöëëÿëÿíäèêäÿí ñîíðà Ïÿðè õàíûì Àáäóëëà
ãûçû Âÿëèêîâà-ßééóáîâà “âÿòÿí õàèíè”íèí ùÿéàò éîëäàøû êèìè cÿçàñûíû Èñëàù
ßìÿê Äöøÿðýÿñèíäÿ ÷ÿêìÿêëÿ ÑÑÐÈ ÕÄÈÊ-íèí 1938-cè èë 9 àïðåë òàðèõëè
ãÿðàðû èëÿ 8 èë ìöääÿòèíäÿ àçàäëûãäàí ìÿùðóì åäèëäè. Äþðä óøàã àíàñûíû Ïÿðè
õàíûì Ìîðäîâèéàéà ñöðýöí îëóíäó. Áþéöê îüëó îí áåø éàøëû Ìàùìóä ùÿáñ
îëóíóá, Áàéûë ùÿáñõàíàñûíà ñàëûíäû. Îí áèð éàøëû Èñìàéûë, îí äþðä éàøëû
Ýöëçàð âÿ îí ö÷ éàøëû ßäèëÿíè èñÿ Øöâÿëàíäàêû “áåçïðèçîðíèêëÿð” ñàõëàíàí
êàëîíèéàéà ýþíäÿðäèëÿð.
Ñàðû Øÿìèñòàíûí êè÷èê ãûçû ßäèëÿ õàíûì ßééóáîâà (05.10.1925 06.06.2006):
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-Êîëîíèéàäàêû óøàãëàðûí ùàìûñû cèíàéÿò öñòöíäÿ òóòóëàíëàð èäè. Îíëàðëà
áèçÿ ùå÷ áèð ôÿðã ãîéóëìóðäó. Êaëîíèéàäà ùÿð ýöí áèçè äÿ cèíàéÿòêàð óøàãëàð
êèìè âÿùøècÿñèíÿ äþéöðäöëÿð.
Áèç êîëîíèéàäàêû áó àüûð cÿçàëàðà, ìöñèáÿòëÿðÿ äþçìÿéÿðÿê Ìîñêâàéà,
Â.È.Ëåíèí àðâàäû Í.Êðóïñêàéàéà ìÿêòóá éàçäûã. Éàçûã êè, ùå÷ áèð
ýöíàùûìûç îëìàäàí èêè áàcû, áèð ãàðäàøû cèíàéÿòêàð óøàãëàðëà áèð êîëîíèéàäà
ñàõëàéûð âÿ áèçÿ ÿçàá âåðèðëÿð. Õàùèø åäèðèê áèçÿ êþìÿê åäÿñèíèç.
Àðàäàí èêè-ö÷ ùÿôòÿ êå÷ÿð-êå÷ìÿç ìÿíè Ðàñòîâà, î áèðè ãàðäàø-áàcûìû èñÿ
Êðàñíîäàð âèëàéÿòèíäÿêè óøàã åâèíÿ ýþíäÿðäèëÿð. Áþéöê ãàðäàøûì
Ìàùìóäó îí áåø éàøû îëäóüóíà ýþðÿ ùÿáñ åòìèøäèëÿð. Áóíó åøèäÿí àíàì
òöðìÿäÿ àcëûã åëàí åòìèøäè. Éóõàðûëàðà éàçûá áèëäèðìèøäè êè, ÿýÿð îüëóìó
áóðàõìàñàíûç þçöìö þëäöðÿcÿì. Àíàíûí áó ìÿêòóáóíäàí ñîíðà áþéöê
ãàðäàøûì Ìàùìóäó ùÿáñõàíàäàí áèðáàøà ÿñýÿðëèéÿ ýþíäÿðìèøäèëÿð.
Ìÿíè Ðîñòîâóí Ïðîëåòàðñêàéà ñòàíñèñûíäàêû áèð ñàéëû óøàã åâèíÿ
ýÿòèðäèëÿð. Óøàã åâèíèí ìöäèðè Èðèíà Ìèçàéëîâíà Òàðàñîâà ìÿíè ÷îõ
èñòÿéèðäè. Áèð àçäàí ìöùàðèáÿ áàøëàíäû. 1942-cè èëèí íîéàáð àéûíäà ôàøèñòëÿð
Ðîñòîâó èøüàë åòäèëÿð. Îíäà áèçè âàãîíëàðà äîëäóðóá Àëìàíèéàéà àïàðäûëàð.
Áèçè Àëìàíèéàéà Çèýåí øÿùÿðèíäÿêè ñèëàù çàâîäóíäà èøëÿäèðäèëÿð. Ö÷ èë
ùÿáñ äöøÿðýÿñèíäÿ ãàëäûã. 1945-cè èëäÿ Ñîâåò îðäóñó Àëìàíèéàéà ùöcóì
åäÿíäÿ áèçè ìöùàôèçÿ åäÿí àëìàí ÿñýÿð âÿ çàáèòëÿðè ãà÷ûá äàüûëäûëàð. ßñèðëÿðëÿ
áèðýÿ ùàñàðû ñþêöá ãà÷äûã. Èêè ýöí, èêè ýåcÿ éîë ýåäÿíäÿí ñîíðà ñîâåò
îðäóñóíà ýÿëèá ÷àòäûã. Áèçè ñèéàùûéà àëäûëàð. Êèì ùàðàäàí ýÿëèáñÿ, îðàéà äà
ýþíäÿðäèëÿð. Ìÿí éåíèäÿí Ðîñòîâ óøàã åâèíÿ ýÿëäèì. Àðòûã îí éåääè éàøûì
âàðäû. Èêè èëäÿí ñîíðà äàéûì îüëó Àáäóëëà Âÿëèêîâäàí ìÿêòóá àëäûì.
Éàçûðäû êè, àíàí ñöðýöíäÿí ãàéûäûá, ñÿí äÿ ãàéûò ýÿë Áàêûéà.
Áàêûéà ýÿëäèì. Ýåòìÿéÿ éåðèì îëìàäûüûíà ýþðÿ Ìåùäèõàí äàéûìýèëÿ
ýåòäèì. äàéûì àðâàäû Ðóãèééÿ õàíûì ìÿíè òàíûìàäû. Ñîðóøäó êè ñÿí êèìèí
ãûçûñàí, ñÿíÿ êèì ëàçûìäûð? Càâàá âåðäèì êè, ìÿí Ñàðû Øÿìèñòàíûí âÿ Ïÿðè
õàíûìûí ãûçûéàì. Ðîñòîâ óøàã åâèíäÿí ãàéûäûá ýÿëìèøÿì. Áóðàäà åâèìèç
éîõäóð, àíàìûí äà éåðèíè áèëìèðÿì. Áÿñ èíäè ùàðà ýåäèì?... Ðóãèééÿ õàíûì
äÿðùàë ãàéíû Ñÿìÿä Âóðüóíà çÿíý åäèá ÿùâàëàòû äàíûøäû. Ñÿìÿä ÿìèì
Àáäóëëàíû òàïûá, òàïøûðäû êè, Áóíó Øÿìêèðÿ àíàñû Ïÿðè õàíûìûí éàíûíà àïàð.
Î, âàõò äà àíàì “õàëã äöøìÿíè” Ñàðû Øÿìèñòàíûí àðâàäû îëäóüóíà ýþðÿ íÿ
Áàêûéà, íÿ äÿ Ãàçàõäà éàøàéûá-èøëÿìÿéÿ ècàçÿ âåðìÿìèøäèëÿð. Îíà ýþðÿ äÿ
Øÿìêèðäÿ óçàã ãîçóìëàðûìûçäàí áèðèíèí åâèíäÿ ãàëûðäû.
Êè÷èê ÿìèí ßééóá Êðàñíîäàðà ìÿêòóá éàçûá óøàã åâèíäÿí áàcûìëà
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ãàðäàøûìû ýÿòèðìèøäè. Îíëàðû Äàü Êÿñÿìÿíÿ àïàðûá
þçö ñàõëàéûðäû. Áàcûì
Ýöëçàð ìöÿëëèìëèê òåõíèêóìóíó áèòèðìèøäè. “Õàëã
äöøìÿíè” íèí ãûçû îëäóüóíà ýþðÿ ùå÷ éåðäÿ èøÿ
ýþòöðìöðäöëÿð.
Áþéöê ãàðäàøûì Ìàùìóä ìöùàðèáÿäÿí áèð ýþçö øèêÿñò ãàéûòäû. Ìÿí
Ýÿícÿ Òèáá òåõíèêóìóíó
ÿëà ãèéìÿòëÿðëÿ áèòèðèá, èìòàùàíñûç Òèáá Èíñòèòóòóíà
ãÿáóë îëóíäóì. Êè÷èê
ãàðäàøûì èñìàéûë Ýÿícÿ
Êÿíä Òÿñÿððöôàòû Èíñòèòóòóíó áèòèðèá àãðîíîì
èøëÿäè. Ìÿí îòóç èêè éàøûìäà äàéûì îüëó Àáäóëëà
Ïàøà îüëó Âÿêèëîâëà àèëÿ
ãóðäóì.
Î âàõòëàð Ñÿìÿä äàéûì
- Ñÿìÿä Âóðüóí áèçÿ òåçòåç ýÿëÿð, áèçÿ òÿñÿëëè âåðÿð,
áèçèì àèëÿäÿí ãàéüûñûíû ÿñèðýÿìÿçäè...
Ïÿðè õàíûì Âÿêèëîâàíûí 1954-cö èëäÿ Ýÿícÿäÿí Ñÿìÿä Âóðüóíà éàçäûüû
áèð ìÿêòóáó ùÿéÿcàíñûç îõóìàã ìöìêöí äåéèë. Ùÿìèí ìÿêòóá ßëéàçìàëàð
Èíñèòèòóòóíóí åëìè àðõèâèíäÿ (Àðõ.46, Ã-51(929); ñ.â.429) ñàõëàíûëûð.
Áó òÿñèðëè ìÿêòóáó îõóéàíäà ÿñèëçàäÿ íÿñëèí ãûçûíûí âÿ èýèä êîìèññàð Ñàðû
Øÿìèñòàíûí ùÿéàò éîëäàøûíûí íåcÿ áþéöê áèð åùòèéàc è÷èíäÿ éàøàäûüûíà ýþðÿ
êå÷ìèø Òîòàëèòàð ñîâåò ðåæìèíÿ èíñàíûí íèôðÿòè ãàò-ãàò àðòûð.
Ïÿðè õàíûì Àáäóëëà ãûçû Âÿêilîâà (1898-1975) éàçûð:
ßçèç Ñÿìÿä!
“ßââàëà ìÿíäÿí âÿ Èñìàéûëäàí áþéöê ñàëàìëàð. ßçèçèì, ìÿí õÿñòÿéÿì,
ýþç õÿñòÿñè îëìàã ÷îõ ïèñäèð. Áèð ýþçöì òàìàì êîð îëóá, ùå÷ áèð ìöàëècÿíèí
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õåéðè éîõäóð. Íåéëÿìÿê îëàð, ýþðöíöð ãèñìÿòèì áåëÿ èìèø. Àëëàù ñÿíÿ càí
ñàüëûüû âåðñèí, ÿýÿð ñÿíèí êþìÿéèí îëìàñàéäû, ÷îõäàí áó äöíéàäàí
ýåòìèøäèì. Ñÿìÿä, åëÿ äöøöíìÿ êè, ìÿí ñÿíÿ ìöðàcèÿò åäÿðêÿí ìÿíÿâè àüðû
ùèññ åòìèðÿì. Ìÿí ÷îõ ìÿüðóð àäàìàì, ëàêèí ãèñìÿòèí àcûëûüû ìÿíè ñÿíÿ
ìöðàcèÿò åòìÿéÿ ìÿcáóð åäèð. Áóíóí ìöãàáèëèíäÿ ìÿí ýåcÿ-ýöíäöç
Àëëàùäàí ñÿíÿ ñàüëàìëûã äèëÿéèðÿì. Åéáè éîõäóð, ìÿíèì èçòèðàáëàðûìûí ñîíà
éåòìÿñèíÿ àç ãàëûá. Èñìàéûë àðòûã Êÿíä Òÿñÿððöôàòû Èíñèòèòóòóíäà òÿùñèëèíè
áàøà âóðìàã öçðÿäèð. Áÿëêÿ áèð àç îíäà âÿçèééÿòèìèç äöçÿëäè. Ñÿí åëÿ áèëìÿ
êè, ìÿíÿ ñÿíÿ ìöðàcèÿò åòìÿê àñàí ýÿëèð. Ýþçöìöí éàøûíû ñàõëàéà áèëìèðÿì,
ëàêèí ÷ûõûëìàç âÿçèééÿòäÿéÿì. Èñìàéûë cÿìè 320 ìàíàò ïóë àëûð, èêè íÿôÿðèê.
Î, èíäè èøëÿéÿ áèëìèð, ñÿùÿð ñààò äîãóçäàí àõøàì ñààò áåøÿ, áÿçÿí éåääèéÿ
êèìè äÿðñäÿ îëóð. Îíà ýþðÿ äÿ õàùèø åäèðÿì êè, ñþç âåðäèéèí êèìè áèçÿ êþìÿê
åäÿñÿí. Ãûøäûð, ñîéóãäóð, àcëûãäûð, ÷îõ ÷ÿòèíäèð. Ùÿëÿ áöòöí áóíëàðäàí ÿëàâÿ
Èñìàéûëûí ýåéèìè éîõäóð, òÿêcÿ áèð êþéíÿéèí è÷èíäÿ ãàëûá. Áó âÿçèé\éÿòäÿ
äÿðñÿ ýåäèð, ÿòðàôäàêûëàðûí îíà íåcÿ ìöíàñèáÿò ýþñòÿðäèêëÿðè, îíà íÿ ýþçëÿ
áàõäûãëàðû ñÿíÿ àéäûíäûð. Áèð äàùà öçð èñòÿéèðÿì, éîõëóã ìÿíè ñÿíè íàðàùàò
åòìÿéÿ ìÿcáóð åäèð. Öìèä åäèðÿì êè, áó àüûð âÿçèééÿòèìäÿ ñÿí ìÿíè äàðäà
ãîéìàéàcàãñàí. Íÿ ãÿäÿð ìöìêöí åäÿðñÿíñÿ, àðòûã áèð íå÷ÿ ýåcÿäèð êè,
àcûã.
Ñÿíèí áÿäáÿõò Ïÿðèõàíûì áàcûí (Âÿêilîâà)
Öíâàíûì: Ýÿícÿ øÿùÿðè, åâ 31
Åééóáîâ Èñìàéûë
Èñòÿéèðñÿí ïóëó ßäèëÿéÿ âåð, Ïàøà ãàüàìýèëäÿ ãàëûð. Î ìÿíÿ ÷àòäûðàð, îíóí
öíâàíû: Áàêû øÿùÿðè, Èêèícè Ïàðàëëåë êö÷ÿñè, 65, Âÿêilîâà Íèýàð.”
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1937-ЪИ ИЛ ОКТЙАБРЫН 13-ДЯ 13896 №-ЛИ ИСТИНТАГ ИШИ ИЛЯ
ЭЦЛЛЯЛЯНЯН 77-ЪИ АЗЯРБАЙЪАН ДИВИЗИЙАСЫНЫН
ЩЯРБИЧИЛЯРИ
№

Ады, атасынын ады вя сойады

Рцтбяси

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Мяммядов Нясир
Таьыйев Байрам Яли оьлу
Исмайылов Аьа Щямид оьлу
Щцсейнов Мустафа Ялигулу оьлу
Султанов Яли Султан оьлу
Гулийев Тащир Наиб оьлу
Фятялийев Щямид Ящяд оьлу
Ялийев Яли Мяшядияли оьлу
Зцлфцгаров Мяммяд Исазадя
Зцлгядяров Исэяндяр Яли оьлу
Бабайев Фярщад Мяммядяли оьлу
Мящяррямов Манаф Мурад оьлу
Ъяфяров Ялийусиф Ябуталыб оьлу
Софийев Ящмяд Сяфяряли оьлу
Абдуллайев Абдулла Теймур оьлу
Мцустафайев Яли Щясян оьлу
Софийев Бящмян Яли оьлу
Ибращимов Мцрсял Мяммяд оьлу
Моллайев Ябдцл Язим оьлу
Таьыйев Исмайыл Ящмяд оьлу
Мяликов Абдулла Щцсейн оьлу
Саныйев Кяби Мурад оьлу
Мяммядов Ъялил Мустафа оьлу
Гошгаров Аьамирзя Мяммядибращим оьлу
Сцлейманов Няриман Щясян оьлу
Кяримов Ибращим Ябдцляли оьлу
Кяримов Ряшид Таьы оьлу
Гасымов Аьарза Фярман оьлу
485

Баш лейтенант
Сийаси рящбяр
Баталйон камиссары
Капитан
Майор
Алай комиссары
Баш лейтенант
Баталйон комиссары
Щярби комиссар
II дяряъяли интендант
Алай комиссары
Полковник
Алай комиссары
II дяряъяли интендант
II дяряъяли интендант
Капитан
Капитан
Майор
II дяряъяли капитан
Щярби трибуналын сядри
77-ъи Дивизийанын комиссары
Капитан
II дяряъяли интендант
Капитан
Баш сийаси рящбяр
Капитан
Капитан
Сийаси рящбяр
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Солдан: 77-ъи двизийада алай комисары Фярщад бяй Мяммядяли оьлу Бабайев (? - 1937) вя
щярб щякими Баба Ясяд оьлу Бабайев (1884-1941)

486

ЭЦЛЛЯЛЯНМИШ АЗЯРБАЙЪАН ЭЕНЕРАЛЛАРЫ

“DИKАЙА DИВИЗИЙА”, йохса...
Азярбайъанлылар щярбчилик исте’дадына, сюнмяз дахили
рущи зянэинлийя маликдирляр. Беля халг щямишя галиб эяляр.
АЛФОНС RАББE,
Франсыз тарихчиси.

Биринъи дцнйа мцщарибяси илляриндя Татар-Азярбайъан алайы эцнорта намазында.
Юндя алайын баш ахунду шаир Мящяммяд Щади

1

930-ъу ил мартын цчцндя Загафгазийа Dювлят Сийаси идарясинин гярары иля
эцллялянян Qархунлу мярди Яшряф бяйи мцстянтигляр ян чох 1918-ъи илдя
“динъ ермяни ящалиси”ни гырдыьына вя щямин илдя Яряш мащалында бюлшевикляря
гаршы дюйцшян ясэяри гцввя тяшкил етдийиня эюря эцнащландырмышлар. Бу кюнцллц
щярби гцввялярин яксяриййяти о вахт Биринъи Dцнйа мцщарибясиндян гайыдан
“Tатар сцвари алайы”нын ясэяр вя забитляри иди. Яшряф бяй Qархунлунун юзц дя
1918-ъи илин ийун-сентйабр айларында щямин алайын тяркибиндя Эюйчайы, Мцсцслцнц, Бярэцшады, Шамахыны вя Бакыны дцшмянлярдян тямизлямяк цчцн иэидликля
вурушмушдур.
***
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Бу эцн щамыны щаглы бир суал дцшцндцрцр: 1918-ъи илдя мцстягиллийини е’лан
едян Азярбайъан щярби гцввяляри неъя вя няйин ясасында йараныб? Ахы, дейилянляря эюря, бу тарихдян яввял азярбайъанлылар ясэяри хидмятя чаьырылмырды...
Бу суаллар гаршысында узун мцддят дцшцнмяли олурсан. Она эюря ки, бя’зи
тарихчиляримиз ордунун йаранмасыны алгышлайыр, диэяри онун командирляриня
тянгиди йанашыр, башга бириси дя йазыр ки, 1918-ъи илдя ордумуз “кюнцллцлярдян” йараныб. Мятляб ися ачылмыр, бу “кюнцллцляр” йерли мцлки ящалидян ибарят
иди, йохса кянардан эятирилмишди?
Амма ордунун йаранмасында илкин мянбя кими бир факт да вар ки, тарихчиляр она да ютяри тохунурлар вя бу мянбяйя тянгиди мцнасибят бясляйирляр. О
да Биринъи Dцнйа мцщарибясиндя иштирак едян “Dикайа дивизийа”нын азярбайъанлылардан ибарят низами “Tатар алайы”нын ясэяри гцввяляридир. 1920-ъи илдян
та бу эцнляримизя гядяр совет режиминдя дя “Dикайа дивизийа”нын фяалиййятиня тарихчи алимляримиз тянгиди йанашыблар. Ачылан архив говлугларында ися бунларын там яксинин шащиди олуруг. Сянядлярля таныш оланда дцшцнцрсян ки, 1914ъц илдян 1917-ъи иля гядяр рус империйасыны алманлардан, 1918-20-ъи иллярдя ися
Азярбайъаны дашнак-болшевик ясэяри гцввяляриндян горуйан вя торпаьымызын
бцтювлцйц уьрунда силаща сарылан “Вящши дивизийа”нын Tатар-Азярбайъан алайы щям бизим, щям дя рус щярб тядгигатчыларынын нийя тянгид обйекти олуб.
Эуйа сябяби дя ондан ибарятдир ки, “Вящши дивизийа” 1914-17-ъи иллярдя чара,
1918-20-ъи иллярдя ися Азярбайъан Dемократик щюкумятиня хидмят едиб.
Фактлар эюстярир ки, Нуру пашанын ордусу 1918-ъи илин ийун-сентйабр айларында Бакыны дцшмянлярдян тямизляйяндя онларла чийин-чийиня вурушан мин няфярдян чох кюнцллцнцн яксяриййяти “Tатар сцвари алайы”нын ясэяр вя забитляриндян тяшкил олунмушду. Бяс сцвари алайынын о вахтларда горудуьу, уьрунда вурушдуьу торпаглар бизим дейилидми?
Бяли, битиб-тцкянмяйян бу суаллара ъаваб тапмаьын вахты чатыб. Буну буэцнкц мцстягил Азярбайъан вя онун йенидян йазылан щярб тарихи тяляб едир.
Бя’зи мягаля мцяллифляри аьыздолусу йазырлар ки, Биринъи Dцнйа мцщарибяси илляриндя шовинист руслар Qафгаз мцсялманларындан тяшкил олунмуш дивизийайа
“Вящши” адыны тящгир мя’насында верибляр. Яввяла, дивизийанын дюйцш йолуну
тясвир едян сянядлярдя беля факта раст эялмяк гейри-мцмкцндцр. Бцтцн рясми сянядлярдя дивизийанын ады белядир: “Kавказскайа туземнайа дивизийа” йя’ни Qафгазын йерли ящалисиндян тяшкил олунмуш сцвари дивизийа, “Вящши” айамасы ися ъябщядашлары тяряфиндян дивизийайа гейри-рясми верилиб. Мцщарибянин
илк эцнляриндян дивизийанын апардыьы дюйцш ямялиййатлары чох уьурлу вя гящряманлыглары парлаг олмушдур. Dивизийа бцтцн мцщарибя бойу мяьлубиййятин
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ня олдуьуну билмяйиб, щцъумлары щямишя зяфярля битиб. Онларын дюйцш амалы
беля иди: “Ня бир аддым эери чякилмяли, ня дя ясир дцшмяли”. Она эюря дя дюйцшлярин ян чятин мягамында дцшмян мцщасирясини йармаг цчцн бу дивизийанын
тяърцбясиндян вя эцъцндян истифадя олунурду.
Щятта “Вящши двизийа”нын сыраларында зяфярля дюйцшян щямйерлиляримизин
шяряфиня ъябщядашлары щярби марш да гошмушдулар. Щярби маршын бир бянди
1920-ъи илдян сонра Берлиндя мцщаъиратда йашайан эенерал-майор Теймур
бяй Новрузовун (1880-1961) йаддашындан бизя эялиб чатыб:
Дюйцшдя, ъянэидя, зяфяр йолунда,
Иэидляр щямишя-ян юнъцл олмуш.
Эянъя сцварлары, саьы-солунда,
Борчалы иэидляри биринъи олмуш.

Русъадан тяръцмяси шаир
Вилайят Рцстямзадяниндир.
Tутаг ки, биздя бя’зи мягаля мцяллифляринин дедийи кими, дивизийайа тящгир
мя’насында “вящши” ады верилмишдир. Бяс, Kороьлу иэидляриня вя Dядя Qоргуд
гящряманларына “дяли” айамасынын верилмяси неъя, онлар щягигятянми “дяли”
идиляр? Ялбяття йох!
Щяр ики ифадядя инъя йумор, севэи, нявазиш чаларлары вар. Нийя узаьа эедирик. Бизим мцасиримиз, дцнйа шющрятли сяркярдя Яли аьа Шыхлински айдан-ары,
судан-дуру олан “Xатирялярим” китабында йазыр ки, бизим нясил юз ъянэавярлийи, тцндмяъазлыьы иля гязада танынырды. Qязада бизи “Дяли газахлы” адландырырдылар. Яли Qазахоьлу ичярисиндя биринъи савадлы адам мяним атам иди.
Суал олунур: щярфи мя’нада баша дцшсяк, “дяли” олан бир нясил “артиллерийанын Аллащы” кими оьул йетиря билярдими? Ону да унутмаг лазым дейил ки, Шыхлинскиляр нясли Азярбайъан маарифиня, ядябиййатына вя щярб тарихиня бцтюв,
саьлам зийалы нясли бяхш етмишдир.
Сонралар (1917-ъи илин нойабрындан - Ш.Н.) щямин дивизийанын Tатар (Азярбайъан - Ш.Н.) сцвари алайынын ясэярляриндян ибарят илк дяфя 600 няфярлик “Мцсялман корпусу” тяшкил олунду. 1918-ъи илдя мцстягиллийини е’лан едян Азярбайъан Загафгазийа Сейминдян чыхды. Бу дюврдя юлкядя сийаси дурум чох
гарышыг вя мцряккяб иди. Болшевик-дашнак силащлы гцввяляри тяряфиндян эцълц
тящлцкя йаранмышды. Мящз Tатар-Азярбайъан алайынын гцввясиня архаланыб,
ялавя кюнцллцляр топламагла щямин ил ийунун 26-да “Ялащиддя Азярбайъан
корпусу” йаратмагла Яли аьа Шыхлински вя Сямяд бяй Мещмандаров Милли
ордунун тямял дашыны гойдулар.
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“...Бирляшмяйя беля бир ад гошуланда онун мя’на мяркязиндя мцсбят бир
мцнасибят дайанырды вя бунунла да “Dикайа дивизийа”нын мяьлубедилмязлийиня ишаря ифадя олунурду. Xцсусян, дашнак вя ифрат болшевик елементляри “Dикайа дивизийа”дан данышаркян щеч дя бу сюзц щямин дивизийанын шцъаятиня
олан щейранлыьына эюря ишлятмирдиляр. Беля мцнасибят еля совет тарихшцнаслыьынын юзцндя дя мювъуддур. Бир сыра мцяллифляр “Dикайа дивизийа”дан данышаркян бу ифадянин нязярдя тутулан мя’насыны дейил, мящз “дикий” сюзцнцн лексик мя’насыны габартмаьа чалышмышлар. Бунунла да щямин бирляшмянин щиссяляринин щярби кейфиййятляриня, Ъцмщуриййят Ордусунун юзцлцнц тяшкил етмиш
гошун щиссяляринин низам-интизамына бир истещза ифадя олунмушдур. Щямин
дивизийа 1917-ъи илдя ляьв едилмиш вя бунунла да онун мювъудлуьуна сон гойулмушдур. Dивизийа ляьв едилдикдян сонра азярбайъанлылардан вя чеченлярдян тяшкил олунмуш Tатар сцвари алайынын галыглары Азярбайъана гайытмыш вя
онун базасында Мцсялман корпусунун икинъи сцвари алайы йарадылмышды”
(М.Сцлейманов, “Азярбайъанда “Dикайа дивизийа” олубму?” мягаляси,
“Щярби билик” журналы, 1998-ъи ил, №4). Вя бу щярби гцввялярин юзяйи ясасында
да 1920-ъи иля кими Азярбайъан Dемократик Ъцмщуриййятинин тяркиби 40 миня йахын олан Милли ордусу йаранды. Яли аьа Шыхлински вя Сямяд бяй Мещмандаров кими илийиня гядяр щярбчи олан эенераллар ордунун тямял дашынын
“дялиляр”дян олмасына разы олардымы?
1917-ъи илдя империйа даьыландан сонра Петрограда апарылан “Дикайа
дивизийа”дан гармагарышылыглары йатырмаг вя цсйан едян халгы гырмаг цчцн
истифадя етмяк истядиляр. Онлар ися низамнамяйя вя милли адят-яняняйя садиг
галараг силащсыз халгы гырмагдан имтина едиб Гайгаза гайытдылар.
“Мцсялман милли корпусу”нун ясасында Pетрограддан кючцрцлян щямин
“Вящши дивизийа”нын “Tатар сцвари алайы” дайанырды. Эенерал Яли аьа Шыхлински цмуми команданлыьы гябул етди. Tярхис едилмиш рус ордусунун забитляри дя щямин гошун бирляшмяляриня эютцрцлдц. Бу заман мцсялманлара цстцнлцк верилирди. Бундан ялавя, 1917-ъи ил чеврилишиндян сонра Бакыдакы кадет
мяктябиндя йерли забит кадрларынын щазырланмасына да башланды”.1
Айры-айры сянядляр шащидлик едир ки, Биринъи Dцнйа мцщарибяси ъябщяляриндя цч миндян чох сырави вя кичик рцтбяли азярбайъанлы дюйцшцрдц. Бунлар мцщарибя башлананда сяфярбяр оланлар иди. Лакин империйа гошунларынын тяркибиндя йцксяк рцтбяли забит вя эенералларымыз да аз дейилди. Tам артиллерийа эенералы Сямяд бяй Мещмандаров, эенерал-лейтенант Яли аьа Шыхлински, сцвари
1. T.Свйаточевски, “Rусийа Азярбайъаны. 1905-1920-ъи илляр” мягаляси.
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эенералы Щцсейн хан Нахчывански, эенерал Мяммядсадыг бяй Аьабяйзадя,
Ясяд бяй вя Мирказым хан Tалышхановлар, ротмистр Tеймурбяй Новрузов,
тяййарячи Фяррух аьа Qайыбов, Солтан Ящмядов прапоршик Сайад Зейналов
вя онларла башга оьулларымыз ъябщядя ад-сан газанмышды.
1917-ъи ил нойабрын 15-дя Петербургдан Гафгаза гайыдан эенерал лейтенант Яли аьа Шыхлински илк дяфя Тифлисдя азярбайъанлылардан ибарят милли
корпус йаратмышды. бунунла да о, Милли Азярбайъан Ордусунун тямял
дашыны гоймушду. Бу барядя эенерал "Хатирялярим" щярби мемуарында даща
дягиг мялумат верир:
"Нойабр айында Тифлися гайытдыгда, мцвяггяти олараг мяня корпус
команданлыьы щяваля олундуьу барядя ямри охудум. Юз халгымы, баш веря
биляъяк тязйиглярдян вя дахили гарышыглыглардан юзцнц горумасына хидмят
етмяк арзусу иля корпус тяшкил етмяйи гят едиб, Тифлисдя юз гярарэащымы1
дцзялтмяйя башладым".
"Ачыг сюз" гязети 1918-ъи ил йедди йанвар тарихли нюмрясиндя низами
мцсялман ясэяри гцввяляринин йаранмасы щаггында беля бир хябяр йаймышды:
"Йанварын цчцндя Мяркязи Мцсялман Загафгазийа комитясинин цзвц,
Мяркязи Комитя сядри Фятяли хан Хойски мцсялман ясэяри дястяляри тяшкилаты
щаггында мярузядя булунмушдур. Мярузядян анлашылдыьына эюря 1917-ъи ил
декабрын он бириндя Загафгазийайа Комиссарлыьы Загафгазийа мцсялманларындан низами орду тяшкил етмяси гятнамясини чыхарышдыр. Низами орду цчцн
лазыми гядяр кюнцллц ъям едилмяси иши Гафгазийа Мяркязи Мцсялман Комитясиня щяваля едилмишдир. Низами орду тяшкил едилдикдян сонра мцсялманлардан
алынан ясэяри верэинин ляьв едилмяси щаггында Загафгазийа Комиссарлыьы
тяряфиндян декрет вериляъякдир. Загафгазийа Комиссарлыьынын бу гятнамясиня
бианян декабрын он доггузунда бешинъи вя йеддинъи Гафгазийа нишанчы
фиргяляриндян ибарят олан алтынъы орду корпусунун Мцсялман низами
ордусуна явяз едилмяси щаггында Гафгазийа ъябщяси гошунларынын баш
команданы тяряфиндян Ямрнамя верилмишдир. Щямин ясэяи дястялярини
миллиляшдирмяк ишляринин нязаряти эенерал Яли аьа Шыхлискийя щяваля едилмишдир.
Эенерал - лейтенант Яли аьа Шыхлински юз вязифясинин ифасына башламышдыр".
1918-ъи илдя юлкямиз аьыр вя тящлцкяли эцнлярини йашайырды. Щямин илин йанвар айында Tцркийяйя щярби йардым цчцн эедян Азярбайъан щюкумятинин
1. Гярарэащ Тифлисдяки "Лондон" мещманханасынын биринъи мяртябясиндя йерляширди.
Щямин ики мяртябяли мцлк инди дя галыр. Бу сятирлярин мцяллифи 1999-ъу илин апрел айында
Тбилисдя йарадыъылыг езамиййятиндя оланда щямин бинаны ахтарыб тапмышдыр - (Ш.Н.)
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якс-кяшфиййат идарясинин ряиси Наьы бяй Шейхзаманлы Tцркийянин щярби назири
Янвяр Паша иля эюрцшяндя демишдир:
- Pашам, Биринъи Dцнйа мцщарибясидя биз азярилярдян дюрд эенерал рус ордусунда орду командири олмушдулар. Qоншуларымыз ермяни вя эцръцлярдян
орду командири чыхмамышдыр. Йалныз бир эцръц эенералы щярби корпус командири ола билмишдир. Азярилярдян орду командири Сямяд бяй Мещмандарлы русйапон мцщарибясиндя щярби корпус командири олараг рус ордусунун ян йцксяк орденини алмышдыр. Икинъи эенерал Яли аьа Шыхлинскидир. Rус ордусунун
топчу баш инспектору иди. Цчцнъц эенерал Щцсейн хан Нахчыванскидир. Dюрдцнъцсц ися Xан Иряванскидир. (Н.Шейхзаманлы, “Азярбайъан истиглал мцъадиляси хатиряляри” китабы, 1997-ъи ил, сящ.73).
1914-ъц илдя Эянъядя, Шушада вя башга гязаларда алайлар тяшкил олунду.
Шушалылардан “Tатар сцвари алайы”, эянъялилярдян ися “Икинъи Эянъя сцвари мцсялман алайы” йарадылды. Бунларын щамысы “Qафгазын йерли ящалисиндян тяшкил
олунмуш сцвари дивизийасы”нын тяркибиня дахил олду.
Dивизийа цч бригададан вя цч сцвари алайындан ибарят иди: биринъи алай Kабардин вя даьыстанлылардан, икинъи алай татар (Азярбайъан - Ш.Н.) вя чеченлярдян, цчцнъц алай ингуш вя чяркязлярдян тяшкил олунмушду. Бундан башга,
осетинлярдян ибарят пийадалар бригадасы вя Dон казакларындан сяккизинъи артиллерийа дивизиону йарадылмышды.
Dивизийанын баш команданы император II Николайын гардашы, бюйцк кнйаз
Михаил Александрович Rоманов, ряиси ися эенерал-лейтенант, кнйаз D.P.Багратиони (1863-1919) иди.
Сырави ясэярляри (ашаьы рцтбялиляри) “сцвари”, бя’зян дя “атлы” дейя чаьырырдылар. Забитляр айда 25 манат мааш алырды. Онлардан яксяриййяти руслардан вя
Qафгазын хан, бяй вя аьа оьулларындан ибарят иди.
Dивизийа ясэярляринин йахшы тя’лими, я’ла дюйцш габилиййяти варды. Буну
“Эянъя алайы”нын командири подполковник Pоловтсовун 1915-ъи ил ийулун он
бириндя Эянъя губернатору Г.Kовалйовун адына эюндярдийи телеграм да
тясдиг едир:
“Qафгазын йерли ящалисиндян тяшкил олунмуш дивизийа”нын алайлары арасында
Эянъя сцвари алайы биринъи олараг юз командириня “Мцгяддяс Эеорэи хачы”
иля тялтиф олунмаг шяряфи нясиб етди. Бу йцксяк мцкафатла фяхр едяряк ону татар (Азярбайъан - Ш.Н.) сцвариляринин йцксяк дюйцш баъарыьы вя фядакар гящряманлыьынын гиймяти кими гябул едирям. мцсялман сцвари дюйцшчцляринин мисилсиз шцъаяти гаршысында мяним дярин щейрятими гябул етмянизи хащиш едирям”.
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Биринъи Дцнйа мцщарибясиндя гящряманлыгла дюйцшян Азярбайъан Сцвари алайынын бир груп
ясэяр вя забити 1916- ъы илдя.

Эюркямли шаиримиз Мящяммяд Щади азярбайъанлылардан ибарят алайларла
бирэя Pолшада, Лвовда, Станиславда, Kарпатларда, Qалич вя Qородинка шящярляри уьрунда эедян дюйцшлярдя цч ил ъябщя щяйаты кечирмишдир. Щямйерлиляримизин гящряманлыьындан рущланан бюйцк шаир бу мювзуда силсиля ше’рляр
йазмышдыр. О, ъябщядя Азярбайъан алайынын имамы олмушдур. 1917-ъи илдя
Эянъядя ясэярляр гаршысында чыхыш едян Мящяммяд Щади демишдир:
- Язиз вятяндашларым! Алайымызы тяшкил едян Азярбайъан тцркляринин эюстярдикляри щярби габилиййяти вя йапдыглары гящряманлыглары сюйлямякля битмяз. Анъаг мян бурада бир щадися цзяриндя дайанаъаьам. Щярб шиддятля давам едирди. Эенерал Самсоновун командасындакы рус ордусу иля алман гцввяляри шиддятля чарпышырды. Самсоновун саь ъинащыны “Dикайа дивизийа” (Мцсялман дивизийасы - Ш.Н.) горумагда иди. Алманлар чямбяри даралдаркян ятрафла ялагяси
кясилян алай команданымызын вердийи ямрля Алман чямбяриня щцъум едяряк,
чямбяри йарды вя алайы икийя бюлдц. Йарылан чямбярин саь вя солуну сыхышдырмаьа башлады. Беш алайдан ибарят олан Qафгазийа гардашлары руслары алман чям-
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бяриндян гуртарды. Бу мцщцм щадися щяфтяляръя рус мятбуатыны ишьал етди. Rус
чары бизим алайын байраьына ян бюйцк нишан верди.
1914-ъц ил августун 15-16-да Шярги Пруссийа ямялиййатында эенерал
А.В.Самсоновун икинъи ордусунун 30 мин ясэяр вя забити мцщаsиряйя
дцшмцшдц.
Ъябщядя рущани кими юз вязифясини иъра едян шаир Мящяммяд Щади ясярляриндя елоьлуларымызын иэидлийини дя вясф етмишдир:
Бу аьыр йцк чякилмяз,
Бу аьулар ичилмяз.
Сянсиз, а парлаг диляк,
Qаранлыглар кечилмяз.
Мя’йус олма амандыр,
Мя’йус олмаг йамандыр.
Qорхаг диляксиз йашар,
Миллятим гящрямандыр.
“Щади доьма Азярбайъандан минлярля километр узагда, Kарпат даьларында, мцщарибя аловлары ичиндя дя Вятянин талейини дцшцнмяйи, онун тябии эюзялликлярини вя эяляъяк хошбяхтлийини тяряннцм етмяйи чох севирди”. (Я.Мирящмядов, “Мящяммяд Щади” китабы, Бакы, 1962-ъи ил, сящ.183)
Азярбайъан Демократик Ъцмщуриййятинин лидерляриндян бири, дащи
бястякарымыз Цзейир бяйин кичик гардашы Ъейщун бяй Щаъыбяйли - Даьыстани
1916-ъы илин феврал - ийун айларында Биринъи Дцнйа мцщарибясиндя азярбайъанлы
ясэяр вя забитлярин дюйцш йолуну якс етдирян "Мцсялман забитляри" адлы он дюрд
силсиля мягаля дяръ етдирмишдир. "Каспи" гязетиндя дяръ олунмуш бу
мягалялярдя ъябщялярдя шяряфля вурушан йалныз азярбайъанлыларын дейил, цмуми
Гафгазда йашайан дин гардашларымызын гящряманлыьы щаггында да гиймятли
мялуматлар вар. Ъейщун бяй 19 апрел 1916-ъы ил тарихли (№86) мягалясиндя
йазыр ки, апардыьымыз арашдырмалардан мялум олду ки, йалныз 1915-ъи илдя
мцсялман забитляриндян йедди эенерал, он ики полковник, бир казак гошун
старшинасы1, он доггуз подполковник, ийирми дюрд капитан, ики йасаул, он йедди
ротмистр, ийирми бир штабс - ротмистри, он сяккиз штабс-капитан, беш падйасаул,
цч йцзбашы, ялли поручик, ики хорунжи, отуз сяккиз подпоручик, ийирми бир корнет
вя он ики прапоршик рцтбяли мцсялманлар дюйцшлярдя фяргляндикляриня эюря тялтиф
олунмушлар. Бу сайдан цч эенерал цчцнъц дяряъяли "Мцгяддяс Эеорэи", он
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йедди забит, о ъцмлядян бир полковник, беш подполковник, цч капитан, бир
ротмистр, бир штабс ротмистр, бир штабс-капитан, ики поручик, ики подпоручик вя
бир прапоршик дюрдцнъц дяряъяли "Мцгяддяс Эеорэи" ордени иля тялтиф
олунмушдур.
Он дюрд забитя, бир полковникя, ики подполковникя, бир капитана, бир
йасаула, бир ротмистря, бир штабс-капитана, бир йцзбашыйа, дюрд поручикя, бир
подпоручикя вя бир корнетя ися адлы Эеорэи силащы баьышланмышдыр.
"Каспи" гязетинин 1916-ъы ил 29 апрел тарихли нюмрясиндя беля бир фярящли
фактада раст эялдик: "Гвардийа сцварисиндяки Гафгаз Ордусунун Баш
Команданынын сярянъамында олан эенерал - адйутант, эенерал-лейтенант
Щцсейн хан Нахчыванскийя там сцвари эенералырцтбяси верилсин". Гафгазын
йерли ящалисиндян тяшкил олунан сцвари дивизийанын гящряманлыьындан ифтихарла
данышан Ъейщун бяй йазыр: "Алманлара гаршы вурушан мцсялман
дюйцшчцляринин мярдлик вя фядакарлыьы бцтцн империйа мятбуатыны онлар
щаггында данышмаьа вадар етди. "Дикайа дивизийа"нын ады яфсаняляшди. Ону
демяк кифайятдяр ки, цч мин мцсялман дюйцшчцсцня мцщарибя вахты беш мин
"Мцгяддяс Эеорэи хач" нишаны верилмишдир. Бу мярдликдя щеч бир
сахтакарлыьын олмадыьыны "Терски ведомост" гязетиндя верилмиш ашаьыдакы
нцмуня бир даща тясдиг едир.
Дивизийа команданына хидмяти иш цчцн бир нечя эцнлцйя он беш няфяри Тифлися
эюндярмяк лазым иди. О, дюйцшчцляри йыьыб эетмяйи тяклиф етдикдя щеч кяс кюнцллц
олараг ъябщяни тярк етмяк истямяди. Ахырда пцшк атмаг мяъбуриййятиндя галдылар.
Пцшк дцшян ясэярляр сящяр Тифлися йола дцшмяли идиляр. Амма... сящяриси онлардан щеч
кяс тапылмады. Онларын дюйцшчц достлары эцлцмсцняряк дейирдиляр: - онлар
сянэярлярдян чыхмырлар, Тифлися башга дюйцшчцляр эюндяриляндян сонра цзя
чыхаъаглар.
"Дикайа дивизийа"нын ясэярляри садяъя олараг ъябщяни тярк етмяк истямирдиляр. Тифлися он беш няфяр йола дцшяндян сонра эюрцндцляр".
Империйа даьылыб, “Dикайа дивизийа” бурахыландан сонра Азярбайъанда
“Tатар алайы”на ким башчылыг етмишдир? Tифлисдя эенерал-лейтенант Яли аьа
Шыхлински, Эянъядя полковник Сцлейман бяй Яфяндийев (1919-ъу илдя эенерал-майор олуб, щямин или дя сяпмя йаталаг хястялийиндян вяфат едиб), Бакыда ися милйончу Шямси Ясядуллайевин оьлу паручик Мирзя Ясядуллайев Азярбайъан Dемократик щюкумяти гурулана гядяр “Tатар алайы”нын айры-айры
дястяляриня башчылыг вя щимайядарлыг етмишляр. Бу дюврдя Эянъя Милли Kоми1. Казак сцвари гошунларында подполковник рцтбяси беля тясис олунмушду. - Ш.Н.
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тясинин цзвц Адилхан Зийадхановун
вя Яряш мащалынын бяйлярбяйиси Яшряф
бяй Qархунлунун башчылыьы иля “Tатар
алайы” Эянъя вя Шамахыдакы рус ясэярляринин силащ анбарыны яля кечирдиляр. Шямкирин Dялляр стансийасында
Qарс вя Сарыгамышдан гайыдан русларын щярби ешалонуну тярксилащ етди.
Бакыда ермяни-болшевик гошуну иля
дюйцшляр апарды...
1917-ъи илин сонунда кюнцллцлярдян йаранан Милли Азярбайън корпусунда дюйцш вя тялим эюрмцш низами щисся биринъи Азярбайъан сцвари
алайы иди. “Dикайа дивизийа”нын икинъи алайындан тяшкил едилмиш бу сцвариляря 1918-20-ъи иллярдя “Tатарски
полк” да дейирдиляр. Щямин иллярдя
Милли Ордумузда дюйцш габилиййяти
иля фярглянян ян йахшы ясэяр вя забитляр дя бу алайда вурушурду. Мяшщур Поручик Mirzя Шямси бяй оьлу Ясядуллайев
сяркярдя Ъямшидхан Нахчывански,
(1875-1936)
поручик Осман аьа Эцлмяммядов,
прапоршик Лцтвяли бяй Вякилов, поручик Мящяммяд бяй Асланбяйов, прапоршик Pаша бяй Rцстямов, Сайад бяй Зейналов вя бир чохлары Биринъи Ъащан
савашында эюстярдикляри иэидлийя эюря империйанын ян али “Мцгяддяс Эеорэи
Xачы” иля тялтиф олунмушлар.
***
О вахт Эянъядя русларын 218 вя 219 сайлы тибб хидмяти алайы йерляширди. Бу
ещтийат алайлары Биринъи Dцнйа мцщарибяси илляриндя йаралылары мцалиъя едиб,
йенидян ъябщяйя эюндярирди. Империйа даьылса да, миня йахын ясэяр вя забити
олан рус алайы щяля дя фяалиййятини давам етдирирди. Eрмяни мящяллясиндя йерляшян бу рус алайларына ермяниляр хцсуси гайьы эюстярир, онлара ярзаг вя силащ
верир, юзляринин хиласкары кими щимайядарлыг едирдиляр.
Эянъя Милли Kомитяси “Дифаи” фиргясинин кюмяйи иля узун мцбащисядян
сонра онларын силащларыны алыб дюйцшсцз, давасыз Rусийайа йола салды.
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Qафгаз-Tцрк ъябщясиндя сцлщ баьландыгдан сонра 1917-ъи илин нойабр
айындан башлайараг, болшевик ящвал-рущиййяли рус ясэярляри эери, Rусийайа гайыдырды. Йени йаранан Милли Ордумуза силащ лазым иди. Империйа даьыландан
сонра Tифлисдяки силащ анбарындан биз мцсялманлара щеч бир пай верилмямишди. Лакин эцръцляр щярби корпус йаратмаг цчцн силащ пайларыны алмышды. Щятта, ермяниляр кцлли мигдарда силащы дашыйыб Ирявана апармышдылар.
Эянъядяки Мцсялман Милли Kомитяси Qафгаз-Tцрк ъябщясиндян гайыдан
рус щярби ешелонларынын Азярбайъан яразисиндян кялиб кечяъяйи вахты юйряниб
щямин эцнц - 1918-ъи ил йанварын доггузуну “Дюйцш эцнц” е’лан етмишди.
Мягсяд онлардан силащ алмаг иди.
Милли Kомитянин башчылары Адил хан Зийадханов, Нясиб бяй Усуббяйли,
Xялил бяй Xасмяммядов, Xудадат бяй Rяфибяйов, Аслан бяй Сяфикцрдски вя
башгалары эцръц меншевикляриндян алдыглары зирещли гатарла вя Эянъядяки
Азярбайъан алайынын (бу алай кечмиш “Dикайа дивизийа”нын “Tатар алайы”нын
ясэяр вя забитляриндян ибарят иди - Ш.Н.) гцввясиля рус щярби ешалонунун габаьыны Эянъянин отуз километрлийиндя - Шямкир вя Dялляр стансийалары арасында
кясдиляр. Зирещли гатара эенерал-майор кнйаз Магалов (300 няфяр эцръц ясэяр вя забити иля бирэя), “Азярбайъан-Tатар алайы”на ися полковник Сцлейман
бяй Яфяндийев командирлик едирди. Бу габагкясмядя Эцръцстан меншевик
щюкумятинин дя силащ тямяннасы варды.
Йанварын доггузунда, сящяр саат онда башлайан ганлы дюйцш дюрд эцн
давам етди. Ики миндян чох рус ясэяри юлдцрцлдц вя йараланды. Он беш мин тцфянэ, йетмиш пулемйот вя ийирми топ яля кечирилди. Азярбайъан тяряфиндян он
беш, эцръцлярдян ися гырх няфяр ясэяр шящид олду. Эцълц мцгавимятя раст эялян рус ясэяр вя забитляри перрона чыхыб аь байраг галдырдылар: “Ля’нят олсун,
биз бу силащлары вермяйя чохдан разыйыг, биръя евимизя саь вя саламат эедя биляк” - дейиб, силащлары тящвил вердиляр.
Бу, Бакыда юзцня йува гурмуш Советляр щакимиййятиня гаршы Эцръц вя
Азярбайъан халгынын силащлы мцбаризяси иди. Сонралар ися коммунистляр бу цсйаны “гардаш гырьыны” вя “Азярбайъан буржуа щюкумятинин руслара диваны”
кими гиймятляндирдиляр.
Бакыда Шаумйан башда олмагла, Qафгаз Юлкя Kомитяси бярк гязябляниб
билдирди ки, “Шамхор ъинайяткарлары ингилаби мяс’улиййятя алынаъаг вя Загафгазийа комиссарлыьыны девириб, Загафгазийа фящля, ясэяр вя кяндли депутатлары
Советляри щакимиййятини тяшкил едяъякдир”.
Лакин тарихи дюнцшляр дашнак Степан Шаумйана бяд ниййятлярини щяйата
кечирмяйя имкан вермяди. Ону 1918-ъи ил сентйабр айында ийирми алтыларла
бирэя эцллялядиляр.
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***
Бяс сонралар “Tатар-Азярбайъан алайы”нын ясэяр вя забитляринин дюйцш йолу щарадан, щансы оддан-аловдан кечиб? 1920-ъи илин апрел айында XI
Ордунын дашнак-болшевик дястяляри хцсуси шюбянин ряиси, ъяллад Семйон
Панкратовун рящбярлийи иля йцзлярля ясэяр вя забитляримизи эцлляляди. Сибиря вя
Соловетск адаларына сцрэцн етди. Чохуну да Булла вя Нарэин адасында тяшкил
етдикляри конслаэердя сахладылар. Бир аз сонра ися онларын айагларына даь
басыб, бязиляринин дя боьазына аьыр дямир баьлайыб дири-дири дянизя атыб мящв
едирдиляр.
***
Зцлм етсян истиглал мцъащидляриня,
Вя ня гядяр зянъир вурсан
Онларын дямир билякляриня.
Йеня говушаъаглар
Сюнмяз, бюйцк дилякляриня.
Яйилмяйян вя яйилмяк билмяйян
Ювладларымыз.
Истярсин сянин ганлы "Чека"ларын
Гуршуна тутсун бизи.
Йеня кюнцллярдя дальаланаъаг
Дальалы бир дяниз.
Эетдикъя бир дяниз.
Эетдикъя аловланаъаг,
Аловлу мцъадилямиз.
Чцнки бизим фикирляримизин
Цфцгляри дейилдир дар;
Биздя сюнмяк билмяйян
Бир истиглал ешги вар!..
АЬАКЯРИМ БЯЙ ЯЛИЗАДЯ
Истиглал шаири

Нуру Пашанын 1918-ъи илдя гящряманлыгла дюйцшян
Азярбайъан ясэяр вя забитини тялтиф етдийи
“Мяъидиййя” ордени

Он биринъи орду Бакыйа тяряф йерийяндя онун сыраларында Щаъы Илйас
сойадлы бир коммунист дя варды. Шяхсян Ленин вердийи мандатла о, 1920-ъи ил
ийунун 19-да отуз ики сайлы ямрля Азярбайъан Республикасы Щярби Ингилаб
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Сящра мящкямясинин сядри вя кяшфиййат идарясинин ряиси тяйин олунду.
Фяалиййятя башладыьы илк эцндян Щаъы Илйас (архив сянядляриндя онун сойады
М.З. Хаджилас кими эюстярилир - Ш.Н.) имканлы адамлары аиляси иля бирэя щябс
едиб чякидян йцнэцл, вязндян аьыр олан шейляри мянимсяйирди. Эцнцн эцнорта
чаьы гыз вя гадынлары сахлатдырыр, цстцндяки сырьаны, бойунбаьыны, цзцкляри
дартыб гопардырды. Галиб ХI орду цчцн "талан" щяфтяси кечирирди. Бу "талан"
щяфтясинин мцддяти артыг ики айы кечирди. Ийун айында Азярбайъанда, хцсуси
иля Бакыда “Талан щяфтяси” кечиряндя ящалидян кцллц мигдарда сярвят
топланды. Бакы комитясинин катиби дашнак Сяркис Данилйан Москвайа
эюндярдийи мярузясиндя фяхр иля йазырды : “Биз Азярбайъан буржуазийасындан
200 пуд эцмцш, 10 пуд гызыл вя 800 гызыл цзцк, 100-дян чох телефон апараты,
макына, мебел дясти вя башга гиймятли яшйалар мцсадиря етмишик. Бир нечя
мин халы-халча эютцрмцшцк. Щамысы валйутайа эедян маллардыр.”
Дашнак Сяркис Данилйан азярбайъанлыларынын мцлклярини, баьларыны
мусадиря едиб А.Микойанын, Л.Мирзойанын, С.Оръоникидзенин
щимайядарлыьы иля Бакыда йашайан ермяниляря бяхшеиш едирди. Милйончу
Щ.З.Таьыйевин, Ш.Ясядуллайевин, М.Наьыйевин, М.Мухтаровун вя
башгаларынын мцлкляриндяки мебел вя гиймятли яшйалары Москвайа вя Ирявана
эюндярирди. Бу иллярдя “сапы юзцмцздян” олан Ялщейдяр Гарайев, Мирзя
Давуд Щцсейнов, Рущулла Ахундов кими коразещинляр цздя болшевик,
дахилдя гаты дашнаг оланларын фитвасына уйуб деyирляр ки, биз азярбайъанлылара
щеч бир мцстягиллик лазым дейил, бизим Азярбайъан да Даьыстан кими Совет
Русийасынын тяркибиндя олса йахшыдыр.
Щямин иллярдя болшевик-дашнак шовинистляри иля ящатя олунан вя онлара
гаршы ъидди мцбаризя апаран Няриман Няриманов цряк аьрысы иля йазырды:
“Микойандан сонра БЕКА-нын катиби Сяркис олур. Сяркисдян сонра ися
Мирзойан. Чох эцман ки, Мирзойандан сонра Каспарйан олаъаг вя и.а.”
1919-ъу ил декабрын 2-дя Эенерал Ибращимаьа Усубовун Италийадан Милли
орду цчцн эятирдийи отуз беш мин дяст эейим вя тяъщизат яшйаларыны ъындыр
кюйнякдя, йамаглы шалварда эялмиш ХI ордунун ясэярляриня пайлайырды.
Цсйан сясини галдыран зийалылары, Азярбайъан ордусунун ясэяр вя забитлярини
Красноводскийя, Орта Асийайа сцрэцня эюндярмяк ады ил эямийя долдуруб
Нарэин, Булла вя Чилов адаларына апарыб бойунларына даш баьлатдырыр,
эиъэащына эцлля иля вурараг дянизя атдырырды.
Инсан ганына сусамыш намярд Щаъы Илйас бир няфяр рус забитини дя щябс
едир. Мящбусун арвады биляндя ки, ярини Щаъы Илйас щябс едиб, хилас етмяк
цчцн онун гябулуна эялир. Онунла сющбят едян гадын тяяъъцбдян донуб
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галыр. Ордан бирбаша Щярби Сящра Мящкямясинин сядр мцавини Теймур
Ялийевин йанына эедир. О, Теймур Ялийевя мялумат верир ки, сизин сядр ясл
ингилабчы Щаъы Илйас дейил. Мян Щаъы Илйасы йахшы таныйырам, о яримин йахын
достудур. Дяфялярля бизим евдя гонаг олуб, бу ялляримля она чай - чюряк
вермишям.
Темур Ялийев Республика Ингилаб Комитясинин сядри Няриман
Няриманова бу барядя мярузя едир. Няримановун тапшырыьы иля
"Алтыбармаг” Баба Ялийев вя Семйон Понкратйов Щаъы Илйасын кимлийи
барядя ахтарышлар апарырлар. Няриманов щям дя эюстяриш верир ки, щябсхана
ряисиня тапшырын, гадынын ярини Щаъы Илйас диндирилмяйя вя йа башга йеря
апармаьы тяляб едярся вермясин.
Ъидди арашдырмалардан сонра мялум олур ки, шяхсян Ленинин мандат
вердийи, щазырда Республика Щярби Сящра мящкямясинин сядри вязифясиндя
ишляйян шяхс ясл болшевик Щаъы Илйас дейил. О, Одессадан хариъя гачмаг
истяйян аьгвардыйачы забитдир. Болшевикляр Одессаны аланда ъилдини дяйишиб
онлара гошулур, ХI орду иля Дярбяндя эялир. Бурада Ленинин шяхсян мандат
вердийи ясл ингилабчы Щаъы Илйасла таныш олур. Онунла достлашыр вя гятля йетирир.
Онун сянядляри иля дя ХI ордунун сыраларында Бакыйа эялир.
Ясл ингилабчы Щаъы Илйасын арвадыны да тапыб Бакыйа эятирирляр. Эизлиндян
ярини она эюстярирляр. Гадын сядрин онун “яри” олмадыьыны тясдиг едир. Цстялик
дя ясл ингилабчы Щаъы Илйасын тцрмядя олан досту вя онун арвады да
Азярбайъан Республикасынын Щярби Сящра мящкямясинин сядринин йаланчы
Щаъы Илйас олдуьуну тясдиг едирляр.
Цч айдан чох - ийун, ийул вя август айларында бу вязифядя чалышан Щаъы
Илйас эенерал - лейтенант Мяммяд бяй Сулкевичи, эенерал - майор Ибращим
аьа Усубову, шащзадя - эенерал Фейзулла Мирзя Гаъары, Ябдцлщямид бяй
Гайтабашыны, Мурад Эярай бяй Тлехасы, Ялийар бяй Щашымбяйову, Щябиб
бяй Сялимову, полковник Рцстямбяй Шыхлынскини, Исэяндяр бяй Сейфулланы вя
миндян чох диндашымызы мящв етмишдир.
Фювгяладя Комиссийа йаланчы, мцсялман ганына сусамыш Щаъы Илйасы
дярщал щябс етди. 1921-ъи илдя эцллялянмя кясиляндя о, мящкямядя демишдир:
"Мцсялманлары о дцнйайа эюндярмяк цчцн вар гцввямля чалышырдым. Амма
щейф... Мцмкцн олсайды, даща чох гырар вя даща чох адам юлдцрярдим".
Республика Мяркязи Дювлят Архивиндяки сянядлярдян мялум олур ки,
йаланчы Щаъы Илйасын миллиййяти йящудидир. О, Одесса шящяриндя анадан олуб.
Аьгвардийачы эенерал Антон Деникинин гошунунда хидмят едиб. Кяшфиййатчы
олуб.
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Архив сянядляриндя болшевиклярин ич цзцнц ачан беля бир епизод да вар.
1920-ъи илин май айында болшевик - дашнак гошунларына гаршы Эянъя ящалиси
вя Эянъядя йерляшян Ббиринъи Пийада Азярбайъан дивизийасы цсйан етди.
Цсйана дивизийа ряиси эенерал Ъавад бяй Шыхлински, Азярбайъан ордусунун
баш интенданты эенерал - шащзадя Мящяммяд Мирзя Гаъар, сцвари
дивизийасынын ряиси эенерал Теймур бяй Новрузов вя полковник Ъащанэир бяй
Казымбяйов башчылыг едирди. Май айынын 24-дян 31-нядяк давам едян
дюйцшлярдян сонра Бакыдан эюндярилян ялавя гошун вя зещирли гатарла
болшевикляр йерли ящалийя, Милли орду ясэярляримизя диван тутдулар. Щямин
вахтлар Эянъя ЧЕКА-сы олан полковник Тухарели гейри - бярабяр дюйцшлярдя
эенерал - шащзадя Ямир Казым Мирзя Гаъары, полковник Данийал бяй
Щялляъову, капитан Щцсейн бяй Миризадяни вя онларла ясэярляримизи
мцщасиряйя алыб доьрайырды. Йцзлярля азярбайъанлы ганы ахыдан Тухарели
цсйан йатырыландан сонра евляри, аиляляри талан етмякдя дя яли узунлуг едирди.
Ийун айында о, цч болшевик ясэяриня ики долу чямадан вериб тапшырыр ки,
бунлары Тифлися апарыб, филан цнванда, филанкяся верин.
Сыныг Кюрпцдя сярщядчиляр цч болшевик ясэярини сахлайыр вя тяляб едирляр ки,
чямаданлар ачылсын, йохлайаъаьыг. Ясэярляр имтина едиб дейирляр ки,
чямаданлар Тифлисдяки эизли болшевик тяшкилатында ачылаъаг. Ичиндяки онлара
чатасы мяхфи сянядлярдир. Узун мцбащисядян сонра шцбщялянян сярщядчиляр
Бакы ЧЕКА-сы иля ялагя йарадырлар. Республика ЧЕКА-сындан: "Чямаданлар
ачылыб, йохланылсын!" ямрини верирляр.
Мялум олур ки, болшевик полковники Тухарелинин Эцръцстана
гощумларына ютцрмяк истядийи бу гиймятли яшйалары Эянъядя эцллялядийи
имканлы азярбайъанлы арвад - ушаьын бойнундан, гарят етдийи евлярдян
йыьыбмыш.
Дярщал кечмиш аьгвардийачы Тухарелинин щябс едиб Бакыйа эятирдиляр. Ону
индики Йусиф Мяммядялийев кцчясиндяки он беш сайлы бинанын зирзямисиндя
эцлляляйирляр. О, вахтлар Респблика ЧЕКА-сы щямин кцчядя йерляширди.
***
Биз Азярбайъанда еля вязиййят йаратмалыйыг ки, Совет щакимиййяти сцнэц
иля дейил, кцтлялярин шуурлуьу иля мцдафия олунсун.
Няриман Няриманов.
Вахтиля Мяммяд Ямин Рясулзадя Истанбулда няшр етдийи "Одлу йурд"
дярэисиндя Дямичиоьлу сойадлы мцяллифин ики кичик щекайятини дяръ етмишди.
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"Ана" вя "Юлцм дцйцнц" адлы хатиряляри охуйанда намярд Щаъы Илйасын,
Семйон Панкратовун вя Тухарелинин халгымыза етдикляри олмазын зцлмцн
шащиди олурсан. "Ана" щекайятиндя охуйуруг:
“Асобу одделя (чекадан даща мцдщиш бир йер) эютцрдцляр. Сойуглу бир
эцн. Сабащ еркян, бахдым эянъ, ясмяр, зяиф бир гадын бир мямурла йейин йейин эедийор. Минляръя едамлар ямри верилмиш юлцм канчыларйасына
севиняряк едийор.
Бу гадынын беля эедиши мяни чох марагландырды. Бунун ким олдуьуну
сордум, дедиляр ки, бу бир азярбайъанлы забитин арвдыдыр. Ярини болшевикляр
башга бир шящярдя щябс едиб, сонра да юлдцрмцшляр. Бу гадын яриня
тясялливериъи бир мяктуб йазмышдыр. Болшевикляр гадыны мяктуб йаздыьы цчцн
вя гоъа гайнанасыны да мяктубу эюндярдийи цчцн щябс етмишляр. Гадынын бир
сцдямяр ушаьы вардыр. Эцндя цч дяфя ушаьы анасына ямиздирмяк цчцн
эятирирляр. Эянъ ана да баласыны эюрмяк цчцн беля тез - тез эедир. Бу гадын
эцнлярля беля гачараг эедирди!..
Ону щяр эцн кюрпясинин йанына апаран мямур бир эеъя эялиб ону амираня
цч кялмялик бир сюз сюйляди:
- Шяхси яшйаларыны топла!
Гадын яшйаларыны топлады вя эетди.
Бу цч кялмядян ибарят олан бир ъцмля эедянлярин йцздя дохсанынын юлцмя
эетдийини билдийимиз щалда бу эянъ ананын да юлцмя эетдийиня инана
билмирдик.
О бири эцн сящяр еркян гадыны кюпясиня апаран мямурун ушаьы эятирян
адама сюйлядийи цч кялмялик:
- Ушаьы даща эятимя! - ъцмляси бу эянъ ананын едам едилмясиня бир ишаря
иди.
Ихтийар баба вя гайнана щябсхананын бир кцнъцндя отурараг, щеч бир сюз
сюйлямядян аьлайырдылар. Эюз йашлары аь саггалындан цзцня тюкцлцрдц.
Мящбуслар да онун ятрафына топланмыш, щеч бир сюз сюйлямядян, бязиси кинли
- кинли бахыр, бязиси дя аьлайырды.
***
Мяни бюйцк бир щябсханайа эятирдиляр. Мяндян яввял эятирилмиш
мяслякдашларымын сахландыглары камерайа эирдим. Алты адамлыг камерайа он
ики киши йерляшдирилмишди.
Парт, парт, парт. Дящшятли бир автомобил эурултусу ешидилди.
- Бу нядир?
- Юлцм автомобили.
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- Юлцм автомобили ня демякдир?
- Щярби İнгилаб Mящкямясинин ряиси йящуди Щаъы Илйасын автомобили.
- Эурулту ня цчцндцр?
- Едама апарыланларын сясляри ешидилмямяк цчцн.
Йолдашлар бу сюзляри дейяр - демяз бязиси тешт, бязиси аь табаг вя диэярляри
дя башга шейляр алараг чалмаьа вя шярги охумаьа башладылар.
Мян ващимяляндим вя бу ня охумагдыр - дейя сорушдум.
Мяня - сян дя оху! - дедиляр.
- Инди юлцмя мящкум оланлары овлудан ичярийя чыхараъаг вя щябсхананын
архасында, дяниз сащилиндя эцлляляйяъякляр.
Онларын овлудан эедяркян баьыртыларыны вя едам едиляркян йалвармаларыны,
дуаларыны вя эцллялярин сясини ешитмямяк цчцн мящбуслар щяр эцн беля етмяк
мяъбуриййятиндя олдугларыны ялавя етдиляр.
Мян охуйаммадым, чцнки едама апарыланларын сяси овлудан вя сонра
йеня онларын вя онлары юлдцрян эцллялярин сяси чюлдян ешидилирди.
Бу юлцм дцйцнц (той) щяр ахшам давам едирди.
Щавалар истиляшдикъя дярин басдырылмамыш едам едилянлярин аьырлашмыш ийиси
щябсханайа эялирди.
Бир эцн мящбуслар Щаъы Илйасдан кичик бир хащиш едирляр: едам едилянляр
даща узаг бир йердя едам едилсинляр ки, мящбуслар вя онлары юлдцрян
эцллялярин сяслярини ешитмясинляр. Вя бир дя юлцляри бир аз дярин басдырсынлар.
Щаъы Илйас гязябляняряк деди ки, бу сизин гарышаъаьыныз иш дейил. Мян
истясям бурда юлдцряр вя бурда да гойарам.
Щятта ганичян болшевикляр Азярбайъана басгын едян эцнц Самур чайынын
сащилиндя онларын гаршысына чыхыб вурушан, аьыр дюйцшлярдян сонра сон
няфясиня гядяр вурушуб щялак олан цч йцз няфярдян чох ясэяр вя
забитляримизин гощум - яграбасыны да эцллялядиляр, сцрэцня эюндярдиляр.
Dекабр, 1997-ъи ил
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УНУДУЛАРЫГ...

Вахт эяляр ачылар баьлы гапылар,
Ясрин архивиндян няляр тапылар.
Мяммядщцсейн Шящрийар

Азярбайъанын эянъ алимляриня мяним диляйим: юз
халгынызы юйяряк бюйцтмяйя ъящд етмяйин, о, онсуз да
бюйцкдцр. Бир шей ки, эюзялдир, онун тярифя ещтийаъы
йохдур.
Лев Гумилйов,
Мяшщур Тцрколог-алим

ЭЦЛЛЯЛЯНМИШ АЗЯРБАЙЪАН ЭЕНЕРАЛЛАРЫ

ИЛК МИЛЛИ ОРДУ ЭЕНЕРАЛЫМЫЗ
1917-ъи ил нойабрын он бешиндя мян Гафгаза эялдим. Юз
халгымын баш веря биляъяк хариъи тясирлярдян вя дахили
гарышыглыглардан горунмасына хидмят етмяк арзусу иля Азярбайъан
корпусу тяшкил етмяйи лазым билиб, Тифлисдя юз гярарэащымы
дцзялтмяйя башладым.
Яли аьа ШЫХЛИНСКИ,
Там артиллерийа эенералы.

Эенерал Сцлейман бяй Яфяндийев (05.10.1864 - 21.02.1919) Эянъя зийалылары арасында

Щ

яр аьаъын юз кюлэяси вар, щяр миллятин дя ордусу олмалыдыр. Сцлейман
бяй, индики вязиййят буну даща чох тяляб едир. Биз орду йаратмасаг,
милляти гырьына веря билярик. Щадисялярин беля сцр,ятли инкишафы эюстярир ки,
ордусу, топ-тцфянэи олан бир халг, диэярини мящв едя биляр. Бу саат бизим
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вязиййят елядир ки, дцшмян щям ичимиздядир, щям дя гоншулуьумузда. Йцз ил
архаландыьымыз рус империйасы ахырымызы эятириб бура чыхартды.
- Яли аьа, Сямяд бяй щардадыр, нийя цзя чыхмыр? Орду тяшкил етмяйя, халгын
мцдафия гцдрятини мющкямляндирмяйя йахшы имкан йараныб.
- Владигафгаздадыр. Бу эцнлярдя эялмишди, Тифлисдяки Милли Мцсялман
Шурасында лазым олан адамларла эюрцшдцк йеня гайытды Владигафгаза.
Аилясини кючцрцб Бакыйа эятирмяйя эетди.
Биз бир мясяляни дя чох тез щялл етмялийик. Вахтиля "Дикий дивизийа" да вя
щазырда империйа яразисиндя хидмятдя олан забитлярин щамысыны чаьырмалыйыг.
Харковдан полковник Ибращим аьа Усубову, Мурманскдан эенерал
Мирказымбяй Талышханову, Нижегород алайларындан шащзадя Ямир Казым
Гаъары, полковник Ямянулла хан Гаъары, Сейфулла Гаъары, эенерал Фиридун
бяй Вязирову. Хцсусиля бешинъи вя йеддинъи Гафгаз нишанчы дивизийаларында
бизим щямйерлиляр даща чохдур. Онларын щамысыны чаьырмаг лазымдыр. Силащ
тутан оьул Вятянин дар эцнцндя эяряк олмайаъагса, ямин-аманлыг
дюврцндя щеч лазым дейил. Сян билирсян эенерал Ялйарбяй Щашымбяйов инди
щарада гуллуг едир?
- Гафгаз араба-карван биргадасында. Цнваны мяндя вар, тел вурарам.
- Бу иши тез елямяк лазымдыр. Забитлярдян бириня тапшырсан даща сялащ олар.
Сянин ишин чох олур, чатдыра билмязсян. Полковник Ширинбяй Кясямянлийя, бир
дя гардашым ушаглары Ъавад бяйя вя Рцстям бяйя юзцм хябяр елямишям.
Онлар чохдан милли ордуда гуллуг елямяк арзусундадырлар. Эяляъякляр.
Дайан, гардаш, бир няфяри дя хатырладым. Полковник Давуд бяй Йадиэаров
инди щарда хидмятдядир, билмирсян?
- Йох, чохданды онунла ялагям йохду.
- Ону мян юйрянярям, ямиси Həsən бяйин аиляси Тифлисдя мяним гайным
Бащадыр бяйля гоншудур.
- Яли аьа, мяним Загафгазийа сейми дейилян дювлят щакимиййятиня щеч бир
цмидим йохдур. Эцръцляри дейя билмярям, мянъя, ермяниляр бу тяшкилата
дахил олмагла вахт газанырлар вя эцъ топлайырлар.
- Айдын мясялядир, ермянилярин бу биълийини щамы баша дцшцб. Лори
дярясиндяки эцръцлярля давадан ялляриня бир парча торпаг кечиря билмядиляр,
рцсвай олдулар. Инди бизимля торпаг иддиасына башлайаъаглар.
Сянин хябярин вар ки, дашнак эенералы Фома Назарбяйов Тифлисдя ермяни
корпусу тяшкил едир. Бу йандан да Андраник, Нижде, Дро Канайан ямяллибашлы кюнцллц милли ермяни дястяляри йарадыблар. Мяня беля эялир ки, мяним
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Тифлисдя тяшкил етдийим корпусла сянин бурда, Эянъядя йаратдыьын алайы
бирляшдирмялийик. Чцнки айрылыгда биз щеч няйик. Эянъянин йарысы ермяни
ящалисидир. Сабащ айаьа галхсалар, тяк сянин алайынла онларын гаршысыны ала
билмярик. Бизим корпусу да Эянъяйя кючцрмяк лазымдыр.
- Билирсян, Яли аьа, хейли вахтдыр Эянъядяйям, юйрянмишям. Эянъя вя
Чайкянд ермяниляринин Иряван дашнаклары иля чох йахын ялагяляри вар.
Дейиляня эюря, онлар Эянъянин мцсялман ящалисини гырмаг цчцн ямялли-башлы
силащланыблар. Иряван дашнакларынын ишарясини эюзляйирляр.
Яли аьа дайанды. Фикир вя дцшцнъя иля досту Сцлейман бяйин цзцня бахабаха галды. Саь ялини галдырыб йоьун эювдяли чинара сюйкянди.
- Гардаш,- деди,- бизим ясас чятинлийимиз одур ки, ясэяр вя забитляримиз цчцн
ня силащ вар, ня ъяббяхана, ня дя ямялли-башлы палтар вя айаггабы. Империйа
ордусу бизим яразилярдян чякилиб эедяндя щамысыны юзц иля апарыб. Бир
мцсялман бяндяси габаьа дуруб бунлары руслардан алмайыб. Амма ермяни
дашнаклары, эцръц задяэанлары, меншевикляри онларын яразилярини тярк едян рус
гошунларындан щяр бир силащы, щятта казармалары беля тящвил алыб, юз ясэярлярини
йерляшдирибляр.
- Бу барядя бизим алайын вязиййяти пис дейил, Яли аьа. Бурда мяним йахын
бир достум вар, имканлы вя караэялян адамдыр. Мяммядбаьыр аьа
Шейхзаманов ъянабларыны дейирям. Йер вя ярзаг мясялясиндя бизим алайа
йахындан, ъани-дилля кюмяк едир. Щярбиййя мяктябинин щялялик азсайлы
мцдавимля ачылмасына да мадди кюмяк едяъяйиня сюз вериб. Мяммядбаьыр
аьа ясл-няъабяти иля танынан бир затдыр, милли парламанын да цзвцдцр.
- Щяр кимдирся ол затдан мющкям йапышмаг лазымдыр, - деди Яли аьа. Тифлисдя дя беля бир диндашымыз вар. Танымамыш олмазсан, Щямзят бяй
Хялилов бизим Милли корпуса щям ярзагла, щям дя эейимля чох кюмяк едир.
Бу эцнлярдя хейли силащ вя балакянлилярдян ибарят бир кичик алай да тяшкил едиб
эятирди. Ики гочаг оьлу да - Рцфят бяй вя Рамазан бяй мяним корпусумда
гуллуг едир. Щяр икиси али тящсилли забитдир.
- Амма Мяммядбаьыр аьа сянинля чох марагланыр, Эянъяйя тяшриф
эятирмяйиниздян хябярдар дейил. Гайыдаг евя, адам эюндярярям,
мямнуниййятля сизин эюрцшцнцзя эяляр.
Яли аьа етираз етди:
- Йох, - деди, - бизим она ишимиз дцшцб, бялкя биз икиликдя онун эюрцшцня
эедяк, инъимяз ки?..
Сцлейман бяй севинъля:
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- Йох, ъаным, ня данышырсан, - деди, - яксиня, хошщал олар, инан ня гядяр
севиняъяк сяни эюрдцйцня. Порт-Артур вя ъащан мцщарибяси заманы сянин,
Сямяд бяйин, Щцсейин хан Нахчыванскинин щаггында гязет вя журналларда ня
йазылыбса, щамысыны йыьыб сялигя-сящманла сахлайыр. Евиня эялян али гонаглара
о йазылары охумагдан ляззят алыр. Еви дя бурда йахындадыр, Сярдар баьынын
гярб щяндявяриндя...
***
1917-ъи ил декабрын орталарында Азярбайъан Милли ордусу йаратмаг
щаггында дярдляшян ики няфярин кимлийи иля йягин ки, охуъулар да
марагланырлар. Онлардан бирини - мяшщур эенералымыз Яли аьа Шыхлинскини
щяссас охуъу шцбщясиз ки таныды. Диэяри ися индийядяк щаггында
мцасирляримизин мя,луматы олмадыьы эенерал-майор Сцлейман бяй
Ялисцлейман оьлу Яфяндийевдир. Илк дяфя Эянъядя Азярбайъан щярбиййя
мяктябинин ачылмасында вя Эянъя сцвари алайынын йарадылмасында бюйцк
хидмяти олан эюркямли сяркярдяляримиздян биридир. Азярбайъан Демократик
ордусунун сыраларында ъями-ъцмлятаны бир ил эенерал кими хидмят едян
Сцлейман бяй Яфяндийевин ады йетмиш цч ил архив сящифяляриндя эизлядилмишдир.
Беш ил бундан яввял онун щаггында ялимиздя чох аз мя,лумат олдуьуна эюря,
мятбуатда чыхыш елямяйя ъясарят етмирдик. Тядгигатчы достумуз профессор
Алхан Мяммядов "Азярбайъан" гязетинин 3 март 1919-ъу ил вя "Истиглал"
гязетинин 10 март 1919-ъу ил тарихли нюмряляриндя эенерал барядя ялдя етдийи
кичик щяъмли йазылары сяхавятля бизя баьышлыды. Щяр икисиндя - "Мющтярям бир
эенералын юлцмц" вя "Эенерал Сцлейманбяй" йазыларында халгымызын сяркярдя
оьлунун юмцр йолу щаггында дольун мя,лумат ялдя етдийимизя эюря алим
достумуза тяшяккцрцмцзц билдиририк. Йазылырдан эюрцнцр ки, 1919-ъу илдя
гяфлятян сяпмя йаталаг хястялийиня тутулан эенерал Сцлейман бяй
Яфяндийевин вахтсыз юлцмц бцтцн Азярбайъан иътимаиййяти цчцн аьыр итки
олмушдур. "Истиглал" гязетиндя имзасыз верилмиш йазыдан буну ачыг-айдын
эюрмяк олур.
"Ей мющтярям ясэяр! Сян Азярбайъанын ян гящряман ювлады идин. Сян
юлдцн. Фягят, сянин гящряманлыьын сяндян сонрайа йетишяъяк, забитляримиз
арасында юлмяйяъяксян. Сяни Азярбайъан щярб тарихиндя йад етмяк Азярбайъан цчцн бюйцк бир шяряфдир. Сянин рущуна тязим вя щюрмятляримизя итщаф едяр
икян Вятян вя миллятимизя дя бяйан-тязиййят ейляриз".
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Бяс эенерал Сцлейман бяй Яфяндийевин он йеддинъи иля гядярки фяалиййяти
неъя вя щарада кечмишдир? Бу суала тарихин дярин гатарында, тоз басмыш архив
сянядляри ъаваб верир.
...1864-ъц ил октйабрын 5-дя Сцлейман бяй Ялисцлейман оьлу Яфяндийев
Аьдамада дцнйайа эялмишдир. Илк тящсилини Эянъядяки проэимназийада1 вя
Тифлисдя реалны мяктябдя алмышдыр.
Он алты йашында щямин мяктяби битирян Сцлейман бяй 1880-ъи илдя
Йелизаветград2 сцвари мяктябиня дахил олмуш вя ораны 1885-ъи илдя мцвяффягиййятля битирмишдир. Щярби хидмятя Гафгаз сцвари ордусунун полис нязаряти
идарясиндя башлайан эянъ забит Сцлейман бяй ики ил сонра, майын 18-дя
корнет-забит рцтбяси 1892-ъи ил мартын 25-дя ися поручик иля тялтиф олунмушдур.
Ескадрон командири Сцлейман бяй Яфяндийев нцмуняви хидмятиня эюря
1899-ъц ил мартын 15-дя ротмистр рцтбясиня лайиг эюрцлмцш вя она кавалер
кими фяхри ад верилмишдир. 1900-ъц илдя цчцнъц дяряъяли "Мцгяддяс Станислав"
1907-ъи илдя ися цчцнъц дяряъяли “Мцгяддяс Анна” орденляри иля тялтиф
олунмушдур.
Ясримизин яввялляриндя хидмят йери бир нечя дяфя дяйишдирилян Сцлейман
бяй 1907-ъи ил февралын 28-дян Загафгазийа полис кешикчи дястясинин Кутаиси
губернийасы цзря баш нязарятчисы тя,йин олунмушдур.
Сцлейман бяй Яфяндийев йалныз щярбчи дейилди. О щям дя халгымызын
маарифлянмясиня эюркямли иътимаи хадим кими фяал иштирак етмишдир. Тез-тез
Горийя эялян, азярбайъанлы балаларынын тящсили вя эцзяраны иля марагланан
Сцлейман бяй онлара мадди кюмяйини ясирэямямишдир. Эюркямли маарифчи,
ядябиййатшцнас Фиридун бяй Кючярли вя Сяфяряли бяй Вялибяйовла достлашмыш,
Тифлисдя азярбайъанлыларын тяшкил етдийи мядяни-маариф ъямиййятинин ишиндя
йахындан иштирак етмишдир.
1912-ъи ил декабрын 6-да полковник рцтбяси алан Сцлейман бяй
Яфяндийевин империйа ордусундакы хидмятляри сонралар цчцнъц дяряъяли
"Мцгяддяс Анна", икинъи дяряъяли "Мцгяддяс Станислав", "Мцгяддяс Анна"
вя цчцнъц дяряъяли "Мцгяддяс Владимир" орденляриня лайиг эюрцлмцшдцр.
Полковник Сцлейман бяй Яфяндийевин империйа ордусунда сонунъу
вязифяси Ялащиддя Гафгаз ордусунда Загафгазийа полис - кешикчи дястясинин
тяфтиш-йохлама цзря баш нязарятчиси иди (1912-ъи илдян).
1 Ингилабдан яввял дюрд, йахуд алтысинифли натамам тящсил верян мяктяб. - Ш.Н.
2 Индики Кировоград шящяри. - Ш.Н.
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Юнъя дедийимиз кими, Сцлейман бяй Яфяндийевин чох бюйцк вя данылмаз
хидмяти 1917-ъи ил ийул айындан башлайараг Азярбайъан Милли ордусуну
йаратмаг тяшяббцсцдцр.
1919-ъц илдя "Азярбайъан" вя "Истиглал" гязетляриндя верилмиш щяр ики
некролог-йазыда эенералын бу мисилсиз фяалиййяти барядя мялумат вар. Она
эюря дя щяр ики йазыны кичик ихтисарла язиз охуъулара тягдим едирям.
МЮЩТЯРЯМ БИР ЭЕНЕРАЛЫН ЮЛЦМЦ
О, солмаз вя сюнмяз! Ябядиййятя
говушанлар цчцн юлцм йохдур.
Ъяфяр Ъаббарлы
Азярбайъан, цмумиййятля, Загафгазийада намуспярвяраня вя халисаня
бир сурятдя исламлара хидмят едян мющтярям забит - Сцлейман бяй Яфяндийев
ъцмлямизи мцтяяссир вя мяйус бурахараг вида етди.
Сцлейман бяй Яфяндийев Русийа ингилабындан сонра Загафгазийа
исламларынын щярби тяшкилатында гиймятли бир цзв олараг чалышмыш вя чалышдыьы
ишлярдя бюйцк бир язм вя сябат эюстярмишдир. Сцлейман бяй Яфяндийев Намиг
Камалын "Ъащан титряр сябат пай ярбаб-язмц мяганятдян" бейтиня масдял
олмуш, сябатыны мящвиййяти - шяхсиййяйя гядяр эютцрмцшдцр. Сцлейман бяй
бир вахт Эянъядя ифайи-хидмят едирди. Совуг шиддятли бир сурятдя иди.
Кяндисини саламламаг цзря йанына эялмишдим. Гыса бир ъцмля иля мцгабиля
етди: "Ъамаатымыз ойаныр. Гочаг ясэярляримиз чохалыр" - деди: сонра ян
забитпярвяр бир ясэяр вязийятини алараг: "Вязифя денилян шейи яэяр щягигята билиня
щяр ишимиз йахшы олар иди".
Мярщум сийасят иля ясла ялагядар олмаз иди. Онун нязяриндя йалныз
ясэярлик вя ясэярлийя мяхсус бир иман вар иди.
Эянъядян сонра Тяртяря эетмиш вя орада ислам тяшкилатыны мцвяффягиййятля
икмал етмишдир. Сонра Гарабаьа - Аьдама да эяляряк ифайи-вязифя хцсусунда
бюйцк бир габилиййят вя гейрят эюстярмишдир.
Сцлейман бяй щисс вя фикиръя чох нязия вя тямиз адам иди. Щеч кимся
билмяз ки, Сцлейман бяйдян бир пис иш садиг олмушду. Бир достумуз бизя
тямина дейирди ки, Азярбайъанда намус вя иффяти иля мцъяссям бир тямсил
тяшрил едян бир сима варса, о да Сцлейман бяй Яфяндийевдир.
Парламан язасындан Мяммядбаьыр аьа Шейхзаманов ъянаблары
мярщумун ян йахын таныдыьы вя бир чох заманларда бярабяр ишлядийи бир зат
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олмасы етибары иля дя бизя дейирди ки, эенерал Сцлейман бяй Яфяндийев ейни
заманда бцтцн Азярбайъан забитляри арасында чалышмасы иля, тяшкилатчылыьы иля
дя биринъи таныныб билинмиш бир зат иди.
Явят! Азярбайъан цчцн бу зийа бюйцк бир зийадыр. Бу зийа гаршысында
мцтяяссир олмамаг габил деэилдир.
Эенерал-майор Сцлейман бяй Яфяндийев щаггында икинъи некрологмягаля 1919-ъу ил мартын 3-дя "Азярбайъан" гязетиндя дяръ олунуб.
Мягалянин йазары Сяид адлы мцяллифдир.
ЭЕНЕРАЛ СЦЛЕЙМАН БЯЙ
Бу эцнлярдя Азярбайъан Ъцмщуриййяти ордусу команданларындан ордунун бюйля мцщцм бир вязиййятиндя - мирлива (эенерал) Сцлейман бяй
Яфяндийевин сяпмя йаталаг хястялийиндян вяфат етмяси хябяри эялди.
Рящмятулла ялейщ рящмято васещ.
Мирлива Яфяндийевин вяфаты няинки йалныз миртяванын яграба вя
метялаьатыны мящзун вя дилэяр едяъякдир. Бялкя ону таныйан, онун щягигиня
ариф, онун вятян вя миллят уьрундакы хидмят вя фядакарлыгларыны билмиш олан
ъцмля Азярбайъанлылары дилхун вя даьдар едяъякдир.
Сцлейман бяй Яфяндийев ким иди?
Бу суала щазырки щярбиййя назиримиз эенерал Сямяд бяй Мещмандаров
щязрятляри: "эенерал Сцлейман бяй Яфяндийев тямизликдя, намусда, гейрят вя
фядакарлыгда тящт идарямдяки ъцмля забитан арасында ян биринъи мювге
тутанлардан иди!" - дейя ъаваб вермишдир. Бизляр ися мярщумун сящифейи
тарихиййясиня бир нязяр едялим. Бян онун бцтцн сящалфе тарихясиндян бящс
етмяйя мяал-тяяссцф гадир деэилям. Бу бана дяхи мяъщулдур. Фягят
мярщумун Эянъя шящяриндяки имрар щяйатындан бящс етмяк мцмкцндцр.
О вягт миралай (полковник) рцтбясиндя олан Сцлейман бяй 1917-ъи сянянин
ийул айында Эянъя шящяриня тяшриф эятирди. Мцяййян бир вязифя иля мавярайи Гафгаз щюкумяти тяряфиндян е,зам едилмиш иди, вязифяси ися тяшкил едиляъяк
сцвари милис алайы цчцн кичик забитляр йетишдирмяк иди. Мярщум Эянъя
шящяриня варид олан кими Эянъя Мцсялман Милли комитясиня тяшриф эятиряряк
бяйанат верди. Вя Азярбайъан тцркляринин гявай ясэяриййяси олмасы вя буна
яшд ещтийаъ хцсусунда изащат веряряк ялавя етди ки, яэяр бу мясарифи Эянъя
милли комитяси юз ющдясиня эютцряряк гявай ясэярлийя тяшкили ясасына ибтидар
етмяк арзусунда булунарса, мяалмямнуниййя бу хцсусда щеч бир
фядакарлыгдан чякинмяйяъякдир Милли комитя ишя башлады. Йцз ялли няфярлик
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эеъя-эцндцз олараг бир мяктяб щярбиййя эцшадына гярар верди. Бу мигдары
Эянъя вилайяти гязалары арасында нцфуз етибары иля тягсим едяряк намизядляр
вя онларын мясарифлярини эюндярмяк хцсусунда ъцмля гязаларын Милли
комитяляриня мцраъият етди.
Бязи гязалардан мцтяллимляр эюндярилди, лакин мясариф цчцн пара эялмяди.
Бязи комитяляр тяряфиндян пара эюндярилдися, нящайят аз мигдар.
Мярщум Сцлейман бяй чалышмаьа башлады. Пулсузлуг, аълыг, ялбясяссизлик
ону мяйус етмяди, горхутмады. Щятта юзц 1917-ъи сяня августун яввялиндян
вязифяйя башладыьы щалда 1918-ъи сянянин шябат айында кечмиш маашларыны
алмаг цчцн юзц утаныб бяндяни васитя етди.
Бу гядяр мцддят юз щесабына хидмят етдикдян сонра йеня мааш истямяйи
юзцня бир мцшкцл ямр щесаб едийорду.
Эянъядя акарши3 башланды, ъцмля мцлки вя щярби мя,мурлар дяхи гаряткарлара, таланчылара илтищаг етдиляр. Кимся кимсяни танымаг истямяди, кимся
кимсяйя итаят етмяди, шцбщя етмяк олур ки, дцз, доьру, гейрят вя намуслу
шяхсляр тапылмайаъаьы бир дяряъяйя эялди. Мярщум Яфяндийев эцндцзляр аъ,
эеъяляр уйьусуз юз ъаван мцяллимляри иля шящярин щярастына, шящярдя яминасайиши ямяля эятирмяйя зярря гядяр гцсур эятирмяди. Шящярдя, истисионда,
няряйя эедился Сцлейман бяй эюрцнцрдц. Юзц намус вя гейрятли, мцтяллимляри
дцз, доьру.
Шямкир мцщарибяси яснасында ися мярщум Сцлейман бяй щеч бир
фядакарлыгдан чякинмяди. Яввялдян ахырадяк ян тящлцкяли, ян мцщцм
нюгтялярдя исбат вцъуд едянлярин биринчиси олду. Бундан сонра Сцлейман
бяйин мямуриййяти гара йазыйа тябдил едилди. Бир мцддят Эянъядян эетди. Бу
щалда мцсялман ордусу тяшкилиня щюкумят тяряфиндян мцсаидя едилди.
Эенерал Яли аьа Шыхлински баш командан (Эянъядя илк дяфя йарадылан
Ялащиддя Мцсялман корпусуна Я. Шыхлински баш командан тяйин
олунмушдур - Ш. Н.) тя,йин едилди. Эянъядя гявай ясэяриййя тяшкилиня
башланды.
Мярщум Сцлейман бяй бешинъи алай команданлыьына тя,йин едиляряк
йенидян Эянъяйя тяшриф эятирди. Йеня фяалиййятя, фядакарлыьа башлады. Бу вягт
шящярдя юйля бир анарши щюкмфярма иди ки, щеч бир гцввя тя,мин асайишя
мцгтядир дейилди.
Нящайят, мювъуд тцрк ясэярлярини мцсяллящ едяряк онларын намус вя
гейрятляриня истинадян онларын васитясиля е,адейи-асайишя вя Бакы тяряфдян
Ашкари - анархийа - Ш.Н.
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Эянъя цзяриня тяртиб едилмякдя олан щцъума гаршы мцдафия етмяйя мцгтядир
ола билмяк лцзуму щисс едиляряк буна тяшяббцс едилди.
Сцлейман бяй: "Бян бу вязифяйи гябул едя билярям" - дейя бцтцн зящмят
вя чятинлийи юз алайына гябул вя щяр бир ъящятдян тя,мин етди. Щягигятян
бунунла да Эянъядя еадейи-асайиш ямяля эяляряк низам, интизам бяргярар
етдиляр. Бюйляъя мярщум эенерал Сцлейман бяй Яфяндийев щеч бир эцн
фядакарлыгдан чякинмяйяряк фяалиййятиня давам етмякдя иди. Бу эцнлярдя
бир зийаи-ябяди гябилиндян мядуд олараг дарулбягайа ертищал едяряк ъцмля
азярбайъанлылары щцзн вя ялям дярйасына гярг етмиш.

ЙЕНИ АЧЫЛАН АРХИВДЯН
Инамла демяк олар ки, 1918-20-ъи иллярдя Милли ордумузун кечдийи юмцр
йолу там тарихи сялнамядир. Йетмиш ики ил "тамамиля мяхвидир" мющрц иля
халгымыздан эизлин сахланан щярб тарихимизин гиймятли сянядлярини
арашдырмаг бизя йалныз 1992-ъи илин нойабр айында гисмят олду. Бурда няляр
йохду... Щяр сяняддя бир гящряман оьлумузун талейи, дюйцш йолу, кимиси
йарымчыг, кимиси дя бцтюв. Бу надир сянядляри арашдырдыгъа бюйцк Сямяд
Вурьунун дилляр язбяри олан мисралары йада дцшцр:
Щяр тцрбядян бир гящряман
Санки бахыб дейир бизя:
"Аловларын арасындан
Йоллар ачдым ешгинизя".
Республика йени Тарих Мяркязи Дювлят Архивиндя сахланан беля гиймятли
сянядлярдян бири дя эенерал-майор Сцлейман бяй Яфяндийевя мяхсусдур.
1919-ъу ил февралын 21-дя щярби назир вязифясини мцвяггяти иъра едян эенераллейтенант Яли аьа Шыхлинскинин вя Баш эярарэащ ряиси, полковник Щябиб бяй
Сялимовун имзаладыьы 89 нюмряли ямрдя охуйуруг:
"Бу эцн Аьдамдан биринъи пийада Азярбайъан дивизийасынын ряиси эенералмайор Яфяндийевин сяпмя йаталаг хястялийиндян вяфат етмяси щаггында
кядярли телеграм алмышыг. 1917-ъи ил феврал чеврилишиндян сонра эенерал-майор
(о вахт полковник) Яфяндийев вар гцввяси иля иътимаи-тяшкилати ишлярдя вя
Вятянин мцдафияси сащясиндя халгына хидмят етмяйя башлады.
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Азярбайъан Халг Ъцмщуриййятинин дюрдцнъц
щюкцмят кабиняси. Биринъи ъярэядя солдан цчцнъц
Щярбиййя назири Сямяд бяй Мещмандаров

Йери эялмишкян гейд
едяк ки, Эянъя шящяриндя
онун тяшяббцсц иля йени
йаранан Азярбайъан ордусуна тя,лиматчылар щазырламаг цчцн тядрис дястяси
йарадылмышды. Полковник
Яфяндийевин рящбярлик етдийи чох да бюйцк олмайан
бу дястя вятянимизин мяркязи Эянъя шящяриндя
гайда-ганун йарадылмасында, анархийадан горунмагда, ешалонларын тярксилащ едилмясиндя вя халг

ямлакынын горунмасында ясас рол ойнайырды.
Эянъя шящяриндя Мцсялман корпусу йарадыланда полковник Яфяндийев
бешинъи Мцсялман алайынын командири тя,йин едилир. Тифлисдяки мцхтялиф
тяшкилатларын ачыг мцхалиф мювгейи, рясми даиряляр тяряфиндян мцсялман
алайынын йарадылмасына мянфи мцнасибяти вя бир чох диэяр чятинликляря
бахмайараг полковник Яфяндийев Тифлис рясми даиряляриндян юз баъарьы
щесабына алайы цчцн лазым олан ясас шейляри алыр вя Эянъяйя чатдырыр.
Кюнцллцлярдян тяшкил олунмуш бешинъи атыъы алайы, йерлярдя щярби сащядя
онлара кюмяк едя биляъяк щакимиййятин олмадыьы бир дюврдя яксяриййяти йахшы
эейинмиш вя орта сявиййядя тя,лим эюрмцш ясэярлярдян ибарят иди. Командирин
гайьысы тякъя ясэярлярля гуртармырды. Полковник Яфяндийев забитляр цчцн дя
яла тяшкил олунмуш уъуз йемякхана тяшкил етмишди.
Азярбайъан корпусунун сцвари щиссяляринин мцвяггяти бурахылдыьы дюврдя
полковник Яфяндийев гярарэаща чохлу яшйа вя хейли ярзаг мящсуллары тящвил
верди. Бундан сонра икинъи Гарабаь сцвари алайынын командири тя,йин олунан
полковник Яфяндийев бир чох чятинликляря бахмайараг алайы там щазырлыглы
щярби щисся сявиййясиня галдырараг, я,ла вязиййятдя Щярби Назирлийя тягдим
етди.
Башга ряисляр арасында щярби назир тяряфиндян фяргляндирилян полковник
Яфяндийевя бу ил (1919-ъу илдя) йанварын 6-да эенерал-майор рцтбяси верилир вя
биринъи пийада дивизийасынын командири тяйин едилир.
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Эенерал Яфяндийев щазыркы шяраитдя дивизийанын тяшкил олунмасы кими аьыр
ишя башлайыр, Азярбайъанын ваъиб бюлэясиндя истиращят билмядян фядакаръасына
щярби щиссялярдя ганун-гайда йаратмаьа чалышыр.
Юз дивизийасындакы тибби вязиййятдян наращат олан эенерал Яфяндийев
шяхсян юзц лазаретин тяшкилиня рящбярлик едир, тез-тез хястяляр арасында олараг,
бязян хош сюзля, бязян дя рящбяр тялябкарлыьы иля онларын талейини
йцнэцлляшдирир. Гайьыларын чохлуьундан о, юзц щаггында дцшцнмцр вя сяпмя
йаталаг хястялийиня тутулараг мярд бир ясэяр кими вязифя башында щялак олур.
Йорулмаз дюйцшчц вя Вятянин ясл оьлу, гябрин нурла долсун!
Вяфат етимиш эенерал Сцлейман бяй Яфяндийев Батумда йашайан аилясини
мадди чятинлик гаршысында гоймушдур. Щятта бюйцк оьлу Щясянин вяфаты
хябярини ешидян эенерал она тапшырылан ишлярин бюйцк ящямиййятини дцзэцн
дярк едяряк юз вязифясини тярк етмямишдир.
Ямр едирям ки, онун дяфнинин хяръляри хязинянин щесабына олсун вя
аилясиня бирдяфялик беш мин рубл мябляьиндя мцавинят верилсин. Ейни заманда
аилясинин нормал йашайышыны тямин едя
биляъяк мябляьдя тягацдля тямин
олунмасы барядя щазырда Бакыда
йерляшян Щярби Назирлик гаршысында
вясадят галдырырам".
Беш эцн сонра - февралын 26-да
эенерал Яли аьа Шыхлински щямин
ямриня беля бир ялавя дя етмишдир:
"Вяфат етмиш Биринъи пийада
дивизийасынын ряиси, эенерал-майор
Сцлейман бяй Яфяндийевин дул галмыш
щяйат йолдашы Лаляндар ханым хащиши
иля мярщум Эянъя шящяриндя йох,
Газах гязасында дяфн олунаъагдыр".
Тяяссцф ки, Вятянимизин азадлыьы
уьрунда ъаныны фяда едян эенерал
Сцлейман бяй Яфяндийевин бу
эцнядяк йахын гощумуну тапмаг
мцмкцн олмады. Иллярин узаглыьы бизя
имкан вермяди ки, юйряняк эюряк бу
мярд эенералымыз щарада - Газаьын
(1855-1931)
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ЭЕНЕРАЛ - ЛЕЙТЕНАНТ ФЯРЯЪ БЯЙ АЬАЙЕВ
Щяр кяс инсанлары севиб, мядяниййятинин тяряггисиня
кюмяк едярся, мян онун досту вя мцхлисийям.
М.Ф. Ахундов

Э

енерал - лейтенант Фяряъ бяй
Аьарза бяй оьлу Аьайев
1891-ъи ил нойабрын 26-да сяксян
йашында Тифлисдя вяфат етмишдир.
1999-ъу илдя Эцръцстан Мяркязи
Дювлят Архивиндя халгымызын щярбичи
оьуллары щаггында арашдырмалар апаранда индийядяк бизя мялум олмайан чохлу сайда фотошякил вя рясми
сянядляр ялдя едя билдим. 1850-1855ъи иллярдя Дмитрии Йермаков сойадлы
бир шякил чякян Гафгазын мцхтялиф
бюлэялярини эязмиш, ХIХ ясрин
эюркямли адамларынын - зийалыларынын,
мящшур мусиги хадимляринин, бяйлярин, хан вя аьаларын фото шяклини чякмишдир. Онларын арасында щярбчиляр дя
аз дейилди. Дмитрии Йермаковун юз
ялиля тяртиб етдийи он бешдян чох ири
щяъимли фото албомда бир шякил
диггятими ъялб етди. Орада тяхминян
40-45 йашында ъаван забит тясвир
олунмушду. Галын быьлы, ири алынлы,
мави эюзлц забитин гуршаьында нахышлы
бир хянъяр баьланмышды. Онун аьайана отурушунда бяй вцгары варды.
Шякил санки диля эялиб дейирди: "Мян
Эенерал-лейтенант Фяряъ бяй Аьарза бяй оьлу азярбайъанлыйам!" Цмуми сийащыда
Аьайев (1814-1891)
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эюстярилирди ки, фондда онун ики фотошякили сахланылыр. Щяр икисини сифариш вердим. Щяр икисинин дя алтында "Татарский бек" сюзляри йазылмышды. Даща щеч ня.
Шякилдя кимин тясвир олундуьуну ися фондда сахланан ад эюстяриъиси дяфтяриндян юйряня билдим. Орада йазылмышды: "2899 вя 8215 сайлы фото шякиллярдя
эенерал - лейтенант Фяряъ бяй Аьайев тясвир олунмушдур". Бир ай цч эцнлцк
йарадыъылыг езамиййятимдя бу анлардакы гядяр севинмямишдим. Ня йахшы ки,
зяндим мяни алдатмамышды. Бир дя ки, неъя севинмяйяйдим. Йцз дохсан бир
ил яввял анадан олмуш, йцз он дюрд ил яввял ися вяфат етмиш эенералын фотошяклини индийядяк Азярбайъанда эюрян олмамышды. Щяля ийирми ил яввял Санкт
- Петербургда охудуьум бир arxiv сянядinдян мяня мялум иди ки, эенерал лейтенант Фяряъ бяй Аьайев мящшур маарифчимиз Щясян бяй Зярдабинин
атасы Сялим бяйин доьмаъа дайысы олуб. 1858-ъи илдя балаъа Щясян бяйин
биринъи дяряъяли Тифлис эимназийасына гябул олунмасына кюмяк етмишдир.
1858-ъи илдя Шамахыдакы дюрд синифли Али - ибтидаи мяктябдя йцз гырх дюрд
няфяр бурахылыш имтащаны верди. Онлардан отуз ики няфяри азярбайъанлы иди.
Бурада задяэан, рущани, ряиййят силкиня мяхсус ушаглар тящсил алырдылар.
Имтащан верянляр арасында узун илляр чар ордусунда хидмят едян прапоршик
Сялим бяйин оьлу Щясян бяй Мяликов да варды. Бурахылыш имтащанларыны гейри
- ади бир мцвяффягиййятля верян Щясян бяй фитри истедады иля щамыны щейран
гойду. Имтащанда иштирак едян Гафгаз Тящсил Даирясинин мцдири барон
Александр Павлович Николаи Щясян бяй Мяликовун падшащлыг щесабына биринъи
дяряъяли Тифлис эимназийасына гябул олунмасына мямуниййятля разылыг верди.
Лакин мяктябин директору цзрхащлыг едиб:
- Александр Павлович, - деди, - ъясарят едиб щаггында щцзурунуза тяриф
долу тялябнамяляр йаздыьым шаэирд Щясян бяй Мяликов, бах будур. Юзцнцз
онун билийинин шащиди олдунуз.
- Йадымдадыр, сящв етмирямся бир илдя ики дяфя йазмышдыныз. - Барон
Николаи ани олараг фикря эедиб, - ъянаб директор, - деди, - бу ъылыз мцсялман
баласы сизин йаздыьыныз тярифляря дя лайигдир. Ялбяття, бу мцвяффягиййятин
газанылмасында сизин мцяллимлярин бюйцк ямяйи вар. Мян онун Тифлис
эимназийасында охумасына бцтцн гялбимля севинярдим. О, щягигятян
истедадлы ушагдыр.
Мяктяб мцдири она вя мяктябиня гаршы дейилян тярифдян хошщал олуб,
барона щюрмятля тянзим етди.
- Мющтярям Александр Павлович, анъаг бир чятинлийимиз вар.
- Няди, о чятинлик, нядян ибарятдир?
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- Инишил бу ушаьын атасы Сялим бяй вяфат етди. Инди аилянин башчысы онун
бюйцк гардашыдыр. О, да ики айаьыны бир башмаьа диряйиб дейир ки, гардашым
Щясян бяйин Тифлися охумаьа эетмясиня разы дейилям.
- Нийя?
- Дейир ки, ушаьы эюзцмдян гойа билмярям. Щяля чох балаъадыр.
- Олармы о ъянабла юзцм сющбят едям? Бялкя йола эятирдик.
- Олар, амма бир мясяляни сизя ачым...
Барон шящадят бармаьыны дик тутуб, зарафатла:
- Дайан, дайан йягин сцннидир, тярс дамары вар. Сян дя ондан горхурсан,
- дейиб - башыны булайа - булайа ай мцсялманлар, ай мцсялманлар...
- Йох, Александр Павлович, сцнни олмаьына сцнни дейил, горхурам, тярс
дамары тутар даща да аъыьа дцшяр, беля истедадлы ушаг ялимиздян чыхар. Мян
беля бир фянд ишлятмишям. Дейим, гулаг асын. Щясян бяйин атасынын дайысы
эенерал - лейтенант Фяряъ бяй Аьайев Тифлисдя йашайыр. Эенералын имзасы иля
бир хащишнамя щазырламышам. Эуйа о, бизим мяктяб мцдриййятиндян тявягге
едир ки, Щясян бяйи Тифлис эимназийасына охумаьа эюндяряк...
- Гардашы йеня дя разылашмыр?
- Биз щяля эенералын мяктубу барядя Щясян бяйин бюйцк гардашына бир сюз
демямишик. Истярдик ки, мяктуб барядя она сиз дейясиниз.
- Нийя мящз мян...
- Она эюря ки, сиз Гафгаз тящсил Даирясинин щамисиниз, Загафгазийа Баш
Идаряси Советинин цзвцсцнцз, щям дя щягиги - мцлки - мцшавирисиниз. Сизин барон Александр Павлович Николаинин сюзц даща инандырыъы олар.
- Эенерал - лейтенант Фяряъ бяй Аьайев щязрятлярини мян дя йахшы таныйырам.
Дейирсян, ъясарят едиб онун адындан данышаг? Мяня беля эялир ки, бир мцсялман
зийалысынын артмасы цчцн ишлятдийимиз фяндя эюря ъянаб эенерал бизи баьышлар. Амма
ону да дейим ки, бу фянд щеч дя бяд дейил. Чох мящарятля тапылыбдыр. Ушаьы хилас
етмяйин башга йолу йохдур. Эенерал тяряфиндян архайын олун, разылыг мяним
бойнума. Бу барядя Тифлися гайыдан кими онун юзцня дя мялумат верярям.
Барон Александр Павлович Николаи Тифлися гайыданда Шамахы мяктяб
мцдиринин ишлятдийи "фянд" щаггында эенерала мялумат верди. Эенерал быьалты
эцлцмсцндц вя мямуниййятля гощуму Щясян бяй Мяликову щимайясиня
кечиряряк, биринъи Тифлис Эимназийасына гябул олунмасына кюмяк етди.
***
Бяс, эенерал - лейтенант Фяряъ бяй Аьайев кимдир? Неъя олуб ки,
тядгигатчыларымыз онун цстцндян сцкутла кечибляр? Щясян бяй Зярдаби кими
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эюркямли маарифпярвяри бизя бяхш едян бу хейрхащ адамын юмцр йолу щяйатын
щансы сынагларындан чыхыб?
Эенерал - лейтенант Фяряъ бяй Аьайевин щаггында биз илкин мялумата
"Кавказ" гязетинин сяккиз декабр мин сяккиз йцз дохсан биринъи ил тарихли
нюмрясиндя вя "Кавказски календар" иллик мяъмуясинин 1873-1874-ъц
иллярдяки нюмряляриндя раст эялдик. Биринъи мянбядя щаггында эениш
мялуматла "Фяряъ бяй" кими тягдим олунан елоьлумуз, икинъидя Гафгаз
Ялащиддя Ордусунун эенераллары сырасында "Николай Николайевич Аьайев"
адландырылыр. Она эюря ки, бу йарашыглы, иэид гафгазлы забитини 1844-ъц ил
апрелин 27-дя император биринъи Николай вя онун арвады Марийа
Александровна хач суйуна чякиб оьуллуьа гябул етмишдиляр.
Узун мцддят Петербургда хидмят едян падшащын севимлиси Фяряъ бяй
Аьайевя Гафгаза гайытдыгдан сонра йахын гощумлары беля йахшы мцнасибят
бяслямямишляр. Щятта Щясян бяй Зярдаби мяктубларындан бириндя йазыр ки,
атам ел арасында хяъалят чякирди ки, дайысы рус адыны гябул едиб. Она эюря дя
ондан цз дюндяриб кцсмцшдц. Эет - эялимиз беля йох иди. Юмрцнцн сонларында Тифлисдя йашайан эенерала щамы "Рус Аьайев" дейярмиш. Шцбщясиз ки,
сонралар сящвини баша дцшян эенерал вясиййят етмишдир ки, некрологунда ад фамилийасы Фяряъ бяй Аьайев кими эюстярилсин. Онун бу вясиййятиня ямял
олунмур.
Эенерал - лейтенант Фяряъ бяй Аьарза оьлу Аьайев фцсункар Гарабаьын
Шуша шящяриндя 1814-ъи ил декабрын 4-дя адлы-санлы бяй няслиндя дцнйайа эялиб.
Илк щярби тящсилини Тифлис кадет корпусунда алдыгдан сонра 1834-ъц ил майын
1-дя Гафгаз Мцсялман Сцвари полкунун сыраларында Варшавада хидмят
етмишдир. Ъями ики иллик хидмятдян сонра баъарыглы вя иэид забит олдуьуна эюря
ону гвардийачылар алайына кечирирляр. Хидмятинин йеддинъи илиндя ян йахшы
гвардийа ротмистри Фяряъ бяй ескадрон командири кими Петербурга
эюндярилир. Петербургда о, чар биринъи Николайын хцсуси гвардийа казак
полкунда лейб-гвардийа командири вязифясиня тяйин олунур. Еля бурада да о,
императорун вя онун арвады Марийа Александрованын севимлиси олур.
Фяряъ бяй Аьайев юзцнц гейри - ади щярби габилиййяти вя иэидлийи сайясиндя
хидмятинин он или ярзиндя - 1849-ъу ил декбрын 6-да полковник рцтбясиня кими
йцксялир. 1850-ъи иля гядяр Петербургда, хцсуси гвардийа казак полкунда
гцсурсуз хидмят едян полковник Ф. Аьайев щямин или Ялащиддя Гафгаз
Ордусунун сярянъамына эюндярилир.
1853-ъц илдя Крым мцщарибяси башлананда полковник Фяряъ бяй Аьайев
Гарабаьын азярбайъанлы иэидляриндян ибарят Сцвари алайы тяшкил едиб, юзц дя
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онун командири олуб. Мцхтялиф архив сянядляри, команданлыьа эюндярилян
рапорт вя мяктублар эюстярир ки, Фяряъ бяйин шушалылардан ибарят сцвари полку
Кцрякдяря уьрунда эедян дюйцшлярдя алтмыш минлик корпуса гаршы дюнмяз
бир ирадя иля вурушмушдур. 1854-ъц илдя осетинлярдян тяшкил олунмуш милис
алайы да Фяряъ бйин алайына тящким едилир. Сцвари гошун дястясинин командири
кими йцксяк вязифя дашыйан елоьлумуз щярби хидмятиня вя гошун башчысы кими
эюстярдийи гящрямалыьа эюря цстцндя "Ъясурлуьа эюря" йазылмыш гызыл
хянъярлярля, щямчинин ики дяфя император таъы иля бязядилмиш биринъи дяряъяли
"Мцгяддяс Анна" (гылынъла бирэя), "Мцгяддяс Станислав", "Мцгяддяс
Владимир" вя башга кавалер орденляри иля тялтиф олунмушдур.
1862-ъи ил ийунун 25-дя сяркярдялик фяалиййятиня эюря Фяряъ бяй Аьайев
эенерал - майор кими фяхри рцтбяйя лайиг эюрцлцр.
Мцщарибя йениъя башлайанда Фяряъ бяй Аьайевин башчылыьы иля
Гарабаьлылардан ибарят Азярбайъан сцвари дястясинин тяшкили щаггында
Петербургда мялумат эюндярян Гафгаз ъанишини эенерал - граф Воронтсов
гейд едирди ки, полковник Фяряъ бяйин сайясиндя кюнцллц дястяляр тезликля
йыьылды. Дюйцшчцляр йцрцшя мящшур Гарабаь кящярляриндя вя лайигинъя
силащланмыш щалда башладылар.
Гырх иля йахын ордуда гцсурсуз хидмят едян Фяряъ бяй Аьайев 1882-ъи ил
нойабрын 29-да эенерал-лейтенант рцтбясиндя истефайа чыхмыш, юмрцнцн сонуна
кими Тифлис мцсялман Хейриййя Ъямиййятиндя чалышмышдыр.
"Кавказ" гязетинин 8 декабр 1891-ъи ил тарихли нюмрясиндя эенерал
щаггында йазылан некрологда онун хейирхащ бир инсан олмасы хцсусиля гейд
олунур. Гязет йазыр: "Она йардым вя кюмяк цчцн мцраъият едян щяр бир
шяхся, хцсусиля дини мцсялман оланлара эенерал - лейтенант Фяряъ бяй Аьайев
чох бюйцк инсани кейфиййятля тямяннасыз йардым етмишдир".
Юмрц Полша, Санкт - Петербург, Москва, Тифлис вя мцхтялиф щярби
йцрцшлярдя кечян эенерал елоьлумузун юзцмцздя няйи вар? Республика
Ялйазмалар Институтунда, Мирзя Фятяли Ахундовун архивиндя эенерал лейтенант Фяряъ бяй Аьайева мяхсус бир мяктуб сахланылыр. Мяктуб 1869-ъу
ил майын 10-да Тифлисдян хан гызы Хуршидбану Натявана йазылыб. Ики ил яввял
Натяванын эенерал - майор рцтбяли milliyətcə Kumuk olan яри Хасай хан
Усмийев (1808-1867) ермяни эенералı Михаил Лорис - Меликовун фитвасы иля
мцяммалы шякилдя Воронеж шящяриндя гятля йетирилмишдир. Цстялик дя ъаванкян
вяфат едян севимли оьлу Мир Аббасын юлцмц шаиряни ганадлары сынмыш йаралы
гуша дюндярмишди. Дул галан шаиря Натяванын эюзяллик башына бяла олмушду.
Гарабаьын бир пара аьзыэюйчяк надан бяйляри онун щаггында фитнякар
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сющбятляр йайыр, халгын эюзцндян салмаг цчцн шайяляр, ифтиралар уйдурурдулар.
Беля надцрцстлярин тиканлы сюзляриндян гязяблянян эенерал Фяряъ бяй Аьайев
шаиря Натявана тясялли веряряк йазырды: "Мяним щюрмятли мющтярям
Хуршидбану Бяйимим. Сизин хошбяхтлийиниз ябяди олсун! Бу овгат Тифлис
мяълисиндя бир пара наэцвар вя намцлайим яхбарат Сизин щаггынызда мцнтяшир
олдуьу цчцн цряйим гцсся ичиндя олур вя гарабаьлыларын щагшцнаслыгларындан
гайятдя азярдяхатирям. Юзцнцзя мялумдур ки, сизин падяри - ъяннятмяканынызын дювлятиндян нанцнямяк вя мцкнятц гцдрят сащиби олан
гарабаьлылар, ъясарят бящям едиб Сизя нисбят тярки - ябядилик бинасы гойублар
вя сиз бу овгат билкцллийя йалгыз вя бимаавин вя бихейиращц бищам галыбсыныз".
Ъаны йаналыгла йазылан мяктубдан айдын эюрцнцр ки, эенерал хан гызы
Натяваны да йахындан таныйырмыш.
Айры - айры тарихи ясярлярдян, хцсусиля Эцръцстан Дювлят архивиндя сахланан
сянядлярдян мялум олур ки, эенерал Фяряъ бяй Аьайев низами ордуда
хидмятдя олмасына бахмайараг ня вятяни Гарабаьла, ня дя дюврцнцн
зийалылары иля ялагясини кясмямишдир. О, бюйцк драматургумуз М. Ф.
Ахундовла эенерал - лейтенант Ъяфяргулу аьа Бакыхановла, эюркямли шаир
Гасым бяй Закирля, мяшщур ядябиййат топлайыъысы, дин алими Мирзя Щцсейн
Яфянди Гайыбовла вя Шуша зийалылары иля ялагя сахламышдыр. Эенерал 1837-40-ъы
иллярдя Варшавада мцсялман сцвари алайында щярби хидмятдя оланда Молла
Пянащ Вагифин гардашы оьлу ротмистр Ящмяд бяйля таныш олуб достлашмышды.
Полйак тядгигатчысы, Лодз Университетинин профессору Богдан Барановсkи
йазыр ки, Варшавадакы мцсялман забитляри арасында щяр ики дост йар йарашаглары иля сечилирдиляр.
Ики мцсялман юлкяси Эенерал-лейтенант Фяряъ бяй Аьарза бяй оьлу Аьайевин хидмятлярини йцксяк гиймятляндирмишдир. О, 1864-ъц илдя Иран щюкумятинин “Шире-Хоршид” орденинин икинъи дяряъяси иля (улдузла бирэя), 1872-ъи
илдя ися Тцркийянин “Мяъидиййя” орденинин биринъи дяряъяси иля тялтиф олунмушдур. Эенерал Фяряъ бяй Аьайев мануфактур - мцшавиринин гызы Марийа
Николайевна Манухина иля аиля гурмушдур.
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Эенерал-лейтенант Сямяд бяй
Мещмандаров Биринъи Дцнйа
Мцщарибяси илляриндя

Поручик Надир бяй Йадиэаров.
Тифилис 1889-ъу ил

General-mayor Həsən ağa
Vəkilov (1833-1998)

Аббасгулу бяй Йадиэаров

Ротмистир Ярчил бяй Садыг бяй
оьлу Йадиэаров.
1916-ъы ил, Гярб ъябщясиндя.

Саьдан: эенерал С.Мещмандаровун оьлу Игор
Мещмандаров вя Шямистан Нязирли. 1986-ъы ил
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ЭЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ БАЛАКИШИ БЯЙ ЯРЯБЛИНСКИ
(1828-1902)
Ким кечмиши дяриндян юйрянирся бу эцнц йахшы билир,
бу эцня йийялянян ися эяляъяйи эюрцр.
Йакут аталар сюзц.

М

ин доггуз йцз икинъи ил, йанварын цчцндя Дярбяндин
гядим Гырхлар гябиристанлыьында
истефада олан эенерал-лейтенант
Балакиши бяй Ялибяй оьлу Яряблинскини
ясэяри шяряфля дяф етдиляр. Бу, Гафгазын
мцсялман ящалисиндян Русийада илк
али щярби тящсил алан Азярбайъан оьлу
иди.
Щямин эцн кенерал-лейтенанты Дярбянд ящалиси, Абхаз, Самур, Абшерон
вя Ширван сцвари алайынын ясэярляри
шяряфля сон мянзиля йола салдылар.
Там ялли ил рус ордусунда
нцмуняви хидмят едян эенераллейтенант Балакиши бяй Яряблински
1828-ъи илдя Загаталанын Тала
кяндиндя азярбайъанлы аилясиндя
анадан олмушдур. Мащал ряиси
Ялибяйин аилясиндя бюйцйян Балакиши
бяй Петербургдакы биринъи дяряъяли кадет корпусуну 1848-ъи ил ийулун 13-дя
мцвяффягиййятля битириб корнет рцтбяси алмышдыр. Мцхтялиф щиссялярдя гцсурсуз
хидмят едян Яряблински чох эянъ йашларында, подполковник рцтбясиндя
бригада командири кими мясул вязифяйя иряли чякилмишдир. Сонралар дивизийа
командири олан эенерал-лейтенант Балакиши бяй Яряблински ялли иллик
хидмятиндя о вахт Русийада олан бцтцн йцрцш вя дюйцшлярдя иштирак етмишдир.
Щяля 1848-49-ъу1 иллярдя Вилагош галасы уьрунда эедян аьыр дюйцшлярдя
щямйерлимиз Балакиши бяй Яряблински дя мярдликля вурушараг биринъи дяряъяли
"Мцгяддяс Станислав" ордени иля тялтиф олунмушдур.
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Сонракы щярби йцрцшлярдя дя онун хидмятляри йцксяк гиймятляндирилмишдир.
1849-ъу илдян 1892-ъи иля гядяр сяккиз дяфя одлу-аловлу дюйцшлярдя мярдликля
вурушан Балакиши бяй Яряблински 1860-ъы илдя цчцнъц дяряъяли "Мцгяддяс
Станислав" (гылынъ вя бантла бирэя), 1862-ъи илдя цчцнъц дяряъяли "Мцгяддяс
Анна" (гылынъ вя бантла бирэя), 1874-ъц илдя икинъи дяряъяли "Мцгяддяс
Станислав" (гылынъла бирэя), 1877-ъи илдя дюрдцнъц дяряъяли "Мцгяддяс
Владимир" (ийирми беш иллик гцсурсуз хидмятиня эюря бантла бирэя), 1879-ъу
илдя "Иэидлийя эюря гызыл гылынъла", 1882-ъи илдя цчцнъц дяряъяли "Мцгяддяс
Владимир", 1891-ъи илдя биринъи дяряъяли "Мцгяддяс Станислав", 1892-ъи илдя
"Гырх иллик гцсурсуз щярби хидмятиня эюря" орденлярини алмышдыр.
Балакиши бяй Яряблинскинин икинъи бюйцк йцрцшц 1854-ъц илдя Русийанын
Хивя ханы иля апардыьы мцщарибядя олмушдур. Бу щярби сяфярдя майор
Яряблински эенерал Лазеревин ордусунда вурушурду.
Бу иллярдя Гарабаь сцвари дястясинин тяркибиндя эенерал-лейтенант Фяряъ
бяй Аьайев. Азярбайъан сцвари бригадасында эенерал-майор Исмайыл бяй
Гутгашынлы, капитан Мянсураьа Вякилов, икинъи сцвари Азярбайъан алайынын
командири, полковник Исрафил бяй Йадиэаров, подполковник Ъяфяраьа
Ялибяйаьа оьлу, эенерал-лейтенант Ъяфяргулуаьа Бакыханов, дюрдцнъц
Иряван сцвари баталйонунун командири майор Аьасыбяй Авшаров (1883-ъц
илдян эенерал-майор олуб. -Ш.Н), майор Фиридун бяй Вязиров вя башга
щямйерлиляримиз горхмаз дюйцшъц, баъарыглы командир кими танынырдылар.
1853-56-ъы иллярдя Крым мцщарибясиндя дюрд сцвари алайында миндян чох
азярбайъанлы ясэяр вя забит вурушурду. Онлардан бири дя Балакиши бяй
Яряблински иди. Бу мцщарибядя подполковник Яряблински эюстярдийи иэидлийя
эюря цстц йазылы гылынъ вя "Мцгяддяс Анна" ордани иля тялтиф олунмушду.
Балакиши бяй Яряблинскинин иштирак етдийи сонунъу мцщарибя 1877-1878-ъи
иллярдяки Русийа-Тцркийя мцщарибяси иди. Эюркямли сяркрдя 21-ъи пийада
дивизйасынын бригада командири кими йцксяк вязифяйя тяйин олунмушду.
Гысамцддятли дюйцшдя эюсдярдийи гейри-ади иэидлийя вя явязсиз командирлик
фяалиййятиня эюря щямйерлимиз Балакиши бяй Яряблински 1887-ъи ил мартын 12-дя
эенерал-майор рцтбясиня лайиг эюрцлмцшдц.
1898-ъи илдя 21-ъи пийада дивизйасында бригада командири олан эенераллейтенант Балакиши бяй Яряблински щямин или истефайа чыхыб Дярбяндя гайытмыш,
юмрцнцн ахрына кими орада йашамыш, император тяряфиндян она щядиййя
1. 1849-ъу илдя Маъарстанда Австрийа щюкмранлыьына гаршы ингилаби цсйан олмушдур. Щямин
цсйан заманы рус императору Николай, Австрийа императору Франс Иосифин хащишиля орайа
хейли гошун эюндяряряк гящраман Маъар халгынын юз милли азадлыьы уьрунда мцбаризясини
амансызъасына йатырылмасына кюмяк етмишдир. (-Ш.Н.).

524

ЭЦЛЛЯЛЯНМИШ АЗЯРБАЙЪАН ЭЕНЕРАЛЛАРЫ

олунан торпаг сащясиня башчылыг етмишдир. Йерли ящали арасында эюзял инсани
кейфиййятляри иля щядсиз щюрмят газанмыш эенерал-лейтенант Балакиши бяй
Яряблинскинин шяряфиня адландырылан Дярбянд йахынлыьындакы гясябя вя
стансийа инди дя онун адыны дашыйыр. Шящярин мяркязиндя ися чох мянзилли
мцлкц Коммунарлар кцчясиндя инди дя галыр.
1902-ъи ил 20 йанвар тарихли нюмрясиндя "Каспи" газети эенерал-лейтенант
Балакиши бяй Яряблинскийя щяср етдийи некрологда йазырды: "Мярщум тябиятян
щуманист иди. Рцтбясиндян вя миллиййятиндян асылы олмайараг чятин анларда
щямишя щамынын кюмяйиня эялир, щяйатда юзцнц чох садя апарарды. Ряис кими
хидмяти ишдя тялябкар олса да, ядалятли иди. Табелийиндя оланлара гayьы иля йанашарды. Буна эюря дя ашаьы рцтбялиляр беля ону ата кими севир, щюрмят едирдиляр. Онун диггяти ъялб едян кейфиййятляриндян бири дя гонагпярвярлийи иди.
Эенерал-лейтенант Балакиши бяй Яряблинскинин дяфн мярасиминдя иштирак
едянлярин щядсиз чохлуьу она олан халг мящяббятинин яйани тязащцрцдцр.
Онун евиндян гябиристанлыьа гядяр узанан йол мярщума сон боръуну
вермяк мягсяди иля табуту мцшайият едянлярля долу иди".
Эенерал-лейтенант Балакиши бяй Яряблинскинин иштирак етдийи мцщарибяляр
щаггында онларла елми, бядии ясярляр йазылыб. Анъаг нядянся эенерал
Яряблинскинин ады бу мцщарибяйя аид ня елми, ня дя бядии ясярлярдя щеч
олмаса бир дяфя дя чякилмир. Тядгигатчы вя тарихчиляримиз онун щаггында щеч
бир мялумат вермяйибляр.
Илк дяфя мяня эенерал Яряблински щаггында сющбят ачан Азярбайъан
Дювлят Тарих Музейинин елми ишчиси Нярмин ханым Тащирзадя олду. Онун
нявялярини тапмагда да Нярмин ханым кюмяйимя чатды.
Щазырда эенерал-лейтенант Яряблинскинин ики нявяси Бакыда йашайыр.
Монтин гясябясиндя йашайан гыз нявяси Фатма ханым эенерал бабасы
дцнйадан кючяндян ики ил сонра анадан олуб. Фатма ханымын дедийиня эюря,
бабасынын мянсуб олдуьу Ярябляр мящялляси Загаталада инди дя дурур.
Фатма ханымда эенералын ъями ики шякли, бир дя эенералын гызы Сона ханым
Яряблинскайанын (1881-1932) баъысы Нуръащана атасынын хястялийи вя юлцмц
щаггында йаздыьы гыса бир мяктубу сахланылыр.
"Нойабрын ийирмисиндя сарылыг хястялийиня тутулду, аз сонра саьалды вя
бядбяхтликдян йенидян чибан чыхартды. Декабрын икисиндя тяшрищ едиб йараны
кясдиляр. Йаранын йерини гызмар дямирля хлорофомсуз даьладылар. Атамыз
йашлы олдуьуна эюря хлорофомдан истифадя етмяк олмазды. Операсийадан
сонра юзцнц бир гядяр йахшы щисс етди. Ийирми эцндян сонра ящвалы бирдян-биря
писляшди вя кечинди.
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Мин доггуз йцз икинъи ил йанварын икисиндя дяфн олунду. Мцхтялиф
полклардан забитляр, депутатлар эялиб анамыза башсаьлыьы вердиляр.
Евимизин габаьы адамла долу иди. Сонра матям мусигиси чалынды.
Кцчялярдя адам ялиндян эцъля тярпянмяк олурду".
Эенерал-лейтенант Яряблинскинин икинъи нявяси Щяйат ханым Абдуллайевадан ися онун чох гыса тяръцмейи-щалыны юйряня билдим.
Бир дяфя Азярбайъан Дювлят Тарих Музейинин ингилаба гядяр ки, сярэи
эушясиндя бир портрет эюрдцм. Орда мешин диванда яйляшян Бакы милйонери
Щаъы Зейналабдин Таьыйев юз евиндя тясвир олунмушду. Щ.З.Таьыйевин
башынын цстцндя ися эенерал-лейтенант Балакиши бяй Яряблинскинин портрети
асылмышды. Бялядчи гыздан портретдяки эенералын кимлийини сорушдум.
"Билмирям, танымырам - деди. - Биръя щ.З.Таьыйеви таныйырам..."
Эенерал Балакиши бяй Яряблинскинин портрети щ.З.Таьыйевин башы цстцндя
тясадцфян асылмайыб. Онлар гощум идиляр. Эенералын кичик гызы Сона ханым
Щаъы Зейналабдин Таьыйевин щяйат йолдашы иди. Манаф Сулеймановун
"Ешитдиклярим, охудугларым, эюрдцклярим" китабындакы мараглы епизод буну
бир даща тясдиг едир. Мцяллиф йазыр ки, Щаъы Зейналабдин юз гызлары - Сара вя
Лейланы Петербурга, Смолны Гызлар Институтуна охумаьа эюндярмяк гярарына эялир вя сянядляри ора йоллайыр. Чох кечмир Смолныдан рядд ъавабы эялир
ки, ня бяй, ня хан вя ня дя задяэан олмадыьыныз цчцн гызларынызы гябул едя
билмярик: бу института йалныз граф, кнйаз, хан, бяй, ямир гызлары гябул едилир.
Щаъынын арвады Сона ханым рясми сяняд тягдим едир ки, атасы эенерал
Балакиши бяй Яряблински мцщарибялярдя ряшадят эюстяриб вя Русийайа
сядагятиня эюря чар тяряфиндян гызыл силащла тялтиф олунуб; бу гызлар да онун
нявяляридир, бцтцн имтийазлардан истифадя етмяк щцгуглары вар.
Таьыевин гызлары Leyla və Sara ана бабаларына - эенерал Яряблинскийя эюря
Peterburqdakı Смолны Гызлар Институтуна гябул едилирляр.
1901-ъи ил октйабрын йеддисиндя Щ.З.Таьыйевин Бакыда ачдыьы илк гыз
мяктябинин тянтяняли ачылышында эенерал Балакиши бяй Яряблински иштирак
етмишдир.
Щаъы Зейналабдин Таьыйевин гызы Сцряййя ханымын хатиряляриндян:- щяля ютян
ясрин дохсанынъы илляриндя Бухара Ямири Мирзя Сейид Ябдцл Ящяд Бащадыр хан
щяр ил Гафгаза мцалиъяйя эедярди. Онун йолу щяр дяфя Бакыдан кечяр вя эедиб
гайыданда мяиййяти иля бярабяр бир нечя эцн шящяримиздя галар, нефт мядянляриня, тохуъулуг фабрикиня, айры-айры заводлара, Мярдякандакы баьбанлыг
мяктябиня, Биби-щейбят мясъидиня, театр вя диэяр йерляря баш чякярди.
...Бухара ямри щяр дяфя Бакынын бир нечя няфяр йцксяк рцтбяли мянсяб
сащибляриня, милйончулара вя щятта ади адамлара беля гызыл вя эцмцшдян
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биринъи вя икинъи дяряъяли Бухаранын
"Уъалан улдуз" орденини вя диэяр Бухара
медаллары баьышлайырды. Атам вя анам
бабам эенерал-лейтенант Яряблинскийя дя
биринъи дяряъяли "Уъалан улдуз" гызыл ордени
вермишди. Щаъыйа арха тяряфиндя хош сюзляр
щякк едилмиш ири, чох гиймятли бир гызыл саат
да баьышламышды.
1898-ъи илдя истефайа чыхан эенерал
Балакиши бяй Яряблинскийя император
Дярбяндин алты километрлийиндяки бюйцк бир
торпаг сащясини юзцнцн арзусу иля щядиййя
едир. Эенерал бурада кянд салдырыр вя
стансийа тикдирир. Щазырда гясябядир, орада
цч миндян чох азярибайъанлы йашайыр.
Ялащязрят Бухара Ямири
Стансийа вя гясябя инди дя "Яряблински"
(1910-1920-ъи иллярдя) Мирзя Сейид адланыр.
Ябдцл Ящяд Бащадыр хан
1906-ъы илдя мяшщур актйор Щцсейн
Хяляфов сянят достлары Мирмащмуд Казымовски, Ибращим Исфащанлы, Ъащанэир
Зейналов, Мидщят вя Мащмуд Мяликов гардашлары иля Бакыдан Дярбяндя
гастрола эедирдиляр. Щямин стансийада гатар хейли эюзлямяли олур. Онлар дцшцб
стансийада эязиширляр. Гаршыдан эялян гатары эюзляйирляр ки, йол ачылсын. Бу вахт
Мирмащмуд Казымовски:
- Щцсейн, -дейир, -сян юзцня тяхяллцс ахтарырсан, бир стансийанын адына диггят еля...
Щцсейн Хяляфов:
-Ня демяк истяйирсян?
-Эялсяня юзцня Яряблински тяхяллцсц эютцрясян. Пис дейил, балам, диля
йатандыр, йахшы да язамятля сяслянир. Достлар разылыг яламяти олараг бирбиринин цзцня бахырлар.
Дярбяндя чатан кими афишайа Щцсейн Хяляфов явязиня "Щцсейн
Яряблински" йазырлар. О вахтдан бюйцк актйор бу тяхяллцсц гябул едир. Ону
да хатырладым ки, щямин иллярдя актйорлар арасында мащал, шящяр адларыны
фамилийа кими гябул етмяк дябдя олуб. Бакыда ися бу даща бюйцк эурулту вя
сяс кцйля гаршыланыр. Илк вахтлар гязет сатанлар кцчялярдя гышгырырлармыш ки,
тязя актйор пейда олуб: Щцсейн Яряблински.
Дюня-дюня гядим Дярбяндя сяфяримдя аьсаггал Кярим Пашабяйов,
Давуд Талыбов вя башгалары бу ящвалаты мяня данышыблар. Актйор Щцсейн
Хяляфова "Яряблински" стансийасында эюзял бир гызын эцл баьышламасы,
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Щцсейнин она вурулмасы вя вцсалына йетмядийи о афятин ешгиня онунла илк вя
сон дяфя растлашдыьы "Яряблински" стансийасынын адыны юзцня сойад эютцрмяси
ися щягигятя уйьун дейилдир.
Щятта бязиляри йазырлар ки, эуйа актйор Щцсейн Хяляфов эенералын гызыны
севирмиш, лакин гызы она вермядикляриня эюря о, “Яряблински” тяхяллцсцнц
эютцрцб. Бу да тамамиля йалан фактдыр. Чцнки актйор Дярбянддя оланда
эенералын вяфатынын дюрдцнъц или иди.
Бу барядя мян эюзял фолклорчумуз мярщум Гулам Мяммядли иля дя
сющбят етмишдим. О, бу ящвалатын бизим бир театршунас гадын (о рящмятя
эедиб тяряфиндян уйдурулдуьуну вя доьру олмадыьыны тясдиг етди.
Гярибя бурасыдыр ки, бу сящв факт ядябиййатымыза да эялиб чыхыб. Эюзял
ясярляр мцяллифи, эюркямли драматургумуз Сабит Рящман Щцсейн Яряблинскинин юмцр йолундан "Сон фаъия" адлы повест йазыб.
"1906-ъы илдя Дярбянддя гастрол вериб эери гайыдырдылар... Кичик бир
стансийада яйляндиляр. Яйлянмяйин сябяби бу иди ки, габагда мяшщур эенерал,
мцлкядар Яряблинскини эятирян гатар варды. О гатар эялиб ютмяли, сонра да
бунлар эетмяли идиляр". (Сабит
Рящман, ясярляри II-ъилд. Сящ. 253дя).
О вахтларда эенерал Яряблински
щаггында тядгигат апарылмадыьына
эюря мярщум драматургумуза
мялум дейилмиш ки, эенерал-лейтенант
Балакиши бяй Яряблински 1902-ъи ил
йанварын 1-дя вяфат етмишдир. Онда
мярщум эенерал 1906-ъы илдя гатарда
неъя эедя билярди?
1988-ъи ил, август.

Rotmistr Balakişi bəy Ərəblinski
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ЭЕНЕРАЛ-МАЙОР ЩАЪЫ ЙУСИФ ХАН
ТАЩИР ХАН ОЬЛУ ЙУСИФХАНОВ
(1806 - 1878)

1

806-ъы илдя анадан олуб. 1852-ъи илдя эенерал-майор рцтбяси алыб. 1878ъи илдя йетмиш ики йашында вяфат едиб. Дярбянддяки Гырхлар
зийарятэащында дяфн олунуб. Эенерал Йусиф хан чох сяхавятли вя
маарифпярвяр бир инсан иди. О, Кцря нащийясинин щакими оланда шяхси
мяваъиби щесабына чятин кечилян даь чайларынын цстцндян кюрпцляр салдырыб,
мясъидляр тикдириб. Мцсялман диндашларынын маарифлянмясиня хцсуси диггят
вя гайьы эюстярян эенерал-майор Йусиф хан Тащир бяй оьлу мяктябляр
ачдырыб, Даьыстанын азярбайъанлы ящалиси йашайан яразисиндя, бюйцк
кяндлярдя китабханалар тяшкил едиб. Дцнйанын бир нечя юлкясиндян китаблар
алыб, гязетляря абуня йазылыб. Милли мятбуатымызын гарангушу "Якинчи"нин
вахтсыз баьланмасына чох пяришан олан эенерал Йусиф хан гязетин бцтцн
сайларыны ян гиймятли хязиня кими шяхси мцлкцндя сахлайырмыш. 1862-ъи илдя
Щяъъ зийарятиня эедиб, гайыдандан сонра ханлыьы идаря етмякдян истефайа
чыхыб. Дярбяндя кючцб.
Эюркямли ядябиййатшцнас-алим Фиридун бяй Кючярли (1863-1920) эенерал
Ялщаъ Йусиф ханын мцсялман халгына явязсиз хидмятляри барядя юз ясяриндя
гиймятли сятирляр йазмышдыр:
"Бу зати-шяриф гайятдя пящризкар вя таатц гярабата мцлазимц мцттяги вя
диндар бир шяхс олдуьундан, юзцня артыг щюрмят вя мящяббят газанмышды. Ол
ъянабын (эенерал Йусиф ханын - Ш.Н.) отаглары даима мядряся кими тялим вя
тяяллцмицлуми фунундан хали олмазды вя бундан ялавя ол мярщумун щиммят
вя хяръи иля Кцря нащийясиндя чохлу кюрпцляр тикилиб, йоллар гайрылыб вя
мясъидц мядрясяляр тямир олунубдур. Юз ещсанаты хейраты иля кцлли Даьыстанда шющрят кясб едибдир". (Ф. Кючярли "Азярбайъан ядябиййаты" II
ъилд, сящ. 337-дя Бакы, 1981-ъи ил).
Шаир-алим Мирзя Щясян Ялгядари (1835-1910) алты ил онун мцлкцндя
йашайыб, эенерал Йусиф ханын балаларынын - Юмяр бяйин тялим-тярбийяси иля
мяшьул олуб. Гафгазда хцсусиля дя Кцлли Даьыстанда хейирхащлыьы вя инсани
кейфиййятляри иля мяшщур олан эенерал Йусиф ханын юлцмцндян халг йаса
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батмышды. Йаса батан елин матямини шаир Мирзя Щясян Ялгядари 1878-ъи илдя
нязмя чякмишдир:
Дяриьа,1 ащц вавейла ки, алиъащ Йусиф хан.
Едиб дарцл-бяга язмин, ъандан олду руэярдян
Вцъуди зиняти - Гафгаз иди, щям ящли - исламя
Пянащи - хас олмушду, оланда мцзтяриб дювран.
Галыбдыр инди башсыз ящли - ислам бу дийар ичря,
Ъязадыр ким, она матям тута мяъмцйц - Даьыстан.
Худайа, мяргянди - пакын мцняввяр ейля лцтвинля.
Эенерал-майор Йусиф ханын Кцря нащийясиндя цч мин беш йцз десйатин
топаг сащяси варды.
***
ЭЕНЕРАЛ - МАЙОР ЕЩСАН ХАН КЯНЭЯРЛИ (1770, Нахчыван 1843 орада) - Нахчыванын сонунъу ханы. Биринъи Кялбяли хан Кянэярлинин
оьлу, Исмайыл хан Нахчыванскинин, Калбалы хан Нахчыванскинин вя шаиря
Гюнчя Бяйимин атасыдыр. 1826-28-ъи илляр Русийа - Иран мцщарибяси заманы
Аббасабад галасы гарнизонунун щярби ряисляриндян бири, Иран ордусунун
сярщянэи (полковник) олан Ещсан хан Кянэярли русларын тяряфиня кечмиш вя
галанын алынмасында онлара кюмяклик эюстярмишдир. Тарихи мянбяляря эюря
Ещсан хан Кянэярли нахчыванлылардан вя руслардан ибарят он минлик гошуна
башчылыг етмишдир. Азярбайъанын шималы Русийайа бирляшдирилдикдян сонра
эенерал - майор рцтбяси алан Ещсан хан Кянэярли Иряван вя Нахчыван
ханлыгларынын, Ордубад даирясинин сялащиййятли нцмайяндяси кими
Тцркмянчай мцгавилясинин (1828) имзаламыш, ханлыг ляьв едилдикдян сонра
Нахчыван яйалятинин илк наиби тяйин олунмушдур. Ещсан хан абадлыг,
гуруъулуг ишляриня, дцнйяви тящсиля бюйцк диггят йетирирди. Чешмянбасар
кяндиндя чешмяляр газдырмыш, Ярязин кяндинин йахынлыьындакы тяпядян кечян
тунел васитясиля Нещрям кяндиня су эятирмиш, Нахчыванда илк Рус - Татар
(Азярбайъан) гяза мяктяби ачмышдыр. 1840-ъи илдя сцвари дястясиня башчылыг
етмяк шярти иля наибликдян имтина етмишдир. "Мцгяддяс Эеорэи" ордени иля
тялтиф едилмишдир. А. Бакыханов вя А. С. Грибойедов Ирана эедяряк Ещсан
1.Дяриьа-Яфсус.
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хан Кянэярлинин Хан дикиндяки евиндя гонаг олмушлар. А. С. Грибойедов
"Иряван йцрцшц" йол гейдляриндя бу барядя бящс етмишдир. Эенерал Ещсан хан
Кянэярлинин ады Эеорэи салонунда гызылы щярфлярля йазылмышдыр.

ИЙИРМИНЪИ ИЛДЯ ГАРАБАЬ ДЮЙЦШЛЯРИ
1920-ъи ил мартын ийирми икисиндя, Новруз байрамы эеъяси
Гарабаь вилайятинин даь йерляриндя мяскун ермяниляр гийам едяряк
"Яскяран кечиди"ни тутдулар. Бу сябябдян дя Яскяран ъябщясиня
мирлива Щябиб бяй Сялимовун команданлыьы иля гцввятли бир орду
йеридилди. Апрелин цчцндя Азярбайъан ордусу ермяниляря гаршы
гцввятли бир щцъум етди. Яъяба, щансы азярбайъанлы о мясуд эцнц
хатырламыр?! Ордунун галибиййят вя интизамы, мянявиййаты тясвиролунмаз дяряъядя фювгяладя иди. Хариъи алям аз бир мцддят ярзиндя
вясаитсизлик ичиндя бу гядяр мцнтязям тяшкилатчылыьа малик бир ясэяри гцввя вцъуда эятирдийимизя щейран галмышды. Ящалидян бир чоху
дуйдуьу щяйяъандан аьлайырды.
О эцн Азярбайъанын ян шанлы, ян бяхтийар эцнц иди.
Полковник Исрафил бяй Исрафилбяйов
(25.01.1893 - ийул 1945), "Милли Азярбайъан
щярякаты" китабындан
Щярбиййя назири Сямяд бяй Мещмандаров Яскяран ъябщясиня эялмишди.
Юн ъябщядя юлцм-дирим савашында вурушан ясэярляри тябрик едир, онларын гялябясиня ушаг кими севинирди. Орду йаранан эцндян цч бюйцк гялябяси олмушду.
1919-ъу илин илк эцнляриндя Зянэязур ермяниляри Иряван дашнакларынын
кюмяйи иля гязаны Азярбайъандан айырыб Арарат республикасына бирляшдирмяк
цчцн азярбайъанлылары говур вя кяндляри йандырыр- дылар. Цстялик дя елан елямишдиляр ки, Азярбайъан щюкумятини танымаг истямирляр. Йанвар айында
эенерал-майор Ъавад бяй Шыхлинскинин команданлыьы иля ясэяри гцввя йеридилди. Онун команданлыьы иля пийада дивизийасы бир айдан чох инадлы дюйцшляр
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апарыб ермянилярин мющкямляндирилмиш сон сыьынаъаьы олан Дыь кяндини дя
яля кечирдиляр. Зянэязур гязасы йенидян Азярбайъан яразисиндя галды.
Икинъи гялябя щямин илин ийул айында олмушду. Муьанда вя Лянкяранда
Азярбайъан Милли щакимиййятини танымаг истямяйян малакан вя рус-ермяни
гцввяляри ордумузун эцъц иля дармадаьын едилмишди.
Бу эцн назир Сямяд бяй Мещмандаровун тябрикиня эялдийи цчцнъц гялябя
иди. 1920-ъи ил мартын ийирми икисиндя Новруз байрамы эеъяси ермяниляр гийам
едиб Яскяран кечидини зябт етдиляр. Гийама Ирявандан эялян дашнак эенералы
Дро Канйан башчылыг едирди.
Азярбайъан Ъцмщуриййятинин мцдафия назирлийи Гарабаьы дцшмяндян
хилас етмяк цчцн фювгяладя тядбир щазырлады. Назир Сямяд бяй
Мещмандаровун ямриля Яскяран ъябщясиня гцввя айрылды. Мартын ийирми
цчцндя Азярбайъан ордусунун ясас щиссяси-ийирми миня гядяр ясэяр вя забити
ъябщяйя эюндярилди. О ъцмлядян цчцнъц Эянъя, бешинъи Бакы, биринъи
Ъаваншир, икинъи Губа полклары эенерал-майор Щябиб бяй Сялимовун команданлыьы иля Йухары Гарабаьа йола дцшдц. Гызьын дюйцшляр он ики эцн ара вермяди. Азярбайъанын ъясур ясэяр вя забитляри ана торпаьын щяр гарышы уьрунда
мярдликля вурушараг Шуша галасына дахил олдулар.
Сонунъу ики гялябя Милли ордумузун ян ъясур эенералларындан бири Щябиб
бяй Сялимовун мащир команданлыьы иля газанылмышды. Яслиндя алтмыш дюрд
йашлы щярбиййя назирини щяйяъана эятирян вя Гарабаьа тябрикя апаран да
эенерал Щябиб бяйин апрелин сяккизиндя эюндярдийи рапорт иди. Ъямиси бир
сящифялик рапорту дюня-дюня охуйан назир бир нечя йердя ишаряляр гойду, цряйиндя "афярин" сюзцнц тякрар етди. Сямяд бяй истяр эенерал, истярся дя назир
оланда юзцнц щямишя сырави ясэяр, дюйцшчц санырды. Нечя-нечя мцщарибянин
иштиракчысы кими о йахшы билирди ки, команданын ясэярлярини дюйцш мейданында
тябрик етмяси ня демякдир. Она эюря дя мцавини Яли аьа Шыхлинскийя:
— Ямр щазырлайын, явязиндя назир вязифясиндя сян галырсан, - деди, - мян
сабащ тездян Гарабаьа дюйцшчцляри тябрик етмяйя эедирям. Анъаг Яли аьа,
бу рабортда Щябиб бяйин "эцнцмцзцн гящряманы" - дейя тярифлядийи
Нябибяйову, нядянся, хатырлайа билмирям.
Азаъыг ейщамла эцлцмсцнян Яли аьа Шыхлински:
— Йадыныздадырмы, — деди, — кечян илин ийун айында Сиз бир нечя эцн
Йевлахда оланда йеня назир явязи мяни тяйин етмишдиниз. Онда биринъи
Ъаваншир пийада алайынын капитаны Ващид бяй Нябибяйов рапорт йазыб щярби
хидмятдян азад олунмасыны хащиш етмишди. О, рапортунда беля бир ъцмля
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ишлятмишди: "сящщятим вя шяраит мяня республика щюкумятиня хидмят етмяйя
имкан вермир". Мян дя мящз бу ъцмлядян гязябляниб Азярбайъан забитинин
ляйагятини, шяряф вя шаныны йцксяк тутмадыьына эюря йаныма чаьырыб ону данладым, хидмятдян азад етмякля щябс едилмяси барядя ямр вердим. Бир нечя
эцндян сонра Сиз гайыдыб онун ганынын арасына эирдиниз.
Сямяд бяй Мещмандаров пенсинесини силя-силя эцлцмсцндц.
— Щя, йадыма дцшдц. Язизим, инди билдим: аьыр тябиятли, уъабой…
— Бяли, сизин нязяриниздя аьыр тябиятли, мяним фикримъя, тянбял вя бир аз да
йашы ютмцш забит-капитан Ващид бяй Нябибяйовдур. Щябиб бяйин
"эцнцмцзцн гящряманы" дедийи ися онун кичик гардашы подполковник
Бящрам бяй Нябибяйовдур. Бящрам бяй Биринъи дцнйа мцщарибясиндя дя
йахшы дюйцш йолу кечиб. Буйурун. Хидмят дяфтярчясини истямисиниз, эятирмишям. Таныш ола билярсиниз.
— Верин. Бахым. Назир подполковник Бящрам бяй Нябибяйовун чох да
бюйцк олмайан, ъями сяккиз сящифялик шяхси хидмят дяфтярчясини илк сящифясини
ачыб дайанды.
— Яли аьа, - деди, унутмушам. ону да дейим ки, капитан Ващид бяй
мяним йаныма эялди, беля рапорт йазмагда сящв етдийини бойнуна алды. Щисс
елядим ки, узун мцддят милис дястясиндя хидмят етдийиня эюря щярби низамнамяни о гядяр дя дяриндян билмир. Билдирди ки, ишлятдийи ъцмлядя щеч бир гярязли
мягсяди олмайыб. Она инандым. Мян дя шяхсян сянин. — Эенерал
Шыхлинскинин нцфузунун горунмасына ещтирамла йанашмаг шяртиля капитан
Нябибяйовун рапортунун цстцня "мян она вердийим ъязаны баьышлайырам" ъцмлясинин дяркянар гойдум. Мясулиййяти юз цзяримя эютцрцб ону ордуйа
йенидян гайтардым. Дейирсян подполковник Бящрам бяй онун кичик гардашыдыр, лап йахшы.
— Сямяд бяй, бу онун кими астаэял забитлярдян дейил. Бящрам бяй од
парчасыдыр. Ващид бяй, Бящрам бяй, Защид бяй, Щцсейин бяй.. йох, беш няфярдир, бир дя Мяммяд бяй.
Назир:
— Яли аьа, ня йахшы да йадында галыб, ящсян сяня вя йаддашына, достум.
—Билирсян, 1918-ъи илин нойабр - декабр айларында Тифлисдя Мцсялман корпусуну тяшкил едяндя Нябибяйов гардашларыны ордуйа мян гябул елямишдим.
Онда гярарэащым Верийски корпусунун йанындакы "Лондон" мещманханасынын биринъи мяртябясиндя йерляширди. Дцзц, она эюря йадымда галыб ки, бунларын чох мараглы, дцнйа эюрцшлц аталары вар. Оьланлары иля Гасым бяй юзц дя
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эялмишди. Тцркмянистанда эенерал Курпатинин гярарэащында Шярг дилляри цзря
тяръцмячи олуб. Инди истефададыр. Мирзя Фятяли Ахундовла достлуьундан
данышырды.
—Демяк, Бящрам бяй 1884-ъц ил декабрын алтысында Шякидя бяй аилясиндя
анадан олуб. Сонра Кутаиси реалны мяктябини вя 1904-ъц илдя, сентйабрын икисиндя Петербургдакы Константин Артиллерийа мяктябини биринъи дяряъяли дипломла битириб. - Назир дайаныб пенснесинин цстцндян мцавининя бахды, фяхрля:
- Ощо, ня йахшы.. бизим мяктяби битириб ки, бир йувадан пярвазланмышыг…
Эюрцрсян, Яли аьа, Константин мяктябинин артиллеристлярини?..
- Сямяд бяй, ясэяр командириня, забит эенералына охшамалыдыр. Зярбмясяля дюнмцш бу мцдрик кяламлар сизя мяхсусдур. Амма халгымызда беля
бир мясял дя вар: алма кюкцндян эен дцшмяз. Мян инанырам ки, подполковник Бящрам бяй сизин лайигли давамчыныздыр.
— Демяк истяйирсян ки, Бящрам бяй хидмятдя мяня охшамайыб?дейян назирин севинъдян эюзляри парылдады.
— Яли аьа Шыхлински ъидди эенерал зящмиля:
— Мян щяля 1918-ъи илин ийун-ийул айларында онун щювсан вя Нобел чянляри
ятрафындакы болшевик-дашнаклара гаршы апардыьы дюйцшлярин шащиди олмушам.
Бящрам бяй чох гочаг вя биликли забитдир. Онунла фяхр етмяйя дяйяр. Дяли
Газар кими эенералы мцщасиряйя салыб мящв етмясиня шяхсян мян шякк-шцбщя
етмирям. Беля гочаг, щярби ишя бюйцк мящяббяти олан забитин йери академийадыр.
- Мян дя бу фикирдяйям. Анъаг щаны щярби академийа? Русийайа йоллар
баьлы, юзцмцздя ися йох, юлкямиз дя мцщарибя вязиййятиндя - дейян назир
йенидян Бящрам бяйин сянядляриня эюз эяздирдикъя бахышлары ъанланыр, цзцндя
севинъ эюрцнцрдц:
- Гафгаз Ялащиддя ордусундакы ийирминъи Артиллерийа бригадасында подпоручик, 1909-ъу ил, сентйабрын йеддисиндя поручик, 1912-ъи илдя цчцнъц батарейанын командири, сонра Ялащиддя Гафгаз ордусунда артиллерийа ряисинин
мцавини вязифясиндя чалышыб. Мцщарибяни ахыра гядяр Гафгаз ъябщясиндя кечириб.
- Тялтифлярини ахтарырсыныз? О бири сящифянин архасындадыр - дейя Яли аьа
Шыхлински шящадят бармаьыны иряли узадыб эюстярди.
- Аща. Будур. - дейя Мещмандаровун ити нязярляри каьызын цзяриндя эязинди. - "Мцгяддяс Станислав" орденинин цчцнъц дяряъяси вя "Мцгяддяс Анна"
ордени. Амма сонунъунун дяряъяси эюстярилмяйиб. Ейби йохдур, щяр шей
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айдындыр. Сиз доьру буйрурсунуз, Яли аьа. Беля пешякар забитляримиз чохдур.
Онлар академик щярби тящсил ала билсяйдиляр, ордумузун эцъц бирябеш артарды.
Ня файда, щялялик буна имкан йохдур.
ПОЛКОВНИК БЯЩРАМ БЯЙИН ИЭИДЛИЙИ
Рапортун сон ъцмляляри назир Мещмандаровда хцсуси мараг ойатмышды.
Эенерал Щябиб бяй Сялимов йазырды ки, Зати-Алиниз тяряфиндян йарадылан шанлы
гошунларымыз кющня, дюйцшлярдя бяркимиш щиссяляря мяхсус шцъаятля вурушурдулар.
Дюйцшцн гящряманлары бунлар иди: шыьыйараг Дашкянд йцксяклийини яля
кечирян губалылар вя бир нечя ермяни басгынына бахмайараг, бир ан да сарсылмайан вя цзяриня дцшян щяр мярмийя эюря дярщал ъаваб атяши ачан подполковник Бящрам бяй Нябибяйовун дюрдцнъц даь батарейасы.
Йол бойу гялябянин щавасы иля юз-юзцня данышан, илк бахышдан гарагабаг
назирин цряйи ишыглы арзуларла долу иди. Оьлу гядяр севдийи,
истедадлы командир щябиб бяй сялимовун уьурлары она, еля бил, ганад тахмышды. Цстялик дя Щябиб бяй кими гочаг эенералын Нябибяйовун щаггында
эюндярдийи рапорт она сонсуз севинъ бяхш елямишди.
Инишил (1918-ъи ил, декабрын 5-дя) йениъя тяшкил олунан Азярбайъан ордусунун щиссяляриня бахыш кечирян щярбиййя назири Сямяд
бяй Мещмандаров Тяртярдя йерляшян Даь батарейасынын ясэяр вя забитляриндян там разы галмышды. Назир сяккиз сайлы ямриндя гейд едирди ки, йохланыш
заманы батарейа командири Бящрам бяй Нябибяйовун ясэярляри мяндя хош
тяяссцрат йаратды. Щисс олунур ки, батарейа командири забитлярля бирликдя
гцсурлары арадан галдырмаьы баъарыр. Командир Нябибяйовун гыса мцддятдя етдикляри мяня гяти инам верир ки, ян йахын вахтда бу батарейаны даща
йцксяк сявиййядя эюряъяйям. Онун азсайлы забитляриня вя командир
Нябибяйова йорулмаз зящмятляриня эюря тяшякцр едирям.
"Демяк, Щябиб бяйин рапортундан беля мялум олур ки, дашнак дяли
Газарын дястясини бизим Дяли Бящрам бяй Нябибяйовун батарейасы мцщасиряйя салыб мящв едиб. - йахшыдыр, чох йахшыдыр, -дейя, юз-юзцня данышан назир
подполковникля эенералын дюйцш достлуьундан гцррялянирди. - гялябя, анъаг
вя анъаг, дюйцш вахты ямр верянля иърачынын баша дцшмяси сайясиндя газанылыр.
Ня йахшы, Нябибяйов щаггында инишилки рапорту йазанда зянним мяни алдат535
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майыб… Еля бири Баш гярарэащ ряиси. онда, долайысы да олса, мяня ишаря верди
ки, Бящрам бяй йахшы командирдир. Амма чох чыльындыр, бязи мясялялярдя
юзцнц ъиловлайа билмир..
- Командир ъялд вя чыльын олмаса, яввяла, ясэярляр ону саймаз. Икинъиси
дя, дюйцш вахты юзц зорла йерийян командирин ясэярляри йериндян галхана кими
дцшмян онлары щаглайыб мящв, -ъавабыны вермишди назир Мещмандаров.
Мещмандаров Милли Ордуда щярбиййя Назири вязифясиндя хидмятдя оландан илк дяфя иди ки, тязя мундирини эейинмишди. Тямтараглы эейимин о гядяр дя
алудячиси олмайан назир бу дяфя акселбант вя вензилли1 дя тахмышды.
Йахасында ися биръя орден варды: биринъи ъащан савашында щяр сяркярдянин
ала билмядийи "Аь гартал" ордени.. О, 1915-ъи илдя алман эенералы макензенин
сцрятли дюйцш ямялиййаты планларыны пуча чыхартдыьына эюря бу али орденля тялтиф
олунмушду.
ГЯЩРЯМАН АЛАЙ
Автомобилин шейпуру тящлцкя эюрмцш газ кими щяйяъанлы эялирди. Гышланын
габаьында топлашмыш забит вя ясэярляр назири таныйыб "урра" - дейя гышгырдылар.
Бящрам бяй иряли йериди. Сярт сясля "сырайа дцзцлцн" командасы верди.
Забитляр габагда, ясэярляр дя онлардан сонра низами гывраглыгла сырайа
дцзцлдцляр. Бящрам бяй сыра габаьында вцгарла дайаныб ащянэдар сясля
команда верди:
- Алай, саьа-дюн! Дцзлян, - дцзлян дейирям, архада сяс вар…
Алай бир няфяр вцъуд кими саьа дюнцб фараьат дайанды.
Машындан цч няфяр дцшдц. Гарабаьын эенерал-губернатору Хосров бяй
Султанов, Гарабаь ярази гошунларынын команданы эенерал - майор Щябиб
бяй Сялимов вя щярбиййя назири, там артиллерийа эенералы Сямяд бяй
Мещмандаров. Назирин ити гартал бахышлары низами гайдада дцзцлян ясэярляря
зиллянмишди.
- Ъянаб щярбиййя назири, там артиллерийа эенералы, сизин эялишиниз мцнасибятиля дюйцшян ордунун цчцнъц артиллерийа батарейасынын забит вя ясэяр щейяти
сырайа дцзцлмцшдцр. Батарейа командири, подполковник Бящрам бяй
Нябибяйов.
1. Акселбант, вензил - империйа ордусунда забитлярин чийинляриня вя дюшляриня тахдыглары
зярли, щюрмя гайтан. — Ш.Н.
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Назир Сямяд бяй Мещмандаров эур вя мяьрур сясля:
- Азад, мяним вятянимин гящряман ясэярляри, — дейиб бир нечя аддым
иряли йериди, Бящрам бяйин ялини сыхды: -Мярщаба, алайына да, юзцня дя. Сизин
дюйцшдя эюстярдийиниз гейри-ади гящряманлыглар артыг Азярбайъанын щяр
йериндя ифтихарла сюйлянилир. Команданыныз эенерал Щябиб бяй Сялимов да
бурдадыр. Ямр едирям! Цчцнъц артиллерийа батарейасынын щяр бир ясэяр вя забит
щейяти дюйцшдя эюстярдийи иэидлийя эюря тялтиф олунсун. Командириниз Бящрам
бяйи ися тябрик едя билярсиниз. О, даща подполковник йох, полковникдир…
Батарейа цч дяфя: "урра, урра, урра," дейя командирини алгышлады.
Назир бирдян сярт щярякятля йериндя дикялиб, пянъяляри цстя галхды.
- Мярщяба, йеня мярщяба, мяним Вятянимин хиласкарлары!
Батарейанын ясэяр вя забитляриндян дальа-дальа чыхан сяс Гарабаь даьларында якс-сяда верди. Онлар бир няфяр кими авазла: "Азярбайъан халгына хидмят едирик!" - ъавабыны вердиляр. Щярбиййя назири сыра гаршысында вар-эял едиб,
тян ортада дайанды.
- Биз бу эцн сящяр Шушада бир йыьынъаг кечирдик. Мян орада да гошунларымызы тябрик етдим. Яввялъядян ямр вермишдим ки, сизин батарейаны орайа
эятирмясинляр. Сонра Бакыдан чыханда юз-юзлцйцмдя беля гярара эялдим ки,
сизи юз йериниздя, дюйцш бюлэяниздя тябрик едим. Сиз буна лайигсиниз, бу щюрмят вя ещтирамы гящряман- лыьынызла газанмысыныз. Бяли, Дяли Газар кими
эенералы мящв едиб, сцварисини дя пярян-пярян салан цчцнъц артиллерийа батарейасы Азярбайъан байраьыны илк дяфя Гарабаьда дальаландырды. Мартын ийирми икисиндян ийирми цчцня кечян эеъя саат цч радяляриндя дцшмян илк дяфя
эцълц гцввя иля бурдан, Ясэярандан баш галдырыб. Бизим ялли няфяр ясэяримизин
бир нечясини мящв едиб вя ясир алыб. Сиз дя илк дяфя дцшмянин бурнуну
Ясэяранда овуб, юз силащдашдарымызын ганыны йердя гоймадыныз.
Гящряман ясэярляр, мян шяхсян Алманийа ъябщясиндя бир чох дюйцшлярдя
олдум. Фягят сизин гядяр гящряман ясэярляря надир щалларда тясадцф етмишям. Сиз мяним цмидлярими гцввятляндирдиниз. Сиз ъанынызла эянъ Азярбайъан
ордусунун намусуну лайигинъя мцдафия етдиниз. Ешг олсун сизя вя сизя дюшляриндян сцд верян аналара!
Ясэярляр севимли командаларыны "йашасын Азярбайъан!" сюзляриля алгышладылар.
Цряйини бошалдан назир хейли сакитляшди. О, юзцнц ращат вя эцмращ щисс
едирди. Сырадакы ясэяр вя забитляря йахынлашыр, щямсющбят олур вя щал-ящвал
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тутурду. Мещмандаров ъаван, сирсифятдян эюйчяк забити эюстяриб няся сорушду. Эенерал Щябиб бяйин ишарясиля щямин забит аддымларла габаьа чыхыб деди:
- Мющтярям Сямяд паша, мян Гафгаз Ислам ордусундан кюнцллц олараг
сиздя йардымчы галдым. Чцнки дилимиз бир, инанъымыз бир, тарихимиз дя бирдир.
Азярбайъан щям сизин, щям дя бизим вятяндир.
- Исминиз нядир? - назир марагла сорушду.
- Яфв един, эцнащкар бяндяйям. Унутдум, даща доьрусу, шашырдым.
Исмим: йарбай Исмайыл Щягги яфяндидир.
Эенерал Щябиб бяй Сялимов назиря бир аз йахынлашыб ялавя етди:
- Ъянаб назир, йарбай яфянди йахшы шяргиляр гошур. Дюйцшлярарасы фасилядя
ясэярляр цчцн тарихдян, ядябиййатдан, фялсяфядян мараглы сющбятляр еляйир.
Щяр эцн дя йарым саат юзц йаздыьы маршлары язбярлядир.
Назир сямимиййятля:
- Афярин, - деди. - Бу да эярякдир. Чох эярякдир. Йцз иллик рус щакимиййятиндян азад олунмуш тцрк халгларына хатырлатмаг лазымдыр ки, биз щямишя
бойундуруг алтында олмамышыг. Щятта Авропа вя Асийайа юз тялябляримизи
диктя етмишик... халг юзцнцн цмумдцнйа тарихинин сящифяляриндя йазылмыш
шанлы, мцбариз кечмишини билмялидир. Яэяр дцшмяня галиб эялмяк истяйирсянся,
халгда саьлам Милли щиссляри ойатмалысан.. Ъянаб йарбай, евлисинизми?
- Хейр, щяля субайам.
— Ня олду, бригада команданы Щябиб бяй субай. Дивизийа командири
Ъавад бяй субай, батарейа командири Бящрам бяй субай, сиз дя субай…
Ъаным, атын бу субайлыьын дашыны..
Исмайыл Щягги яфянди:
-Мющтярям пашам. - деди - мястявсиз эавурларын ахырына чыхаг сонрасына...
Назир эенерал Щябиб бяйдян сорушду:
— Йарбай Исмайыл Щягги яфянди щарада йашайыр. Бакыда?
— Хейр, ъянаб назир, Шякини юзцня вятян кими гябул едиб. Бу да, билирсиниз, кимя эярякдир? О, Бящрам бяйин чох йахын достудур.
— Чох яла, чох пакизя, — дейиб назир дцбаря сорьу-суала башлады:
— Йарбай Исмайыл Щягги яфянди, ъялаллы Истанбул цчцн дарыхмырсыныз ки?
— Хейр, мян юз Вятяним Азярбайъандайам. Мян Гейсяр шящяриндя
дцнйайа эялдим. Истанбулда аз, лап аз йашамышам. Гафгазда чох йерлярдя
олдум. Дярбянддя, Теймурхан-Шурада, Ахтыда, щятта, Имам Шамилин кюйцня дя эетдим. Амма ораларда бянд алмадым. Чцнки ораларда Ислама,
мцгяддяс динимизя, щюрмят эюрмядим, орда шишпапаг болшевикляр йабанъы
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тяблиьатлар апарырлар. Ютян ил достум Бящрам бяй мяни Шякийя гонаг апарды.
Шякини Вятян кими, Бящрам бяйи гардаш гядяр севдим, йеня севяъям. Орадан
ев дя алдым.
Назир сорушду:
— Шаркыларындан бирини охуйармысан?
— Баш цстя, иъазя верин... Мян охуйан кими бцтцн батарейа мяня гошулаъаг.
Биз ясэяриз -азярийиз
Алямдя урфанлыйыз.
Уъа Гафгаз вятянимиз,
Ган ахыдар Мяъфяримиз,
Пяк шанлыйыз!
Ата-ана якбяримиз,
Аллащ, аллащ рящбяримиз.
Йаша, йаша сярдарымыз,
Ган ахыдар хянъяримиз
Пак шанлыйыз!
Дцшмянляри гящр едириз,
Ордусуну мящв едириз.
Аслан эиби ъянэ едяриз.
Биз бир табур асланларыз.
Мярданларыз!
ДЦШМЯН ТЯСЛИМ ОЛМАЙАНДА
Мещмандаровун эялишиня йыьышанлар чякилиб эетдиляр. Отагда назирдян
башга цч няфяр галмышды: губернатор Хосров бяй Султанов, эенерал Щябиб
бяй Сялимов вя полковник Бящрам бяй Нябибяйов. Назир гонаг цчцн айрылмыш отаьын бцркцлц щавасындан дарыхды. Цзцрхащлыг едиб йан отаьа кечди. Бир
азадан ев гийафясиня гайыдыб:
— Гафгазда, щяр йер эюзялдир! — деди — Амма мяним Вятяним, дядябаба торпаьым Гарабаьын фцсункар тябиятинин тайы-бярабяри йохдур. Ялли иля
йахын ондан ъисмян айрылсам да рущян щямишя Гарабаьлы олмушам. Узаг
Шяргдя, Порт-Артурда вя Варшавада да оланда щямишя ону хатырлайыб, истями539
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шям. Дцнйада щеч няйи- ня вар-дювляти, ня ъянняти, ня дя онун мяляклярини
истямямишям. Ян бюйцк арзум истефайа чыхыб юмрцмцн ахырына кими шушада
йашамаг олуб. Атам рящмятлик бу шящяри ювлады гядяр севярди. - Цзцнц
губернатор Хосров бяйя тутуб:
— Сяня гибтя еляйирям, — деди,— гардашым. Билирям ки, бу намярд дашнакларын ющдясиндян Гарабаь эенерал-губернатору кими биръя сян эяля билирсян. Чцнки сян, цзцня демяк олмасын, щцняр, ямял, иш адамысан. Ня ися, бу
тящлцкядян дя совушаг…
Мещмандаров бу тярифляри Хосров бяй щаггында нащаг йеря демирди.
Ютян илин йайында Гарабаьда щай-кцй галдыран дашнаклары йеня Хосров бяй
дизя чюкдцрмцш вя онлары силащ эцъцня Азярбайъан щюкцмятини танымаьа
мяъбур етмишдир. Щятта Шушадакы эизли дашнак комитясинин цзвлярини говуб
яразидян чыхартмышды. Ялляриндян бир иш эялмяйян дашнаклар болшевик ящвалрущиййяли мцсялманларын кюмяйиля сяс йаймышдылар ки, щярбийя назири Хосров
бяйи эери чаьыраъаг. Бу шайяляри кясмяк цчцн цзейир бяй щаъыбяйов
"Азярбайъан" гязетиндя (24 ийун 1919 илдя) йазырды:
"Щягигятян, Хосров бяй Гарабаь цчцн ян мцнасиб бир ряисидир. Гарабаь
щяйатына тамамиля ашна олан бу зат саьлам бир вцъуда малик олан кими саьлам вя саламат политика йеридян вя тящт идарясиня тапшырылмыш олан цмум
мянафейини хцсуси сурятдя нязярдя тутан бир затдыр. Ермяниляр Гарабаьда
гясдян сцни иьтишашлар чыхармагла Гарабаь эенерал-губернаторуну баш
команданлыг эюзцндя лякялямяк истяйирляр. Яэяр Гарабаь мцсялманлары арасында бюйцк вя лайигли бир нцфуза малик олан вя ермяни ъямаяти тяряфиндян
дяхи мющтярям сайылан Хосров бяй Гарабаьын щюкцмяти башында олмаса иди
бурасы Азярбайъанын ъянняти щесаб олунан бу йер чохдан бяри ъящяннямя
дюнцб гятли-гитал оъаьы олмушду".
Дямир чарпайыда мцтяккяйя дирсяклянян назир астадан йорьун-йорьун
данышырды. Онун сясиндяки йашлы адамлара мяхсус кювряклик щямсющбятляринин диггятиндян йайынмамышды.
— Алтмыш дюрд йашым вар, — дейирди, эенерал, хошбяхтям ки, юмрцмцн
сонунда бир ясэяр кими вятянимя эяряк олдум. - Сонра бирдян няйися хатырламыш кими олду. — Балам, еля тякъя мян данышырам.. Бяс сиз? Мян Бакыдан
сизи ешитмяйя эялмишям. Байаг Яскярандан гайыданда Щябиб бяйдян сорушдум ки, дяли Газар ямялиййаты неъя олуб, тяфсилаты иля бир даныш эюрцм. О да
ъаваб верди ки, щямин ямялиййаты полковник Бящрам бяй апарыб, о да Сизя
данышаъаг. Щя, Бящрам бяй, ешидирик сяни.
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Айаг цстя дайанан Бящрам бяй эюзлямядийи суалдан гыпгырмызы олду.
Назир:
— Даныш, — деди, — бурда чякинмяйин йери дейил. Бу гялябянин, яэяр беля
демяк мцмкцнся, гящряманы сянин батарейандыр.
Эенерал Щябиб бяй достунун сыхылдыьыны эюрцб онун кюмяйиня эялди.
— Дашбашы йцксяклийи уьурунда дюйцшлярдя артиллерийаны сусдуран
Бящрам бяй яввялъя мяни щювсялядян чыхартмышды. Йавярим тез-тез хатырладырды ки, Бящрам бяй дейир, тялясмясин. Дяли Газарса еля щей ирялиляйирди. Ону да
дейим ки, Бящрам бяй батарейасыны чох бюйцк мящарятля мешянин ятяйиндя
эизлятмишди. Санки дцшмян гаршысында щеч ня йох иди. Дяли Газарын сцвари
дястяси дя инамла ирялиляйирди. Бящрам бяй сусур, дцшмян ирялиляйир, дюзмяк
олмур, аз гала цряйин партлайырды. Нящайят, дюзмяйиб бунларын мювгейиня
эялдим. Мяня ишаря верди ки, наращат олмайын. Кяшфиййат хябяр эятириб ки,
ермянилярин топларынын яксяриййяти сырадан чыхыб, атмыр. Биълик еляйиб йарарсыз
топлары да юзляриля эятирирляр. Неъя дейярляр, бизя "хох" эялирляр. Тяхминян сяккиз-он дягигя кечди. Бах, инди вахтдыр, — дейиб, бящрам бяй сяс иля команда
верди: "Иряли, мяним тярланларым. Иряли, анамыз Азярбайъан уьурунда!"
Дюйцшя бир гасырьа кими башлайан батарейа эцлля йаьышы алтында дцшмян
цстцня шыьыды. Щеч йарым саат чякмяди ермяни сцвариси йаваш-йаваш эери чякилмяйя мяъбур олду. Губа баталйонунун бир ротасы вя Загатала алайынын хейли
щиссяси дцшмяня йандан вя архадан эюз ачмаьа имкан вермяди. Дяли
Газарын сцвариляриндян отуз-отуз беш адам анъаг гачыб ъаныны гуртара билди.
Ортада беш-алты няфярля саь галмыш дяли Газар йаралы щейван кими баьырырды.
Бящрам бяйин сясини ешидиб даща да гязяблянди.
Назир марагланды:
— Неъя данышырдылар. Йягин ки, русъа?..
— Йох, яксяр сюзляри Бящрам бяй о итин юз дилиндя дейирди. Дцзц, чохуну
баша дцшя билмирдим. Бир ону эюрдцм ки, инсанын тяляйя дцшмяси неъя дя
бюйцк фялакят имиш. Ешитмишдим ки, суда боьулан саман чюпцня ял атар. Бах,
еля бир вязиййятдя иди, ермяни эенералы.
Назир ъялд бир щярякятля башыны галдырыб:
— Ахы, ня дейирдин, Бящрам бяй, сян она?...
— Кутаиси реалны мяктябиндя охуйанда онларын дилини юйрянмишдим.
Яввяла, мян она тяклиф елядим ки, тяслим олсун, ушаглара да тапшырдым ки, щяля
атмайын. Ону дири тутмаг истяйирям. Эюрдцм, ипя-сапа йатмыр. Йаландан
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дедим ки, заваллы, сянин ясэярляринля яввялъядян данышмышам. Сяни сатын алмышам. Сяни юзцнцнкцляр сатыб. Тяслим олмалысан…
Эенерал Щябиб бяй Сялимов:
— Ъянаб назир, ейниля бир театр сящняси…
Назир:
— Дайан, дайан, деди, Щябиб бяй, гой, юзц данышсын.
Бящрам бяй давам еляди:
— Дедим, тяслим олмурсанса, онда беля чыхыр ки, мцсялман ясэяринин эцллясиля юлмяйя юзцн юзцнц мящкум елямисян.
— Эюзял демисян, ящсян сяня. Бах, эюрцрсцнцзмц, пешякар щярбичи олмаг
будур. Бу яълафын дюйцш рущу вармыш. Гясбкарлыг иштащы да вармыш, амма
дюйцш габилиййяти йохмуш. Йаланчы эенерал олдуьуну дар маъалда бцрузя
вериб. Щеч бир хидмяти олмадан алдыьы эенерал рцтбяси ону иштащландырыб
юлцмя эятириб. Беля адамдан йалныз дюйцшчц кими истифадя етмяк оларды. Щя,
мараглыдыр, сонра ня олду?
Бящрам бяй:
— Дяли Газар йалварырды ки, иъазя верин чыхыб эедим. Дилъана, бир дя
Гарабаьда эюрцнсям, атама нялят. Ушаг алдадыр.. Эялдим Щябиб бяйин йанына. Сорушдум ки, ня етмялийям, ясэярлярим дя ганына сусайыблар, юлдцрмяк
истяйирляр. О да йек кялмя иля ъаваб верди: Сусдурун!
Биз дя тапшырыьа ямял елядик.
Сямяд бяй Мещмандаров:
— Дцз елямисиниз, — деди, — дцшмян тяслим олмадыгда ону мящв едярляр.
ЭЕНЕРАЛ СЯМЯД БЯЙ НАРАЩАТДЫР…
Гапы астадан дюйцлдц, Сямяд бяй "буйурун" - дейяня кими гапыйа йахын
олан полковник Бящрам бяй иряли йериди. Гапыда мещрибан цзлц, гывраг
эейимли бир эянъ забит "чай щазырдыр, иъазя верин эятирим", дейиб яли паднослу
ичяри кечди. Дивара сюйкя- дилмиш чох да бюйцк олмайан столу назирин чарпайысына йахынлашдырды. Сямяд бяй мцтяккяни кянара гойуб, чарпайыда отурду.
Чай эятирян эянъ забит дярщал дабансыз ев айаггабыларыны ъцтляйиб онун айагларынын йанына гойду. Сямяд бяй мещрибанлыгла зиряк забитя бахыб цзяриндя
"афярин" — деди. Цзц пюртмцш эянъ забит стяканлара чай сцзцб, столун гыраьындакы чайникин цстцндя галын дясмал сярди. Айагларыны ъцтляйиб, йарашыглы
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вцъудуну шах тутду. "Иъазя верин мцряххяс олум". Назир щяля дя хош тябяссцмля онун, щярякятлярини изляйирди.
Эенерал Щябиб бяй:
— Азадсан, — деди, — амма узаг эетмя…
Эянъ забит чыхан кими Сямяд бяй онун давранышыны, сялигяли эейимини вя ясл
забит йарашыьыны тярифляди.
- Бязи рус шовинистляри тякидля дейирляр ки, сиз мцсялманлардан щярбичи
олмаз. Буйурсун, бахсын. беля йарашыглы забити рус ордусунда чырагла да
ахтарсан, тапмазсан. Илйарымлыг фяалиййяти дюврцндя ордумузда габилиййятли
забит йетишибся, рус ордусу кими цч йцз ил йашы олсайды, эюр, няляря гадир олардыг. - О, дяриндян кюкс ютцрдц. Гойурлар ки, йаьлы тикя олан Азярбайъана
щяря бир ъайнаг атыр. Деникин рядд олуб эетди. Инди дя бу биъ болшевикляр
ъянуба гошун йеритмяк щясрятиля мин бир ойундан чыхырлар. Даьыстанда,
шимали гафгазда казакларла даьлыларын арасына тяфригя салыб тоггушдурдулар.
Бу, билирсиниз, “айыр-буйур” сийасятинин ян бариз нцмунясидир.
— Сямяд бяй, Сизъя, Деникин йенидян Гафгазда пейда ола билярми? —
губернатор Хосров бяй Султанов чяп эюзлярля1 Сямяд бяйя бахыб сорушду.
1. 1917-ъи илдя Бакыда мяшщур бир аьанын гочусу иля мцбащисядян сонра
бир-бириня эцлля атыблар. Гочу хосров бяй султанова сол эюзцндян хятяр йетириб. Бундан сонра эюзц чяп галыб. Ш.Н.
— Йох, щеч вахт! Болшевикляр артыг онун мащнысыны охудулар. Деникинин
иши битди. - Цзцндя тябяссцм йох олан назир Сямяд бяй сонра нифрят щиссиля
ялавя еляди: болшевикляр еля тохумдур ки, онлар щара йерисяляр йцз ил орда от
битмяз. Бу саат Волга бойунда вя Сибирдя вятяндаш мцщарибяси апаран
Колчак ъянабларыны да беля бир тале эюзляйир.
— Ясир алдыьымыз ермяниляр дейирляр ки, сизя гаршы аь гвардийачы Деникинля
бирляшмяк истядик, баш тутмады — дейян, полковник Бящрам бяй Нябибяйов
сющбятя гошулду. — Эеъ-тез болшевиклярля ялбир олуб Азярбайъан адлы мцстягил республикайа диван тутаъаьыг. Кешикянд уьрунда ганлы дюйцшляр эедяндя
ермянилярин чохусу сярхош иди. Подполковник Ряфибяйовун вя полковник
Левестамын Ясир эютцрдцйц ермяниляр дя бу барядя чох сайагладылар.
Сямяд бяй Мещмандаров:
— Болшевикляр Бакыда йашайыб ишляйян рус фящляляри вя мцсялман болшевикляри арасында эцълц тяблиьат апарыб Азярбайъан милли щюкумятиня вя бу щюкумяти истяйянлярдя нифрят щисси йаратмаьа чалышырлар бу эцн дя ичимиздян тямиз543
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ляйя билмядийимиз аэент вя шпионларын сайясиндя. Бир щяфтя яввял Эянъядя
аэент Смысловун тяхрибатчы групуну щябс етдик. Бу дястядя кимляр варды?
Бакыда Баш Гярарэащда чалышан, адыны чякмяк истямирям - бир няфярин зювъяси
Нелли Чернышова, Станислав Зубер вя башгалары - щамысы бизим ялейщимизя ишляйиб. Эюрцнцр, бизим якскяшфиййат вя дахили органлар зяиф фяалиййят эюстярир,
мцрэцляйирляр…
Мяним алдыьым мялумата эюря болшевикляр Ермянистанда башга ъцр тяблиьат апарыр. Онлар ермяниляря ъаныйананлыгла билдирибляр ки, Сиз ня
Азярбайъансыныз, ня дя Эцръцстан. Сиз Иран, Тцркийя вя Азярбайъан кими
мцсялмян юлкяляри арасында боьулурсунуз. Биз Сизя Тцркийя вя
Азярбайъандан торпаг гопартмагла яразинизи бюйцдцб там дювлят мцстягиллийинизя зяманят веририк. Эюрцрсцнцзмц, болшевикляр юзляринин икицзлц, хябис
сийасятляриля Шимали Гафгазы вя Даьыстан даьлыларыны фятщ едиб, инди дя мурдар
яллярини бизя - ъянуба тяряф узадырлар.
Эенерал Щябиб бяй Сялимов икращ щисси иля:
— Русларын бу ики цзлц сийасяти бизи тянэя эятириб — деди. — Сиз ютян щяфтя
Эянъядя оланда мцавининиз эенерал Шыхлинскийя ермяниляри Гарабаьдан
говуб чыхартмагла архайынлашмамаг барясиндя бир мялумат эюндярмишди.
Йягин ки, Сизя чатдырыб. Шуша вя Ханкянди Ъаваншир алайынын, Губа алайынын,
бир дя Татар сцвари алайынын сайыны артырмаг шяртиля, гвардийанын да сайыны
чохалтмалыйыг. Чцнки, ясир алынан ермяниляр деся дя, демяся дя дашнаклар
Гарабаь иштащы иля йашайырлар. Мяним зяннимъя, онлар мцтляг болшевиклярля
бирляшиб мящз Гарабаьа щцъум едяъякляр.
Йорьун вя ясяби Сямяд бяй Мещмандаров:
— Мянъя, — деди, — щялялик Шяки вя Яряш алайларыны да бурда сахламалыйыг. Полковник Сейфулла Гаъарын алайыны ися Газаьа эюндярин. Ордан да
щяйяъанлы хябярляр эялир. Ямир хан Хойскинин мялуматына эюря сярщяд кянди
Кямярлийя вя Татлыйа ермяниляр щцъума щазырлашырлар.
Достлары эедяндян сонра Сямяд бяй йата билмяди. Йухусу яршя чякилмиш
назир отурдуьу йердя хейли фикря эетди. Эярэин дцшцнъяляр ону аьыр мянэяня
кими сыхырды. Эцнорта цстц полковник Бящрам бяйин батарейасында олан шян
ящвал-рущиййясиндян, еля бил, ону илляр айырмышды. Дирсяйини мцтяккяйя сюйкяди, эюз гапагларыны йумду ки, бялкя, йухуйа эедя, мцмкцн олмады.
Щяйяъандан бойнунун дамарлары, ялляри титряйирди. Дуруб пянъярянин габаьына эялди. Ашаьыларда, Яримэялди тяпясиндяки евлярдя тякям-сейряк ишыглар
йанырды. Узагдан гяфил эцлля сяси ешидилди. Итляр дярщал аьыз-аьыза вериб
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щцрцшдцляр. Сямяд бяй пянъяряйя йанашы дуруб дядя-баба Мещмандаровлар
мцлкцня бахмаг истяди. Щеч ня эюря билмяди. Бирдян хатырлады ки, о тамам
башга сямтдядир. — Сабащ мцтляг ора эедяъям, — дейя, фикиляшди. Мцтляг,
йохса атам Садыг бяйин, бабам гатыръы Мурадын рущу мяндян инъийяр. Йа
гисмят, бир дя ня вахт эяляъям Шушайа, Аллащ билир… Фикир-хяйал она аман
вермирди. Иллащ ки, болшевиклярин Азярбайъана сохулмаг иддиасы. —
Дцнйанын ишиня бах ки, Бакыда йашайан рус фящляляри юзлярини шящярин мцтляг
сащиби кими апарырлар. Онларын щамысына малчишка Ялщейдяр дил верир. Ъяфяр
Бабайев кимисини Гусара эюндяриб алайда болшевик тяблиьаты апартдырыр.
Кимин фитвасы иля? — Микойан кими дашнакын. Нийя болшевикляр бу миллятя
сярбяст, мцстягил йашамаьы эцнащ щесаб едир? Гайыдан кими белялярини щябс
елятдириб ъидди режим алтында сахламаг барядя сярянъам вермялийям. Йоха…
Ялщейдяр кими болшевикляр рус фящлялярини юйрятмякля, юзцмцзцн бязи наданларымызы да башдан чыхарыр. Бу да фитиля од вурмаг кими бир шейдир. Мцбаризя
апармалыйыг. Ким эялир, эялсин, габаьына силащла чыхмалыйыг. Дюйцш- мялийик,
вяссялам!
Орта бойлу, аь сачлы, аь саггалы, сясиндя вя сифятиндя щярбичи зящми олан
алтмыш дюрд йашлы эенерал Сямяд бяй Мещмандаров эеъянин дан гаранлыьында халгынын талейинин фикирляшмякдян йумаьа дюнмцшдц. Гязяб вя щиддят
щисси ону боьурду.
Ики аддымлыгдакы Кючярли мящяллясиндя хорузлар сяс-сяся верди. Бикеф назир
эюзуъу столун цстцндяки зянъирли саатына бахды. Эюзляриня инанмады, пенсинесини тахыб тяяъъцбля додагларыны бир-бириня сыхды. Саат дюрдя он дягигя галырды.
Ъаны аьрыйан, наращат Сямяд бяй чарпайысына тяряф эетди…
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ЭЕНЕРАЛ МЯММЯДСАДЫГ БЯЙ
ЩАЪЫ ИСМАЙЫЛ ОЬЛУ АЬАБЯЙЗАДЯ
(15.03.1865. Эюйчай. 08.11.1944. Лвов шящяри)

Б

акы реалны мяктябини вя Константиновск пийада мяктябини
яла гимятлярля битириб. 1886-ъы илдя Петербургдакы Михайловск Артиллерийа
мяктябинин бирбаша цчцнъц курсуна
гябул едилиб. Поручик рцтбясиндя бир
мцддят Тифлисдя хидмят едиб. 1896-ъы
илдя Санкт - Петербурга эедяряк Баш
Гярарэащ нязниндяки цч иллик Шярг Дилляри курсуна гябул олунуб.
1899-ъу илдя ораны битирдикдян сонра
Тцркцстан вя Закаспи Щярби Даиряляриндя щярби тяръцмячи кими он дюрд ил
хидмят едиб. О, Шяргшцнас - алим кими
даща чох мяшщурдур.
Подполковник Мяммядсадыг бяй
Аьабяйзадянин 1904-ъц илдя Ашхабада
"Закаспи вилайяти тцркмянляринин
аталар сюзляри вя мясялляри топлусу
ялавяси иля тцркмян дили дярслийи" няшр олунуб.
Мцяллиф китабын яввялиндя кючяри щяйат сцрян тцркмянлярин мяишяти вя
мядяниййяти щаггында мялумат верир. Хивядя вя Бухарада дини тящсил
алдыгларына эюря тцркмянляр Авропа мядяниййятиндян узагдырлар. Индийядяк
грамматика дярсликляри беля йазылмайыб.
М. Аьабяйзадя даща сонра йазыр ки, тцркмянлярин йазылы грамматикалары
олмадыьыны, еляъя дя бу дилин Тцрк-османлы Азярбайъан дилиня охшарлыьыны
нязяря алыб Ахалтякин диалекти ясасында бу дярслийи щазырламышам. Щямин
диллярин грамматика китабларындан истифадя едиб, онлара ясасланмышам.
Филолоэийа елмляри доктору, профессор Надир Мяммядли "Подполковник
Аьабяйзадя Тцркцстанда" мягалясиндя йазыр ки, тцркмян дилинин
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грамматикасындан, эениш вя щяртяряфли бящс едян вясаитин щазырланмасында
подполковник Аьабяйзадяйя тцркмян дилиня дяриндян бяляд олан танынмыш
Азярбайъан зийалылары Ш. Б. Йцзбашынски вя М. Б. Яфяндийев йахындан кюмяк
эюстярмишляр.
Мяммядсадыг бяй Аьабяйзадянин бу гиймятли ясяри Петербургдакы Шярг
дилляри курсунун профессору Вамбанинин, Ящямяди - Расиминин тцрк дили
грамматикалары вя Солтан Мяъид Гянизадянин "Истилащи - Азярбайъан" китабы
ясасында тяртиб олунуб. Дярсликдя Тцркмянистанын Ахалтякин диалекти ясас
эютцрцляряк тцрк дилляри оьуз групуна хас олан цмуми грамматик ганунларын,
формаларын конкрет, бязи ваъиб билдийи мясялялярин эениш шярщи верилир.
Закаспи вилайятляринин ряиси, эенерал - лейтенант Е. Е. Уссаковскинин тяшяббцсц вя хащиши иля щярби даирянин Баш гярарэащында няшр олунан китаб мцяллифи
подполковник Мяммядсадыг бяй Аьабяйзадяйя бюйцк шющрят эятирмишдир.
Тцркмян халгы цчцн хейрхащ вя мцгяддяс бир иш эюрцб явясиз тюфщя едян
тявазюкар мцяллиф китабын юн сюзцндя йазыр: "Мян пешякар дилчи дейилям,
йалныз хейрхащ иш эюрмяк арзусу иля бу дярслийи тяртиб етмишям. Китабын
тяртибиндя щеч дя аз сящв бурахмадыьымы, хята елядийими нязяря алырам.
Яввялъядян, бу вясаитдян истифадя едянлярдян хащиш едирям ки, тцркмян
грамматикасынын тяртибиндя илк тяърцбя олдуьу цчцн язиййятимя мярщямят
эюстярсинляр вя мяшщур бир кяламы йадларына салсынлар: о адамлар сящв етмирляр
ки, щеч бир иш эюрмцрляр".
Елоьлумуз подполковник Мяммядсадыг бяй Аьабяйзадянин юзцнцн илк
елми тяшяббцсцня тявязюкарлыгла йанашмасына бахмайараг, ясяр тезликля елм
аляминдя бюйцк разылыгла гаршыланды. Бу гиймятли китаб щаггында 1904-ъц илдя
А. Семйоновун "Етнографическое обозренийе" мяъмуясинин алтмыш цчцнъц
ъилдиндя вя мящшур тцрколог А. Самойловичин 1907-ъи илдя "Записки
Восточного отделенийа Императорского Русского Археологического
обшество" журналыны он йеддинъи сайында йцксяк сявиййяли, тяриф долу
ресензийалар дяръ олунду. Щятта А. Самойлович 1905 -ъи ил октйабрын 28-дя
йаздыьы мягалясинин бу сюзлярля битирир: "Илк уьурлу аддым атан подполковник
М. Аьабяйзадяйя ешг олсун!".
Эенерал - майор Мяммядсадыг бяй Аьабяйзадя сонракы иллярдя дя щярби
хидмяти иля йанашы елми фяалиййятин дя дайандырмамышдыр. О, 1931-ъи илдя
полйак дилиндя "Тцрк дили дярслийи", 1932-ъи илдя "Фарс дили дярслийи", 1934-ъц
илдя ися "Яряб дилинин грамматикасы" кими самбаллы ясярлярини няшр етдириб.
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1913-ъц илдя, гырх сяккиз йашында ордудакы нцмуняви хидмятиня эюря М.
Аьабяйзадяйя эенерал - майор рцтбяси верилиб. О, Биринъи Дцнйа Мцщарибясиндя
(1914-1916) дюйцшян ордунун сыраларында шяряфли йол кечмишдир.
1918-1920-ъи иллярдя Азярбайъан Демократик Республикасында бир
мцддят Дахили Ишляр Назиринин мцавини олмушдур. Ийирминъи илин болшевик
истиласындан сонра яввялъя Истанбула - ямиси оьлу, тцрк дцнйасынын мящшур
алими Ялибяй Щцсейнзадянин йанына эедир. Бир ил орада йашадыгдан сонра
Франсайа мцщаъирятя эедян Мяммядсадыг бяй али мяктяблярдя фарс, тцрк вя
яряб дилляриндян дярс дейир. О, франсызъаны да эюзял билирди.
Бяхтиня ъялайи- вятянлик дцшян эюркямли Азярбайъан оьлу Мяммядсадыг
бяй Аьабяйзадя 1927-ъи илдян Лвов университетинин профессору Зигмунд
Смогжевскинин дявяти иля Лвов Унивеситетиндя ишляйир. О, яряб, фарс вя тцрк
дилляриндя дярс дейир, ислам палеграфийасыны, епиграфийасыны вя калеграфийасыны
тядрис едирди. Мяшщур полйак шяргшцнаслары Теофил Влодарски, Олга Вошчак,
Мариан Левитски вя башгалары щямйерлимиз, эенерал-профессор Мяммядсадыг
бяй Аьабяйзадянин йетирмяляри олмушлар.
Шяргшцнас- эенерал М. Аьабяйзадянин елми - педагожи фяалиййятини дцнйа
шющрятли алим Г. Ковалски, Й. Служкевич, А. Заминчковски, А. Крымски
йцксяк гиймятляндирмишляр.
1944-ъц илдя Лвов шящяри фашистляр тяряфиндян алынанда йцксяк рцтбяли бир
алман забити тянща йашайан профессор Мяммядсадыг бяйин мянзилинин юз
гярарэащына чевирир. Йарыгаранлыг, нямли зирзямийя кючян Мяммядсадыг
бяйин зяиф вцъуду даща да писляшир. Елм фядаиси вя мусават эенералы
Мяммядсадыг бяй Аьабяйзадяни 1944-ъц ил нойабрын 8-дя севимли тялябяси
Тадеуш Левитски Лвов шящяр гябирстанлыьында дяфн едир. "Яэяр гардашларым1
эялиб чыхмасалар, онда няйим варса, Тадеуш Левитскийя гойуб эедирям.
Мяня узун мцддятли сядагятли хидмятиня эюря пани Сверино Вилкошинскайайа
цч йцз злот2, Теодизи Крулйова йцз злот, Олга Вошчака, мяним шаэирдимя бир
китаб вя истядийи цч грамафон вал верярсиниз".
Бу, болшевик тязйигиндян гцрбятдя тянща йашайан эюркямли щямйерлимизин
юлцмгабаьы йаздыьы вясиййятиндян бир парчадыр.
Щазырда Лвов шящяриндя эенерал - шяргшцнас алим Мяммядсадыг бяй
Аьабяйзадянин адына кцчя вар.
1. Эенерал - майор, профессор Мяммядсадыг бяйин ики гардашы вя бир баъысы олмушдур. Щязрят бяй, Рящим бяй вя Бадам ханым щямин иллярдя Эюйчайда йашайырдылар - Ш.Н.
2. Злоты - Полшада ясас эцмцш пул ващиди.
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КНЙАЗ-ПОДПОЛКОВНИК
МЕЩДИГУЛУ ХАН УСМИЙЕВ1
(1855-1900)
Бюйцклцк юзцнц ращат едиб, баш эирлямяк дейил,
бичарялярин фярйадына йетишмякдир.
Мир Мющсцн Нявваб (1833-1918),
шаир - алим.

1. 2002-ъи илдя няшр олунмуш “Топограф-эенерал Ибращим аьа Вякилов” китабымда бу фяслин ады
мятбя хятасына эюря сящвян “Хасай хан Усмийев” эетмишдир. Фясил ялавялярля йенидян ишлянмишдир.
(Мцяллиф).
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М

ещдигулу хан Хасай хан оьлу Усмийев 1895-ъи ил февралын 26-да
подполковник рцтбяси алыб. О, мяшщур шаиря Хуршидбану Натяванын
бюйцк оьлудур. 1855-ъи илдя Шушада анадан олуб. 1874-ъц илдя Петербургдакы
задяэан балаларына мяхсус Паж щярби корпусунда тящсил алыб. Рус-тцрк
мцщарибяси (1877-78) илляриндя Дунай ордусунун сыраларында сцвари алайынын
командири олмушдур.
1999-ъу илдя Эцръцстан Мяркязи Дювлят Архивиндян ялдя етдийимиз бу
йарашыглы забитин фото-шяклинин алтында да "1877-ъи ил, Дунай" йазылыб. Ики ил
ъябщялярдя бюйцк иэидлик вя шцъаят эюстярдийиня эюря кнйаз Мещдигулу хан
Усмийев дюрд дяфя орденля тялтиф олунуб. О, “Мцгяддяс Анна” орденинин
дюрдцнъц дяряъясиня (иэидлийя эюря), цчцнъц дяряъяли “Мцгяддяс Станислав”
(гылынъ вя бантла бирэя), цчцнъц дяряъяли “Мцгяддяс Анна” (гылынъ вя бантла
бирэя) вя “Мцгяддяс Владимир” орденинин дюрдцнъц дяряъясиня лайиг
эюрцлцб. Ялбятдя, гыса юмрцндя беля йцксяк кавалер орденляри иля гейри-ади
иэидлик эюстярмиш забитляр тялтиф олунурду. Шцбщясиз ки, кнйаз Мещдигулу
хана бу иэидлик ирсян кечмядир. Ахы, онун атасы эенерал-майор Хасай хан
Усмийев (1808-1866) иди. Ютян ясрин мяшщур тядгигатчылары Фиридун бяй
Кючярли, Мир Мющсцн Нявваб, Мящяммядаьа Мцътящидзадя вя башгалары
ифтихарла йазырлар ки, ъянаб кнйаз Мещдигулу хан алиъащ кнйаз Хасай ханын
оьлудур. О, ялащязрят гцдрятли Чинэиз ханын няслиндяндир.
Гафгаз Ялащиддя Ордусунун сцвари гошунларында хидмят едян кнйазподполковник Мещдигулу хан Усмийев ордудакы яла гуллуьуна эюря сонракы иллярдя дя тялтиф олунуб. О, 1877-ъи илдя “Мцгяддяс Станислав” орденинин
икинъи, 1891-ъи илдя “Мцгяддяс Анна” орденинин икинъи дяряъясини вя 1881-ъи
илдя Иранын "Шире-Хоршид" орденинин цчцнъц дяряъясини ала билиб.
1894-1895-ci illərdə rotmistr Mehdiqulu Xan Usmiyev Qafqaz hərbi
Dairəsində Qafqaz qoşunları komandanının yavəri vəzifəsində olub.
Классик цслубда “Вяфа” тяхяллцсц иля Азярбайъан вя фарс дилляриндя шерляр
йазан кнйаз-подполковник Мещдигулу хан Усмийев 1897-ъи ил февралын он
йеддисиндя Шушада юз хяръиня Азярбайъан ящалиси цчцн гираятхана
ачдырмышдыр. Щярбичи олмасына бахмайараг, о анасы Хуршид бяйимин
рящбярлик етдийи "Мяълиси-цнс"дя йахындан иштирак едиб. Кнйаз-подполковник
Мещдигулу ханын поезийайа вя фцсункар Шушайа мящяббятини явязсиз
ядябиййатшцнасымыз Фиридун бяй Кючярли 1903-ъц илдя Тифлисдя русъа няшр
етдирдийи "Азярбайъан татарларынын ядябиййаты" китабында йцксяк сянят
нцмуняси кими гейд едир: "Инсана мящяббят, достлуг, мещрибанчылыг,
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мярщямят, яфв вя изтираб истедадлы Мещдигулу хан Усмийев поезийасынын
ъаныны тяшкил едир". Шаир охуъусуна хитабян дейир: "Чямянзаря йаваш эир ки,
хырда бюъякляр, йашыл отлар, йени эцл шахяляри айагларын алтында галыб
язилмясин".
Гарабаь ичря бу тянщалыьа сябрц гярарым йох,
Гяминдян башга, бу виранядя бир гямкцсарым йох - дейян, Мещдигулу хан
бабасы Ибращимхялил ханын ъащ-ъялалынын даьылмасыны, рус щакимиййятиня
архаланыб Гарабаьы виран гойан ермяни эенералы Мядятовун, Лазеревин вя
Каргановун мцсялмян гябирстанлыгларыны котанын аьзына вериб
якдирмялярини вя халга олмазын зцлмлярини кядярля йад едир. Намярд ермяни
тящлцкясини щисс едян Мещдигулу хан цсйанкар поезийасында дейирди:
Йаран1, эялин бу эцн фцрсят мягамыдыр,
Виран олуб вятян гейрят мягамыдыр.
Мещдигулу хан 1900-ъу ил сентйабрын 5-дя Тифлисдя Михайловски кцчясиндяки йцз гырх сяккиз сайлы мцлкцндя вяфат етмишдир. Юз вясиййятиня эюря
Аьдамдакы Имарятдя ата-бабаларынын йанында дяфн олунуб.
Эюркямли ядябиййатшцнас Салман Мцмтаз йазыр: “Мещдигулу ханын няши
Гарабаьа эятириляркян ятраф кяндлярдян эялян бцтцн инсанлар йоллара чыхараг
ону гаршылайырды. Хан хцсуси бир ещтирамла Аьдамда ата-бабаларына мяхсус
ханлыг имарятиндя дяфн олунду. Гарабаьлылар бир нечя сябябдян ону чох
севирдиляр. Биринъи фювгяладя сяхавятли иди. Икинъи чох алиъянаб вя мярифятли адам
иди. Цчцнъц чар щюкумятинин ялейщиня вя халгын гейдиня галан иди.
Мещдигулу ханын Гафгаз сярдарынын йанында хцсуси рцтбяси варды.
Нясряддин шащ Тифлися эяляндя онун гаршыланмасыны хцсуси щцсни-ряьбят
бяслярди. Онун ат чапмагда бюйцк мящаряти варды. Чохлу ъинс ат сахларды. О
ъцмлядян Эцлэцн, Шянщар, Эюйярчин, Дурна, Ъейран, Аь ъидалы онун севимли
атлары иди. Эцлэцн ъинсиндян чох истядийи бир аты варды ки, чох заманлар ону
минярди. Щямин ат иля Сярдарын сарайынын салонуна чыхдыьы мяшщурдур.”
Щаггында некролог верян "Каспи" гязети (1900-ъу ил, сентйабрын 8-дя
№200) йазырды: "Надир шярг китабларыны йыьмаг вя охумаг онун ян севимли
мяшьулиййяти олмушду. Бу китаблары топламаг хатириня кнйаз
1.Йаран - достлар, севэилиляр.
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Мещдигулу хан щеч бир вясаит ясирэямязди. Онун шяхси китабханасындакы
ядябиййат аз-аз йерлярдя тапыларды".
Кнйаз Мещдигулу ханын мцасири, мяшщур алим Мир Мющсцн Нявваб йазыр
ки, бичаря кнйаз Мещдигулу хан сон илляр Шушайа тез-тез эялярди. Щяр дяфя дя
зяманянин щяръ-мярълийини эюрцб ясяблик ъящятиндян ашаьыдакы фярдляри
дейярди:
Абад олан Вятян ахыр хяраб олуб,
Бу дяштц-зцлмдя мин лаляляр солуб.
Дцнйада мящв олуб намц нишанымыз,
Йохдур бу мющнятдя табц тяванымыз.
Ахыр ня вахтадяк бу щала сябр едяк,
Бунъа ситям эюряк, беля ъяфа чякяк?
Иъма един, бу эцн дярдя дява едяк,
Дини тяригятя ъанлар нисар едяк.
Бязи мцасир йазарларымыз Мещдигулу хан Усмийевин эенерал рцтбяси
алдыьыны гейд едирляр. Лакин ня Тифлис, ня дя Бакы архивляриндя Мещдигулу
ханын эенерал олмасы щаггында сянядя биз раст эялмядик. Бцтцн сянядлярдя
онун сон рцтбяси подполковник эюстярилир. Шцбщясиз ки, тядгигатчылар ону
эенерал-майор атасы Хасай хан Усмийевля сящв салырлар. Бу сящвин
йаранмасында икинъи бир сябяб дя вар: Мещдигулу ханын ады гойулан ана
бабасы Гарабаьын сонунъу щакими Мещдигулу хан Ибращимхялил хан оьлуна
(1763-1845) руслар 1805-ъи ил майын 14-дя Эянъя йахынлыьында Кцрякчайда
кечирилян сазишдя эенерал-майор рцтбяси вермишдиляр. Бу барядя мяшщур
тарихчи Мирзя Ъамал Ъаваншир "Гарабаь тарихи" ясяриндя йазыр: "Щаман
йыьынъагда Ибращим хана вя Сялим хана (Шякинин щакими, Ибращим ханын
кцрякяни - Ш.Н) эенерал-лейтенантлыг, мярщум Мящяммяд Щясян аьайа вя
Мещдигулу хана эенерал-майорлуг, мярщум Ханлар аьайа ися полковник
рутбяляри верилмяси щаггында сярдар кнйаз Сисиановун васитячилийи иля
падишаща яризя йазылды. Дюрд айдан сонра бу илтифат вя даими мяваъибли
дяряъялярин верилмяси щаггында фярман эялиб чатды".
Она эюря дя 1920-ъи иля гядяр олан ядябиййатларда Кнйаз-подполковник
Мещдигулу ханын адынын йанында “Сани” йяни икинъ сюзцнц дя йазырлар.
***
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Яслзадя няслиндян олан подполковник Мещдигулу хан садя тябияти,
сяхавяти вя инсанпярвярлийи иля Гарабаь ъамаатынын мящяббятини газанмышды.
Щяля саьлыьында шаиря анасы Хуршудбаны Нятаван Аьдамдакы мцлкляри вя бир
нечя кянди онун ихтийарына вермишди. Мещдигулу хан мцлклярдян вя торпаг
сащяляриндян эялян эялири ъамаатын юзцня пайлайыр, онлардан бящря алмырды.
Бу алиъянаб шяхсиййят щаггында онун мцасири Мирзя Хосров Ахундовун
(1889-1960) шащиди олдуьу ящвалат нясилляря нцмуня олмаьа лайигдир.
Мещдигулу хан Вяфа чох вахт Тифлисдя оларды. Мцяййян вахтларда
Аьдама йахуд Шушайа эялярди. Аьдамын Сарыъалы кяндиндя бир няфяр йохсул
гадын вармыш. Бу гадынын йеэаня оьлу хястяляняряк вяфат етмишди. Оьлунун
юлцмцндян сонра гадын щяйатын аьырлыьы ичярисиндя боьулурду.
Кнйазын Аьдама эялиб мещмананада йерляшдийини гадына хябяр верирляр.
Мещдигулу хан юз сяхавятиля шющрят газандыьындан гоншулары гадына
мяслящят эюрцрляр ки, кнйазын йанына эедиб юз щалыны она билдирсин. Йохсул
гадын бирдян-биря онун йанына эетмяйя ъясарят етмирди. Гоншулар она беля
мяслящят эюрдцляр ки, бир сини "беданя тут" йыьыб онун цстцнц гызыл эцллярля
бязяйиб кнйаза апарсын. Бу васитя иля кнйазла эюрцшцб юз дярдини она
билдирсин.
Гадын бу мяслящятя ямял етмяйи гярара алды. Чадыр щазырлайыб, тут
чырпдырды. Бир сини тапыб "беданя тут"дан сечиб долдурду вя тутун цстцнц
гызылэцл иля бязяди. Туту эютцрцб Мещдигулу ханла эюрцшмяк цчцн
мещманханайа эетди. Дарьа гадыны эюрцб деди:
- Кнйаз йатыбдыр, ону наращат етмяк олмаз. Гадын ня гядяр йалвардыса,
дарьа "Индиъя йатаьа эириб" - дейя, ону кнйазын йанына бурахмады.
Доьрудан да кнйаз йениъя сойунуб йатаьа эирмишди. Ону щяля йуху
апармамышды.
Ейванда олан данышыьы ешидян кнйаз зянэи вуруб дарьаны ичяри чаьырды.
Дарьа отаьа дахил олду. Мещдигулу хан ондан чюлдяки данышыьын сябябини
сорушду. Дарьа йашлы бир кяндли гадынын онун йанына эяляряк тут эятирмясини
вя кнйаз иля эюцшмяк истядийини она хябяр верди. Кнйаз дарьайа деди:
- Чюля чых, гадыны гойма эетсин. Мян либасымы эейиняня кими гадыны чюлдя
сахла, зянэ чалан кими ичяри эялсин.
Дарьа чюля чыхыб эетмяк истяйян гадыны гайтарды. Бир нечя дягигядян
сонра зянэин вурулмасыны ешидян гадын ичяри бурахылды. Арвад ичяри эирян кими
кнйаз иряли эялиб онун ялиндян тутду вя она хош эялдин етди. Гадын эятирдийи
тющфяни мизин цстцня гойуб деди:
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- Аьрын алым, кнйаз, сяня беданя тут эятирмишям. Тутларын щамысыны да
биръя-биръя юз ялимля сечмишям.
Кнйаз эцлярцзля, чох мещрибанлыгла ону гаршылайыб деди:
- Ана, чох зящмят чякибсян.
Гадын она мцраъият едяряк деди:
- Башына дюнцм, кнйаз, йе эюр ня эюзял тутдур.
Мещдигулу хан гадынын кюнлц сынмасын дейя тутдан бир гядяр йеди вя
онун тутуну тярифляди. Сонра гадындан ящвал-пцсан олду.
Гадын ъаван оьлунун вяфат етмяси, юзцнцн аьыр вя чятин щяйат сцрмяси
щаггында кнйаза данышды.
Мещдигулу хан онун щалына аъыйараг гадына башсаьлыьы вериб дилдарлыг
етди. Бундан сонра да щяр чятинлийи оларса щамысыны дцзялдяъяйини вяд етди.
Дарьаны чаьырды, бир сийащы вериб базара эюндярди. Дарьа гайыдана кими
гадына няляр лазым одуьуну ондан сорушду.
- Ана, - деди, щеч цряйини сыхма, мяним щямишя нязярим сянин цстцндя
олаъаг. - Аьдам базарында бир няфяри она танытдырыб деди: - Мян бурада
олмайанда сян о адама мцраъият ейля, чцнки мян она сян щагда лазым оланлары тапшыраъаьам. Сяня щяр ня лазым олса, о адам сюзсцз дцзялдяъяк.
Дарьа базардан гайыдыб эялди. Кнйаз вердийи сийащы цзря гянд, чай, дцйц,
йаь вя саиря лявазимат алыб зянбиля йыьмышды. Алынан шейляри зянбил иля бярабяр
гадына вердикдян сонра тут эятирян габы бош гайтармасын дейя онун ичиня он
метр парча, бир ядяд йайлыг, бир айаггабы вя ялли манат пул гойуб гадына
верди. Кнйаз юз файтонуну гошдуруб гадыны Сарыъалы кяндиня йола салды.
Низами Эянъяви адына Азярбайъан Ядябиййаты Музейинин елми фондунда
подполковник Мещдигулу хан Усмийевин 1877-ъи илдя Дунай ъябщясиндян
аилясиня йаздыьы мяктублары сахланылыр. Онларын имласына тохунмадан тягдим
едирик.
БИРИНЪИ МЯКТУБ:
Бу эцн ки, ибарят олсун апрелин 12-си падишащ ъями гошуну бир йеря ъя,м
едцб даваны елан етди вя бу эцн ахшамадяк щяр тяряфдян гошун щярякят едир.
Амма биз, йяни Николай Николайевичин щцзурунда онлар щянуз падишащ
Петербурга эедянядяк Кишинйовда оларыг, ондан сонра биз щям щярякят
едцрцк. Амма щансы тяряфя щярякят олмаьын йазмаьа мязун деэилям.
Иншаллащ, мцмкцн олдугъа щяр мякандан тябл ирсал олар. Хатиръям олун
мяним цчцн чяндян дцшвар ямир йохдур. Аьабикядян вя Билгейисдян соруш
ки, мяним шяклими таныйырлармы!

МЕЩДИГУЛУ ХАН
Кишинйов ш.
12 апрел 1877-ъи ил.
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ИКИНЪИ МЯКТУБ:
Кечиб Булайешт шящяриня ки, Румынийанын шящярляриндяндир варид олдуг.
Ким билярди ки, мяним бу сяфярим бу нюв бяндцлщяд олар. Бу эцн бир илдян
беш эцн изафядир ки, Гялядян1 чыхыб мцсафирят язмин етмишям. Бу ямр, о нюв
асан деэилмиш ки, тясяввцр олурду. Ялхцсцс даванын иттифагы мяни чох
мцгяййяд етди. Хцлася гейди някарядяйям ки, мойяссяр шявяд... Аьбикя вя
Билгейис мяним шяклими эюряндя йягин бир шей зещинляриня эялмир чцнки яслин
бяндцлщяд гейбяти суряти зящиндян зайыл едир. Ялщямдцлиллащ щяр нюв
саламатлыг вя асудя хатырлыг вцсулдур. Ниэаранлыг щямин сизляр тяряфиндядир.
Каьыз йазмагда кцтащлыг олмасын, мяня эялян каьызлары заказной един вя
яэяр фирянэ дилини билян олса цнваны фирянэъя йаздырын.
МЕЩДИГУЛУ ХАН.
12 май
ЦЧЦНЪЦ МЯКТУБ:
Бу щаладяк сяндян каьыз вцсул олмайыб, яэярчи тил ряф,е ниэаранлыг етди.
Амма тяфсилян билмирям ки, неъясян вя ушаглар неъядирляр. Великий Кнйаз
Хач суйа дцшян заманда иншаллащ мяни мязун едяр вя мян Гял, яйя азим
оларам. Щяр вягг вя щяр почт иля каьуз йазыб ящвалатдан мцхяббир ет.
Зящраны вя Аьабикяни, Рцстям бяйи ящвал пцрсан ол. Бу каьыз вцсал олан
кими ъяваб йаз. Чцнки чох ниэаранам.
Вяссалам.
МЕЩДИГУЛУ ХАН.
ДЮРДЦНЪЦ МЯКТУБ:
Бу шящря варид ола...
Она-бяна бунъа эялмяйя ектифа едиб ящвал-пцрсан пяришанлыг чяндан
йохдур. Бир мцддят Одессада оларыг, сонра сярщядя язм олар ондан сонра
ня олар билмирям. Орайа каьыз тяхир иля чатыр. Анъаг сяламатлыг олса кафидир.
Аьбикяни, Бигейси, Язизяни дидя бус ол.
Бу каьыза ъяваб эюндяр. Вяссалам. Яманы ханын каьызы бурада бяня
вцсал олду.
МЕЩДИГУЛУ ХАН,
17 феврал.
1. Шуша шящяри нязярдя тутулур - Ш.Н.
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Шащнязяров орайа варид олуб, сяня ирсал олан шейляри йетирмякдян хябяр
йаз вя Якбяря ъораб анамын вя баъымын хошуна эялся йазын ирсал олсун.
МЕЩДИГУЛУ ХАН.
БЕШИНЪИ МЯКТУБ:
Рущум, бу эцн сцбщ вахты Аьстафайа варид олдум. Йоллар нящайят харабдырлар. Амма бир вягия ариз олмайыб щяр ъящятдя саламатлыг щасилдир.
Ушаглардан чох ниэараням. Бу сяфяр ушаглары, ялялхцсус Аьбикяни мцфаригяти
чох мцяссирдир.
Хасайы, Ядил ханы, Язизяни дидя бус ол. Амма Аьбикянин сяня дяхли
йохдур. Вяссалам.
МЕЩДИГУЛУ ХАН.
Губернатор иля Ярзи ращда мцлагат олду. Мцшарялейщ Эянъяйя азимдир.
МЕЩДИГУЛУ ХАН.
Узаг еллярдя мцщарибядя дюйцшян оьлу Мещдигулу ханын щясряти иля йаныбйахылан зяриф гялбли шаиря Натяван тясяллини шерляр йазмагда тапырды.
Эцнцмцзя гядяр горунуб сахланан шаирянин шяхси албомунда мяшщур
"Юлцрям" гязялиндя юз дясти-хятти иля йаздыьы беля бир гейди дя галыб: "Мяриз
олдуьум щалда Ханогланын (евдя, аилядя язизлянян Мещдигулу ханы беля
чаьырырдылар) хяйалиля инша етдийим гязял щала хитабдыр нягшдя олан гуша ки,
йетирсин".
Варымды синядя дярдц гями-нищан, юлцрям,
Фяда олум сяня, эял ейля имтящан, юлцрям.
О хаки-пайини мян ашийаня етмиш идим,
Вятяндян айры дцшцб, инди ламякан, юлцрям.
Фярагдян тцкяниб табц тагятим, биллащ,
Вцсаля йетмяз ялим, зарц Нятаван юлцрям.
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БИР ДАЩА ПОЛКОВНИК РЦСТЯМ БЯЙ
ГАРАБАЬЛЫ ЩАГГЫНДА
(1781 - 1845)

Елм щеч бир миллятин малы
дейилдир, щяр кяс йийялянмяк истяся, онундур.
Аббас Сящщят,
шаир

Е

ля китаблар вар ки, тарихи
фактларла зянэин олдуьуна эюря ону тез-тез охуйур вя
мцраъият едирсян. Беля ясярляри
мцдрикляр аьыллы ясяр, столцстц китаб адландырмагда сящв етмямишляр.
Мяним дя шяхси китабханамда щямишя эярякли олан, тякрар
охудуьум ясярляр чохдур. Онлары эюз-бябяйим кими горуйурам.
Чох вахт беля столцстц китаблары
охумаг, мцталия етмяк цчцн
щяр истяйяня вермяйя дя ялим эялмир.
Сон иллярдя тарихимизин ачылмамыш сящифялярини инадкарлыгла
арашдыран Г.Гейбуллайевин ясярляри дя беля мараглы китаблар сырасындадыр. Отуз илдян чох халгымызын етнографийасы вя топономийасы сащясиндя инадлы ахтарышлыр апаран Гийасяддин мцяллиСолда: Полковник Рцстям бяй Гарабаьлы Император мин хидмятляри явязсиздир.
Напалйонла бирэя
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Бу эцнлярдя профессор Гийасяддин Гейбуллайевин "Гарабаь" (етник вя
сийаси тарихиня даир) китабыны охудум. Бу мараглы ясярдя ермяниляшмиш
албанлардан данышыланда Гийасяддин мцяллим мяшщур франсыз сяркярдяси
Наполеон Бонопартын ики кешикчисинин - Рцстямин вя Петросун мцсялман
динини гябул етмиш Гарабаь ермяниси, йа да ермяниляшмиш албан (албанлар)
олдугларыны гейд едир.
Эуйа бу ики эянъ тиъарят мягсядиля Даьлыг Гарабаьдан Тцркийянин Измир
шящяриня, ордан да Мисиря эялиб чыхмышлар. Петрос мцсялманлыьы гябул едиб
Юмяр олур. Наполеона тягдим олунанда ися Пйер адыны гябул едир. Рцстям
бяй ися Наполеонун йанында Ростом адыны дашымышдыр.
Гийасяддин мцяллим йягин ки, фактлары ермяни мянбяляриндян эютцрцб.
Ермяни Петросун ады Рцстям бяй Гарабаьлынын йанына 1899-ъу илдя няшр
олунан "Армяне. Краткий очерк их истории и современного положения"
китабында ялавя олунуб вя бу да тамамиля ермяни уйдурмасыдыр. Бцтцн рус
мянбяляриндя Наполеонун йанында гарабаьлы полковник Рцстям бяйин
хидмят етмяси эюстярилир.
Шушалы Рцстям бяй ня албандыр, ня дя ермяни. О, азярбайъанлыдыр вя тарихи
шяхсиййятдир.
Бу гейдляри демякдя мягсядимиз профессор Гийасяддин Гейбуллайевин
сящвини тутмаг дейил. Йалныз онун раст эялмядийи фактларла охуъулары таныш
етмякдир.
Полковник Рцстям бяй Гарабаьлы щаггында 1991-ъи илдя няшр олунмуш
"Азярбайъан эенераллары" китабымын юн сюзцндя охуъулара ютяри дя олса
мялумат вермишям. Гийасяддин мцяллимин Рцстям бяй щаггында дырнагда
йаздыьы рявайятя эюря сюзляри артыгдыр. Икинъиси Ростан йох, мютяризядя онун
"ясл ады Рцстямдир" йазмаьы даща доьрудур.
Ня цчцн ермянийя инаныб рявайятя эюря йазырыг. Мяэяр биз индийядяк
билмирик ки, ермянилярин ямялляринин дохсан фаизи сахтадыр вя онларда Рцстям
бяй адлы сяркярдя ола билмязди. Олмайыб да.
Тарихи сянядляр эюстярир ки, гарабаьлы, азярбайъанлы полковник Рцстям бяй
щягигятян дя Наполеонун Русийайа йцрцшцндя иштирак едиб. 1999-ъу илдя
Тифлисдя йарадыъылыг езамиййятиндя оланда Мяркязи китабхананын надир
фондунда сахланан 1902-ъи илдя няшр олунмуш "Рус щакимиййятинин
бяргярарындан сонра Гарабаьын илк кюнцллцляри" адлы китабчайа раст эялдим.
Сифариш вериб эятиртдим вя охудум. Китабчаны ермянипяряст эенераллейтенант, он доггузунъу ясрин яввялляриндя Загафгазийа Щярби Тарих
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Музейинин ряиси Васили Потто йазыб. Ня гядяр ермянипяряст дя олса, фактдан
гача билмяйян эенерал Васили Потто Рцстям бяйин азярбайъанлы, даща
доьрусу Гарабаь бяйи вя азярбайъанлы татары олмасыны тясдигляйир. Ермяни
Петросун ися она гошулуб Тцркийянин Измир шящяриндя тиъарят мягсядиля
онунла Мисиря эетмяси фактынын гаршысында суал ишаряси гойур.
Бу барядя икинъи бир дягиг мянбя дя вар. Академик Милиса Василйевна
Нечкина он сяккиз вя он доггузунъу яср дюврцндян бящс едян тарихи ясярляр
мцяллифидир. О, сцрэцн олунмуш декабристлярин Гафгаз фяалиййятинин, А.П.Йермоловун, И.Ф.Паскевичин, Воронтсовларын Гафгаз ъанишинлийи дюврцнцн ян
йахшы тядгигатчысы кими Русийада мяшщурдур.
1977-ъи илдя М.В.Нечкина "Грибойедов вя декабристляр" китабыны цчцнъц
дяфя тякрар няшр етдириб. Академик Нечкина 735 сящифялик ирищяъмли
монографийасынын 244-ъц сящифясиндя ачыгча йазыр: "У генерала Алексейа
Ермолова служил, например, карабахский татарин, (азербайджанес Ш.Н.)
принадлежавший к наполеоновскому корпусу мамелйуков входивший в личную
стражу императора, он побывал с Наполеоном в Египте и в Мадриде, получил из
рук императора крест "Почетного Легиона" за битву при Ваграме; во времйа
отступленийа Наполеона из Москвы он был взйат в плен и вернулсйа на родину, в
Карабах". Ермяни Петросун щеч йердя ады беля чякилмир.
Охуъулара ону да хатырлатмаг истяйирям ки, Наполеон Бонапарт кими
сяркярдя Франсанын али щярби "Фяхри Леэион" ордени иля щяр забити тялтиф
етмязди. Архив сянядляриндя эюстярилир ки, Рцстям бяй йавяр кими Наполеонла
бирэя Испанийа, Мисир йцрцшляриндя фяал иштирак едиб. Гейри-ади иэидлийиня эюря
Ваграм дюйцшляриндя Наполеонун юзц ону фяхри "Леэион ордени"ля тялтиф
едиб.
Полковник Рцстям бяйин гарабаьлы вя Мцсялман олмасы щаггында
даща бир тарихи факт.
1818-ъи илдя Гафгаза эялян Испанийалы майор Хуан Ван-Гален (17901864) Нижегород Драгун алайынын сыраларында ики ил даьлыларла дюйцшдя иштрак
едир. О, вятяниня гайыданда эениш щяъмли хатирялярини йазыр. Ван-Гален
хатиряляриндя Шамахылы Мустафа ханла эюрцшцнц, иэид Гарабаь сцвариляри татарлары (Азярбайъанлы - Ш.Н.) Эянъя, Шуша вя Шякили Сялим хан щаггында
мараглы тясуратларыны гялямя алыб. Ван-Галени 1884-ъи илдя “Исторический
Вестник” журналында дяръ олунан хатиряляринин 17-ъи фясли “Фяхри легийон
орденли азярбайъанлы” адланыр.
Газыгумух уьрунда эедян дюйцшляри тясвир едян Ван-Гален йазыр ки,
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одлу дюйцшляр эедяндя Гарабаь Мцсялман Сцвариляриндян бир забитин
ъясурлугла вурушмасынын шащиди олдум. Диггятля баханда онун йахасындакы
Франсанын “Фяхри легийон” ордени мяндя даща бюйцк мараь доьурду.
Ахшам цстц дюйцшлярдян сонра сцварилярдян бирини эюндярдим ки,
йахасында “Фяхри легийон” ордени олан мцсялман забитини тапыб эятирсин.
Ону тапыб эенералын чадырына эятиряндя мян дярщал ондан рус дилиндя
сорушдум:
- Сиз франсызъа даныша билирсинизми?
- Бяли, ъянаб майор, - дейя, о Франсыз дилиндя мяня ъаваб верди.
- Йаханыздакы франсыз ордени иля ня мцнасибятля тялтиф олунмусунуз?
- Шяхсян император Наполеонун юзц Ваграм дюйцшляриндя эюстярдийим
иэидлийя эюря мяни бу орденля тялтиф едиб. Яэяр буэцнки дюйцшляримин шащиди
олсайды, йагин ки бу орденин икинъисини дя мяня ята едярди.
Мцсялман забити Мисирдя Императорун щярби корпусунда хидмятдя
олмушду. Шяхсян Наполеонун гвардийа ескадронунда дюйцшмцшдц.
Москва уьрунда эедян, о йадданчыхмаз дюйцшлярдя ися ясир дцшян
мцсялман ветераны рус щярби милисинин тяшяббцсц иля вятяни Гарабаьа
эюндярилиб. О, бурада да щярби дюйцш боръуну шяряфля йериня йетирирди...
Наполеон щаггында йазылан елми, тарихи, сянядли вя публисистик ясярлярдя
"Мцсялман Рустям бяй", "Гарабаьлы Рцстям бяй" вя бязян дя "Тцрк
Рцстям бяй" кими йазылыр вя эюстярилир. Йалныз ермянилярин бу йахынларда
интернетя вердийи "Рустам Раза Мамлюк арменин в 1812 году - в свите
Императора" сярлювщяли йазыда онун "ермяни олдуьу билдирилир".
Тарихи фактлары тящрифля юз адларына чыхан намярд ермяниляр щямишяки кими
бурда да сахтакарлыьа ъайнаг атыблар. Рцстям бяйин атасы Рза бяй олдуьу
щалда онлар "Раза" кими йазырлар.
Эуйа Аьа Мящяммяд шащ Гаъар Тифлися щярби йцрцш едяндя он цч йашлы
ермяни Рцстям Ермянистанын (?) Аперкан (?) адлы шящяриндя ясир дцшцр. Ясир
Рцстями бир азярбайъанлы бяй йедди дяфя гул кими сатыр. Константинопол
шящяриндя ону бир яряб таъири алыб Каир шящяриня эятирир.
Йцз сящифядян чох ермянилярин интернет уйдурмасы беляъя давам едир.
Апрел чеврилишиндян яввялки айры-айры сянядлярдян, тарихи ясярлярдян мялум
олур ки, Наполеонун мяьлубиййятиндян сонра вятяниня гайыдан Рцстям бяй
Гарабаьлыны эенерал Алексей Йермолов Тифлися дявят едир. ону Гафгаз
Ъанишинлийинин Ялащиддя Щярби Корпусунда ишля тямин едир вя чох мараглыдыр
ки, язазиллийиня эюря Гафгазда "Йени дюврцн мюъцзяли мяхлугу" титулуну
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газанмыш Йермолов онунла ясир кими йох, иэид, баъарыглы бир сяркярдя кими
ряфтар едир. Щярб тарихимизин щяля там юйрянилмямиш сящифяляриндя биз Рцстям
бяй Гарабаьлынын рцтбясиня бязи сянядлярдя подполковник, бязиляриндя ися
полковник кими раст эялирик.
Иэид полковник елоьлумуз Рцстям бяй Гарабаьлынын рцтбясини дягигляшдирмяк цчцн биръя чыхыш
йолу вар. Петербургун
Гыш сарайынын щярби архивиндя
сахланан,
1816-1827-ъи илдя Гафгаз ъанишини олмуш эенерал-лейтенант Алексей Йермоловун шяхси
фондунда арашдырмалар
апарылмалыдыр.
Бизя полковник Рцстям бяй Гарабаьлынын
Наполеон ордусундакы дюйцш фяалиййяти вя
Гафгаз Ялащиддя гошунларында хидмят етмяси вя юлцм тявяллцдц
мялумдур.
О, Гафгаз Щярби
Даирясиндя узун иллярдяки хидмятиндян сонра истефайа чыхмыш вя
дядя-баба вятяни Гарабаьа гайытмышдыр.
Юмрцнцн сонларыны Шушада вя Ханкяндиндя
йашайан
полковник
Рцстям бяй Гарабаьлы
1845-ъи илдя алтмыш дюрд
йашында Ханкяндиндя
Эенерал Яли аьа Шыхлински (1906)
вяфат едир. О, вахт
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Шушада йерляшян алайын мцшайяти иля Мирзя Щясян гябиристанлыьында шяряфля
дяфн олунур.
P.S. Ону да хатырлатмаг истяйирям ки, икинъи дяфя Франсанын "Фяхри Леэион"
орденини эюркямли сяркярдямиз Яли аьа Шыхлински 1913-ъц ил сентйабрын 13-дя
Артиллерийа Забитляри Мяктябиндя ряис мцавини вязифясиндя ишляйяркян алмышдыр.
Бу барядя эенерал Яли аьа Шыхлински "Хатирялярим" китабында мялумат
верир. О йазыр:
..."Бу йай чох эурултулу кечди. Франса Баш Гярарэащынын ряиси
эенералисимус Жоффр Жозеф Жак Сезар (1852-1931) франсыз ордусунун он йедди
забити иля бярабяр Русийайа эялди. Онлар эцнляриндян бирини бизим Артиллерийа
Забитляри Мяктяби иля таныш олмаг цчцн айырдылар. Маневра кечирдик.
Франсызлар щаубитса атыш цсулларындан, тялим мейданымызын тяъщизатындан,
телефон гурьуларынын баьлантыларындан чох мямнун галдылар.
Маневралардан сонра бизим мяктябдя зийафят верилди. Йемяк заманы
франсыз полковники Варлен мяним йанымда отурмушду. Дювлят башчыларынын,
рус вя франсыз халгларынын, мцттяфиг ордуларын саьлыьына рясми тостлар дейилди.
Полковник Варлен яйилиб гулаьыма деди:
- Яли аьа, нювбядян хариъ олараг, Сизин саьлыьыныза!
Мяним адымы щарадан билдийиня тяяъъцб етдим, чцнки биз биринъи дяфя иди
ки, эюрцшцрдцк.
Адымы щарадан билдийини сорушдугда, о мяня деди:
- Яли аьа, Франсада топчулар Сизи таныйырлар. Бурайа эялиб Топчу Забитляри
Мяктябиня бахараг Франсайа дюнянляр щямишя Сиздян данышырлар…
Бундан бир ил сонра, падшаща визит вермяк цчцн Франса Республикасынын
президенти Пуанкаре Раймон (1860-1934) Петербурга эялмиш вя рус
ордусунун эенералисимус Жоффря эюстярилмяси мцнасибятиля мцкафатлар эятирмишди. Мцкафатлар ичярисиндя командирляря мяхсус ъями ики ядяд "Фяхри
Леэион" ордени (эенераллара мяхсус хач ордени) варды. Бунлардан бирини сцвари
эенералы, гвардийа корпусунун командири эенерал-адйутант Безобразов алды,
икинъиси ися мяня верилди."
09.11.2003-ъц ил
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АБШЕРОН СЦВАРИ АЛАЙЫ
Ясэяр командириня,
забит эенералына охшамалыдыр.
Эенерал Сямяд бяй Мещмандаров

С

яксян биринъи Абшерон Сцвари алайы рус ордусунун гядим алайларындан
биридир. Ясасы 1700-ъц илдя гойулмуш алай 1760-ъы илдя Берлинин алынмасында,
1798-ъи илдя А.В. Суворовун команданлыьы иля Италийа йцрцшцндя, Гафгаз вя Орта
Асийа мцщарибяляриндя иштрирак етмишдир.
1723-ъц ил сентйабрын 12-дя Русийа иля Сяфяви императорлуьу арасында сцлщ
мцгавиляси имзаландыгдан сонра Дярбянд, Губа, Бакы, Салйан, Лянкяран, Янзяли
вя Астрабад Русийанын щимайясиня кечир. Щямин дюврдя император I Пйотр
Азярбайъанда адлы алайлар йарадылмасыны ямр едир. О вахтлар Астрабадда йерляшян
сяксян биринъи сцвари алайы Абшерона кючцрцлцр вя щямин илдян дя Абшерон сцвари
алайы адландырылыр.
1812-ъи ил Вятян мцщарибясиндя, хцсусиля Бородино дюйцшцндя цчцнъц ордунун
сыраларында гящряманлыг нцмуняси эюстярян Абшерон алайы Авропайа йцрцшдя дя
иштирак етмишдир.
Шющряти вя щцняри бцтцн Русийаны долашан Абшерон алайы 1819-ъу илдя йенидян
Азярбайъана - Абшерон йарымадасына гайтарылыр. 1862-ъи иля кими Абшеронда йерляшян
алай щямин ил Кубана кючцрцлцр вя Пшеха чайынын сащилиндяки дцзянэащда дцшярэя салыр.
Йахынлыгда йени салынмыш стансийа да алайын ады иля Абшеронск адландырылыр. Сонралар
щямин кичик стансийа шящяря чеврилир вя бу эцня кими Абшеронск адыны дашыйыр. Щазырда
орада 40 миня йахын ящали йашайыр.
1914-ъц илдя, Биринъи Дцнйа Мцщарибясиндя щямйерлимиз, там артиллерийа эенералы
Сямяд бяй Садыг бяй оьлу Мещмандаровун командан олдуьу ийирми биринъи
пийада дивизийасы дюрд алайы бирляшдирирди. Дивизийа сяксян икинъи Даьыстан, сяксян
цчцнъц Самур, сяксян дюрдцнъц Ширван вя сяксян биринъи Абшерон алайларындан
тяшкил олунмушду. 1914-ъц ил сентйабрын 15-дя башланан Лодз ямялиййатында вя
Гафгаз ъябщясиндяки дюйцшлярдя бу алайлар эенерал Сямяд бяй Мещмандаровун
команданлыьы иля мящарятля вурушараг юзляриня мяхсус дюйцш яняняси
газанмышдылар.
Ики рус дивизийасынын эери чякилдийи беля бир аьыр вахтда Мещмандаровун
дивизийасы бюйцк бир иштащла ирялиляйян дцшмяня аьыр зярбяляр вуруб ону эери отуртду.
Цч эцнлцк аьыр дюйцшлярдян сонра Ивангород шящяринин щцдудларына чатыб ону
щямляйя алды. Биринъи Дцнйа мцщарибяси тарихиндя эенерал Сямяд бяй
Мещмандаровун бу мцвяффягиййятли ямялиййаты алман эенералы Макензенин сцрятли
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планларыны пуча чыхартды. Эери чякилян ики рус дивизийасыны ися мцщасиряйя дцшмяк
рцсвайчылыьындан хилас етди.
Щямин ямялиййат заманы эенерал Яли аьа Шыхлински Али Баш командан тяряфиндян
сящра топларынын баш мцфяттиши йанында хцсуси тапшырыг эенералы вязифясини дашыйырды.
Сонралар о йазырды:
"О заман рус ордусунда йени бир силащ олан аьыр сящра топларынын вязиййятини
йохламаг вя бу сащядя фяалиййятя истигамят вермяк цчцн гярб ъябщясиня чаьрылдым.
Мян йедди корпусу эяздим вя мцяййян етдим ки, йалныз Сямяд бяй
Мещмандаровун Икинъи Гафгаз корпусунда аьыр топларын вязифяси дцзэцн баша
дцшцлмцш вя бу топлар щямин вязифяляря уйьун йерляшдирилмишдир. Бу иш корпус топ
мцфяттишинин тяшяббцсц иля йох, мящз мащир топчу олан Сямяд бяй Мещмандаровун
шяхси тяшяббцсцнцн нятиъяси иди."
Эенерал-лейтенант Сямяд бяй Мещмандаровун команданлыг етдийи дивизийа
дюйцш габилиййятиня эюря орду щейятиндя бюйцк шющрят газанды. 81-ъи Абшерон вя 83ъц Самур сцвари алайлары бу дюйцшлярдя хцсусиля фяргляндиляр.
Бу мцщарибядя мисилсиз гялябяляря эюря Сямяд бяй Садыг бяй оьлу
Мещмандарова там артиллерийа эенералы рцтбяси верилди. 1915-ъи илдя о, Икинъи Гафгаз
орду корпусуна командан тяйин едилди.
Вятяндаш мцщарибясиндя ися сяксян биринъи Абшерон сцвари алайы аьгвардийачы
ордунун сыраларында Шимали Гафгаз вя Щяштярхан уьрунда дюйцшлярдя иштирак
етмишдир.
Москвада Кутузов проспектиндя бир мцзей вар: "1812-ъи ил Вятян Мцщарибяси
музей-понорамы". Онун салонларындан бириндя тамашачылары айаг сахлайыб
бахмаьа мяъбур едян гящряманлыг таблосунун аннотасийасында охуйуруг:
"Цчцнъц ордунун сыраларында иэидликля вурушан Абшерон алайынын гящряманлары".
Бородино дюйцшляринин 100 иллийиня 1912-ъи илдя йаьлы бойа иля чякилмиш таблошяклин мцяллифи дцнйа шющрятли ряссам Франс Рубодур.
Мцхтялиф архив сянядляри вя щярби-тарихи ясярляр юз сящифяляриндя вахты иля Абшерон
сцвари алайында хидмят етмиш елоьулларымызын щаггында гисмян дя олса мялумат
сахлайыб.
Сяксян биринъи Абшерон сцвари алайында 1912-ъи илдя подпрапоршик Искяндярхан
Султан Илусулу шяряфля хидмят етмишдир. Биринъи Дцнйа мцщарибяси илляриндя ъябщялярдя
шяряфля дюйцшян подпрапоршик Искяндярхан 1916-ъы ил февралын 26-да икинъи дяряъяли
"Мцгяддяс Анна" (гылынъла бирэя) ордени иля тялтиф олунмушдур. Щямин иллярдя
Абшерон сцвари алайында капитан Мямммяд Ящмяд оьлу Мяммядов вя Язизбяй
Йусифбяйов да ъябщялярдя шяряфля дюйцшмцшляр.
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ЭЕНЕРАЛ-МАЙОР ТЯРЛАН БЯЙ ЯЛЙАРБЯЙОВ
(1892-1956)

Шамахы! Мин илин инъи даняси!
Шяргин ян сещиркар бир яфсаняси!
Шамахы! Аь сачлы Шяргин бязяйи
Елм-црфан мяшяли! Сянят чичяйи.
Мяшщур рус шаири,
Владимир Шуф (1864-1913).
1944-cü
il
fevralının
doqquzunda polkovnik Tərlan
bəy
Əlyarbəyov
döyüş
xidmətlərinə görə general-mayor
rütbəsi ilə təltif edilib.
Keçmiş zamanlarda belə hesab
edirmişlər ki, zabit ömrü cəmi iki
müharibə əzablarından keçə bilər.
Biri onun gəncliyinə, o biri isə
yaşlı vaxtına təsadüf edər. Lakin
general Tərlan bəy Əlyarbəyov
altmış dörd illik ömür yolunda üç
müharibənin iştirakçısı olub. O,
Birinci Dünya müharibəsində,
1918-1920-ci illərdə Azərbaycan
Milli Ordusunda və Böyük Vətən
müharibəsi cəbhələrində vuruşub.
Tərlan bəy 1908-ci ildə
Şamaxıdakı altı illik şəhər məktəbini bitirmişdi. 1911-ci ildə üçüncü Qafqaz
alayının əlaçı əsgəri olan Tərlan bəy Əlyarbəyovu Tiflisdəki Mixaylovsk hərbi
piyada məktəbinə oxumağa göndərdilər. Dörd il kursdan-kursa müvəffəqiyyətlə
keçən Tərlan bəy hərbi məktəbi birinci dərəcəli diplomla bitirdi. Podporuçik
Əlyarbəyov Şamaxıdakı 205-ci piyada alayında xidmətə başladı.
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1914-cü ilin yayında Birinci Dünya Müharibəsi başlandı. Kayzer Almaniyası
Rusiyaya müharibə elan etmişdi. Əlyarbəyovun xidmət etdiyi 205-ci alay da
Qərb cəbhəsinə göndərdilər. Od-alov yağan səngərlərdə gənc zabitin çətin sınaq
günləri başlandı. Komandirin verdiyi tapşırıqları yerinə yetirən, hər döyüşdən
qələbə ilə çıxan Tərlan bəy əsgərlərin də sevimlisi oldu. Ona görə də rota
komandiri olan Əlyarbəyovu batalyon komandiri kimi məsul vəzifəyə təyin
etdilər.
Öz batalyonunu qələbədən-qələbəyə aparan ştabs-kapitan Əlyarbəyovun
igidliyi bütün Qərb cəbhəsinə yayılmışdı.
1916-cı ilin mayında onun sinəsini üçüncü dərəcəli "Müqəddəs Stanislav"
(qılıncla və bantla birgə) və üzərində "İgidliyə görə" yazılmış dördüncü dərəcəli
"Müqəddəs Anna" ordenləri bəzəyirdi.
***
Bir dəfə Verden şəhəri ətrafında gedən vuruşmaların qızğın çağında ona 10cu ordunun komandanı general Əli ağa Şıxlinski ilə görüşmək nəsib olub.
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General hərbçi qaydası ilə onu başdan-ayağa süzüb: "Səsini-sorağını
eşitmişəm, eloğlu, əsl igid kimi vuruşursan", - deyib. Əlini onun çiyninə qoyub
- "Böyük şair Puşkin vaxtilə Şamaxı gözəlini vəsf eləyib, indi yeni bir Puşkin
lazımdır ki, sənin - Şamaxı Tərlanının qəhrəmanlığını qələmə alsın".
Sonra maraq dolu baxışlarını Tərlan bəyə zilləyib:
- Bir de görüm, hansı hərbi məktəbi bitirmisən, oğul?
- Tiflisdəki hərbi gimnaziyanı...
General Əli ağa Şıxlinski sevinclə:
- Hə, demək ikimiz də bir yuvadan pərvazlanmışıq. Çox şadam. Bu qürbət
diyarda sevindirdin məni, oğul. Onsuz da bir neçə gündür ki, sevincimdən
ürəyim köksümə sığmır. Xəbərin varmı, bu günlərdə bir eloğlumuz qeyri-adi
igidlik göstərdiyinə görə "Müqəddəs Georgi" ordeni ilə təltif olunub.
- Xeyr, eşitməmişəm. Düzü, cəbhəyə gələndən heç bir azərbaycanlıya rast
gəlməmişəm, cənab general. İcazənizlə soruşum, kimdi belə yüksək təltifata
layiq görülən?
- Nijeqorod-draqun alayının rotmistri Teymur bəy Novruzovun igidliyi
haqqında qəzetlər bar-bar bağırır. Sən isə burdan-buraya eşitməmisən.
Eloğlumuz Teymur bəy özünün eskadronu ilə bir ay əvvəl düşmənin süvarilərinə
hücum edərək onların hamısını qılıncdan keçirib. Hələ üstəlik də iki ağır topunu
qənimət götürüb. Cəmisi iki ay yarımlıq döyüşdən sonra həmyerlimiz Teymur
bəy Novruzov "Müqəddəs Georgi" xaç ordeni ilə təltif olunub. Bu çox böyük
fəxrdir. O, artıq Georgi kavalerləri sırasındadır.
Tərlan bəy bu şöhrətli generalla görüşünü uzun müddət unuda bilmədi. Onlar
bir də on səkkizinci ildə Bakıda görüşdülər.
1916-cı ilin yayında süvari generalı Aleksey Brusilovun ordusu Pripyat
çayından Rummiya sərhədinə kimi uzanan dörd kilometrik cəbhə boyunca
hücuma keçib düşmənin müdafiə xəttini yardı. Ağır şəraitdə vuruşan qoşunlar
güclü düşməni xeyli geriyə qovdu. Tərlan bəy Əlyarbəyov bu döyüşlərdə
sinəsindən ağır yaralandı. Bu müharibə başlanandan Tərlan bəyin aldığı
dördüncü yara idi. Ştabs-kapitan bir müddət Brest şəhərindəki hospitalda
müalicə olunduqdan sonra Bakıya göndərildi.
1918-ci noyabrında Əli ağa Şıxlinskinin yaratdığı Əlahiddə Müsəlman
Korpusuna könüllü gələn Tərlan bəy Əlyarbəyov ikinci alayın komandir
köməkçisi təyin edildi. Rusiyada qızıl Ordu tərəfindən dağıdılmış ağqvardiyaçı
general Anton Denikin ordusu pərən-pərən düşüb ölkənin hər yerinə
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səpələnmişdi. Dərbəndi tutan ağqvardiyaçılar Azərbaycana soxulmaq
istəyirdilər. Qusarda yerləşən ikinci Azərbaycan alayı gecə-gündüz vuruşaraq
düşməni Azərbaycana buraxmadı.
İyirminci ilin baharında rotmistr Tərlan bəy Əlyarbəyov Bakı Hərbi İdarə
rəisinin müavini və alay komandiri vəzifəsinə təyin edilir. O, heç vaxt Bakını
belə qaynar, belə təlatümlü görməmişdi.
Döyüşlərdə böyüyüb-bərkimiş Tərlan bəy Əlyarbəyov konüllü olaraq ordu
sıralarına yazıldı.
Bir neçə qolçomaq Şuşanın yalçın qayaları arasına sığınaraq başına quldur
dəstələri yığmışdı. Tez-tez kəndlərə hücum edir, kənd soveti sədrlərini,
komsomolçuları öldürürdülər. Kapitan Tərlan bəy Əlyarbəyovun 1920-21-ci
illərdəki böyük fəallığı ilə bu quldur dəstələri ləğv edildi. 1922-ci ildə respublika
Xalq Komissarlığı qərargahında Hərbi Dəniz İşləri üzrə rəis işləyən Əlyarbəyova
yeni bir tapşırıq verildi:
«Kürdəmir və Qaraqoyunlu ərazilərində baş qaldıran daşnak dəstələrini məhv
etməli». O, cəsur silah yoldaşları ilə yorğunluq və yuxusuzluq nə olduğunu
bilmədən az bir vaxtda düşməni məğlub etdi.
Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikası Hərbi Dəniz Xalq Komissarlığının
1922-ci il 9 dekabr tarixli 525 nömrəli əmrində deyilirdi:
“Mənə etibar olunmuş Komissarlığın qərargah rəisi Tərlan bəy Əlyarbəyov
yoldaş Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti qurulan ilk günlərdən məsul vəzifələr
daşımış, vicdanlı, səliqəli olması, ona tapşırılan vəzifələri can-başla yerinə
yetirməsi və proletar hakimiyyətinə sədaqəti ilə fərqlənmişdir.
Hərbi işi tam bildiyini göstərmiş və Azərbaycan SSR-də mahal hərbi
komissarlıqlarının təşkili işinə böyük qüvvə və qayğı sərf etmişdir. 1920-ci ildə
Bakı qəzasında və 1921-ci ildə bütün respublikada səfərbərliyi yüksək bacarıqla
keçirmişdir.
Hazırda HDXK-nın qərargahı ləğv edildiyi üçün Əlyarbəyov yoldaşı
Azərbaycan SSR Hərbi Komissarlığının müavini vəzifəsinə təyin etməklə
inanıram ki, onun öz biliyi və Sovet hakimiyyətinə sədaqəti sayəsində
Azərbaycanda səfərbərlik işi həmişə yüksək səviyyədə olacaqdır.
Təxminən üç il müddətində hərbi idarədə birgə çalışdığımız vaxtlar gənc
Sovet Azərbaycanının yaradılması işinə böyük zəhmət və enerji sərf etdiyinə
görə Tərlan bəy Əlyarbəyova rəhbərlik adından təşəkkür elan edir və əmr edirəm
ki, şəxsi xidmət kitabçasına yazılsın.
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Hərbi Dəniz Xalq Komissarı və Əlahiddə Qafqaz Ordusu
Hərbi İnqilab Şurasının üzvü Əliheydər Qarayev.
Qərargah rəis əvəzi podpolkovnik Yusif bəy Məğrubov”.
Komandanlıq Tərlan bəy Əlyarbəyovu hansı sahəyə göndərirdisə, namuslu
bir zabit kimi çalışır, verilən tapşırığı ləyaqətlə yerinə yetirirdi. 1927-ci ildə
M.V.Frunze adına Hərbi Akademiyada Ali komanda heyəti kursunu bitirdikdən
sonra Bakıya qayıdan Əlyarbəyov hərbi istedadını milli hərbi kadrların
yetişdirilməsinə sərf edib.
Ali komanda heyəti kursunu müvəffəqiyyətlə bitirən mayor Tərlan bəy
Əliyarbəyov Azərbaycan Dağ-Atıcı diviziyasında xidmətini davam etdirir.
Əsgərlərin döyüş və siyasi hazırlıqlı yetişməsində var qüvvəsi ilə çalışırdı.
Azərbaycan diviziyasının o vaxtkı şöhrətli komandiri Cəmşid xan Naxçıvanski
və hərbi komissar Hüseyn Rəhmanov ona verdikləri növbəti attestasiyada
yazırdılar: "Ali komanda heyəti kursunu bitirən Tərlan bəy Əlyarbəyov biliyi və
bacarığı ilə diviziyanın hərbi-məşq və manevrlərində yüksək komandirlik
məharəti ilə iştirak edir".
Sonralar – 1932-ci ildə onun Azərbaycan Neft İnstitutdakı (indiki Neft
Akademiyası) hərbi-pedaqoji fəaliyyətini yüksək qiymətləndirən Azərbaycan
diviziyasının komandiri, general Qambay Vəzirov yazırdı: "Tələbələrin
qazandığı əla praktiki atış nəticələrinə görə istedadlı komandir Tərlan bəy
Əlyarteyova təşəkkürümü bildirirəm. Səksən səkkiz tələbədən səksən yeddisi
kiçik komandir rütbəsi almaq üçün müvəffəqiyyətlə imtahan vermişlər. Onların
iyirmi ikisi vzvod komandirinin müavini, beş nəfəri isə starşina rütbəsinə layiq
görülmüşdür. Atış təlimdə və təcrübədə Tərlan bəy Əlyarbəyov tərəfindən yaxşı
hazırlanmış bilikli tələbə-zabitlər üçüncü atıcı alayın sıralarına daxil ediliblər.
Onu da qeyd etmək lazımdır ki, Tərlan bəy Əlyarbəyov diviziyanın və ayrıayrı hərbi hissələrin praktiki məşğələlərində həmişə fəallıqla iştirak edir.
T.Əlyarbəyov hərbi sahədə həmişə nizam-intizamlı, bacarıqlı və nümunəvi
komandirdir".
1934-cü ildə Zaqafqaziya Hərbi dairəsindən ali məktəblərdə hərbi dərslərin
səviyyəsini yoxlamağa gələn polkovnik Slujekov Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı
İnstitutunun hərbi rəhbəri Tərlan bəy Əlyarbəyova verdiyi xarakteristikada
yazırdı: "Ali məktəblər üçün çox qiymətli hərbi pedaqoqdur. Yaxşı təşkilatçıdır.
Rus və Azərbaycan dillərində aydın, səlis danışıq qabiliyyətinə malikdir.
T.Əlyarbəyov məhz ali məktəblər üçün istedadlı mütəxəssisdir".
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O, ikinci dəfə (1941-ci il) M.V.Frunze adına Ali Hərbi Akademiyanı bitirəndə
Böyük Vətən Müharibəsi başlandı.
Cəbhəyə səfərbər olunan polkovnik Tərlan bəy Əlyarbəyov 1942-ci il
oktyabrın 15-də azərbaycanlılardan ibarət 416-cı diviziyanın komandir müavini,
üç ay sonra isə komandiri təyin edilib.
Diviziya 1942-ci il noyabrın otuzunda səhər Terek çayı sahilində düşmənlə ilk
dəfə döyüşə girib. İki günlük döyüşdən sonra İşşorski rayonunda faşistlərin
müdafiə xəttini yarıb, Novo-Lednev və Kapustino yaşayış məntəqələri azad
edilib.
Xalqımızın igid oğullarından ibarət olan diviziya dekabrın altısında inamla
vuruşaraq düşmənin möhkəmləndirilmiş daha bir atəş nöqtəsini məhv edib.
Hücumu müvəffəqiyyətlə genişləndirən polkovnik Tərlan bəy Əlyarbəyov
həmişə ön cəbhədə olub, döyüşçülərdə qələbəyə sarsılmaz inam yaradıb.
Qırx dördüncü ordunun tərkibində olan bu diviziya 1942-ci ilin qışında
Şimali Qafqazda üç yüz əlli kilometrlik döyüş yolu keçərək, onlarla şəhər və
kəndi düşməndən azad edib. Dəfələrlə ordu komandanlığının təşəkkürünə layiq
görülüb.
1943-cü ildən sonra yetmiş doqquzuncu, səksən səkkizinci alaylara, 402-ci
atıcı diviziyaya başçılıq edən və əlli səkkizinci korpusun komandan müavini
kimi məsul vəzifələrdə çalışan Tərlan bəy Əlyarbəyov özünün komandirlik
bacarığını parlaq şəkildə nümayiş etdirib. O, xidmət etdiyi bütün hərbi hissələrdə
böyük nüfuza və hörmətə malik olub.
Müharibə illərində Tərlan bəy Əlyarbəyovun döyüş xidmətlərini yüksək
qiymətləndirən komandanlıq 1944-cü il fevralın doqquzunda ona general-mayor
rütbəsi verilmişdir.
Peşəkar hərbçi, igid general Tərlan bəy Əlyarbəyov 1892-ci il noyabrın iyirmi
səkkizində qədim Şamaxıda anadan olmuşdur. Əsl mənada eli, obası və doğma
xalqı üçün əvəzsiz xidmətlər göstərən general Tərlan bəy Əlyarbəyovun
yetişdirdiyi milli hərbi kadrlar respublikada böyük nüfuza malikdirlər.
Müharibənin ağır sınaqlarında həqiqi sərkərdə şöhrəti qazanan general Tərlan
bəy Əlyarbəyovun sinəsini Lenin ordeni, Qırmızı Bayraq, Qırmızı Ulduz
ordenləri və çoxlu medallar bəzəyirdi.
1956-cı ildə vəfat edən generalın oğlu atasının sənədlərini qayğı ilə qoruyub
saxlayırdı. Nadir Əlyarbəyovun xatirələrindən:

570

ЭЦЛЛЯЛЯНМИШ АЗЯРБАЙЪАН ЭЕНЕРАЛЛАРЫ

- Atamın söhbətləri yaxşı yadımdadır. Danışardı ki, 1908-çi ildə Şamaxıdakı
altı illik şəhər məktəbini bitirəndən sonra Vladiqafqaza gedib kadet korpusuna
daxil olmaq istəyirdim. Lakin babam Abdullanın qəfil ölümü onun hərbi
məktəbə getməsinə mane olur. Atam yalnız 1910-cu ildə Tiflisə gedib
Mixaylovsk hərbi piyada məktəbinə daxil olur.
Atam özü haqqında çox az danışardı. Evdə də az olardı. O, daim əsgərlərin
yanında olar, onların ailə həyatı ilə, güzəranı ilə maraqlanardı.
Yadımdadır, atamın ölümündən sonra bizə bir jurnalist gəlmişdi. Atam
haqqında yazmaq istəyirdi. Anam Lətifə xanımdan atam haqında danışmağı
xahiş etdi.
Anamsa, nə deyim, nə danışım, ay oğul, - dedi, - bir doyunca üzünü kördüm
ki... Qonaq kimi gəlib-gedərdi.
Anam- «Tərlan bizə gələndə belə oldu, Tərlan belə dedi»,— deyə danışanda
qonşular gülərdilər.
Atamı tanıyanlar - döyüş yoldaşları, dostları həmişə deyərdilər ki, Tərlan özü
üçün yaşamadı, eli, obası üçün yaşadı. O, məzuniyyət, istirahət nə olduğunu
bilməzdi. Onun xidmətləri Lenin ordeni, Qırmızı Bayraq ordeni, Qırmızı Ulduz
ordeni və çoxlu medallarla təltif olundu. Doğma Şamaxıda adına abad küçə
qoyuldu.
Şahidi olduğum bir xatirəni heç vaxt unuda bilmirəm. Atam hərbi qulluqda
idi. Anamla mən bir dəfə onun yanına getmişdik. Bizim gəlişimiz günorta
vaxtına düşmüşdü. Aşpaz üç qabda yemək gətirdi. Atamın bərk acığı tutdu.
Aşpazı geri çağırıb dedi:
- Bunlar buraya yeməyə gəlməyiblər ki?.. Sən niyə əsgərin payından kəsib
bunlara gətirirsən. Bu saat qaytar... Sonra anama «niyə nahar vaxtı gəlmisiniz?»
- dedi.
1956-cı il fevralın on beşində vəfat edən general-mayor Tərlan bəy
Əlyarbəyovun adına dünyaya gəldiyi Şamaxıda və Bakıda abad küçələr qoyulub,
Fəxri Xiyabanda dəfn olunub.
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SÜVARİ GENERALI YAQUB QULİYEV
Ölümümdən sonra da mən insanlar üçün ulduz və cəsarət
rəmzi olacam. Mənim adım onlar üçün çağrış, məqsəd və
ümid simvoluna çevriləcəkdir.
Napaleon Bonapart
(1769-1821)
fransız imperatoru və
sərkərdəsi

Azərbaycanlılarla türkmənlər
eyni anadan doğulan əkiz
övladlardır. Əsrlər boyu məqsə–
dimiz, muradımız da bir olubdur.
Berdı Kerbabayev (1894-1974)
Türkmən xalq yazıçısı

Stalinqradın
azərbaycanlı
qəhrəmanlarından bir də bu günə
qədər xalqımızın yaxşı tanımadığı –
süvari general-mayoru Yaqub
Allahqulu oğlu Quliyevdir. Həmin
döyüşlərin qəhrəmanı qvardiya
mayoru Qaçay Aslanov təsvir etdiyi
döyüşlərdə general həmyerlimizlə eyni cəbhədə vuruşub. Xatirələrinin yalnız bir
yerində Qaçay Aslanov onun adını və döyüş fəaliyyətini yada salır. Görünür,
məlumatı az olub, şəxsən onu tanımayıb.
Əlbətdə, general Yaqub Quliyevi o vaxtlarda tanıyan olsa-olsa ancaq general
Həzi Aslanov olardı. Ona görə ki, Həzi Aslanov da, Yaqub Quliyev də ali zabit
heyəti dəstəsinə məxsus idi. Onlar müşavirələrdə, həlledici döyüş planının
müzakirəsində, ordu komandanının məsləhət və məşvərəsində şübhəsiz ki,
görüşüb tanış olmuşdular.
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Təəssüf ki, Həziyə müharibədən sağ çıxmaq qismət olmadı. O, 1945-ci il
yanvarın 24-də qədim kəhrəba diyarı Litvanın Yelqava şəhəri uğrunda
döyüşlərdə qəhrəmanlıqla həlak oldu.
Müharibədən yazılan çoxsaylı memuarlarında, xüsusilə Stalinqrad döyüşləri
barədə süvari generalı Yaqub Quliyev haqqında Sovet İttifaqı Marşalı
S.S.Biryuzovun «Toplar atəş açmağa başlayanda», Sovet İttifaqı Qəhrəmanı,
ordu generalı, professor S.P.İvanovun «Ordu gərargı, cəbhə qərargahı», generalleytenant Həsən Xaraziyanın «Mərdlik yollarında», Yakob Melkumovun
«Türküstanlılar» kitablarında, S.Skoroboqatovun, B.Qudjalovun, general
M.Y.Qryaznovun, A.S.Kibalnikovun məqalə və xatirələrində general
həmyerlimiz Yaqub Quliyevin milliyyətcə türkmən olduğu bildirilir. Hətta,
1942-ci il dekabrın 22-də Stalinqrad yaxınlığındakı Liski çayı uğrundakı ağır
döyüşlərdə qəhrəmanlıqla həlak olan, 4-cü süvari korpusunun komandir müavini, general Yaqub Quliyevin cəbhədaşları dəfn mərasimindəki mitinqdə and
içmişlər ki, «Türkmən ulduzu» heç vaxt sönməyəcəkdir. Əzizimiz Yaqub bizim
qəlbimizdə həmişə nur saçacaqdır, əbədi şölə saçıb ürəklərdə yaşayacaq.
Müharibədən iyirmi beş il keçəndən sonra Türkmən tarixçisi Roza Bazarova
general haqqında yazdığı monoqrafiyasında ilk dəfə etiraf etmişdir ki, general
Yaqub Quliyev azərbaycanlıdır. Tarixçi R.Bazarova 1970-ci il yanvarın 25-də
«Ədəbiyyat və sunqat» qəzetində monoqrafiyadan bir parçanı dərc etdirmişdir.
Tarixçi R.Bazarova yazır: «O, Azərbaycan torpağında – Şuşa şəhərində anadan
olmuşdur. Milliyyətcə azərbaycanlıdır. Onun həyat yolu sıravi döyüşçüdən
generaladək yüksəlmiş həqiqi insanın həyat yoludur».
Bəli, apardığımız tədqiqat və araşdırmalardan məlum olur ki, general,
doğrudan da, azərbaycanlıdır. Bizim xalqın oğludur. Sevindirici haldır ki,
türkmən tarixçisi R.Bazarova da bu faktı etiraf etmişdir. Hələ 1982-ci ildə biz
generalın Gəncədə toxuculuq kombinatında işləyən bacısı qızı Xədicə Abbasova
ilə görüşüb, ondan dayısı haqqında müəyyən faktları öyrənib, foto şəkillərini
almışdıq. O vaxtlar «Hünər» televiziya proqramında veriliş də hazırladıq…
Generalın türkmən xalqının oğlu kimi təqdim olunması və indiyədək
xalqımızın onu tanımaması səbəbsiz deyil. Qısa da olsa bu tarixçəni oxuculara
çatdırmaq borcumuzdur. Dahi rus yazıçısı Lev Tolstoy çox gözəl demişdir: «Əsl
nəşə həqiqəti kəşf etməkdə deyil, gec də olsa onu axtarıb həyata keçirməkdədir».
***
Yaqub Allahqulu oğlu Quliyev 1900-cu il yanvarın 25-də füsünkar Qarabağın
Şuşa şəhərində dünyaya gəlib. Həmin vaxtlarda Şuşada erməni-müsəlman
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qırğını başlamışdı. Aclıq, səfalət və təhlükə tüğyan edirdi. İmperiya canilərinə
arxalanan daşnaq erməniləri havadanlarından silah alıb azərbaycanlıları
qırırdılar. İnsanların üz-gözündən bədbəxtlik, fəlakət yağırdı. Güzəran Şuşada
ağır idi. Çörək qıtlığı ərşə qaxmışdı. Hamı ölümdən, aclıqdan qaçıb qurtarmaq
istəyirdi.
Həmin illəri tərcümeyi-halında təsvir edən məşhur yazıçı Yusif Vəzir
Çəmənzəminli (1887-1943) ürək ağrısı ilə yazırdı: «Çar höküməti Şuşadakı
erməni kilsəsinə məxsus əmlakı almışdı. Bizim vəqf əmlakı da alınmış və indiyə
qədər geri verilməmişdi. Bizimlə hesablaşan kim idi ki?.. Rus-yapon müharibəsi
və inqilab ixtişaşlarından istifadə edərək daşnaq firqəsi terrora başladı: günün
günorta çağı hökümət məmurlarını küçələrdə öldürməyə başladılar. Şuşada da az
adam qırmadılar.
Ermənilər bərk hazırlaşır: bol tüfəng, tapanca, patron alırdılar. Daşnak
fədailərinin əlindən şəhərdə yer yoxdur. Şuşanın iqtisadi vəziyyəti fəna olduğu
üçün sənət və işi olmayanlar çəkilib kəndlərə və başqa şəhərlərə gedirdilər.
Əhalinin ziyalısını Bakı və bir qismini də Aşxabad cəlb edirdi».
Bu bəladan qurtarmaq üçün Allahqulu kişi köçüb Türkmənistanın Mərv
şəhərinə gəldi. Onda oğlu Yaqub altıaylıq körpə idi. Az müddət burada yaşadılar.
Onlardan əvvəl Türkmənistanın şəhər və kəndlərinə xeyli Qarabağlı ailəsi köçüb
gəlmişdi. Şəhərdə dolanmaq çətin olduğu üçün Allahqulu kişi həmyerlilərinin
məsləhəti ilə köçüb Yolötən qəsəbəsində əbədi məskan saldı.
O, ailəni saxlamaq üçün torpaq aldı, tərəvəz əkib-becərməklə günü-güzəranı
xeyli yaxşılaşdı. Yolötəndə Yaqubun bacısı Badisəbə və qardaşı Qulam dünyaya
gəldi. Ailənin böyük oğlu kimi Yaqub atasına bazarda göy-göyərti satmağa
kömək edirdi. Burda nə azərbaycanca, nə də türkməncə məktəb yox idi. Ona
görə də həddi-bulluğa çatan Yaqubu atası rus məktəbinə qoydu. İlk vaxtlar oxumaq çətin olsa da, Yaqub gecə-gündüz çalışır, sinif yoldaşları ilə ayaqlaşırdı. Boş
vaxtlarını Murqab çayının sahilində rus uşaqları ilə hərbi oyunlarda keçirirdi.
Yolötən sərhəddə yerləşdiyinə görə burada çoxlu rus sərhədçiləri vardı. Yaqub da
onların uşaqları ilə dostluq edirdi. Rus dilini az da olsa öyrənə bilmişdi.
1916-cı ilin yazında atası Allahqulu kişi bərk xəstələndi, sətəlcəm olmuşdu.
Öləcəyini hiss edən kişi balalarını çağırıb vəsiyyət elədi: «Halal əməklə məşğul
olun, ananızın qayğısına qalın» - deyib bir daha yerindən durmadı.
Dolanacaq çətinləşdiyindən Züleyxa ana evdən bəzi şeyləri satmağa məcbur
oldu. Bu ağır vəziyyəti görən Yaqubun ürəyi dözmədi. Məktəbi atıb əvvəlcə
Yolötəndə, sonra Marıdakı (keçmiş Mərv şəhəri – Ş.N.) pambıqtəmizləmə zavo574
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dunda işə düzəldi. Amma sərhətçi uşaqları ilə yenə dostluq edirdi. Tez-tez hərbi
hissəyə gedir, rus sərhədçilərinin atlarını sulayır, onlara yem verirdi.
Bir gün evə həyacanla gələn Yaqub qardaşı Qulama dedi:
- Eşitdin şəhərdəki nümayişi? Çar yıxıldı. Sən anamızdan muqayat ol, mən
uşaqlarla iki-üç günlüyə Mərvə gedirəm…
Dediyi vaxtdan bir neçə gün keçdi, gəlib çıxmadı. Gəlib çıxanda anası
Züleyxa onun başında qırmızı lentli papaq, əlində tüfəng görüb mat qaldı.
- Bıy, bu ki, qurban olduğum Yaqubdur, sənə nə yaman yaraşır, ay bala, bu
paltar – deyə, anası sevincək onu qucaqladı, o üz, bu üzündən dönə-dönə opdü.
Bu nə deməkdi, ay oğul?
- Mən daha qızıl qvardiya əsgəriyəm, ana! – deyib qımışdı.
Qonum-qonşular da bu qaraşın, suyu şirin gənc əsgərə həsədlə baxırdı.
Yaqub Quliyevin hərbi həyatı həmin gündən başladı.
***
1918-ci ilin yazında Mərv şəhərində orduya yeni gələnlər üçün iki aylıq hərbi
kurs açılır. Hərbi işə güclü marağı olan Yaqub Quliyev əlaçı əsgər olduğuna görə
həmin kursa oxumağa göndərilir. O, burada hərbi təlimlər keçir, müxtəlif
silahları həvəslə öyrənir.
Yenidən rotaya qayıdan Yaqub ağqvardiyaçılara qarşı döyüşlərdə iştirak edir.
Həmin illərdə onunla birgə xidmət edən S.Skoroboqatov sonralar Yaqub
haqqında yazırdı: «Ordu sıralarında sinfi düşmənlərə qarşı cəsarətlə döyüşən
qravdiyaçı Yaqub son dərəcə cəsur və qorxmaz idi. Bir dəfə ağqvardiyaçılara əsir
düşmüşdü. O, əsirlikdən qaçaraq Yolötənə, ordan da piyada Bayram-Əliyə gəldi
və yenidən ordu sıralarında vzvod komandiri kimi düşmənlərlə mübarizəyə
başladı. Yaqub əsirlikdən bir qrup yoldaşlarını da xilas eləyib gətirmişdi».
1924-cü ildə Yaqub Daşkənddəki Orta Asiya milli hərbi məktəbə təhsil
almağa göndərilir. Məktəbi əla qiymətlərlə bitirən Y.Quliyev orada müəllim
saxlanılır və eskadron komandiri vəzifəsinə təyin olunur. Beş ildən sonra – 1929cu ildə gənc zabit Yaqub Quliyevə daha mühüm vəzifə tapşırılır. O, ikinci
Türkmənistan süvari alayının nəzdindəki hərbi məktəbin rəisi təyin olunur.
General Yaqub Quliyevin haqqında yazılan çoxsaylı xatirələrlə, istər Orta
Asiya dövrü, istərsə də Böyük Vətən müharibəsi illərindəki fəaliyyəti ilə tanış
olanda onun igidliyinə və peşəkar hərbiçiliyinə heyran qalmamaq mümkün
deyil. Cəmi qırx iki il ömür sürmüş istedadlı sərkərdə əsgər və zabit heyəti
arasında böyük nüfuza malik olub.
Otuzuncu illərdə Yaqub Quliyevin komandalıq etdiyi eskadron Qızıl-Arvatda,
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Qara-Qum səhrasının ənginliklərində, Ağ-Zila çöllərində, Qırx quyu ərazisində
basmaçılara və ağqvardiyaçı tör-töküntülərinə qarşı müvəffəqiyyətli
əməliyyatlar aparıb.
1932-ci ildə Yaqub ikinci Tükmənistan süvari alayının qərargah rəisi təyin
olunub. Bir il sonra o, M.Frunze adına Hərbi Akademiyaya oxumağa göndərilib.
Deməli, Orta Asiya komandirləri arasında ilk ali hərbi təhsil alan həmyerlimiz
Yaqub Quliyev olmuşdur.
Akademiyada Yaqub Quliyevin keçmiş kursant dostu, general-mayor Mixail
Qryaznovun xatirəsindən:
Otuz il əvvəl Hərbi Akademiyada Yaqub Quliyevlə birgə təhsil almışam. O,
qrupumuzun starşinası idi. Yaqub yaxşı oxuyurdu. Bacarıqlı komandir idi. Ona
görə də təlim qrupumuzun rəisi general Pavel Alekseyeviç Kuroçkin Yaqub
Quliyevi həmişə bizə nümunə göstərirdi. Həsas, təvazökar gənc komandirə hamı
hörmət edərdi. İlk baxışdan sakit görünən qaraşın zabit təlim qrupları arasında
keçirilən yarışlarda od-alova dönərdi. Onun başçılıq etdiyi eskadron həmişə birinci yeri tuturdu. Yaqub geridə qalan kursantlara elə kömək göstərirdi ki, o özünü
təhqir olunmuş hesab etməsin.
Elə dostluğumuzun təməli də akademiyada oxuyanda qoyuldu, çətinliyə
düşəndə Yaqub həmişə köməyimə çatardı. 1936-cı ilin payızında təhsilimizi başa
vurduq. Moskvada keçirilən paradda iştirak elədik. Yadımdadı, 1936-cı ilin
noyabr ayında ayrıldıq. Yaqub özünün Qafqaz qılıncını mənə hədiyyə verdi: «Al,
- dedi, yadıgar qalsın ki, xatırlayasan. Amma unutma ki, dədə-baba Vətənimin əl
işidir. Qafqazdandır». O, qılıncı indi də evimdə saxlayıram. Ordu sıralarında
xidmətdə olanda dostum az olmayıb. Yaqub Quliyev onların arasında xüsusi yer
tutur. Belə dostun itkisi çox ağır olur. Heyif, çox heyif ki, nə qələbəni gördü, nə
də qocaldı. Qırx iki yaşında istedadının çağlayan vaxtı həlak oldu…
***
Sovet İttifaqı Marşalı Qeorgi Jukov da qeneral Yaqub Quliyevi müharibədən
çox sonra xoş sözlərlə xatırlayırdı. «Sovet Türkmənistanı» qəzetinin müxbiri
Boris Paromanovski ilə müsahibəsində Stalinqrad uğrunda döyüşlərdə faşistlərin
darmadağın edilməsində Türkmən döyüşçülərinin iştirakından danışan görkəmli
sərkərdə bildirmişdir ki, onların sırasında çox qabiliyyətli komandir, sonrakı
döyüşlərin birində qəhrəmancasına həlak olmuş general-mayor Yaqub Quliyev
da var idi («Sovet Türkmənistanı», 1966, 8 dekabr).
1941-ci ilin may ayında polkovnik Yaqub Quliyev Orta Asiyadakı şöhrətli
iyirmi birinci süvari diviziyasının komandiri təyin oldu. İyulun 14-də Baş
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Qərargahdan əmr gəldi: diviziya eşalonlara dolub, cəbhəyə yola düşdü. Qatar
Orta Asiya torpağını arxada qoyub Qərbə doğru irəliləyirdi. Faşistlər Bryanskini
və Oryolu bombalayırdılar. Baş komandalığın sərəncamı ilə onun diviziyası
cəbhə komandanlığının sərəncamına verilmişdi. Onlar Suraj şəhərinin iyirmi
kilometrliyindəki meşədə yerləşdirildi. Kəşfiyyat xəbər gətirmişdir ki,
diviziyanın irəliləyəcəyi istiqamətdə düşmənin güclü tank və mexanikləşdirilmiş
qrupları yerləşir. Polkovnik Yaqub Quliyev düşmənlə üzbə-üz döyüşə girməyi
məsləhət gömədi: ancaq düşmənin kiçik bölmələrini mühasirəyə alıb qəfil zərbə
ilə onları məhv etmək olardı.
Tez-tez faşist təyyərələri alçaqdan uçur, diviziyanın yerini öyrənməyə
çalışırdı.
Generalın döyüşçü dostu, podpolkovnik Aleksandr Kibalnikovun
xatirəsindən:
«Meşədə gizlənməyimizə baxmayaraq düşmənin qırıcı təyyərələri tez-tez
diviziyamızı atəşə tuturdu. Ağır dəqiqələr idi. Düşmənin qırıcısı növbəti dəfə
hücum edəndə Yaqub özü yaxınlıqdakı əl pulemyotunun arxasına keçib faşist
təyyərəsinə atəş açdı. Arxadan gələnlər atəşi görüb dərhal geri döndülər.
Komandir Yaqub Quliyevin bu şücayəti bizim süvariləri cəsarətə gətirdi. Bir az
aralanan düşmən təyyərəsi tüstülənə-tüstülənə meşəyə düşüb partladı. Bu,
vurduğumuz ilk düşmən təyyərəsi idi.
Bizim diviziya Roslavla gedən yolla irələyirdi. Avqustun 2-də gecə saat üçdə
kəşfiyyatçılardan məlumat gəldi: Kriçyov-Roslavl şosesi ilə general Quderianın
qoşununun 24-cü tank korpusu irəliləyir.
Yarım saat keçər-keçməz diviziyamız düşmənlə üz-üzə gəldi. Möhkəm
vuruşma oldu. Bu, bizim ilk əsil döyüşümüz idi. Diviziyamız böyük itki versə
də, döyüş müvəffəqiyyətlə keçdi. Bizim diviziya düşmənin sürətlə irəliləyən 24cü tank korpusunu bir sutkadan çox ləngitdi, bir neçə tankını məhv etdi.
Döyüş qabiləyyətini, təcrübəsini və xidmətlərini nəzərə alaraq, Bryansk
cəbhəsinin Hərbi Şurası polkovnik Yaqub quliyevi 21-ci, 52 və 55-ci süvari
diviziyalarından təşkil olunmuş birləşmiş süvari qrupuna komandir təyin etdi.
Bu birləşmiş süvari qrupu xüsusi hərbi əməliyyatları həyata keçirmək üçün
yaradılmışdı və biz sonralar Yampol və Oryol şəhəri uğrunda döyüşlər apardıq».
***
Polkovnik Yaqub Quliyevin 21-ci Dağ-süvari diviziyası müharibənin ilk
aylarından Belorusiyanın meşəli və bataqlıq ərazilərində vuruşaraq alman-faşist
qoşunlarına sarsıdıcı zərbələr endirmişdir.
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Bu müvəffəqiyyətli əməliyyatların şahidi olan Sovet İttifaqı Marşalı Sergey
Semenoviç Biryuzov sonralar «Toplar atəş açmağa başlayanda» hərbi
memuarlarında general Yaqub Quliyevin döyüş fəaliyyətindən və insani
keyfiyyətlərindən geniş söhbət açıb.
Marşal yazır: «O zaman 21-ci Dağ-süvari diviziyası Orta Asiya Hərbi
Dairəsindən cəbhəyə yenicə gəlmişdi. Diviziyaya qarabəniz, qaragöz, çox cəld
və cəsur polkovnik Yaqub Quliyev komandanlıq edirdi. Quliyevin qarşısına
tapşırıq qoyulan kimi o dərhal dedi:
- Bircə bu bataqlıqdan açıqlığa çıxsaydıq… Orda heç nədən qorxumuz olmaz.
Bu döyüşlərdə biz süvarilərlə dostlaşdıq. Məlum oldu ki, onlar vətənpərvər və
yaxşı yoldaşlardır. Bu dostluq döyüşlər arası fasilələrdə yox, döyüşün çətin
anlarında özünü xüsusilə göstərirdi. Mən cəsur döyüşçüləri və onların komandiri
polkovnik Yaqub Quliyevi indiyədək minnətdarlıqla xatırlayıram».
1942-ci il yanvarın axır günlərində polkovnik Yaqub Quliyevi Moskvaya
çağırıb, onu Dördüncü Türküstan süvari korpusunun müavini təyin etdilər.
Həmin il fevralın 11-də ona SSRİ Xalq Komissarları Sovetinin əmri ilə general-mayor rütbəsi verilmişdir.
Onu da xatırladaq ki, Böyük Vətən müharibəsi illərində ilk dəfə generalmayor rütbəsi ilə təltif olunan Yaqub Quliyev olmuşdur. Həmin il noyabrın 10da Heybət Heybətov, 1944-cü il fevralın 9-da Tərlan bəy Əliyarbəyov və 1944cü il martın 13-də isə Həzi Aslanov general mayor rütbəsinə layiq görülmüşlər.
***
Cəbhələrdə vəziyyət ağırlaşmışdı. Ölkənin içərilərinə soxulan faşist ordusu
geniş Don çöllərini keçib Stalinqrada can atırdı. Yaqub Quliyev də həmin
cəbhəyə göndərildi.
1942-ci il noyabrın 19-da general-leytenant Timofey Şapkinin və generalmayor Yaqub Quliyev düşmənin arxasına keçib qəflətən zərbə endirmək üçün
neçə yuxusuz gecələr keçirərək həlledici hücuma hazırlaşdılar. İlk hücum çox
uğurlu oldu. Süvari korpusu Abqanerovo stansiyasını, Aksay şəhərini və xeyli
yaşayış məntəqəsini düşməndən azad etdi. Həmişə cəbhənin ön xəttində olan
general Yaqub Quliyev cəsurluğu, misilsiz şücaəti ilə süvarilərinə şəxsi nümunə
göstərirdi.
Dördüncü süvari korpusun komandiri general-leytenant T.T.Şapkinin
imzaladığı təltif təqdimatında qeyd edilir: «General-mayor Yaqub Quliyev ən
təhlükəli sahələrdə olaraq, özünün cəsarəti və igidliyi ilə komandir və
döyüşçüləri qəhrəmanlığa ruhlandırmışdır. 23 noyabr 1942-ci ildə general Yaqub
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Quliyev şəxsən döyüşçülər sırasında olmuş və onları Solyanıy kurqanını ələ
keçirməyə irəli aparmışdır. Vəziyyət bunu tələb edirdi və Solyanıy kurqanı
alınmışdı. General-mayor Yaqub Quliyev 222-ci süvari alayını düşmən üzərinə
aparmışdır. Tank döyüşlərində artilleriyanın atəş mövqelərində olaraq
artilleriyaçıların uğuruna kömək etmişdir. Alman işğalçıları ilə mübarizədə
Stalinqrad cəbhəsi komandanlığının fərdi tapşırığını yerinə yetirdiyinə görə və
bu zaman döyüş meydanında şəxsi igidlik və cəsarət nümayiş etdirdiyinə görə,
general-mayor Yaqub Quliyev «Qırmızı Bayraq» ordenilə təltif olunmağa tam
layiqdir».
Beşinci Zərbə ordusunun tərkibində həmin günlərdə iki mərd həmyerlimizin
süvariləri Kotelnikova rayonunda yanaşı vuruşurdu: podpolkovnik Həzi
Aslanovun tank alayı və general Yaqub Quliyevin komandir müavini olduğu
dördüncü süvari korpusu.
Dekabrın 16-da quduzlaşmış Manşteyn qoşunları Hitlerin köndərdiyi
«Pələng» tanklarına arxalanıb inadkarlıqla vuruşurdular. Onların məqsədi
feldmarşal Paülüsun qoşunlarını mühasirədən qurtarmaq idi. Nəyin bahasına
olursa-olsun düşmənin bu niyyəti pozulmalı idi. Bu tapşırıq 4-cü süvari korpusun əsgər və zabitlərinə də verilmişdi. Onlar general R.Malinovskinin 61-ci
Qafqaz diviziyası gələnədək zirvəni müdafiə edib əldə saxlamalı idilər. Bu
döyüşlər zamanı general Yaqub Quliyev cəbhənin lap ön xəttində vuruşurdu.
Stalinqrad cəbhəsində qəti qələbəyə az qalmış – 1942-ci il dekabrın 22-də
faşistlərin atdığı top gülləsi mərd general Yaqub Allahqulu oğlu Quliyevi ölümcül yaralandı. Mərd Azərbaycan oğlu və «Türkmən ulduzu» kimi şöhrət
qazanmış Yaqub Quliyev Volqa sahilində əbədi yuxu tapdı. Onun rəşadəti
ölümündən sonra da dövlət tərəfindən yüksək qiymətləndirildi. Təəssüf ki, Lenin
ordenini sinəsində gəzdirmək generala qismət olmadı.
Xalqımızın mərd oğullarına sevgi və məhəbbət bəsləyən, Sovet İttifaqı
Marşalı Sergey Biryuzovun səmimi sözləri yada düşür. Stalinqrad döyüşlərinin
iştirakçısı olan marşalın Həzi Aslanov haqqında da ürək açan sətirləri var. Marşal
general Yaqub Quliyev və onun döyüşçülərinin qəhrəmanlığı haqqında yazır:
«Bizdən ön cəbhədə olan 51-ci ordunun hissələri bir neçə gün idi ki, gecələr də
arası kəsilməyən döyüşlərdə iştirak edirdilər. Sağ qonşumuzun – beşinci zərbə
ordusunun vəziyyəti xüsusilə ağır idi. Həmin orduya daxil olan dördüncü süvari
korpusu böyük itkilərə məruz qalmışdı. Onlar Şərqə tərəf çəkilmişdilər. Süvari
korpusunun bir neçə komandiri həlak olmuşdu. Korpus komandirinin müavini
general-mayor Yaqub Quliyev ölümcül yaralanmışdı. O, mənim Bryansk
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cəbhəsində döyüş yoldaşım idi. Mehriban insan, qayğıkeş komandir kimi şöhrət
qazanmışdı. Yadımdadır, Belorusiyada olanda o, operativ sahəyə çıxmağa,
süvarilərə məxsus tərzdə vuruşmağa can atırdı. Süvarilər Vətəndaş müharibəsi
illərində olduğu kimi, böyük rol oynaya bilmədiklərinə baxmayaraq, general
Yaqub Quliyev kimi komandirlərin sayəsində hitlerçi işğalçılara qarşı sovet
xalqının mübarizəsində misilsiz hünərlər köstərmişlər. Stalinqradın Mamay
təpəsində digər iştirakçılarla birlikdə mərd və heç vaxt unudulmayan general
Yaqub Quliyevin də adı qranit lövhə üzərində həkk olunmuşdur».
***
İstefada olan general-leytenant Həsən Laqustanoviç Xaraziya 1984-cü ildə
nəşr olunmuş «Mərdlik yollarında» kitabında döyüş yoldaşı general Yaqub
Quliyevi unutmamışdı. Müharibədən əvvəl o, iyirmi birinci Dağ-süvari
diviziyanın tərkibinə daxil olan alayların birində mayor rütbəsində qərargah rəisi
vəzifəsində xidmət edirdi. Həsən Xaraziya yazır: «1941-ci il iyunun əvvəlində
diviziya komandiri general Aleksey Semyonoviç Jadov yeni təyinat aldı, onun
yerinə isə dairə qərargahında idarə rəisi olan Yaqub Quliyev təyin olundu. Bəli,
belə əvəzlənmə A.S.Jadovla ayrılığın acısını müəyyən dərəcədə azaldırdı. Bizim
çoxumuz polkovnik Yaqub Quliyevi tanıyırdıq və hörmət edirdik. O, millətcə
türkmən (!? - Ş.N.) idi, 1900-ci ildə Azərbaycanda anadan olmuşdur. Yaqub
Allahqulu oğlu Quliyev A.S.Jadova layiqli əvəz idi. Bu bizi ruhlandırırdı»
General-leytenant Həsən Xaraziya xatırlayır ki, diviziyanın yeni komandiri
ciddi və tələbkar idi, lakin yumor hissindən də məhrum deyildi. Diviziyanın
cəbhəyə göndərilməsindən bəhs edərkən o, belə bir epizodu yada salır: «Budur,
çoxdan gözlədiyimiz gün çatdı. Eşelonlara yüklənmə ərəfəsində alaya polkovnik
Yaqub Quliyev gəldi. O, alayın şəxsi heyət və hərbi texnika ilə
komplektləşdirilməsini diqqətlə yoxladı, süvarilərin əhval-ruhiyyəsilə
maraqlandı. Sonra şəxsi heyəti toplamağı əmr etdi. Onun ürəkdən gələn sözləri
indiyə kimi yadımdadır: «Yoldaşlar! Partiya, dövlət və xalq qarşısında verdiyimiz andı icra etmək vaxtı, sovet silahını şöhrətləndirmək zamanı çatıb. Qüdrətli
sosialist Vətənin layiqli övladları olun». Sonra Yaqub Allahquliyeviç
komandirlərə yaxınlaşıb dedi: «Nəhayət, dostlar, bizim zamanımız yetişdi.
Vətəni qorumağa gedirik!». Hər yandan:
- Yoldaş polkovnik, bizi hara göndərirlər? Hansı cəbhəyə? - sualları səsləndi.
- Bax bunu indi deyə bilməyəcəyəm, özünüz başa düşürsünüz, hərbi sirdir, diviziya komandiri Yaqub Quliyev gülümsədi. Və zarafatla dedi:
- Onu bilin ki, maşinist yolu yaxşı tanıyır, hara lazımdır çatdıracaq».
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***
1990-cı ildə Moskvada «Hərbi memuar» seriyasından nəşr olunmuş bir kitab
aldım. Dörd yüz səksən səhifəlik kitabın müəllifi, Ordu generalı, Sovet İttifaqı
Qəhrəmanı, professor S.P.İvanovdur. Kitabda general həmyerlimiz Yaqub
Quliyevin foto-şəkilini və döyüş qəhrəmanlığından səhifələri oxuyub sevindim.
Stalinqrad döyüşlərindən alli il keçməsinə baxmayaraq ordu generalı iki
həmyerlimizin – Yaqub Quliyevin və Həzi Aslanovun qəhrəmanlığını hələ də
unutmayıb. Yeri gəlmişkən, general Yaqub Quliyevin haqqında xatirə yazan rus
generallarından yalnız Semyon İvanov onun türkmən yox, qafqazlı olduğunu
bildirir.
«…Şimal qrupuna rəhbər təyin etməkdə komandanlığın fikirləri hacalandı,
Ordu komandanı general A.M.Qorodnyanski oraya 307-ci atıcı diviziyanın
komandiri polkovnik Q.S.Lazkonu, amma Qərargah rəisi general-leytenant
A.V.Petruşevski, general Y.A.Quliyevi təyin etməyi məsləhət gördü. Müzakirə
zamanı general Yaqub Quliyevin daha bacarıqlı olmasını yüksək rütbəli zabitlər
xüsusi qeyd etdilər.
Faktiki olaraq ordu komandanının müavini vəzifəsini icra edən Yaqub
Quliyevin namizıdliyində dayandılar. Ona görə ki, onun belə birləşmələrə
rəhbərlik etmək təcrübəsi vardı. General Yaqub Quliyev əvvəllər 21, 52 və 55-ci
süvari diviziyalarının tərkibində olan qruplara rəhbərlik etmişdi. On üçüncü
ordunun veteranı olan Yaqub Quliyev çox səciyyəvi xüsusiyyətlərə malik idi. Bu
ehtiraslı qafqazlının qarabəniz sifətini kömür kimi qara və ağıllı gözləri daha da
işıqlandırırdı. Demək olar ki, onun bütün həyatı alovlu və ehtiraslı keçmişdir.
Onun kasıb kəndli ailəsindən olmasına baxmayaraq qırx ildən bir qədər artıq
ömründə çox əziyyətlər görmüşdü.
On səkkizinci ilin baharından öz həyatını Qızıl Ordu ilə həmişəlik
bağlamışdır. O, Xəzəryanı cəbhədə ağqvardiyaçılara və ingilis
müstəmləkəçilərinə qarşı cəsarətlə döyüşmüş, sonralar isə Qaraqum səhralarında
basmaçılarla mübarizədə polad kimi bərkimişdi. Cəsarət və hünərinə görə
ordenlə təltif olunmuşdur. Müharibədən əvvəl M.V.Frunze adına Hərbi
Akademiyanı və Baş Qərargahın nəzdində olan Hərbi Akademiyanın
təkmilləşdirmə kursunu da müvəffəqiyyətlə bitirmişdir.
Böyük Vətən müharibəsinin ilk günündən on üçüncü ordunun tərkibində olan
İyirmi birinci Dağ Süvari diviziyasına komandanlıq etmişdir. General Yaqub
Quliyevin süvariləri düşmənə cəsarətli və sürətli zərbələr vurmuşdur.
Ordu komandanı, general A.M.Qorodnyanski əmr etdi ki, nəyin-bahasına
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olur-olsun gələcək əks zərbələr naminə əlverişli mövqeləri itirməmək üçün
düşmən qoşununun Şimal istiqamətində irəliləməsinə yol verilməsin. Məhz bu
zaman general Yaqub Quliyevin əla döyüş keyfiyyətləri üzə çıxmışdır.
Hitlerçilərin Şimal həmlələrinin qarşısını almaq üçün ordu komandanı Yaqub
Quliyevə Trosno istiqamətində düşmənə zərbə vurmağı əmr etmişdir. General
Y.Quliyev qısa vaxtda bu hücumu təşkil edib, müvəffəqiyyətlə başa çatdırmışdır.
Bundan əlavə Quliyevçilər düşmənin atəş məntəqələrini, tankların çoxluq təşkil
etdiyi yerləri aşkar etmiş və onlara sarsıdıcı zərbələr vurmuşlar. Bu da yalnız
Quliyevçilərə deyil, bütöv cəbhə üçün əlverişli şərait yaratdı.
İyirmi birinci süvari diviziyasının qəhrəmanlıqla həlak olmuş döyüşçülərinin
şərəfinə Ponyatovka stansiyasında əzəmətli abidə qoyulmuşdur. Quliyevçilər
general Yaqub Quliyevin qeyri-adi sərkərdəlik bacarığı ilə hər yerdə, hər
cəbhədə qəhrəmanlıqla vuruşmuşlar. Onlar bu şərəfə layiqdilər.
Şəxsən mən general Yaqub Quliyevin bir çox döyüşlərdə fərqləndiyinin şahidi
olmuşam. Heç təsadüfi deyil ki, o, Qırmızı Bayraq ordeninə, general-mayor
rütbəsinə layiq görülmüşdür. Dördüncü süvari korpusunun komandir müavini
kimi yüksək vəzifə tutmuşdur. Əsasən onun Orta Asiya respublikalarının
əhalisindən təşkil olunmuş döyüşçüləri hitlerçilərə qarşı böyük cəsarətlə
vuruşurdular. 1942-ci ilin dekabr ayında altmış birinci süvari diviziyasının ön
döyüş xəttində qəhrəmanlıqla vuruşan general-mayor Yaqub Quliyev Stalinqrad
ətrafı döyüşlərin birində ölmcül yaralandı. Həlak olandan sonra Lenin ordeni ilə
təltif olundu».
***
Süvari general-mayoru Yaqub Quliyev haqqında oçerki yazıb qurtaranda
vaxtilə özüm üçün tərtib etdiyim «Çox bilmək istəyənin dəftəri» adlı qeydlər
kitabçamı vərəqlədim. Dəftərdə xalqımızın görkəmli ziyalıları, sərkərdələri
haqqında nadir faktları, müdrik fikirləri toplamışam. Üç eloğlumuz haqqında
nə vaxtsa yazdığım belə bir qeydə rast gəldim.
- Taciklərin ilk qəzetlərinin naşiri və redaktoru Mirzə Cəlal Yusifzadədir
(1862-1931);
- Özbəklərin ilk xalq şairi, professor Maqsud Məsum oğlu Şeyxzadədir
(1908-1967);
- Türkmənlərin ilk generalı Yaqub Allahqulu oğlu Quliyevdir (1900-1942).
Türkmənistanda general Yaqub Quliyevin xatirəsi əbədiləşdirilib. 1960-cı
ilin aprel ayında Marı şəhər bağında ona bürünc heykəl qoyulub, muzey
açılıb. Onun adına küçə və kolxoz var. Türkmən xalqı onu öz oğlu kimi qəlbən
582

ЭЦЛЛЯЛЯНМИШ АЗЯРБАЙЪАН ЭЕНЕРАЛЛАРЫ

sevir, ona bizim ulduzumuz və Türkmən ulduzu fəxri adı veriblər. Orduya gedən
çağrışçılar generalın heykəli önündə andiçmə mərasimi keçirirlər.
Türkmənistanda onun adı cəsarət rəmzinə dönüb.
İnanırıq ki, süvari generalı Yaqub Quliyevin adı təkcə Türkmən xalqının yox,
bundan sonra həm də doğma Azərbaycan xalqının ümid simvoluna çevriləcək.
Xalqımızın hərb tarixində adı iftixarla çəkiləcəkdir.
Görədil – 14 oktyabr 2010-cu il
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“СЯМЯD БЯЙ НАМЫНDА БИR KИШИ ЭЮRDЦМ”
Борчалы елиндя бир шяхси иззят,
Эедиб гоъа кюйдя хош цлфят эюрдцм.
Ашыг ШEНЛИK
(1853-1912)

Q

янсялярин йанында автобусдан
дцшдцк. Qаранлыгда миниб,
гаранлыгда да дцшдцйцмцзя эюря сярнишинлярдян щеч бири бизи танымырды. Сойуг, чискинли декабр щавасында щамы
евиня, исти оъаьына даьылышды. Чюлдя галан икимиз олдуг. Эениш бир проспектин
башында дайаныб Аьанын евини сорушмаьа адам ахтардыг. Йол йолдашым
Мащмуд ями яллинъи иллярдя бурада
мцяллим ишлямишди. Ютцб-кечян иллярин
дяйишиклийи, цстялик дя ахшамын сазаьы,
тор гаранлыьы ону да чашдырмышды. Инсъинс олмайан йад кцчядя щара истигамят эютцрмяйя чятинлик чякирдик. Архадан эялян айаг сяслярини ешидиб эерийя дюндцм. Ики няфяр дцшмян дилиндя
Сямяд аьа Дашдямир аьа оьлу Гасымов
няйинся гарасынъа дейиня-дейиня ютцб
(1820-1880)
кечди. Мащмуд ями тяяссцфля:
- Яйя, онлардан нийя сорушмадын? - деди.
- Онларын эюстярдийи йолдан хейир тапмарыг, - дедим.
- Нийя?
- Eрмяниъя данышырдылар...
- Я, бу гырылмышлары щяля бурдан рядд елямяйибляр?
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Qарасына проспект бойу бир аз ирялилядик. Саь тяряфя дюнян йолун башланьыъында, ики йцк машынынын ишыьында доьма дилимиздя данышыг ешидяндя ейнимиз ачылды.
Мащмуд ями иряли дуруб;
- А гардашлар, - деди, - Аьанын евиня йол щардан дюнцр?
- Dцз эялмисиниз, еля бу кцчядир, - дедиляр, - одей, дарвазасына дцшян эур
ишыг Аьанын мцлкцдцр.
Qазахдан та Сарвана /индики Марнеули - Ш.Н./ кими Мащмуд ями мяня
Dашдямир аьа Rцстям аьа оьлу Pашайев вя онун нясли-няъабяти щаггында
данышмышды. Dемишди ки, Борчалы мащалында щамы она “Аьа” дейя мцраъият
едир. Мяня ляззят верян дя йол сорушдугларымызын ъавабы олду. Онлар демядиляр ки, щансы аьа...
Аьанын эюрцшцня эетмякдя ики мягсядим варды: бири улу бабасы Сямяд аьа
щаггында олан ящвалатлары ешитмяк, бири дя онун ана тяряфдян Сямяд Вурьунла гощумлуьуну юйрянмяк.
Eвя чатщачатда Мащмуд ями деди ки, кеф бундады, эедяк эюряк Аьа евдя йохду.
Щяйяъанымы эизлядя билмяйиб:
- Ня данышырсыныз, - дедим, - буну Qазахда десяйдин, бу сазаглы гыш щавасында, дюрд-беш машын дяйишя-дяйишя бу язиййятля эялмяздик.
- Эял эюряк, - деди, - гардашоьлу, язиййятдян кечиб, даща эялиб чатмышыг, йа
гисмят...
- Мащмуд ями, - дедим, - щаны Сарван ъамааты, щяля ахшамданды, амма
ираг олсун, еля бил кючцбляр?
- Qорбачовун ашкарлыьынын ишыьына йыьышыблар, оьул, - кюксцнц ютцрцб - Аллащ пис рящбярин евини йыхсын, - деди, - йыхаъаг да... Башыпозуглугдан бурда
оьру, гулдур чохалыб. Адам эиров апармаг, ев йармаг бу саат дябди. Она
эюря дя щамы ахшамдан оъаьынын башына йыьылыб. Бир фикир вер, гапы-пянъяря
дямир бармаглыгларла неъя бяркидилиб...
Эур ишыг дцшян дарвазайа чатыб дайандыг. Мащмуд ями:
- Ай ев йийяси, ай Аьа - дейиб бир-ики аьыз чаьырды.
Eйванын о башында гуъаьы ушаглы бир эялин эюрцндц.
- Qызым, Аьайа де, бир ешийя чыхсын.
- Аьа йохду евдя, кимди сорушан?
- Щардады? - Мащмуд яминин сяси юзц дя щисс елямядян щирсли чыхды.
- Tойа эедибди. Kимди ки, Аьаны сорушан?
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- Мяням, Мащмудам, Qазахдан эялирям...
- Бый, а Мащмуд мцяллим, сизсинизми, гой дарвазаны ачым, биръя дягигя...
***
Илащи, инсан инсана неъя охшармыш... Ата-бабаларымыз йох йердян демяйиб
ки, инсан екиз доьулур. Kяндиндя-кясяйиндя олмаса да, щардаса онун охшары, тян йарысы вар. Шян ящвал-рущиййя иля тойдан эялян Аьаны билмирям ики гардашдан щансына охшадым. Сямяд Вурьунамы, йохса Мещдихан Вякиловамы?
Бой-бохунда Мещдихан мцяллим, данышыгда, тямкиндя ися Сямяд Вурьун
иди, дип-дири гаршымда дурмушду.
- Анамын дедийиня эюря, мян сцд гощумларым Вякиловлара чякмишям.
Ики эцн гонаьы олдуьум Dашдямир аьа буну биръя дяфя тявазюкарлыгла,
щям дя ифтихарла е’тираф еляди.
- Dашдямир аьа, - дедим, - гощумун Сямяд Вурьунла эюрцшцнцз олубму?
- Олуб, чох эеъ. О да биръя дяфя. 1955-ъи илдя эцръц шаири Dавид Qурамишвилинин 250 иллик йубилейиня эялян Сямяд Вурьун вя Осман Сарывялли бизим
гоншу йазычы Щидайят Байрамовла Tбилисидя эюрцшцр. Сющбят заманы Щидайят
мцяллим дейир ки, сизин бир гощум Сарванда бизимля гоншудур. Сагурамойа
йубилей шянлийиня эедян Сямяд Вурьун Щидайят мцяллимя дейир ки, бизим гощума салам сюйля, дейнян, онун эюрцшцня эяляъям.
Бир эцн хябяр эялди ки, Сямяд Вурьун вя Осман Сарывялли Фахралы
кяндиня эедибляр, сабащ Сарвана эяляъякляр. Он-он беш киши машынлара миниб Qызылщаъылы йолунда онлары гаршыламаьа эетдик.
Щамымыз ъярэя иля дурмушдуг. Машындан дцшян шаирляр щамы иля ял тутуб кечирдиляр. Сямяд Вурьун мянимля эюрцшцб дайанды, цзцмя диггятля бахыб:
- Бизим гощум сян оларсан? - деди.
- Бяли, - дейян кими голларыны ачыб мяни гуъаглады. Юпцшдцк, кюврялдик. Нийя кюврялдик, бу эцнядяк юзцм дя билмирям. Онун од кими исти, хястящал няфясини инди дя цз-эюзцмдя щисс едирям. Шаир бир аддым эери атыб мяня башдан-айаьадяк бир дя бахды: - Айя, - деди, сян еля мяним эянълийимсян ки, гоъа Сямяд
Вурьунла цзбяцз дурубсан.
Qонаглары Щидайят мцяллимин евиня апардыг. О, яввялъядян щазырлыг эюрмцшдц. Чцнки Щидайят мцяллим мяня демишди ки, сизин аиля иля чох марагланыр, ананла эюрцшмяк истяйир. Мян нисбятян ъаван олдуьумдан онларла чох
да щямсющбят ола билмирдим. Йемяк-ичмяк башланды. Eля биринъи бадяляр галдырыланда Сямяд Вурьун щисс еляди ки, бизим евдя дейил. Онда деди:
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- Ичин, нуш олсун. Беля чыхыр ки, мян бурайа Щидайятин евини эюрмяйя эялмишям, гощумумун йох...
Dуруб бизя эялдик. Анамла эюрцшцб юпцшдц. Йанашы отуруб хейли сющбят
еляди.
- Ай Фатма ханым, - деди, - билирсян сян кимя охшайырсан?
- Билирям, нийя билмирям, сянин нянян, мяним дя халам Аша гарыйа.
- Иъазя вер, сяни бир дя юпцм. Сяни эюрдцм, еля бил рящмятлик нянямля эюрцшдцм. Tорпаьы саны йашайасан, - сонра цзцнц мяълисдякиляря тутуб: - Щя,
достлар, - деди. Аллаща шцкцр ки, юзцмцн аьалыг евиня гонаг эялдим. Инди юзцмц бурда ращат щисс едирям.
Бизим райком катиби Сямядя гыйьаъы бахыб кинайя иля:
- Ня аьабазлыгдыр, - деди, йолдаш Вурьун, аьайнан, бяйнян чохдан гуртармышыг.
Сямяд тяфяррцнъля она баха-баха:
- Йолдаш, - деди, - сян щансы вязифядя ишляйирсян?
Бир йалтаг дярщал:
- Бизим райком катибидир, - деди, - Сямяд мцяллим.
Сямяд Вурьун ити вя сярт бахышларыны катибдян йайындырмадан:
- Dанышыьындан вя щярякятляриндян демагог адама охшайырсан. Tясадцфян бизим аьалыьымызы йухарылара йазмазсан ки...
- Йазардым, шаир, ня габилиййятим, ня дя дяфтяр-гялямим йохду.
Сямяд Вурьун эур вя шагараг сясля:
- Айя, онда чалын ойнайаг, - деди, - райком катибиниз савадсыз чыхды.
Бу, Сямяд Вурьунун бизя биринъи вя ахырынъы эялиши олду.
***
Dашдямир аьанын ана бабасы Щясян бяй Яфяндийев 1905-ъи илдя Санкт-Pетербургда университет битирир. Rус гызы иля евляниб Салащлыйа гайыдыр.
Атасы Муса яфянди оьлунун эавур гызына евляндийиня бярк ясябиляшир. Ювлад кими ону вярясяликдян мящрум едир. Щирслянян ата:
- Чых, - дейир, - мяним евимдян, кяндимдян. Сян мяним пак евимя гара
лякя салдын. Eлдя-обада мяни рцсвай елядин.
Оьлу Щясян йалвар-йахарла биръя эеъя галмаьа рцсхят истяйир. Аллащын гязябиндянми, йохса тярсликдянми эеъя от тайасы учур, арыг бир ъамыш алтда галыб юлцр.
Муса яфянди щарай салыб:
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- Оьлум кафир гызы алдыьына эюря евимя бяла эялди, - дейиб Щясяни евдян говур.
Tцркмянистана эедян Щясян бяй 1908-ъи илдя илк дяфя Ашгабадда рус-татар мяктяби ачыр. 1937-ъи илдя Али Tящсил Назирлийиндя йцксяк вязифядя ишляйян
Щясян бяйи няслян аьа олдуьуна эюря эцлляляйирляр. Онун цч оьлу - Аман, Искяндяр вя Ъавад инди дя Ашгабадда йашайыр. Няслин бир голу да орада давам едир.
Отузунъу илдян башлайараг, Dашдямир аьанын Qасымлы няслиня чох зцлмляр
олуб. Щяр ики тяряфдян - ана вя ата тяряфиндян няслян аьалыг олдуьуна эюря
онлары Борчалыда “халг дцшмяни” кими гялямя верибляр. Арада су буландыранларын, йалтаг вя бугялямунларын ялиня эирявя дцшцб. Чуьулларын фитвасы иля
1930-ъу илдя атасы Rцстям аьа, ямиси Искяндяр аьа эцлляляниб. Ямиляри Шями
вя Балабяй ися сцрэцн олунуб.
- Няслимизин башы папаглыларынын щамысыны йыьышдырдылар. Мян 1944-ъц илдя
эцъ-бяла иля Сарван Dювлят Банкында шаэирд кими ишя дцзялдим. Бир ил яввял
бабам Сямяд аьанын фотошяклини тапмышдым. Ону Аша няням горхудан щяйятимиздя дашын алтында басдырмышды. Бир аз солан шякли бярпа елятдим, башыма
бяла ачдым.
Qоншулардан кимся НKВD-йя хябяр верир ки, aьa нявяси Dашдямир бабасы Сямяд аьанын шяклини сахлайыр. Эеъя саат икидя гапымыз чох кобудъасына
дюйцлдц. Qапыны ачан кими дюрд няфяр ичяри сохулду. Pодполковник Pарикйан, Оруъ Мяммядов, милис Эюйц Заманов, Молла адлы бириси дя Qызыл-Щаъылыдан иди. Оруъ ичяри эирян кими:
- Яйя, кюпяк оьлу, - деди, - Сямяд аьанын шякли щардады?
- Нийя сюйцрсян, - дедим, - шякли истяйирсян бу саат верярям.
Kамоддан шякли тапыб вердим. Qяфилдян солдат кямяри иля сол эюзцмцн цстцня вурдулар. Сянтярляйиб камоддан тутдум. Йыхылмадым, щансыса: “кюпяк
оьлунда доьрудан да аьа эцъц вар” - деди. Ямялли-башлы эейинмяйя гоймадылар. Машына басыб Tифлися апардылар. Ики эцн сорьу-суал елядиляр. Eля сяняд
дцзялтмишдиляр ки, эуйа мян щюкумят чеврилиши елямяйя щазырлашырам. Бир эеъя
“ряисин гябулуна” - дедиляр. Цч няфяр отурмушду; йухары башда эенерал Rапава /миллятъя мегрел иди/, майор Kаранидзе вя Начгебиа да йанында.
Эенерал Rапава диггятля мяня баха-баха астадан эцръцъя деди ки, бу ки,
чох ушагдыр...
Онда мяним он дюрд йашым йениъя тамам олмушду.
Начгебиа мяни азярбайъанъа сорьу-суала тутду:
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- Щансы кянддянсян, оьлан?- деди.
- Qасымлыдан.
- Щансы нясилдян, щансы фамилдянсян?
- Аьалыг няслиндяням, - дедим. - Dяли Сямяд аьанын гардашы оьлуйам. Искяндяр аьанын да ямизадяси.
- Ишляйирсянми?
- Бяли, йеддинъи синфи битирмишям. Атам эцлляляняндян сонра долана билмядик, ишя эирдим.
- Kомсомолчусанмы, ким сяни комсомола эютцрцб?
- Бяли, Ъялал Мяммядов комсомола гябул едиб.
- Оьлан, эюрцрям чох дилли-дилавярсян, сяня бир суал веряъям, дцз ъаваб десян, ъаныны гуртарарсан...
- Анд ичирям ки, Сизя дцз ъаваб веряъям. Онсуз да мяня олан олуб. Ъаван йашында атам эцлляляниб, евимизи щюкумят алыб мяктяб еляйиб. Анамы
мяъбур елядиляр ки, йа сцрэцня, йа да айры яря эетмялисян ки, аьалыг фамилини
дашымайасан. Анамын эетдийи икинъи яри 1941-ъи илдя юлдц, дяйирманчы иди. Ондан да цч ушаг галды. Мян дя йетим баъы-гардашымы сахламаг цчцн дяйирманда ишлядим. Инди дя...
- Бяс сян билмирсян ки, кечмиш чар забитинин, аьанын фотошяклини сахламаг
олмаз? Ахы, сян комсомолчусан? . .
- Бу шякил мяним бабамындыр. Сиз дя эенералсыныз. Илляр кечиб гурулуш дяйишся, нявяниз Сизин шяклинизи сахладыьына эюря ону солдат кямяри иля башына
вуруб бищуш етсяляр, бу, Сизя хош эялярми?
Начгебиа сусду. Kюксцнц ютцрцб мяним дедиклярими эенерал Rапавайа
тяръцмя еляди. Цзцня хош тябяссцм гонан Rапава:
- Окро биъи вар - деди, йя’ни гызыл кими оьландыр. Бунунла ишиниз олмасын...
Бир капитан чаьырдылар. Dедиляр эет, бир дяст палтар эятир. Pалтары мяня эейиндирдиляр. Мяни эеъяйля апаранда туман-кюйнякля апармышдылар. Мяни эятирянляри ичяри чаьырдылар, мяня ися дедиляр ки, чюлдя эюзля. Сящяр саат алтыдан
сяккизя кими эюзлядим. Онларын дюрдц дя суйу сцзцля-сцзцля чыханда бири деди ки, мян сизя демядимми ки, бу чох ушагды, бу гядяр сяняди нийя щазырламысыныз?
Эери гайыданда мяня щядя-горху эялиб дедиляр:
- Бах ща, сяни щара апардыьымызы эяряк щеч кяс билмясин, йохса йеня... Йазылы сурятдя дилиндян илтизам вермялисян.
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Намярдлярин планларынын баш тутмамасындан айаьым йер алмышды. Бир тяряфдян дя эенерал Rапаванын “окро биъи вар” - демяйи мяни црякляндирмишди. Она эюря дя ъясарятля дедим:
- Неъя демяйим, вуруб эюзцмцн цстцнц партлатмысыныз, сабащ мян ишя чыхмалыйам. Щяля бир йохса йеня дейирсиниз...
Сящяр ишя чыханда банкын директору Щясрят Исмайылов мяни йанына чаьырды. Юзцмц сахлайа билмяйиб ушаг кювряклийи иля аьладым. Ящвалаты данышдым.
Щясрят мяни райком катиби Qочладзенин йанына апарыб деди:
- НKВD эеъя иля буну апарыб дюйцб, эюр ня кюкя салыб.
Qочладзе органа зянэ еляди. Бир аз данышыб сарысыны удмуш щалда деди ки,
щядя-горху эялирляр, дейирляр, сиз гарышмайын.
1949-ъу ил йанварын ийирми бириндя мяни йеня щябс елядиляр. Бу дяфя ня евимизи ахтардылар, ня дя шякил-зад истядиляр. Эцнащым ня иди, билмирдим.
Мяним Эиви Чапаридзе адлы бир эцръц достум варды, аталыьы Валико Лоладзе район прокурору иди. Kамерадан Эивийя мяктуб йазыб хащиш елядим ки,
аталыьына десин, мяня кюмяк елясин. Эиви эюрцш алыб йаныма эялди. Валико дейиб ки, гырх дюрдцнъц илдя мяни сийаси дустаг кими апаранда она эюря бурахыблар ки, он сяккиз йашым тамам дейилмиш. О вахтдан сяни щябс етмяк цчцн
сяняд щазырлайыблармыш. Инди он сяккиз йашын тамам олан кими щябс едибляр.
- Dоьрудан да щябс олунан эцнц - йанварын ийирми бириндя он сяккиз йашым тамам олмушду.
Мяня беш ил иш вердиляр. Мящкямядя цзцмя еля адамлары шащид елядиляр ки,
щеч онларла салам-кяламым йохуйду. Цзцмя еля шейляр охудулар ки, щеч йатсам йухума да эирмязди. Беш ил Волга-Dон каналында сийаси дустаг кими ишлядим. Цч ил дя сясими алдылар.
***
Dашдямир аьанын бу эцнляриндян олмуш бир ящвалат:
1981-ъи илдя аилянин бюйцк оьлу Назим Москвада Али Милис мяктябини битириб органда ишляйир. Надцрцстлярин “йухарылара” имзасыз данос вя шикайятляри ахышыр, ня ахышыр. Нящайят, бир эцн Эцръцстан Dахили Ишляр назири, эенерал
Qеватадзенин юзц шикайятя бахмаг цчцн Назими йанына чаьырыр:
- Лейтенант Pашайев, сянин кечмишин щансы нясилдяндир?
Назим гцрурла:
- Аьалыг, - дейя ъаваб верир.
Ъавабдан хошу эялян эенерал быьалты эцлцмсцнцб:
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- Сяндян юз жуликляриниз шикайят йазыблар, - дейир, - юзц дя ня аз, ня чох - бир
кися. Ъавабындан хошум эялди, киши кими бойнуна алдын. Мян дя Tават няслиндяням... Эет, ишля, щеч кясин сянинля иши ола билмяз...
Илляр, щагсыз тязйигляр Dашдямир аьаны чох сыхыб, эцзяраны пис дя олуб, йахшы да, юзц демиш, еля-беля, ортабаб да. Язизлярини, йахын-узаг гощумларыны итириб, амма шащ вцгары сынмайыб, аьалыг дяйанятини горуйуб сахлайыб. Она эюря сахлайа билиб ки, нясли-няъабяти саф олуб. Xош саатда дцнйайа эялян бу инсанда йахшы кейфиййятляри гыса мцддятли эюрцшдя дя айдынъа щисс етмяк олур.
Онун биръя нисэили, биръя интизары вар: няслимин, кюкцмцн ады итиб-батмасын.
***
Сямяд аьанын иэидлийи щаггында тарихя йазылмыш бир ящвалат да вар. О ня
рявайятди, ня дя ара сющбяти. Ящвалаты 1915-ъи илдя Тула шящяриндя няшр олунмуш
Й. Каневскинин "Емин аьа Борчалински" китабындан эютцрмцшцк. Мярд Емин
аьа еля китабын яввялляриндя иэид досту Сямяд аьадан сющбят ачыр.
...”Бизим мащалда танынмыш бир гящряманымыз варды: поручик Сямяд аьа
Гасымов. Онун ады бцтцн Загафгазийада мяшщур иди. Онун адына Рус - Тцрк
мцщарибясинин гящряманлары сырасында раст эялмяк олар. Лакин лянятя эялмиш
пахыллыг халгын ифтихары олан бир инсаны мящв етди. О, ялиндя bir стякан чай
ичяркян евиндя хаинъясиня юлдцрцлдц.
Бялкя мяни дя ейниля беля бир юлцм эюзляйир. Анъаг мян истярдим ки, ялимдя
силащ шяряфля дюйцшдя юлцм. Мян юзцмя бундан йахшы юлцм арзуламырам. Гой
о кяс севинмясин ки, мяня тинядян хялвяти эцлля атмагла ганымы тюкяъяк.
Мяним ушаглыьымын кичик бир хатиряси Сямяд аьа иля баьлыдыр. О вахт мяним
доггуз йашым ола, йа олмазды. Бизим Гараэюй адында атымыз варды. Бу ат чох
эюзял, эцълц вя ян ясасы ися аьыллы иди. Онун сайясиндя мян ат ойнатмаьы
юйряндим. Ону щямишя Нахыр булаьына суламаьа апарырдым. Бу дяфя дя
булагдан гайыданда ону ойнатмаг истядим. Бизим евя эедян йол бир балаъа
йохушлу вя дюнэялиди. Гаша чыхана гядяр бизим щяйят эюрцнмцрдц. Беля олмаьы
йахшы иди, йохса атамын, гардашымын йанында аты ойнатмаьа ъясарят етмяздим.
Мян аты сяйиртдим, юзцм дя аьзы цстя онун белиндя щяйятин ортасына эирдим.
Атамы вя гардашымы эюрян кими бярк горхдум. Тез дя щеч ня олмамыш кими
атын белиндя дик отурдум. Амма артыг эеъ иди. Щамы мяни эюрмцшдц. Онлар
мяня тяряф гачыб мяни атын цстцндян эютцрдцляр. Атамэили эюзялриндя йаш мяни
данлайыр, гышгырыр, эащ да юпцрдцляр. Мян щеч ъцр баша дцшя билмирдим ки, онлар
севинирляр, йохса гязяблянирляр. Мян чох кичик олдуьума вя атла мящарятля
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ойнадыьыма эюря валидейнлярим горхурдулар ки, мяня эюз дяйяр. Бир дя беля
елямямяйи тапшырдылар. Атамла гардашым евдя олмайанда атла ойунларымы йеня
тякрар едирдим.
Щамыдан чох Сямяд аьа мяни тярифляйирди: о бцтцн щяйятин ушагларыны йыьыб
онларла баьа эетди, аьаъын алтына узанды вя деди:
- Мян дяйирман, цзцм - тахыл олаъаьам, сиз ися тахылы дяйирмана
эятирмялисиниз.
Биз эцля - эцля онун аьзыны цзцмля долдурмаьа башладыг. Мяним нювбям
эяляндя, онун аьзына бир дяня эилямейвяни гойдум, сонра ися боьазындан тутуб
башладым ону боьмаьа.
- Сян ня едирсян? - дейя - сорушду Сямяд аьа.
- Мяним тахылым гуртарыб, мян дяйирманы сахламаг истяйирям, - дедим.
Сямяд аьа эцлдц вя деди:
- Бу ушагдан бир шей чыхаъаг.
Гаранлыг дцшяндя, Сямяд аьа чыхыб эетди. Онунла бирэя эялян бяй
эеъялямяйя галды. Бу эеъя мян щеч бир вяъщля йатмаг истямирдим. Мян щисс
едирдим ки, Сямяд аьа щаггында сющбят олаъаг. Она эюря дя йавашъа отагдан
чыхыб, ейвандакы мцтяккялярин архасында еля эизляндим ки, щеч ким мяни эюря
билмясин. Доьрудан да атамла эялян гонаг бяй отуран кими, юз сющбятиня
башлады:
Сямяд аьа да эялмяли иди, анъаг нядянся эеъикир - ону щамы эюзляйирди.
Онун адыны пычылты иля дейирдиляр башлады данышмаьа ки, нядян Сямяд аьайа беля
щюрмят - иззят эюстярилир, о , ки, буна лайиг дейил вя.с
Ловьа бяй деди:
- О, эяляндя мян щеч бир вяъщля айаьа галхмайаъаьам...
- Бахарыг эюряк Сямяд аьа эяляндя сян неъя айаьа галхмайаъагсан-она
ъаваб вердиляр.
Бир аздан Сямяд аьа эюрцндц. Щамы айаьа галхды, ловьа иэид ися атын
цзянэисини сахламаг вя аты Сямяд аьадан алмаг цчцн тез юзцнц габаьа атды.
Бир аздан йемяйя отурдулар. Сямяд аьа щямишяки кими чяркязи чухасыны яйниндян чыхардыб отурмушду: архасында онун мцщафизи дайанмышды вя ялиндя севдийи
силащы - гылынъы тутмушду.
Нащар вахты Сямяд аьа иля гонагларын биринин арасында мцбащися башлады.
Сонра ися бу мцбащися далашмайа кечди: щамы Сямяд аьаны йола эятирмяйя
чалышды ки, о цмуми шянлийи позмасын; о, йениъя сакитляшмяйя башламышды гяза
ряиси мцдахиля едиб она няся хошаэялмяйян сюз деди. Сямяд аьа онун цзяриня
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тулланды. Даща чох бядбяхтлик баш веря билярди, лакин вахтында юзцнц Астан аьа
йетирди, гардашыны сахлады. Бу йеэаня адам иди ки, Сямяд аьа она гулаг асырды.
Бир нечя дягигядян сонра Сямяд аьа йеня гылынъы иля щагг - щесаб чякмяк
истядийи юз дцшмянин йанында иди. Астан аьа онун йанында ики яли иля масайа
дирсякляниб деди:
- Ня гядяр ки, мян бурдайам - она ял вурмаьа иъазя вермяйяъям. - Сямяд
аьанын гылынъы щавада фит сяси веряряк гардашынын кцряйиня санъылды. Астан
аьанын енли кцряйини йарды.
О, юзцндян чыхыб силащына ял атды. Сямяд аьа гылынъыны ашаьы салды, синясини
иряли вериб гышгырды:
- Вур! Сян юз гардашларына атяш ачмаьа адят етмисян.
Астан аьа силащыны йеря туллады вя аьлады. Бу заман мяни юскцряк тутду.
Эизляндийим йердян чыхардыб мяни о бири отаьа говдулар...”
***
Сямяд аьа Гасымов щаггында архив сяняди дя сахланылыр. Бу сятирлярин
мцяллифи щямин сянядя 1878-ъи илдя няшр олунмуш “Мцщарибянин рясмли
хроникасы” сялнамясинин II ъилдинин бешинъи сайында 2005-ъи илин ийун айында раст
эялди.
Зяннимизъя мярд Сямяд аьанын фяалиййяти щаггында ян рясми сяняд еля бу
хроникада верилян йазыларды.
“Рус партизаны Сямяд аьа Гасымов” мягалясиндя охуйуруг:
“Цч дяфя орденля тялтиф олунмуш кавалер Сямяд аьа Гасымов инзибати гайда
иля Сахалин адасына сцрэцн олунмуш Дашдямир аьанын кичик оьлудур.
Гасымовлар сойады Борчалыда ян нцфузлу нясиллярдяндир. Загафгазийада
Мцсялман задяэанларынын арасында Сямяд аьа Гасымовун щяйат вя фяалиййяти
чох мараглыдыр.
Сямяд аьа 1869-ъу илдя, он цч йашында Гафгаз Ялащиддя гошун
команданынын мцщафизя дястясиня гябул олунмушдур. Ики ил сонра сакит щяйат
цчцн дарыхан Сямяд аьа Борчалыйа гайыдыр. бядбяхтликдян онун гардашы Паша
аьа (сонралар Арпа чайда юлдцрцлян) бир тясадцфдян адам юлдцрмцшдц. Паша
аьа ганун ъязасындан горхараг гачмышды. Гардашына олан мящяббят сонрадан
она гаршы шцбщя йарадыр. Сямяд аьаны онун далынъа эетмяйя мяъбур едир.
Амма тезликля о, фикрини дяйишир вя евя гайыдыр. О атасы иля бирликдя мящкямяйя
верилир вя щяр икиси Сахалиня сцрэцн олунурлар.
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Сямяд аьа сцрэцндя чох галмыр: гачмаг цчцн эирявя тапан кими
Монголустандан, Чиндян, Щиндистандан, Ирандан вя Тцркийядян кечяряк
Тфилися эялир. Эенерал-адйутант, кнйаз Дмитри Иванович Свйатополк-Мирскийя
(1825-1899) тягдим олунур вя яфв едилмясини хащиш едир.
Сямяд аьа щюкумят тяряфиндян баьышланылыр вя сюз верир ки, бундан сонра
гачаг щярякатына сон гойаъаг. Доьрудан да о вахтдан Борчалыда сакитлик
щюкм сцрцр.
Мцщарибя (1877-1878-ъи илляр мцщарибяси-Ш.Н) башланан кими Сямяд аьа
он няфяр сцвариси иля корпус каманданынын йанына эялиб дюйцшя эюндярилмясини
хащиш едир. Команданын ямри иля онун сцвариляри Эцръц задяэанлары
двизионунун тяркибиня дахил едилир. Сямяд аьа хащиш едир ки, она иъазя версинляр
айрыъа дюйцшчц-кяшфийатчы дястяси тяшкил етсин. Команданын разылыьыны алан кими
щямин эцн дястясиня ийирми няфяр дя ялавя адам гошду. Отуз няфяр иэидин ряиси
олан Сямяд аьа дюйцш ямялиййатларында айрыъа фяалиййят эюстярирди. Онун
дястяси дцшмяня эюзлямядийи йерлярдян зярбяляр вурур вя чохлу ясир
эютцрцрдц”.
***
Йцздян чохду Борчалы мащалында бу няслин улусу Сямяд аьа щаггында
данышылан рявайят вар. Амма бу барядя йазылы щеч бир сяняд-филан йохду. Артыг йаддашларда кюк салмыш бу рявайят халг арасында инанылмыш щягигятя дюнцб. Бу эцн бизим дя она инанмамаьа щаггымыз йохду. Мян дя ону дюнядюня Qазах вя Борчалы ашыгларындан, аьсаггалларындан ешитмишям.
...Али бир мяълисдян сонра Tифлис задяэанлары Нябатат баьында эязя-эязя
ханым-хатын эюзяллярля сющбят едирмишляр. Сямяд аьа да няъиб бир эцръц эюзяли иля яйлянирмиш. Онун йанындан кечян ермяни эенералы Kарганов кинайя иля
сюз атыр:
- Эюрясян, бу эюзялликдя гыз вящши тцркдян ня зювг алыр?
Щирсля айаьа дуран Сямяд аьа эенерал Kарганову гылынъы иля йарыйа бюлцр.
Сямяд аьаны щябс едирляр. Dиван мящкямяси узун чякир. Эенерал юлдцрдцйцня бахмайараг, шяхсиййяти тящгир олунан Сямяд аьаны мящкямя мцяййян
мя’нада мцдафия едирмиш. Мясяляни щялл етмякдя чятинлик чякян Qафгаз ъанишини Сямяд аьанын яризясини чар I Николайа эюндярир. (1837-ъи илдя Чар
Гафгазда оланда ъанишин Сямяд аьанын вя атасы Дашдямир аьанын
императора тягдим етмишдир - Ш.Н.) Император Сямяд аьанын яризясиня беля
бир дяркянар гойур:
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“Мин дцшмяними мящв едян достум Сямяд аьа бир тяябями юлдцрцб. Она
эюря дя яфв едирям”.
Чар Сямяд аьаны мцщарибялярдя эюстярдийи иэидлийиня эюря баьышлайыб.
Яфветмя иля баьлы ел арасында беля бир ящвалат да вар:
Dейиляня эюря, чар Сямяд аьанын мцщарибядя эюстярдийи гящряманлыьына
щейран галыб дейир:
- Сямяд аьа, бир шей истя, диляйиня сярянъам верярям.
Qцрурлу Сямяд аьа ися беля ъаваб верир:
- Я’лащязрят, илтифатыныз артыг олсун. Мяня щеч ня лазым дейил, сайяниздя
бяндянизин щяр шейи вар. Мяним атам Дашдямир аьанын гызылы чанагла юлчцлцр.
Беш ат мянзили торпаг сащибийям. Сиздян биръя диляйим вар: аъыьымы, щирсими юзцмя верин.
Чар мямнуниййятля разы олуб дейир:
- Сямяд аьа, бу мярдлийи ки, сяндя эюрмцшям, щагсыз иш тутмайаъаьына
яминям. Амма ядалят наминя щирсляниб Qафгаз ъанишинини доьрасан да, сяни йеня дя ъязаландырмарам. Эет, аъыьын, ядалятин, бир дя иэидлийин сяня йар
олсун!
***
Eл гящряманы Сямяд аьа Qасымлы щаггында Борчалы вя Qазах елляриндя данышылан ящвалатлар чохдур.
1970-ъи илин гышында Лямбяли Молла Мящяммяд Яфяндийевин эюрцшцня эетмишдим. Сяксян йашлы Мящяммяд дайынын кечмиш иэидляр вя ашыглар щаггында
мя’луматы чохдур. Сямяд аьа щаггында беля бир ящвалаты ондан йазыб эютцрмцшям.
...Император I Николайын юлцмцндян сонра Сямяд аьаны долашдырыб Сибиря
сцрэцн едирляр. О, Сибирдян гачыб Tцркийяйя пянащ эятирир. Башында бир дястя
йараглы-йасаглы, юзц кими гочаг, вуран-тутан иэидляри.
Tцркийянин бир кяндиндя Kярим адлы кишинин евиня гонаг дцшцрляр. Иэидляр
кцрд Kяримя дейирляр ки, бу гышы бизи евиндя гонаг сахла. Эюрцнцр, кцрд йа
хясис олуб, йа да касыб. Одур ки, е’тираз едиб дейир:
- Мян сизи неъя сахлайым, бу гядяр ат, адам, мяндя бунлара йем щарданды?
Сямяд аьа ъаваб верир ки, кцрд гардаш, сян бизим бурада галмаьымыза разы ол. Йемяк сарыдан фикир елямя. Мяним иэидлярим Tцркийядян, Урсиййятдян,
Ирандан чалыб-чапыб эятиряъякляр. Сяня дя бяс едяр, бизя дя.
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Бу заман ашыг Шенлик дя эялиб щямин кяндя чыхыр. Xябяр Сямяд бяйя чатыр. О, кцрд Kярими чаьырыб дейир:
- Eшитмишям, ашыг Шенлик сизин кянддяди. Эет, ону эятир, бу эеъя бизя бир
сющбят елясин. Qцрбят елдя кефимизи ачсын.
Kцрд Kярим эедиб ашыьы эятирир.
Чуьулун еви йыхылсын, адамын ширин сющбятини йарымчыг гойанды. Чарыьынын
дабаныны бяркидиб ажана хябяря гачыр. Шенлик чалыб-чаьыран вахты кцрдцн еви
цзцк гашы кими арайа алыныр. Мцщасиряни эюрян Сямяд бяйин адамлары тцрк
ажанлары иля вурушмаг истяйирляр. Буну эюрян гейрятли иэид Сямяд бяй йолдашларына дейир:
- Айа, ай ушаглар, еля еляйин ки, биръя дамъы да инсан ганы тюкцлмясин. Dинбир,
дилбир гардашларымызы юлдцрмяйин. Tаггылты-туггулту салын, бир тящяр арадан чыхаг.
Иэидляр мцщасирядян чыхандан сонра тцрк забити башында да ясэярляри евя
эирир. Эюрцр ки, бурада яли сазлы бир адам вар. Ямр верир ки, тез тутуб голларыны баьлайын. Ашыьы голлары баьлы тцрк пашасынын йанына эятирирляр.
Pаша сорушур:
- Йаврум, сян дя ешкийасанмы1?
- Йох, яфяндим, мян йаншаьам.
- Бяс онда сюйля, эюряк бу гарапапаглылар кимди, сян бунлара нийя гошулубсан?
- Яфяндим, пашам саь олсун, ямр вер, голларымы ачсынлар, сазла дейим.
Ашыьын голларыны ачырлар. Шенлик сазы синясиня сыхыб дейир:
Бир эцн Сямяд бяйин шящриня вардым2,
Бу дийары эязя-эязя, яфяндим.
Сямяд бяй намында бир киши эюрдцм,
Вясфини галдырдым сюзя, яфяндим.
Алосман елиня талан салдылар,
Ъялалы кцрдцня гылынъ чалдылар.
Иран юлкясиндян хяраъ алдылар,
Шащы да гойдулар йаса, яфяндим.
Сямяд бяй, Исмайыл гошун башлары,
Йанында варды иэид йолдашлары.
Мещралы дейилян шащин гушлары,
Qалыр Kороьлудан няся, яфяндим.
1. Qачаг
2. Ше’р редактя олунмадан верилир - Ш.Н.
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Сямяд бяй бянзярди Rцстями-Зала,
Мащмудоьлу язямятли бир гала.
Исмайыл да бойун яймяз крала,
Qыймадылар биръя фяся, яфяндим.
Сямяд бяйдир санки аслан гурумлу,
Вялли, бейдя минар гулаъ кяримли.
Pаша сялтянятли, бир хан веримли,
Бахан дейил чоха-аза, яфяндим.
Човуш оьлунун да зящми аьырды,
Мащмудоьлу йцз казакы даьыды.
Исмайыл да урус цчцн йаьыды,
Dцшмя, онлар илян бящся, яфяндим.
Сямяд бяй ки, эетди Сибир йериня,
Нечя мин бялалар эялди сяриня.
Фярмансыз шащ олуб гылынъ зоруна,
Щюкм едир Qазаьа, Tифлися, яфяндим.
Шенник мядщ едяр гоч иэидин пирини,
Щяр надана ачмаз эизлин сиррини.
Сямяд бяйля Исмайылын йерини
Tутан олмаз бу дийарда, яфяндим.
Сонралар Борчалыйа тез-тез эялян ашыг Шенлик щямишя бу нясля гонаг дцшцб.
Tцркийядя 1975-ъи илдя няшр олунан “Ашыг Шенлик” /щяйаты, ше’рляри вя щекайятляри/ китабында “Сямяд бяй дастаны” даща эениш верилиб.
Нцфузлу Qасымлы няслиндя ики Сямяд аьа олуб. Баба 1880-ъи илдя йени тикдирдийи мцлкдя устайа эюстяриш веряркян чюлдян атылан намярд эцллясинин гурбаны олуб. О, 1839-ъу илдя анадан олмушду. Нявя Сямяд аьа да бабасы кими иэид, вуруб-тутан олдуьуна эюря ел-оба она Dяли Сямяд аьа айамасы вериб.
1928-29-ъу иллярдя Шура щюкумятиндя аьа вя бяйляр тя’гиб олунанда цч
гардаш - Dяли Сямяд аьа, Исэяндяр вя Rцстям Tцркийяйя пянащ апарырлар.
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Отузунъу илин орталарында Лавренти Берийа Эцръцстан Али Мящкямясиндя ишляйян Шабанов фамилйалы бир азярбайъанлыны чаьырыб дейир:
- Eшитдийимя эюря, Dяли Сямяд аьа сянинля дост олуб. Она мяним вя юз
адындан мяктуб эюндяр. Qой, башынын дястяси иля гайыдыб эялсин. Чалыш, инандыр ки, она тохунмайаъаьыг. Tюкдцйц болшевик ганынын щамысыны баьышлайырыг. Tорпаьыны, мцлкцнц, мцсадиря олунмуш няйи варса, она гайтармаьа сюз
вер.
Мяктубу алан Dяли Сямяд аьа бу йаьлы вя’дляря инанмыр. Амма Rцстям
вя Исэяндяр инаныб гайытмаг гярарына эялирляр. Онда Dяли Сямяд аьа дейир
ки, гардашларым, юз айаьынызла Шура щюкумятиня гурбан эедирсиниз.
1930-ъу илдя Исэяндяр вя Rцстями Борчалыйа гайыдан кими щябс едиб эцлляляйирляр.
Dашдямир аьа:
- Атам Rцстям аьа эцлляляняндян сонра доланышыьымыз чятин олду. Анам
Сталин адына колхозда ишляйирди. Яллинъи иллярдя Сарванын мяркязи баьында Сталинин язямятли бир щейкяли варды. Анамы она хидмятчи гойдулар. Ики ил ишляйяндян сонра ону Dювлят Tящлцкясизлийи шю’бясиня чаьырдылар. Мющкям данлайыб
дедиляр ки, сяни ким бурайа гойуб, ахы сян аьа арвады олмусан. Аьа арвады
олдуьуна эюря ону ишдян чыхартдылар. Kолхоз сядри Иса Xубанову щядялядиляр
ки, сян билмирсян ки, бу аьа арвадыды, о щансы бир црякля щейкяли силяр, баьын
эцл-чичяйини беъяряр.
Сталинин щейкялини силмяйя щяр ил цч-дюрд метр мяхмяр верирдиляр. Бизи ондан да мящрум елядиляр.
- Аьа, бяс Tцркийядя галан Dяли Сямяд аьанын талейи неъя олуб?
- 1930-ъу илдя Tцркийядян гайыдан Исэяндяр аьа бир фото-шякил эятириб. Шякилдя сяккиз няфяр тясвир олунуб. Щямин шякилдя бизим нясилдян Исэяндяр аьа
Qасымлы, Dяли Сямяд аьа, Kцрцстц Kосалар кяндиндян ися Dяли Ящмяд вар,
айаг цстя дуран ися бурда йазылана эюря тцрк консулудур. Qаланларынын кимлийи йазылмайыб. 1962-ъи илдя Tцркийя радиосу хябяр верди ки, вахтиля шуралардан бизя пянащ эятирян алай командири Dяли Сямяд аьа вяфат етди. Сонралар
Tцркийя иля ара еля кясилди ки, ня Dяли Сямяд аьадан, ня дя ювладларындан щеч
бир хябяр тута билмядик. Эедиб-эялянляр онун иэидлийиндян, сяхавятиндян данышырдылар.
...Бир тцрк ясэяри наганыны сюкцр, амма йыьа билмир. Dюйцшчцлярдян бири
Dяли Сямяд аьаны эюстяриб дейир:
- Апар, вер, яъями гарапапаглыйа, о йыьа биляр.
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Сямяд аьа да бир анын ичиндя наганы йыьыб гойур ъибиня. Tцрк дейир:
- Аьа, нейлядин, ахы наган мянимдир.
Сямяд аьа:
- Йапмасыны билмяйян, атмасыны да билмяз. Наган мянимди...
Бу дяфя даща ъидди эюркям алыб - яфяндим, ятрафымыз эавурларла долудур. Истяйирсян ки, щеч вахт дцшмяня щядяф олмайасан, наганын йапмасыны да юйрян,
бу, сянин щямишя эяряйин олаъаг, - дейиб тцркцн наганыны юзцня гайтарыр.
Апрел, 1993-ъц ил.
БОRЧАЛЫDАН ЭЯЛЯН МЯKTУБ
Адам вар тез-тез эюрцшцрсян, амма ондан йаддашында щеч ня галмыр.
Адам вар ки, биръя дяфя щямсющбят олурсан, онун дурушу, давранышы, сюзцсющбяти щафизяндя юмцрлцк йашайыр. Tез айрылдыьына, йа да мянзил узаглыьы уъбатындан эюрцшя билмядийиня йаныб-йахылырсан.
Борчалы Dашдямир аьа иля йеэаня эюрцшцмцн бир или 1993-ъц ил декабрын
сяккизиндя тамам олду. Бу бир илдя Аьа /Борчалыда щамы ону беля чаьырыр/
цчцн мян йаман дарыхмышдым. Аьа цчцн истяк йаньыма анъаг мяктубла тясялли тапмышам. Инанырам ки, Борчалы иэиди Сямяд бяйин доьма нявяси Dашдямир аьа иля щяр кяс биръя дяфя эюрцшся, о да мяним кими аьа вцгарына, ширин
вя мараглы сющбятиня вурьун кясиляр. Нцфузлу аьа няслинин нцмайяндясини
динлядикъя Аллаща дуа-сяна гылырдым ки, ня йахшы бу саф булаьын эюзц тутулмайыб. О данышдыгъа фикирляширдим ки, адама тярбийя вермяк, ядяб юйрятмяк
лцзумсуз бир зящмят имиш. Эяряк инсан олан кяс анадан тярбийяли доьулсун,
вцгарлы вя нязакятли йашасын. Бунун цчцн дя няслиндя аьалыг, бяйлик олмалыдыр.
1955-ъи илдя Сямяд Вурьун Борчалыда гонаг олуб. Бюйцк бир зийафятдян
сонра Dашдямир аьаэиля эялян Сямяд Вурьун нащагдан демямишдир ки, Аллаща шцкцр ки, юзцмцн аьа евиня гонаг эялдим. Инди юзцмц бурада ращат щисс
едирям. (Dашдямир аьанын анасы Сямяд Вурьун няслиндяндир).
Икиъя эцн зийарят етдийим Dашдямир аьа Rцстям аьа оьлу Pашайев мцдрик
бир аьсаггал кими йаддашымда юмцрлцк йашайаъаг.
Бу эцнлярдя ондан йеня бир мяктуб алдым. Аьа мяня ашыг Шенлийин цч
ше’рини эюндяриб. Ше’рин бири мярд бабасы Сямяд аьайа, икиси ися Шулаверин горугчуларына йазылыб. Борчалыда аьыр йыьнаглы тойлар кечирян Сямяд аьанын
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досту Ашыг Шенлик “Борчалы Сямяд аьа” адлы дастан да йазыб. Qазах вя Борчалы ашыгларынын дилиндя язбяр олан бу дастан тяяссцф ки, индийядяк юзцмцздя
йох, анъаг Tцркийядя, 1975-ъи илдя няшр олунуб.
...Бир эцн Сямяд аьа исмарыъ эюндяриб ашыьы оьлунун тойуна дя’вят едир.
Узаг мянзил эялян ашыг Шенлик Лялвяр даьыны ашыб Шулавер дцзцндя динъялмяк
истяйир. Атыны ота бурахыр, юзц дя бюйрц цстя узаныб, дцнйанын эярдишини яляквяляк едирмиш. Бу заман ики ермяни горугчусу бяляни бяри ашыб ашыг Шенлийя
щядя-горху эялир. Tцфянэи дабана чякиб кишинин атыны вя цстцндяки пул-параны алырлар. Ашыг ня гядяр дейир ки, мян Сямяд аьанын гонаьыйам, динсизляр
ешитмир ки, ешитмир...
Ашыг Шенлийин пайи-пийада эялдийини вя гарят олундуьуну эюрян Сямяд
аьа адам эюндяриб аты да, пул-параны да алдырыр. Dцшмяня ися юзц ъяза верир.
Нюкярини Шулавер кешишинин белиня миндириб кяндин ичи бойунъа лящляйяня гядяр говдурур. Ашыг Шенлик дя бу ящвалата ики - “Мяни” вя “Бяйим” ше’рлярини
йазыр. Цчцнъц ше’р ися Ашыг Шенлийин гялб вя цряк досту Сямяд аьанын юлцмцня йаздыьы “Эетди” гошмасыдыр.
Индийядяк анъаг Борчалы, Qазах ашыгларынын синясиндя йашайан ше’рляри
Dашдямир аьа мяня ашыг Нуряддин Qасымлынын бохчасындан йазыб эюндяриб.
ЭETDИ
Борчалы мярди Сямяд бяйин юлцмцня
Aй арифляр, эялин сизя сюйляйим,
Сямяд бяй намында щюкмц хан эетди.
Qазах, Шямсяддин, кцлли-Борчалы,
Иэидляр ичиндя бялли ъан эетди.
Мейдана эиряндя едярди ъянэи,
Апарды айаьыны полад цзянэи.
Эязди Алосманы, эязди Фирянэи,
Салды Ъялалыйа бир туфан, эетди.
Шенлик мядщ ейляйиб чякди дастана,
Йайсын сораьыны, йайсын щяр йана.
Rцстям тяк сяс салды бцтцн ъащана,
Щейиф, ялимиздян гящряман эетди.
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МЯНИ
Ай горугчу, сян Аллащы севирсян,
Ъябр едиб салмайнан азара мяни.
Асдвасы, Xристосу севирсян,
Ъябр едиб салмайнан азара мяни.
Сюйля эюрцм, нядир ашыьын сучу,
Мярйям ана олсун сизя дуачы.
Севирсян килсяни, севирсян хачы,
Ъябр едиб салмайнан азара мяни.
Мян Шенлийям майыл олдум эцлцмя,
Tябиб олан гуллуг едяр пириня.
Мяканым Чылдырды, эюндяр йеримя,
Ъябр едиб салмайнан азара мяни.
БЯЙИМ
Dилбилмяз йаьынын ъянэиня дцшдцм,
Бизи дашдан-даша салдылар, бяйим.
Ариф мяълисиндя илщам алардыг,
Биздян дя хяраъ алдылар, бяйим.
Dедим, Сямяд бяйди сярдарын юзц,
Dейярям ешидяр, юлдцряр сизи,
Чох йалвардым, ешитмядиляр бизи,
Бизи дя йаланчы сайдылар, бяйим.
Tяк сянсян Шенлийин юз щавадары,
Сизин цчцн эялдим бу йана сары.
Виран Шулаверин горугчулары,
Pарамы, щейбями чалдылар, бяйим!
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ИЛK ЩЯRБИ НЦМАЙИШ
Азярбайъан Dемократик Ъцмщуриййятинин 1918-20-ъи иллярдяки фяалиййят
дюврцня гысаъа нязяр салсаг, бир чох йениликлярин шащиди оларыг.
1918-ъи ил Бакыда, цмумиййятля Азярбайъанда чох тялатцмлц вя щяйяъанлы
кечмишдир. Март гырьыны, йерли болшевиклярля дюйцшляр, бундан ялавя дя тцрклярин, инэилислярин эялиб-эетмяси, о бири тяряфдян дя аьгвардийачы Dеникин ордусунун гара-горхусу мейдана чыхды. Йалныз он сяккизинъи илин декабр айында
азад няфяс алмаг мцмкцн олду. Инди Азярбайъанда ня дост варды, ня дя
дцшмян, биръя Dярбянд йахынлыьында эялиб дайанан Dеникин ордусундан
тящлцкя эюзлянилирди. Декабрын ийирми бешиндя щярби назир тя’йин олунан эенерал Мещмандаров щямин эцн “Азярбайъан вятяндашларына” адлы вятянпярвяр
йазысы иля халга мцраъият етди.
Йени эялян 1919-ъу ил даща уьурлу иди. Ордунун сайы 40 миня чатдырылырды.
Pрапоршикляр, артиллерийа вя минаахтаранлар мяктябляринин йени бурахылышы олду. Бу илдя там азад няфяс алан республикамыз Qарабаьда гайда-ганун йаратмаьы да унутмады. Марыьа йатан, юзлярини сакит апаран намярд ермяни
дашнаклары Азярбайъан ордусунун силащынын сярт цзцндян ещтийат едирдиляр.
Андраникин гулдур дястяси Зянэязурун бюйцр-башында щярлянирди. О, апрел
айында эенерал Ъавад бяй Шыхлинскинин йенилмяз дивизийасы иля дюйцшя эирмяйя ъясарят етмяйиб Ирявана гайытмышды. Dро Канайан иля бирляшиб йенидян Qарабаь вя Зянэязура щцъум планы щазырлайырды. Икицзлц ермяни сийасятиня бел
баьламайан Азярбайъан щюкумяти 1919-ъу ил йанварын илк эцнляриндя Ъябрайыл, Зянэязур вя Шуша гязаларыны Эянъя губернийасындан айырыб Qарабаь
эенерал-губернаторлуьуну йаратды. Xосров бяй Султанов эенерал-губернатор тя’йин едилди.
Март айынын 19-да Баш Qярарэащын Баш Идаряси йарадылды. Билаваситя оператив мясяляляри щялл едян идаряйя ряис Kрым щюкумятинин сабиг башчысы, эенерал-лейтенант Мяммяд бяй Сулкевич тя’йин едилди. Нисбятян сакит кечян бу илдя щярбиййя назири Сямяд бяй Мещмандаров щяля йанварын 31-дя Эянъядя
Новруз байрамы мцнасибятиля щярби нцмайиш кечирилмясинин щазырлыьына беля
бир ямр верди:
“Март айынын 22-дя Эянъя шящяриндя Новруз байрамы мцнасибятиля Эянъя гарнизонунун вя Азярбайъан ордусунун диэяр щиссяляринин иштиракы иля,
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щям дя биринъи Ъаваншир алайындан бюлцк, икинъи Бакы алайындан табор чаьырмагла парад кечирмяк нязярдя тутулур.
Байрам мярасиминдя гошунларын иштиракы мцстягил Азярбайъан Rеспубликасы халгынын шянликляриня милли байрам характери вериляъяк вя бундан башга
бу парад щярби щиссялярин сыра тя’лиминя бахыш олаъагдыр.
Йухарыдакылары нязяря алараг командирлярин мцяййян едилмиш мцддятя юз
щиссялярини бахыша я’ла щазырламасы вя тягдим етмяляри эярякдир.
Яслини имзалады:

Али Баш Qярарэащын ряиси
Pолковник Щябиб бяй Сялимов”.

Rеспублика Мяркязи Dювлят Йени Tарих архивиндя сахланылан он доггузунъу иля мяхсус сянядлярдя эюстярилир ки, Новруз байрамыны няинки йерли ящали, Милли Орду да чох тянтяняли кечирмишдир.
Новруз байрамы мцнасибятиля щярби нцмайиш мартын 22-дя сящяр саат 11дя Эянъянин Артиллерийа мейданында кечмишдир. Бу мцнасибятля назирлийин
баш молласы язан чякмиш вя хейир-дуа дилямишдир.
Мцдафия назири эенерал Сямяд бяй Мещмандаров ися Азярбайъан Pарламенти вя юз адындан эянъ орду щей’ятини байрам мцнасибятиля тябрик етмиш вя
онлара эяляъяк ишляриндя мцвяффягиййятляр арзуламышдыр.
Низами аддымларла мейдандан кечян ясэяр вя забитляр щямин тянтяня
цчцн бястялянмиш беля бир шярги-маршы охумушлар:
Шцкцр Xуда, шадлыгла Новруз олду,
Dцшмянлярин эюзц кор, Новруз олду.
Нечя мцддят мющтаъ идик дцшмяня,
Йарамаздыг онун щеч бир ишиня.
Инди вурар щяр кяс бир даш башына,
Шцкцр Аллаща шадлыгла Новруз олду,
Dцшмянлярин эюзц кор, Новруз олду.
Лазымдыр щамы веряк ял-яля,
Башга миллят шаны олмасын беля,
Эюрмясин Аллащ, даща зялзяля,
Шцкцр Аллаща шадлыгла, Новруз олду.
Dцшмянлярин эюзц кор, Новруз олду.
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Tябрик едирик шанлы Сямяд пашаны1,
Eтсин Аллащ щямишялик шаныны,
Миня гядяр етсин Аллащ йашыны,
Шцкцр Аллаща, шадлыгла Новруз олду,
Dцшмянлярин эюзц кор, Новруз олду.
Бу, 1919-ъу ил мартын 22-дя кечирилян Милли Азярбайъан Ордусунун илк
байрамы олду. Икинъи беля бир байрам-нцмайишини ордумуз щямин ил майын
28-дя кечирди. Байрам-нцмайиш азад Азярбайъан Rеспубликасынын йаранмасынын бир иллийиня щяср олунмушду.
1920-ъи ил мартын 22-дя кечирилян истиглалиййят байрамыны бир ай сонра 1920-ъи ил апрелин 28-дя болшевик-дашнак ордусу ганла суварды. Сийаси сцгута
уьрайан Азярбайъан Dемократик Rеспубликасынын мцбаризляри зяфяр йцрцшлц
байрамы сон няфяся гядяр унутмадылар. О бяхтийар эцнц юмрцня ябяди щякк
едян полковник Исрафил бяй Исрафилбяйов мцщаъирятдя йана-йана йазырды:
“1920-ъи ил мартын 22-дя Новруз байрамы мцнасибятиля иъра едилян сон рясми кечиди хатырламамаг гейри-мцмкцндцр. Яъяба, щансы азярбайъанлы о
мя’суд эцнц хатырламыр? Ордунун габилиййят вя интизамы, мя’нявиййаты тясяввцр олунмаз дяряъядя фювгял’адя иди. Xариъи алям аз бир мцддят ярзиндя вясаитсизлик ичиндя бу гядяр мцнтязям тяшкилата малик бир ясэяри гцввя вцъудя
эятирдийимизя щейран галмышды. Ящалидян чоху дуйдуьу щяйяъандан аьлайырды.
О эцн Азярбайъанын ян шанлы, ян бяхтийар эцнц иди. (Миралай Исрафилбяй,
Азярбайъан ордусу щаггында “Йени Гафгасийа” мяъмуяси, Истанбул. 28
май 1340 ил, 17 сайы.)
Архивдя сахланан ян мараглы сянядлярдян бири дя Азярбайъан Rеспубликасынын ордусунда тцрк дилинин дювлят дили кими тясдиг едилмяси барядя верилян
Али Баш гярарэащын 89 нюмряли ямрнамясидир. Щярби назир щаглы олараг билдирир ки, Азярбайъан ордусунда хидмят етмяк истяйян щяр бир шяхс тцркАзярбайъан дилини юйрянмяли вя бу сащядя ачылан курсларда савадыны артырмалыдыр.
Инанырыг ки, йетмиш илдян чох биртяряфли юйряндийимиз тарихимизин сящифяляри
буэцнкц охуъуларымыз цчцн дя мараглы олаъагдыр.
1. Мцдафия назири, эенерал Сямяд бяй Мещмандаров - Ш.Н.
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ЩЯRБИ МЯTБУАT TАRИXИМИЗDЯН
Щяр биримиз бу мяъмуяни охуйуб
истиглалымыз цчцн иш эюрмялийиз.
Мяммяд Щясян Tащиров
Мяшщур маариф хадими
Азярбайъанда щярби мятбуатын тарихи ня вахтдан башланмышдыр? Бу сащядя индийядяк арашдырмалар апарылмадыьындан суала дягиг ъаваб вермяк гейри-мцмкцндцр. Яэяр сющбят гязет няшриндян вя щярби мювзуда йазылардан
эедирся, онун тарихи русларын Загафгазийаны ишьалындан сонрайа дцшцр.
1828-ъи илдян Tифлисдя рус дилиндя няшря башлайан “Tифлисскийе ведомости”
гязетинин айры-айры нюмряляриндя Азярбайъан сцвари алайлары иля баьлы йазылары вя Ялащиддя Qафгаз орду гярарэащында щяртяряфли билийя малик алим кими
танынан полковник Аббасгулу аьа Бакыхановун хидмятини хцсуси гейд етмялийик. Rясми щярби гуллугда олан Аббасгулу аьа айрыъа гязет вя йа журнал
няшр етдирмямишдир. Лакин щямин гязетин сящифяляриндя Rусийа-Иран вя Rусийа-Tцркийя мцщарибяляри барядя орижинал вя тяръцмя ясярляри иля чыхыш етмишдир.
Бу барядя биз Азярбайъан мятбуаты тарихинин мащир арашдырыъысы, филолоэийа елмляри намизяди мярщум Няриман Зейналовун тядгигатында ясаслы
фактлара раст эялирик:
“Аббасабад мцщасирясинин тясвири” (1829, №27, 30), “Мцасир тарих. Азярбайъан вилайятинин щярби вязиййяти щаггында” (1829, №38, 43), “Москвалы
достума мяктуб” (1830, №28, 53 вя б.), “Qарабаь яйалятиня тарихи бахыш”
(1836, №86), “Ъар вя Балакян вилайятляриня сяйащят” (1830, №81-83) вя с.
мягаляляриндя Азярбайъан щаггында, азярбайъанлыларын мяишяти, йашайыш тярзи вя с. щаггында мя’луматлар верилирди.
Qязетдя азярбайъанлыларын шифащи вя йазылы ядябиййатлары щаггында мягаляляр
дя дяръ олунурду. Аббасгулу аьа Бакыханов гязетдя тяръцмя ясярляри иля дя чыхыш едирди. “Dярбянднамя” ясяринин тяръцмяси щаггында гязет йазмышды: “Лазыми мянбялярин тяръцмяси Qафгазын бу тяряфинин тарихини йени дцнйайа йайар...”
Ютян ясрдя щярби мювзуда йазылар дяръ едян икинъи гязет аловлу вятянпярвяр Щясян бяй Зярдабинин 1875-ъи ил ийулун 22-дя няшря башлайан “Якинчи”
гязети олмушдур. Ана дилли мятбуатымызын тямял дашыны гойан “Якинчи” 1877ъи илдя “Tазя хябярляр” шю’бясиндя щярби мювзуйа даща чох йер вермишди.
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Щярби мятбуат тарихимиздян данышанда вахтиля шащларын, хаганларын вя айры-айры бяйлярин, сяркярдялярин йанында мирзя кими гуллугда олан тарихчилярин
йазылары щярби-тарихи ясярляри дя хатырламаьы зярури сайырыг. Ялйазмасы шяклиндя йайылан, рус мятбуат органларында дяръ олунан бу ясярляр, зяннимизъя,
чаьдаш журналы явяз едирди.
Бир хейли яввяля - XV-XVI ясрляря мцраъият етсяк, Азярбайъан тарихчиси Щясян бяй Rумлунун “Ящсянцт-тяварих” (“Tарихлярин ян йахшысы”) ясяриндя щярби гцввяляримиз щаггында файдалы гейдляря раст эялярик.
“XV-XVI ясрлярдя гошунлар мянсуб олдуглары йерин ады иля адландырылмышдыр. Мясялян, Муьан, Ширван, Qарабаь гошуну вя с.
Мцщарибя эюзлянилян вахт дювлятин щюкмц алтында олан йерляря истималятнамяляр (ъялбедиъи мяктублар) эюндярилиб, чохлу ян’ам вя’д едирляр вя беляликля дя, гошун топланышыны сцр’ятляндирирдиляр. Вилайятлярдя йашайан ямир вя тийулдарлар фярман алан кими юз дястяляри иля шащын кюмяйиня эяляр, мцщарибя
гуртарандан сонра мяскянляриня гайыдардылар.
Мцщарибя баш тутмайанда, йахуд дювлятлярарасы разылыг ялдя едиляндя
сцлщнамя йазыларды”, (Азярб. EА Мя’рузяляри, XXXII ъ., Ш.Ф.Фярзялийевин
“Щясян бяй Rумлунун “Ящсянут-тяварих” ясяриндя бя’зи щярби истилащлар”
мягаляси).
Dемяк, индики гязет вя журнал вязифясини о вахткы ъялбедиъи чаьырыш мяктублары йериня йетирирди.
1918-20-ъи иллярдя ися Азярбайъан Dемократик Ъцмщуриййяти дюврцндя
щярби журналын олуб-олмамасы барядя щялялик ялимиздя щеч бир ясас йохдур. О
вахтларда щярби мювзуда йазылар “Азярбайъан”, “Ачыг сюз”, “Истиглал” вя
башга мятбуат органларында дяръ олунурду. Rеспублика Йени Tарих Мяркязи
Dювлят Архивиндя щярб назири, там артиллерийа эенералы Сямяд бяй Мещмандаровун 1919-ъу ил 2 апрел тарихли мя’рузяси сахланылыр. Назир мя’рузясиндя эюстярир ки, Азярбайъан щярб тарихи вя Азярбайъанын мцхтясяр тарихи щаггында китаблар йазылыб, журнал няшр едилсин. Щяр бир ясэяр вя забитин милли щярби тарихимизи юйрянмяси мягсядиля щямин ядябиййат алай вя дивизийалара пайланылсын.
Эенерал Сямяд бяй Мещмандаровун бу гиймятли тяшяббцсцня илкин сяс
верян тарихи ясярляр мцяллифи йазычы Йусиф Вязир Чямянзяминли олмушдур. О,
“Истанбул елчиси” оланда “Tарихи, ъоьрафи вя игтисади Азярбайъан” адлы китабыны 1919-21-ъи иллярдя Истанбулда няшр етдирир. Tарихчи Ъащанэир Зейналоьлунун 1920-ъи илдя йаздыьы “Мцхтясяр Азярбайъан тарихи” елми публисистик вя тарихи ясяри дя 1924-ъц илдя йеня Истанбулда ишыг цзц эюрдц.
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Истилачы рус ордусунун сцнэцсц иля сцгута йетян Азярбайъан Dемократик
Ъцмщуриййяти зийалыларынын чох ишыглы арзулары йарымчыг галды. Онларын ян мцщцм арзуларындан бири дя Милли Ордумузун тарихи салнамясини йазмаг иди...
Бяс Азярбайъанда илк рясми журнал ня вахт йаранмышдыр, онун нашири ким
олмушдур? “Савадлы Qырмызы Ясэяр” адлы илк щярби журнал 1922-ъи ил сентйабрын 1-дя Бакыда няшр олунмушдур. Айда бир дяфя няшр олунан, ясэярляр вя забитляр цчцн нязярдя тутулан сийаси, иътимаи, ядяби-елми мяъмуя йени йаранмыш
Азярбайъан дивизийасынын
органы иди. Нашири вя
мяс’ул редактору комиссар Щясян Rящманов олмушдур. журналын ясас
мювзусу ясэярлярин савадланмасы, онларын дюйцш щазырлыьы, силаща гуллуг гайдалары, ясэяр вя
орду щяйатындан йуморлар, ядяби-бядии йазылар
дяръ етмяк иди. Бядии нцмуняляр дя юзлцйцндя ясэярлярин вятянпярвярлик
щиссляринин даща интенсив
шякилдя инкишафына хидмят
едирди. Tябии ки, дюврцн
ядябиййатынын сявиййясини
бу нцмунялярля мцяййянляшдирмяк ядяби анлашылмазлыьа, йанлышлыьа сябяб оларды. Щяр щалда,
журнал имканы щяддиня ясэярлярин милли идеолоэийасыны, савадыны, дцнйа дуйумуну дольунлашдырмышдыр. Мясялян: журналын
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1923-ъц илдя, бешинъи нюмрясиндя “Изщари тяшяккцр” адлы кичик бир йазыда охуйуруг:
“Эянъя гарнизону алайынын савад мяктябляринин мцдири йолдаш Qайыбов
Исмайыл ясэяр вя забитляр арасында савадсызлыьын ляьви ишиндя зийадя дяряъядя
ся’й етмишдир”.
Илк тяърцбя кими вя зяманясинин аб-щавасына мцвафиг олараг журналда эедян йазыларын яксяриййятинин сяняткарлыг бахымындан сявиййяъя ашаьы олмасы
тябии иди. Лакин бу, журналын мярамнамя анламында тарихи хидмятляриня зярряъя хялял эятиря билмяз.
Милли Ордумузу йени эялян Шура щюкумяти мящв етдикдян сонра Азярбайъан Щярби Ингилаб Kомитяси
1920-ъи ил ийунун 21-дя щярби
мящялли бирляшмялярин йарадылмасы щаггында йени гярар
верди. Цмумиттифаг ордусунун айрылмаз щиссяси олан бу
бирляшмяляр “Азярбайъан Бирляшмиш атыъы дивизийасы” ады иля
фяалиййят эюстярирди.
1924-1928-ъи иллярдя ордунун йенидян гурулмасы цчцн
юлкядя щярби ислащатлар щяйата
кечирилирди. Щярби мятбуатын
кямиййят артымына, щярби
няшрлярин кейфиййятъя инкишафына диггят артырылды. 1920-ъи илдян фяалиййятя башлайан,
Азярбайъан дивизийасынын органы олан, “Qызыл ясэяр” гязетинин няздиндя щярби йазычы
Щаъыбаба Нязярлинин рящбярлийи иля щярби няшриййат йарадылды. Бу няшриййатын бурахдыьы
китабларын яксяриййяти тяръцмя
Щярби йазычы Щаъыбаба Нязярли
ядябиййатындан ибарят иди. Xыр(1895-1938)
да-пара низамнамя вя китаб608
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чалары чыхмаг шяртиля няшриййатын ишыг цзцня чыхардыьы орижинал ясярлярдян йалныз эенерал Яли аьа Шыхлинскинин ики щярби ясяри мювъуддур - “Rусъадан
тцркъяйя гыса дюйцш сюзлцйц” (1926-ъы ил) вя “Ишчи-Kяндли Qызыл Ордусу топчусунун дюйцш тя’лимнамяси”. Биринъи китаб. “Qошун топчусу” (1927-ъи ил).
Щямин иллярдя ясэяр вя забитляр цчцн кичик йаддаш китабчалары да няшр олунмушдур. 1926-ъы илдя Щаъыбаба Нязярлинин “Йахшы атяш ачмаьы неъя юйрянмяли”, комиссар Щясян Rящмановун “Dаь-нишанчы дивизийасынын он иллийи”
(1930-ъу илдя) вя башга ясярляр ишыг цзц эюрдц.
1925-ъи илдян Загафгазийа республикаларында щярби тяръцмя коллеэийалары
тяшкил едилир. Азярбайъан щярби коллеэийасынын баш редактору вязифясиня кечмиш Азярбайъан ордусунун там артиллерийа эенералы Яли аьа Шыхлински (бу али
щярби рцтбя Яли аьа Шыхлинскийя 28 ийул 1919-ъу илдя Азярбайъан Dемократик
Ъцмщуриййятинин 339 нюмряли ямриля верилмишдир - Ш.Н.) тя’йин олунмушдур.
Мяшщур “Xатирялярим” ясяриндя щямин илляри йада салан эенерал Яли аьа Шыхлински сонралар йазырды:
“Низамнамяляр, тя’лиматлар, эюстяришляр вя бя’зи щярби дярсликляр тяръцмя
едилмяли иди. Бизим тяръцмячиляр буна гятиййян щазыр дейилдиляр. Бунларын ичярисиндя щярби иши билян, лакин юз ана дилини кифайят гядяр билмяйян адамлар варды. Eляляри дя варды ки, щяр ики дили билир, лакин щярби ишля таныш дейилдиляр. Eляъя
дя ня щярби иши, ня дя дилляри йахшы билмяйянляр дя варды. Беля тяръцмячилярин
щяряси тяръцмяни бир ъцр гарышыг салырды... Беля тяръцмяляри редактя етмяк мяним цчцн бюйцк язаб иди. Щяр шейи йенидян дцзялтмяк лазым эялирди.
Tяръцмячилярин бцтцн низамнамя вя эюстяришляри тящриф етдиклярини эюрцб,
мян “Rусъа-азярбайъанъа гыса щярби лцьят” тяртиб вя няшр етдим. Бура щярби
истилащларын чоху дахил едилмишдир. Бу лцьят щярби китаблары тяръцмя цчцн бир
васитя иди”.
Бу иллярдя щярби китаб няшринин сайы иля йанашы гязет вя журналларын да мигдары артмыш вя онларда кейфиййят дяйишиклийи ямяля эялмишди. “Савадлы Qырмызы Ясэяр” журналы артыг “Qызыл Ясэяр” ады иля чыхырды. 1928-ъи илдян ися бу журнал щям мязмунъа, щям дя тяртибат бахымындан даща санбаллы няшр олунмаьа башлайыр. Эенерал Шыхлинскинин тяклифи иля журнала “Щярби Билик” ады верилир.
Азярбайъан атыъылыг дивизийасынан сийаси шю’бясинин органы олан “Щярби Билий”ин мяс’ул редакторлары комиссар Щясян Rящманов вя дивизийа командири Ъямшид хан Нахчывански тя’йин олунур. Илк щярби журналларымызын няшр ардыъыллыьы белядир: “Савадлы Qырмызы Ясэяр”ин 1922-24-ъц иллярдя 14 нюмряси, “Qы609
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зыл Ясэяр”ин 1925-ъи илдя 6 нюмряси вя “Щярби Билик” журналынын 1928-29-ъу иллярдя 10 нюмряси чыхмышдыр.
Апарылан тядгигатдан мя’лум олур ки, отузунъу иллярин яввялляриндя Совет
ордусунда кадр системиндя йенидянгурма вя дяйишикликляр апарылмышдыр. Иттифаг дахилиндя олан бцтцн милли щярби щиссяляр вя бирляшмяляр юлкянин ващид
ордусуна дахил едилир. Бунунла да айры-айры республикаларда вя милли дивизийаларда щярби мятбуат баьланылыр, явязиндя даиря вя орду гязетляри няшр олунур.
Азярбайъанда илк щярби гязетин тарихи 1920-ъи илдян “Qырмызы Ясэяр”ля башлайыр. Азярбайъан дивизийасы сийаси шю’бясинин органы олан бу гязет 1925-ъи илдян “Qызыл ясэяр” ады иля няшр олунмушдур. Rеспублика щярби мятбуатынын инкишафында хцсуси йер тутан бу гязет он илдян чох няшр едилмишдир. Dивизийа вя
алай гязетлярини юз ятрафында бирляшдирян гязетин баш редактору эюркямли йазычымыз Щаъыбаба Нязярли олмушдур. Истяр журналларда, истярся дя гязетлярдя
эюркямли сяркярдяляримиз эенерал Яли аьа Шыхлински, Qамбай Вязиров, Ъямшид хан Нахчывански, комиссар Щейдяр Вязиров, Щясян Rящманов, Ъабир
Ялийев, Ъялил Ялийев, полковник Сейфулла Мещдийев юз мараглы йазылары иля йахындан иштирак етмишдир. Бир факты да гейд етмяк фярящляндириъидир ки, тякъя
1934-ъц илдя рота вя алай гязетляринин сайы сяксяня йахын иди. “Qызыл ясэяр” дивизийа гязети иля йанашы “Dямир мцбариз”, “Qызыл топчу”, “Dюйцшчц сяси”,
“Qызыл байраг”, “Фящля-кяндли Qызыл ордусу” адлы чохтиражлы алай гязетляри няшр
олунурду.
Алтмыш дюрд илдян сонра (1993-ъц ил) Азярбайъан Мцдафия Назирлийинин
“Щярби елми-тядгигат вя тарих” идаряси йенидян беля бир журналын няшрини давам етдирди. Dцнйайа ширин дилимиздя йени щярби журнал эялди. Qядимдян гядим, улудан улу олан Азярбайъан щярб тарихинин йайыъысы, тяблиьатчысы олан
“Щярби билик” йени йаранан Милли Ордумузун доьма ювлады кими халгымыза
хидмят едир. Журналда щярби гящряманлыг тарихимизин архив кцнъляриндя сахланан сящифяляр, айры-айры аилялярдя мцщафизя олунан надир сяняд вя фотошякилляр, индийяъян ады анылмайан сяркярдя оьулларымызын юмцр йолундан мараглы
йазылар дяръ едилир.
1993-ъц ил.
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ЦЗEЙИR БЯЙИН ЩЯRБИ ЛЦЬЯTИ
Бинанын сон дашы щеч вахт бцнювря дашыны инкар едя билмяз;
ется, юзц йухарыларда дайана билмяз.
ЦЗEЙИR БЯЙ ЩАЪЫБЯЙОВ.

1948

-ъи ил нойабрын 28-дя
эеъя саат икидя дцнйадан кючян дащи бястякар Цзейир бяй
Щаъыбяйовун пианосунун цстцндя
битмямиш бир нот галды. О, эенерал Яли
аьа Шыхлинскинин алты бяндлик ше’ринин
ики бяндиня романс йазмышды.
Eй севдийим, ей дилрцба,
Сябрим, гярарымсан мяним.
Сяд мярщяба, сяд мярщяба!
Ня тцрфя йарымсан мяним.
Сяни зийарят ейлярям,
Сяня ибадят ейлярям,
Щям чох сядагят ейлярям,
Чцн сян Ниэарымсан мяним.
Бястякар Цзейир бяй Щаъыбяйов вя эенерал Яли аьа Шыхлински. Биринин ялиндя гялям, о биринин ялиндя силащ. Щяр икиси халгымыза тямяннасыз хидмят едиб,
явязсиз ирс гойублар. Сянятдя елмин чятин йолларында бялкя дя юзляринин дя хябяри олмадан бирляшибляр. Онларда тале охшарлыьы да вар. Бу охшарлыг кюнцлачан олмаса да щяйат щягигятидир. Ня Цзейир бяйя, ня дя Яли аьайа тале ювлад
гисмят елямяди. Ясрин яввялляриндя тале онлара бир ямял охшарлыьы гисмят еляди. 1907-ъи илдя бястякар Цзейир бяй Щаъыбяйовун сийаси, игтисади, щцгуги, ясэяри вя гейри сюзляря даир “Tцрк-Rус вя Rус-Tцрк лцьяти” няшр олунду.
1926-ъы илдя ися эенерал Яли аьа Шыхлинскинин “Rусъа-тцркъя гыса щярби лцьят”и ишыг эюрдц.
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Охуъуларын эенерал Шыхлинскинин лцьятиндян аз-чох хябяри вар. Бу барядя
биз айры-айры мягаля вя китабларымызда сющбят ачмышыг. Щярб елми цчцн бу
эцн ян уьурлу тапынтылардан бири дя Цзейир бяйин лцьятидир. Ону бизя Rеспублика Ялйазмалары институтунун елми архивиндян тапыб тягдим едян алим достумуз Ариф Rамазанова сямими тяшяккцрцмцзц билдиририк. Бу гиймятли тапынтыйла щярби лцьятчилик тарихимиз дцз ийирми ил гядимляшди. Цзейир бяйин щярби лцьятиндя раст эялдийимиз бир ад бизи хцсусиля севиндирди. Онун нашири “Иршад”ын мцщяррирляриндян бири, халгымызын бюйцк оьлу Мящяммяд Ямин Rясулзадядир. Отузунъу иллярдя гырмызы болшевикляр онун адынын цстцндян тушла гара чяксяляр дя йеня айдынъа охумаг мцмкцн олду. Бурда дейибляр ки, йазыйа позу йохду.
Ялбяття, Яли аьа Шыхлинскинин щярби лцьяти иля мцгайисядя Цзейир бяйин лцьяти щяъмъя кичик вя нисбятян касыб олса да, илк мянбя кими гиймятлидир. Охуъу да нязяря алмалыдыр ки, эенерал Яли аьа Шыхлински щяля эянъ забит икян щярб
елми иля, дилчилик вя щярби лцьят, терминолоэийа иля марагланмыш, бу сащядя чох
уьурлу ахтарышлар апармышдыр. Ялли иля гядяр гцрбятдя, йад бир иглимдя йашайан эенерал щярби лцьятини няшр етдирмяйя имкан тапмамышдыр. Ону да е’тираф
етмялийик ки, эенералын щярби лцьяти иля бястякарын щярби лцьяти арасында бюйцк
фярг вар. Цзейир бяйин щярби лцьяти щярб сянятиня илкин мараг эюстярянляр цчцн
щазырланмышдыр. О, сийаси, щцгуги, игтисади вя щярби лцьятдир. Бурада изащлар
айдын вя садя сюзлярля верилмишдир. Эенералын лцьятиндя ися онларын бя’зиляриндян истифадя олунмамышдыр. Мясялян: Адмирал- Ямир цл-бящр, Атаман-Qазах
бяйи, Вахмистр-баш чавуш, Воевода - Qошун ряиси, Qвардийа - Xасся гошуну,
Qярб - Tцьра, Йефрейтор - онбашы вя с.
“Интернасионал вя хариъи сюзляри сечмяк вя изащ етмяк ишиндя ъямиййятин
инкишафына даир о заманкы габагъыл идейалара ясасландыьыны нязяря алсаг,
демялийик ки, Азярбайъан халгынын сийаси шурунун йцксялмяси ишиндя Цзейир
бяй Щаъыбяйовун лцьятинин ъидди ящямиййяти олмушдур.” (М.Ш.Ширялийев
“1905-ъи ил ингилабы вя Азярбайъан ядяби дилинин хялгилийи уьрунда мцбаризя”
мягаляси, “Азярб ЕА хябярляри” журналы, 1956-ъы ил, №4).
Эенерал Яли аьа Шыхлинскинин щярби лцьятини ися мцтяхяссисляр сырф елми ясяр
кими гиймятляндирирляр. О, щярб елминин мцтяхяссисляри цчцн йазылмышдыр.
1907-ъи илдя “Иршад”, “Бакинский ден”, “Tязя щяйат” гязетляри Цзейир бяйин
лцьяти щаггында чох доьру олараг йазырдылар ки, бу лцьят мцсялман гязети
охуйанлара чох бюйцк кюмяк эюстяряъякдир.
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Цзейир бяйин “Лцьят”иня йцксяк гиймят верянлярдян бири дя академик
Щейдяр Щцсейнов олмушдур. Академикин фикринъя, “...Цзейир бяй Щаъыбяйов
бу лцьяти иля мядяниййятимиз тарихиндя ирялийя бир аддым атмышдыр. Юз лцьятиндя
бир сыра иътимаи-сийаси истилащлары изащ вя шярщ едяркян, зяманясиня эюря олдугъа доьру вя дцзэцн ъаваблар вермишдир”.
Dоьрудан да, ийирми ики йашлы эянъ мцяллим Цзейир бяйя халг арасында йайылмыш щярби истилащ вя сюзляри илк дяфя диндашларына чатдырмаг хошбяхтлийи нясиб олмушду.
Фярящляндириъи щалдыр ки, илк няшриндян сяксян йедди ил кечмясиня бахмайараг, Цзейир бяй Щаъыбяйовун щярби лцьяти бу эцнцмцз цчцн дя эярякдир.
Силащлы Qцввяляримизин ясэяр вя забитляриня, щабеля терминолоэийа иля мараглананлара гиймятли бир вясаитдир.
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“ЭEНERАЛ TАЬЫЙEВ” МАRШЫ

Hacı Zeynalabdin Tağıyev parlaq ağlı, aydın kamalı,
tükənməz enerjisi nəticəsində yüksək sərvət qatlarına
yüksələrək, bütün Bakı kapitalistlərini kölgədə buraxmışdı.
Hacı savadsız idi, imzasını belə ata bilmirdi. İmza əvəzinə
yalnız Zeynalabdin sözündəki on bir hərfə uyğun olaraq, on
bir cızıq çəkərdi. Məhz belə bir adam yalnız Azərbaycanda,
Rusiyada deyil, bütün Avropada iri iqtisadi və ticarət
əlaqələrində görkəmli simaya çevrilmişdi.
Hacı Zeynalabdin Tağıyev Şərq aləminin ilk mesenatı idi.
Sərvət və sərmayədarlıq onu heç zaman doğma xalqından
ayırmamışdır. Xalqı da doğma Vəəni kimi ona əziz idi.
Qılman İlkin,
Xalq yazıcısı
Xalqımızın qeyrətli oğlu milyonçu Hacı Zeynalabdin Tağıyev haqqında bu
kiçik yazını qələmə almamışdan əvvəl fikirləşdim ki, beş-üç nəfərlə sorğu aparacam. Görüm Hacının general olduğunu bilən varmı. Bu arzu ilə küçəyə çıxdım.
Qarşıma əli çəlikli yetmişbeş- səksən yaşlı qoca çıxdı.
- Hacı Zeynalabdin Tağıyev hansı hərbi rütbəni daşıyıb? -deyə soruşdum.
Qoca sərt-sərt üzümə baxıb az qala qəzəblə dedi:
-Məni dolayırsan, bala? O, savadsız idi. Nə olsun ki, varlı-hallı idi. Eşitdiyimə
görə adını yaza bilmirmiş. Heç qol da çəkə bilmirmiş, qızıl üzzüyün qaşına
“H.Z.T.” həkk elətdiribmiş. Onu da sənədlərə möhür kimi vururmuş.
Sonrakı iki otuz-otuz beş yaşlı vətəndaşlar isə mənim sorğuma sualla cavab
verdilər:
-Siz deyin görək Tağıyev kim olub, nə vaxt, harada, hansı illərdə yaşayıb?
Sonra da Sonra da rütbəsini soruşun.
Bundan sonra sorğumu davam etdirməyə lüzum görmədim.
Mən bu dünyadan bixəbərlərə deyəndə ki, Hacı Zeynalabdin Tağıyevin general rütbəsi olub. Hətta onun şərəfinə 1907-ci ildə “General Tağıyev” marşı da
yazılıb. Onda elə bil onların isti aşına soyuq su qatdım. Müsahiblərim təəccüb və
inamsızlıqla məndən aralandılar...
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Щаъы Зейналабдин Tаьыйевин мцсялман милляти цчцн елядийи хидмятлярини дуруб бурада саймаг фикриня дцшсяк, щеч олмаса бир ай гязетимизи анъаг еля бу
тяфсилатла долдурсаг, йеня щамысыны дейя билмярик”.
Мяшщур нашир Щашым бяй Вязиров бу сятирляри 1907-ъи ил апрелин 10-да “Tазя
щяйат” гязетиндя дяръ етдирмишди. Ясрин яввялляриндя Tаьыйев бцтцн дцнйада
Qафгаз мцсялманларынын фяхри кими танынырды. Онун халгымыза эюстярдийи явязсиз
хидмятлярини бу эцн дя саймагла гуртармаз. Мяктябляр ачдыран, су кямяри чякдирян, театр бинасы тикдирян, мцлкляр инша етдирян Азярбайъанын иътимаи, игтисади
ишляринин башында дуран илкин шяхс Щаъы Зейналабдин Tаьыйев иди. Вя нящайят, бу
эцнлярдя мя’лум олду ки, халгына эенерал кими хидмят едянляр сырасына Щаъы
Зейналабдин Tаьыйев дя
олуб. Ялбяття, бя’зи охуъулар
Щаъынын эенерал олмасына
шякк-шцбщя едяъяк. Амма
аьыллы охуъу дярщал анлайаъаг
ки, Щаъынын халга хидмяти щяр
бир эенералын хидмятиндян
гат-гат мянфяятли вя хейирли
олуб. Шярт ня зяр-пагон дашымагды, ня дя ъябщядя вурушмаг. Щаъы бцтцн сащялярдя,
мцлки эейимдя халгынын эенералы олуб.
Милли айры-сечкилийя фярг
гоймайан Tаьыйев ишиндя,
ямялиндя бюйцк бир шяхсиййят
олдуьуну яйани олараг эюстярмишдир. Xцсусиля, мцсялман диндашларынын няфиня
хейриййя ишляриня кцлли мигдарда гызыл вя пул хяръляндийиня эюря сяхавятли Щаъыйа император II Николай 1907-ъи илдя, йанварын 25-дя щягиги
дювлят мцшавири али рцтбяси
вермишдир. Бу да дonanmada
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контр-адмирал, ордуда эенерал вя ядлийя сащясиндя ися обер-прокурор рцтбяляриня бярабярди.
Bu hadisə ilə əlaqədar Qafqaz çanişini qraf Varantsov-Daşkov tərəfindən H.Z.
Tağıyevin ünvanına teleqram göndərilmişdi. Teleqramda deyilirdi:
“Ali əmrlə siz həqiqi dövlət müşaviri rütbəsinə layiq görülmüsünüz. Bu yüksək
adla sizi təbrik edirəm, əminəm ki, sizin xidmətlərinizin bu Ali təsdiqindən
dindaşlarınız arasında təhsilin yayılması kimi olduqca faydalı işə davam etmək üçün
yeni qüvvə olacaqsınız.
Qraf Vorontsov-Daşkov
Hacı Zeynalabdin Tağıyev cavab teleqramında yazmışdı:
Tiflis şəhəri
İmperator Əlahəzrətlərinin Qafqazdakı canişini Qraf İllarion İvanoviç
Varantsov-Daşkova:
Zati aliləri, Monarxın lütfü ilə əlaqədar Siz Zati-alilərinin mənim üçün xoş
olan təbriklərinə görə səmimi təşəkkürlərimi qəbul edin. Zati-alilərinizdən Sizin
insani həssaslığınız və atalıq qayğınız sayəsində dindaşlarımın marifləndirilməsi
yolu ilə ömrümün axırına qədər yorulmadan calışacağam. Zati- aliləri, inanın
ki, Qafqazın bütün müsəlmanlarının, həm qocaların, həm də bizim
tərbiyələndirdiyimiz cavanların simasında Çara və Vətənə sadiq olan və bunu
sözdə deyil, həm də işdə sübut etməyə qadir olan oğullarımız var. Siz Zatialilərinin bizə göstərdiyiniz qayğı, Sizə borclu olan bütün müsəlmanların
qəlbində həkk olunacaq. Öz gələcək nəsillərimizə də bütün Qafqaz üçün əziz
olan Siz cənab aliləinin adını daim xeyr-duayla xatırlayacağıq.
Fəaliyyətdə olan dövlət müşaviri Tağıyev.”
Xалгына етдийи явязсиз хидмятляриня эюря 1900-ъц илдя Щаъы Зейналабдин Tаьыйевин нясли фяхри вятяндаш адына вя сенатын 1910-ъу ил 8 феврал тарихли фярманы иля
задяэан рцтбясиня лайиг эюрцлцр.
Щяля саьлыьында Tаьыйевя чохлу шеiр, публисистик вя няср ясярляри йазылыб.1900cü ildə görkəmli publisist N. Nərimanov “Hacı Zeynalabdin Tağıyevin əlli illiyiməişətə və cəmiyyətə xidmətləri” adlı qiymətli əsərini çap etdirdi. М.В.Kнейдин
адлы мцяллиф ися “Эенерал Tаьыйев” маршы бястялямишдир. Маршын мятнини дя бястякар юзц йазмышдыр.
Эенерал Щаъы Зейналабдин Tаьыйевин шяряфиня йазылан надир нот бястякар достум Tофиг Бабайевин аиля архивиндян 1991-ъи илдя ашкар едилмишдир. Tяяссцф ки,
нотун йазылма вя бястялянмя тарихини дягигляшдирмяк мцмкцн олмады. Цз габыьындакы йазыдан айдын олур ки, “Эенерал Tаьыйев” маршы Бакыда вя Kийевдя ифа
олунмушдур. Цмид едирик ки, дохсан иля йахын “ясир” галан “Эенерал Tаьыйев”
маршы бястякарларымыз тяряфиндян йенидян ишляниб ифа олунаъаг.
1991-ъи ил, октйабр
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УЛУЛАРЫН
СЮЗ ЙАДИЭАРЫ
Азярбайъанын гящряман оьуллары, пешякар щярбчиляри щаггында санбаллы
ясярляр йазан Шямистан Нязирлини отуз иля йахындыр ки, таныйыр вя достлуг едирям.
О, бу сащядя узун илляр сямяряли ахтарышлар апармыш, йцздян чох азярбайъанлы
эенераллар барядя мялуматлар топлайараг халгымыза чатдырмышдыр. Шямистанын
1991-ъи илдя "Эянълик" няшриййаты тяряфиндян 50 мин тиражла чап олунмуш
"Азярбайъан эенераллары" китабы охуъулар тяряфиндян бюйцк ряьбятля
гаршыланыб.
Шямистан Нязирли мцасир пешякар щярбчиляримиз щаггында да мараглы
йазыларла чыхыш едир. О, торпагларымызын ермяни ишьалчыларындан азад олунмасы
уьрунда эедян дюйцшляр вахты мянимля бирликдя ъябщя бюлэяляриндя олмуш,
ясэярляримизи гялябяйя рущландырмыш, мцшащидялярини гялямя алмышдыр.
Йадымдадыр, 1993-ъц илин август вя октйабр айларында Ш. Нязирли Товуз,
Эядябяй, Газах вя Фцзули бюлэяляриндя сянэярляри эязди вя мятбуатда силсиля
йазыларла чыхыш етди.
Щямин илин октйабр айында Башкянддя чякилмиш бу фото - шякил дя ъябщя
бюлэясиндян йадиэардыр.
Полковник
Щамлет Щцсейнов
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Ел шаирляринин сюзляри о гядяр нарын, о гядяр
инъядир ки, инсанын цряйи о сюзлярдян юз пайыны
алмамыш совуша билмир. Онларын бя’зисини охуйанда адамын кюнлц гызылэцл гюнчяси кими чытлайыб, додагларында эцлцмсянмяк эюрцнцб,
эюзляри дя шящлаланыр. Гямли, гцссяли, бир парчасы сюйляндикдя, гайьы охлары кими, гулаг
асанларын гялблярини дяли-дялик едиб илан кими
гыврылдыр.
Салман Мцнтаз,
(1884-1941)
Тядгигатчы-ядябиййатшцнас.

Низаминин, Фцзулинин кцллцйатыны табутума гойун. Чийинляриниздя дя онларла
олум. Гябир евиндя дя...
Xalq artisti Казым Зийанын
сон сюзляри
(1896-20.11.1956)

618

ЭЦЛЛЯЛЯНМИШ АЗЯРБАЙЪАН ЭЕНЕРАЛЛАРЫ

"ЯЛИМ УЗАНЫГЛЫ ГАЛЫБ"

(Шейх Шамил вя аилясинин сонракы талейи
барядя бязи мягамлар)
Мян аьыр дюйцшлярдян сонра там
гянаятя эялдим ки, юлцмцн эюзцня
дик бахан, шящидлийи шяряфля
гаршылайан инсанлара ясарят тяклиф
етмяк бош вя эцлцнъ бир шейдир. Ей
вятян даьларынын бянзярсиз зиняти
олан онун шяряфли горуйуъулары!
Азадлыьы йалварышла алмаг гейримцмкцндцр. Силащла ишьал олунмуш
вятян
торпаглары
йалварышла
гайтарылмаз, дюйцшля алынар. Биздян
нявяляримизя галаъаг ян бюйцк
мирас истиглал вя щцрриййят уьрунда
вурушмаг, йери эяляндя дя бу йолда
шящид олмагдыр. Мящв олсун сяфил
ясарят, йашасын шанлы вя шяряфли юлцм!
1840-ъы илин
нойабрында Шейх Шамилин
Чеченистан халгы
гаршысында
нитгиндян.
Азадлыг вя щцрриййят йолунда мцбаризядя язм вя сябат эюстярмяк цчцн
дямир ирадя сащиби олан Имам Шамилляр лазым имиш. Щалбу ки, аналар щяр дяфя вя
щяр ясрдя Имам Шамил доьмаз.
Цзейир бяй Щаъыбяyli,
“Азярбайъан” гязети,
2 ийун 1919-ъу ил
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Ш

ейх Шамил 1869-ъу ил майын 19-да Мяккя, Мядиня сяфяриня эедяндя
йолу Истанбулдан кечирди. Мяккя Шейхцлисламынын дявятини эюзляйян
Шамил сяккиз ай Истанбулда галмалы олур. Буну ешидян тцрк Султаны Ябдцл
Язиз Шейх Шамили Топгапы сарайына эюрцшя дявят едир.
Шейх Шамил сарай адамлары иля бир-бир ял вериб щал-ящвал тутур, лап ахырда
ися Султан Ябдцл Язизля эюрцшцр. Султан Шамилин ялини бурахмыр вя пярт щалда
дейир:
- Сизи Османлы империйасында эюрмяйимя чох шадам. Анд олсун аллащын
варлыьына, йалныз атам Султан Мащмуд гябирдян дуруб эялсяйди, бу гядяр
севиня билярдим. Амма дейин эюрцм, бу ня мясялядир, нийя мяня ахырда ял
вердиниз? Нийя мяни бу гядяр интизарда гойуб эюзлятдиниз? Байагдан ялим
узаныглы галыб...
Мцдрик Шейх Шамил ъавабында:
- Султан саь олсун, - дейир, - сиз беш-цч дягигя интизарда галыб эюзлядиниз.
Мян ися Сизи дцз ийирми беш ил эюзлямишям. Ийирми беш ил ялим сизин гардаш
кюмяйиниз цчцн узалы галыб - цряк аьрысы иля кюксцнц ютцрян Шейх Шамил даща
сонра ялавя едир: - Яэяр мярщум атаныз Султан Мащмуд вя Сиз вахтында
мяня кюмяк ялинизи узатсайдыныз, бу эцн Вятянимиз Гафгаз эавур ясарятиндя
галмазды.
Шейх Шамилин щаглы ирадындан сонра цзцрщахлыг едян Султан Ябдцл Язиз
она вя аилясиня даща чох гардаш илтифаты эюстярир. Бюйцк оьлу Гази
Мящяммядя паша - эенерал рцтбяси вериб. Шяхси мцщафизя гвардийасындакы
Гафгаз алайынын командири тяйин едир.
***
Бюйцк Шейх Шамил йетмиш дюрд йашында - 1871-ъи ил февралын 4-дя Мядинядя
юз яъяли иля вяфат етди. Ону Мящяммяд Пейьямбяр (Я.С.) йатан торпагда Ъяннят-ял-Баки гябристанлыьында шяряфля дяфн етдиляр. Атасынын дяфниндян
сонра Тцркийяйя гайыдан Гази Мящяммяд Тцрк ордусунда эенерал-майор
рцтбяси иля щярби хидмятдя галды. 1877-ъи илдя Рус-Тцрк мцщарибяси
башлананда ону чяркязлярдян тяшкил олунмуш Байязид галасы уьрунда
вурушан сцвари дивизийанын команданы тяйин етдиляр. Гази Мящяммядин
руслара гаршы вурушдуьуну ешидиб, билян рус алайынын командири майор
Штоквис эенерал Гази Мящяммядя беля бир мяктуб эюндярир:
"Тцрк ордусунун дивизийа эенералы Гази Мящяммяд Шейх Шамил оьлуна!
Айыб дейилми? Ахы, Сиз 1866-ъы ил августун 26-да Калугадакы Задяэанлар
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Сарайында иэид атанызла бирэя Русийайа
сядагятли олаъаьыныз щаггында анд
ичмисиниз. Йягин ки, мярщум атаныз
Шейх Шамил саь олсайды бу щярякятинизя
эюря Сизи баьышламазды."
Дейиляня эюря, мяктубу алан Гази
Мящяммяд щеч кяся, щеч ня демядян
Байязид галасы уьрунда эедян
дюйцшляри йарымчыг гойуб эетмишдир.
Эюрцнцр атасынын ичдийи андыны унудубмуш. Бялкя дя мцдрик атанын
рущуну инъитмякдян горхуб...
Шейх Шамил 1866-ъы ил августун 26да император икинъи Александра
йазырды:
"Мяним мцгяддяс боръумдур ки,
Гази Мящяммяд Шейх Шамил оьлу
оьланларыма Русийа гаршысында боръ(1833-1902)
ларыны баша салым. Мян онлара вясиййят
етмишям ки, Русийайа сядагятли олсунлар, икинъи Вятянимизя лайигли гуллугчу
олсунлар. Щюкмдар, бу гоъа вахтымда ращат олмаг цчцн, эюстяриш вер,
щарада истясян (Калугада, Москвада, Петербургда) оьланларымла бирликдя
ябяди сядагятли галаъаьымыза анд ичяк. Мян бцтцн халг гаршысында анд
ичмяйя щазырам. Гой фикримин паклыьына эюйдяки Аллащ, улу Пейьямбяримиз
Мящяммяд шащид олсун, ъясяди тязяъя соуйумуш гызым Няфисятин гябриня вя
мцгяддяс Гурана анд ичирям.
...Мян йери, эюйц йарадан, бизи хялг едян Аллаща анд ичирям. Анд ичирям
ки, аилямля бирликдя император Александр Николайевичя, онун варисиня вя Рус
дювлятиня щямишя сядагятли олаъаьам".
Августун 29-да Шейх Шамилин андыны император икинъи Александра тягдим
етдиляр. Императорун Шейх Шамиля ъавабы гыса вя чох сямими олду:
"Мющтярям Имам, шцкцр Илащийя ки, сянин гялбиндя бюйцк дюнцш йарадыб.
Мян инанырам ки, сян сюзцндя садигсян, икицзлцлцк елямирсян, чцнкц сян
бюйцк шяхсиййятсян, виъданлысан, хейирхащсан".
Шейх Шамил Щяъъ зийарятиня эедяндя император икинъи Александрын тяклифи
иля ортанъыл оьлу Мящяммяд Шяфини Русийада эиров гоймушду. Щяля Шамил
Русийада оланда Мящяммяд Шяфи щярби мяктяби битириб, императорун шяхси
621

ШЯМИСТАН НЯЗИРЛИ

лейб-гвардийа алайында хидмят едирди. Бир аз сонра эенерал рцтбяси алды. Рус
щярб тарихчиляри Мящяммяд Шяфини сяркярдялик габилиййятиндян йазанда
ифтихарла гейд едирляр ки, о, силащдашларынын йаддашында хейирхащ, щяссас вя яла
сцвари эенералы кими галмышдыр.
1877-ъи илдя гардашы Гази Мящяммядин Тцрк сцвари дивизийасынын
команданы кими руслара гаршы вурушмаг хябяри Мящяммяд Шяфийя дя чатыр.
Атасынын андыны позан гардашынын "дюнцклцйцндян" сарсылан Мящяммяд
Шяфи императора рапорт йазыб хащиш едир ки, ону "дюнцк вя сайыглыьыны" итирян
гардашы Гази Мящяммядя гаршы вурушан рус дивизийасына дюйцшя эюндярсин.
Чар икинъи Александр эенерал-майор Мящяммяд Шяфинин рапортуна беля
бир дяркянар йазыр:
"Щеч бир аиля ейибсиз олмур. Мян, Сизин вя мярщум атаныз Шейх Шамилин
ичдийи сядагят андына инанырам. Она эюря дя гардашын гардаша гаршы
вурушмасына иъазя вермирям. Щялялик эюзля! Яэяр Авропада дюйцшляря
башламалы олсаг, онда мян юзцм сяни чаьыраъам."
Цмумиййятля, тарихи сянядляр вя тарихи ясярляр шащидлик верир ки, рус чары
икинъи Александр ня Шейх Шамиля, ня дя онунла Русийада сцрэцндя олан
ийирми ики няфярлик аиля цзвцня гаршы язазиллик етмямишдир. О, Шейх Шамиля ня
ясир, ня дя дцшмян эюзц иля бахмамышдыр.
1859-ъу ил сентйабрын 15-дя император юзц щюрмят яламяти олараг Харков
йахынлыьындакы Чугуйево гясябясиня ясир Шамилин эюрцшцня эялмиш, она
гиймятли хяз кцрк, цстц йазылы хянъяр вя яряб аты баьышламышдыр. Щямин
эюрцшцндя император Шейх Шамиля демишдир: "Мян чох шадам вя щядсиз
дяряъя дя севинирям ки, Сиз Русийадасыныз. Тяссцфлянирям ки, Сизин кими
Мцдрик сяркярдя иля бу эюрцш чохдан олмайыб. Бюйцк Имам, Сиз пешиман
олмайъагсыныз. Мян Сизя йахшы шяраит йарадаъаьам вя биз дост кими бирэя
йашайаъаьыг".
Чар Шейх Шамилля галиб сяркярдя кими ряфтар етмишдир. Она истядийи йердя Калуга шящяриндя мцлкядар-подполковник Сухотиня мяхсус цч мяртябяли
мцлкц бошалтдырыб Шамил вя аилясиня йашамаг цчцн баьышламышдыр. Евин
щяйятиндя Шамилин истяйи иля мясъид тикдирмишдир. Аилясинин доланаъаьыны он
бир ил, илдя он беш мин манат падшащлыг хязинясинин щесабына тямин етмишдир.
Шящярдя вя ики йцз километр мясафядя истядийи вахты эязмяк цчцн дилиъанкарета баьышламышдыр. Ясир алынандан бир аз сонра полковник Аполлон
Руновскинин Шамил щаггында йаздыьы "Шамил" (Галиб Шамиля щяср олунур) вя
"Шамил щаггында гейдляр" китабларынын 1860-ъы илдя няшриня иъазя вермишдир.
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Петербург, Кийев, Калуга вя
Казан шящярляриндя йашайан
адлы-санлы задяэан аиляляри иля,
эюркямли шяргшцнас-алим, щямйерлимиз Мирзя Казым бяйля
истядийи вахт эюрцшмяйя, Ермитажа, щярби мяктябляря эетмяйя
иъазя вермишдир.
***
Гази Мящяммяд - 1833-ъц
илдя Шамилин биринъи арвады
Фатиматдан дцнйайа эялмишди.
Шамил онун адыны Даьыстанын
биринъи имамы, устады вя
мцяллими Гази Мящяммядин
шяряфиня гойуб. Онун щяйат
йолдашы Кяримят ханым азярбайИлису Султаны, эенерал Даниал бяйин гызы вя Шейх
ъанлы иди. Кяримят он алты ил Шейх
Шамилин эялини Кяримят ханым (1837-1862)
Шамилин биринъи наиби олан
эенерал Данийал бяй Султан
Ящмяд хан оьлу Илисулунун
гызы иди. Кяримят 1862-ъи илдя ийирми беш йашында Калугада вярямдян юлдц.
Султан вя эенерал гызы олдуьуна эюря императорун ямри иля Шякийя эятирилиб,
анасы Балаханымын1 йанында дяфн олунуб.
Тцрк маршалы рцтбясиндя истефайа чыхан Гази Мящяммяд юмрцнцн сон
иллярини Мядиня шящяриндя йашайыб, 1902-ъи илдя орада вяфат едиб. Атасы Шейх
Шамилин йанында - Ъяннят-ял-Баки гябристанлыьында дяфн олунуб.

1. Балаханым Шяки ханы Щаъы Чяляби ханын (?-1755) нявяси иди. -Ш.Н.
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ГАЧАГ КЯРЯМИ ДОЬАН АНА
Иэиди гылынъ йох, гейрят йашадар.

Гачаг Кярям
(1860-1910)
Dustaqlıqdan qaçaqlıq, qaçaqlıqdan ölüm yaxşıdır
Balasöyün Zaloğlu
Qaçaq Kərəmin qardaşı
О, яфсаня вя наьылларын гящраманыдыр...
О, ядалят мцъяссямясидир. Гачаг Кярям щаггында
ешитдиклярим о гядяр яфсанявидир ки, о щазырда саь олмасайды,
онун щягигятян йашадыьына инсан щеч ъцр инана билмязди.
Максим Горки,
"Нижегородский листок" гязети
23 нойабр 1896-ъы ил.

1

913-ъц илин феврал аyындa
Романовлар сцлалясинин 300
иллийи байрам кими империйанын щяр йериндя гейд олунурду. Бу мцнасибятля
чар II Николай Русийанын мяркязи
шящярляриня эедир, тянтяняли зийафятляр
кечирирди. Тифлися эялян чар шящярин эюрмяли йерлярини эязди, мяктябляря эетди.
Бир айа йахын бал-зийафятлярдя ейшишрятдя олан чар, Дярбянд йолу иля
Петербурга гайытмалы олду. Гатар
Эцръцстан яразисини кечяндя сорушур
ки, инди щансы мащалдан, щансы стансийадан кечяъяйик?
- Ялащязрят, Газах мащалындан вя
Аьстафа стансийасындан кечяъяйик.
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Император дурухур вя бир нечя дяфя:
- Казаклар, йохса Газахстан... демяк истяйирсиниз, - дейя сорушур.
- Чар саь олсун, бура ня Кубан казакларынын, ня дя Орта Асийа
газахларынын йурдудур. Бурда Гафгаз татарлары, азярбайъанлылар йашайыр. Бир
аздан кечиб эедяъяйимиз йерин, мащалын ады Газахдыр.
- Аща, хатырладым! Гафгаз иэиди Гачаг Кярямин вятянидир?
- Бяли, бяли, ялащязрят, юзцдцр ки, вар.
Азаъыг фикря эедян чар дейир:
- Мараглыдыр, эюрясян, Гачаг Кярямин няслиндян галан вармы? Мямнуниййятля эюрцшцб кялмя кясярдим.
Гатар Аьстафада дайананда Кярямин анасы Фяхрянисяни ещтирамла
императора тягдим едирляр. Чар бюйцк бир сямимиййятля ананын ялиндян юпцб:
- Ана, - деди, - оьлун Кярямин иэидлийи, ады кцлли-алямя бяллиди. Гялбян
етираф едирям ки, онун ады эяляндя йасовулдан тутмуш Гафгаз ъанишининя
кими рцтбяли шяхсляр горхудан тир-тир ясирдиляр. Бизим щюкумятя гаршы вурушду.
Щеч кяся бойун яймяди. Тяяссцф ки, Тещранда дцнйасыны тез дяйишди. Шяхсян
мян онун горхмазлыьыны йцксяк гиймятляндирирям. Ана, мющтярям ана, инди
де эюрцм, Кярям кими иэиди йеня доьа билярсянми?
Императорун оьлу щаггында дедийи тярифдян гцрурланан Фяхрянися ана
гяддини даща да шах тутуб:
- Кярям кими оьлу йеня доьарам, дярдин алым, нийя доьмарам. Яэяр
ярим Молла Зал оьлу Искяндяр кими кишини мяня гайтара билсян. Карван
эетди, иэидляр юлдц, заман дяйишди, дярдин алым...
Садя кяндли гадындан бу мцдрик ъавабы эюзлямяйян чар щейрятля эери
чякилиб:
- Инанырам, - деди, - инанырам ки, беля щакиманя ъаваб верян ана Гачаг
Кярям1 кими иэид доьа биляр.
ШИРИН ДИЛЛИ МОЛЛА ЗАЛ
Мяшщур ядябиййатшцнасымыз Фиридун бяй Кюъярли Гыраг Кясямянли
Моллазал оьлу Исэяндярин зийадя фясищ (сюзц айдын вя дцзэцн дейян, сюз
устасы Ш,Н), дилавяр вя чясур бир киши олдуьуну ифтихарла йазыб, Молла Залын
1. Гаъаг Кярямин фото шякили мяшщур Иран алими Мещди Бамдадын беш ъилдлик "Тарихи-ричалиИран" енсиклопедик ясяриндян эютцрцлмцшдцр. (Бах! 3-чилд, Тещран, 1966-ъы ил, сящ. 163-дя)
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мцасири вя досту шаир Мирзя Няби Яфянди Гайыбов (1810-1889) "Ящли-дювран"
шериндя ъярхи-фяляйи лянятляйир ки, дцнйадан Молла Зал кими иэидляри дя апарды.
Эюр нечя мяьшушлуг олубдур ящвал Ким, эцнчц щейрятдя галыб нитги лал,
Фясищ сюзлц, ширин дилли Молла Зал
Мяэяр цзцн юртцб бел иля кцряк?
Мяшщур Гаъаг Кярямин ataсы Молла Зал оьлу Исэяндяр (? - avqust 1884)
ХIХ ясрин яввяляриндя йашамышдыр. Елин йаддашында бирчя шери вя чохлу
мцдрик щазыръаваблыглары галыб. О, Бящлул Даняндя, Молла Нясряддин сайаьы
лятифяляри вя шерляриля Газах, Борчалы мащалында мяшщур олмушдур. Молла Зал
дейярмиш: Диндарлар дейир ки, ъин "бисмиллащ"дан гачар, анъаг инди еля
дювран эялиб ки, ъин юзц "бисмиллащ" дейир. Моlла Зал йеня дейиб ки, сцдцн
цзлц олсун, анъаг гонаьын цзлц олмасын. Бир дя дейиб ки, дилини сахлайа билян,
башыны да сахлайа биляр.
Бизя эялиб ъатан йеэаня "Йахаланмамыш" шериндя Молла Зал дюврцнцн
щагсызлыьыны тянгид едир, яршя чыхан щарайында гадир Аллащдан кюмяк диляйир.
Аман тябиб, мяня бир ялаъ ейля,
Синям ешг одуна йахаланмамыш.
Юлцб бу дцнйадан щясрят эедирям,
Бир аь бухаг юпцб йахаланмамыш
***
Верся идин сян мцрьиня тязя дян,
Дяхл олмаздым бу азара тязядян,
Йар да мяня йара вурду тязядян
Кющня йараларым йахаланмамыш.
***
Молла Залам, ишим эетди щарайа?
Байрам айы демяк олмаз щяр айа.
Гадир Аллащ, юзцн йетиш щарайа
Ъаным Язрайыла йахаланмамыш.
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НЮВЪАВАНЛАР ВАР ОЛСУН...
Биз тцрклярдя щиссиййат вя гядршцнаслыг йохдур. Шан вя шярафятимизя, Вятян
вя миллятимизин сяряфразлыьына сябяб олан, дилимиз вя ядябиййатымыза рювняг верян язиз вя мющтярям вцъудларын гядр вя мянзилятини билмирик. Онларын асариэцзидяляри иля ифтихар етмирик. Миллиййят щисси бизлярдя айылмайыбдыр, Вятянимизин, дилимизин вя ядябиййатымызын гядрини билмирик.
ФИРИДУН БЯЙ КЮЧЯРЛИ,
Ядябиййатшцнас - алим
(1863-1920)

У

заг мянзил эедяъяк гонаглар
обашдан дурдулар. Ъиловдар
атлары йящярляйиб-йцйянлямишди. Гайняня Тцкязбан, эялини Пяри Солтанла
хуръунлары габьарырды. Тянща тутун
алтында ъиловдар Вагифин йящярли-йцйянли атыны охшайа-охшайа эяздирирди.
Ики дост ися бир аз аралыда сакитъя
сющбят едирдиляр. Вагифин дедиклярини
башыашаьы динляйян Видади сцкута эетмишди. О, ащястяъя галдырдыьы ялини устадынын чийниня гойуб:
- Эял, сян мяндян инъимя, - деди
устад, Мяляк Ъащаны узаьа вермяк
истямирям. Мяни дцзэцн баша дцш, балаларыма фярг гоймурам. Дюрд балам вар, дюрдц дя мяним цчцн язизди,
М.П.Вагиф (1717-1797)
доьмады. Бир дя, еля дцшцнярсян ки, Пяри Солтанын сизин оъаьа дцшмяйиня пешиманам. Йох, валлащ, ясла еля дейил.
Ахы, мян дя гоъалмышам, гялбим назикляшиб, дцшкцн кюнлцмдя Мяляк Ъащан
балама айрыъа истяк вар. Она эюря дя баламын узаьа дцшмяйиндян аьзым йаныбды...
Сюз тапмайан Видади:
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- Иши дцзялтмямяйин хатириня сян дя юзцнц гоъа санырсан, а Мещдиоьлу? Сяни анлайырам, рящмятлик Мядиня ханымын сон йадиэарыдыр, йя’гин она эюря...
- дейян Видади илк дяфя шаэирдини мязяммят еляди.
- Устад, бялкя дя сян дейян кимидир. Ахшам да бир ишаря вурдун, мян дя
бцтцн эеъяни дцшцнцб-дашынмышам. Щей фикирляширям, эюрцрям йох... Мяляк
Ъащан анамын, щям дя Мядиня ханымын тян охшарыдыр ки, мяня тясялли цчцн
дцнйайа эялиб. Щяр икисинин ийини ондан алырам. Она эюря дя истямяздим узаьа дцшсцн.
Молла Вяли инъик щалда:
- А саггалы аьармыш, ня вахтдан доьулдуьун ел-оба сянин цчцн узаг олду? Эянълийиндяки шылтаглыг щяля дя галыб щаа... Бир дя ки, юзэя евиня эялмир
ки... юз бабасы евиня, юз оъаьына эялир дя... Сян мяни анламадын, йя’ни бизим
Газах, Борчалыда гыз гящятлийиди, амма мян истяйирям ки, Осман аьайа щалал адамын сцдцнц яммиш бир эялин раст дцшсцн. - Башыны йырьалайыб, тясбещини
ясябиликля чякян Видади - Йох, йох, сяни баша дцшя билмирям. Онда ачыг де,
бялкя башгасына сюз вермисян?
Вагиф оьул яркиля устадыны гуъаглайыб:
- Йахшы, йахшы, сян Аллащ, инъимя, - деди, - Ондан цмид вя интизарла ъаваб
эюзляйян гоъанын кефини ачмаг цчцн зарафатла: - Эцнащ гызым Пяри Солтандады...
- Нийя - дейя Видади дярщал сярт сясля сорушду - Мяним эялинимин эцнащы
нядяди?..
- Эцнащы оду ки, сизя йахшы бахыб, яэяр Пяри Солтан сизин пишийинизи аьаъа
дырмашдырсайды Мяляк Ъащана да елчи дцшмяздиниз. - Сонра ъидди эюркям
алыб, - Ахы, бир аилядя ики баъынын эялин олмаьына халг, ел-оба неъя бахар, устад? Цстялик дя мян кимсясиз вя йетим галырам. Мян неъя дя олса гцрбятдяйям, устад мяни дя дцшцн. Бир дярдим-сярим оланда кимин йанына эедим,
кимля бюлцшцм?
- Бунлар щамысы хырда-хуруш бящанялярдир. Ня сян йетимсян, ня дя Гарабаь гцрбят дейил. Икинъиси дя, ай саггалы аьармыш, ики кюнцл бир оландан сонра кимин она сюзц ола биляр. Ики баъынын бир евдя эялин олмаьы ися тяк биздя эюрцнмяйиб ща. Бу, бцтцн мцсялман дцнйасында вар, елдя-обада олан адятдир.
Осман истяйир, Мяляк Ъащан да разыдыр. Сяндян, мяндян эизлин ушаглар иши
дцзялдибляр. Бир дя ки, бунун няйи писди, даща йахшы, бир евдя ики щава йох, бир
щава олар. Деди-году да олмаз, мещрибанчылыг даща чох олар.
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- Сян еля щямишя сакитлик ахтармысан. Азаъыг ашым, аьрымаз башымды, сянинки. Сюз вермирям. Гайыдым Гарабаьа, Гызханыма гызын аьзыны арадым.
Бу хябяри илк дяфя сиздян ешидирям. Доьмаъа атасы мяням, бу ишдян хябярим
йохду. Сян ися дейирсян ки, ъаванлар сювдяляшибляр.
Кефи дурулан Видади архайынчылыгла:
- Биз еля щазырлашырдыг эялмяйя, йахшы олду, сян юзцн эялиб чыхдын, данышдыг
цряйим ращат олду.
- Ай устад, дейясян сиз еля той тядарцкцндясиниз?
- Билмирям, ня еляйирсян еля, гайыданда Гарабаьа сяс сал ки, Мяляк Ъащана Шыхлыдан нишан эялир. Гой Гарабаь иэидляри ондан эюзцнц чяксин. Сян дя
мяни синнимин аьыр вахтында инъитмя, юзэя гапысына эюндярмя. Данышдыг,
вяссалам, - дейиб Вагифя йол тядарцкц эюрянлярин йанына эетди.
Вагиф щеч ня демяди. Дан цзцнцн тямиз щавасыны удуб сямайа бойланды.
Ачыг сямада йанан аласейряк улдузлардан хейли ашаьыда пянбя булудлар сцрцнцрдц. Рцтубятли, сярин мещ чискин ятри эятирирди. Эями гайасына йахынлашыб
дайанды. Чылпаг ат цстцндя, ъамышларын белиндя о тай Гарайазыйа кечдийи
ушаглыг, эянълик эцнлярини хатырлады. Аьзы гаралан Гурд дамы тянща эюзц иля
бу эениш вадинин кешийини чякирди. Йарьанын дибини йалайыб, кечян Кцр тябиятин дярин йухусуну позмамаг цчцн сакитъя ахыб эедирди. Кяндин бир нечя йериндя хорузлар аьыз-аьыза веряндя о, эери гайытды. Сящяр думанындан щяля сыйрылыб чыхмайан кяндя баха-баха: “Доьма йурд язялим дя сян олмусан, ахырым да сян олаъагсан. Йа гисмят!!!”
Видади онун голуна тохунанда диксинди.
- Йеня юз-юзцня ня эцмцлдянирсян? Йя’гин доьма йерляр сяни илщама эятириб.
- Бу йерляр кими илщама эятирмяйиб устад, шяр демясян, хейир эялмяз. Бирдян башыма бир иш эялся, истярдим ки, язялим олан йердя ахырым да олсун.
- О ня сюздц, оьул, сяфяр цстясян, аьзыны хейирлийя ачсана, щеч олмаса йа
гисмят де...
- Демишям. Фяляйин ишини билмяк олмаз. Тохудуьу тор йаман сыхды. Дцнйа йаман гарышыб, устад. Габаьындан йемяйянляр, мяням дейянляр фараьат
дурмур.
- Ещ, оьул, дохсан илди бу дцнйаны беля гарышыг эюрмцшям. Дцзялян тярязи
дюйцл...
Онлар аста аддымларла гапыйа гайытдылар. Вагиф щамы иля эюрцшцб ъиловдарын тутдуьу ата йахынлашды. Дяри ийи верян йящярин гушгунундан тутуб бир ан629
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лыьа дайанды. Ичяридян сцр’ятля чыхан Пяри Солтан кялаьайысыны дцзялдя-дцзялдя:
- Ата, бяс мяннян эюрцшмцрсян? - дейиб онун бойнуну гуъаглады. Бир анлыьа атасынын бойнундан голларыны чякмяйиб гулаьына пычылты иля няся деди:
Вагиф гызынын алнындан юпцб кювряк сясля:
- Бяс мяня йазыьыныз эялмир, гызым? Мян тянща галым?.. Оф, Мядиня, мяни йетим гойдун... - дейиб цряк долусу бир ащ чякди. Сярт аддымларла
ъиловдара тяряф эедиб щирсля йящяря сычрады.
...Бир айдан сонра Вагифдян эялян мяктуб Видадинин кефини дурултду. Салам-кяламдан сонра онун йаздыьы биръя бянд гошма Гоъа Видадинин гяддигамятини дцзялдиб, кефини хошщал елямишди.
Нювъаванлар гой щямишя вар олсун,
Амма ки, бизлярдян хябярдар олсун.
Вагифин дуасы сяня йар олсун!
Сяни, щагг сахласын юмрц дювлятдя.

БИЧАРЯ ВАГИФ...
Молла Пянащ Вагифин Гафгазийада вцъуда эялян шаирлярин
бабасы устады адланмаьа щаггы вардыр. Тамам Гафгазда ондан мцгяддям вя мцгтядир ядиб, хошкялам вя мювзунтяб шаир зцщур етмяйибдир ки, ибтидаи-сцхян онун ады иля башлансын.
ФИРИДУН БЯЙ КЮЧЯРЛИ,
Ядябиййатшцнас - алим
Ядябиййат тарихимиздя Видади вя Вагифин достлуьундан чох йазылыб, чох
да данышылыб. Щятта намизядлик диссертасийасы да мцдафия олунуб. Лакин Видади иля Вагифин щям дя гощум олдуглары индийядяк арашдырылыб охуъулара
чатдырылмайыб.
Он сяккизинъи ясрин орталарында Газах вя Борчалы ъамааты тез-тез II Иракли щюкумятиня гаршы цсйана галхырдылар. Цсйанын ясас сябяби аьыр верэи вя сярщяд мясяляляри иди. 1736-ъы илдя Надир шащ тяряфиндян Эцръцстана илщаг олунан
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Газах1 торпаьындан эцръц таватлары аьайана истифадя етмяк ешгиня дцшмцшдцляр. Онлар Гарайазы мешясини сярбяст ов йериня, Ъейранчюлц ися мал-гаралары цчцн отлаг елямяк истяйирдиляр. Бу да Газах ъамаатынын щаглы наразылыьына
сябяб олурду. Басгынлардан, гарят вя мцщарибялярдян ъана дойан Газаьын
Салащлы, Дямирчищясянли, Алпоут, Гызылщаъылы, Кянэярли, Гарачарлы, Гарагойунлу, Хялфяли, Бойящмядли, Сяфикцрд, Ъинли кяндляри Эянъя вя Гарабаь
ханлыгларына кючдц.
1759-ъу илдя бу кючянляр арасында мяшщур шаир Молла Пянащ Вагифин аиляси дя варды. Онда Молла Пянащ гырх ики йашында иди. Вагиф Гарабаьа кючяндян бир ил сонра арвады Мядиня ханым вяфат едир. Вагифин йахын досту, Газахлы шаир Исрафил Саил онун арвадынын юлцмцня мярсийя йазмышдыр. Щямин мярсийянин йаддашларда икиъя мисрасы галмышдыр:
Бичаря Вагифин - Молла Пянащын,
Щайыф олду, Мядиняси йыхылды.
“Азярбайъан эянъляри” гязетинин 24 ийун 1978-ъи ил тарихли нюмрясиндя
Ялямдар Фярзялийев “Намялум бир мцхяммяс щаггында” мягалясиндя йазыр:
“Вагиф ше`рляриндя Мядиня щям шящяр, щям гадын ады мя`наларында ишлянмишдир. “Рийазцл-ашигин” тязкирясинин мцяллифи Мящяммяд аьа Мцътящидзадя
Гарабаьи, эюркямли тядгигатчы Салман Мцмтаз Мядиняни Вагифин арвады щесаб етмишляр. Сонракы тядгигатчылар да бу мцлащизянин доьрулуьуну тясдиг
етмишляр. “Мядиня” рядифли мцхяммяс бу фикрин дцзэцнлцйцнц бир даща сцбута йетирир... Шеир 1935-ъи илдя Шушада йазыйа алыныб. Республика Яlйазмалары
Институтунда сахланылыр”.
Вагифям, чцн она мян ъанымы гурбан дейярям,
Дящаня, аби-щяйат, чешмейи-щейван дейярям.
Таги-ябруйя кяман, кирпийя пейкан дейярям,
Бу сифятдя адям олмаз, она гылман дейярям,
Мцхтясяр, тцрфя мялякдир, деэил инсан Мядиня.

1. Щямин или Газах мащалы она эюря Эцръцстана илщаг олунмушду ки, Надир шащ Яфшарын Муьанын Ъавад шящяриндя кечирдийи шащсечмя гурултайына газахлылар эялмямишдиляр. Шащсечмя гурултайына Эянъя
ханы Зийадханоьлу да эялмядийиня эюря Надир шащлыг тахтына яйляшдикдян сонра онун эцъцнц зяифлятмяк наминя Гарабаьын Кябирли, Ъаваншир, Отузикиляр вя башга адлы-санлы тайфаларыны Хорасанын Сяряхс
вилайятиня кючцрмцшдцр. Борчалы, Газах мащалларыны ися Эцръцстана илщаг етмишдир - мцял.
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Мядинянин Вагифин биринъи арвады олмаг фактыны Вагифин мцасири Ашыг Яли Кялибяри Гараъадаьи дя тясдиг етмишдир:
Яли чякяр эеъя-эцндцз ащц зар,
Кясилди мцддава, эетди ихтийар,
Вагиф олсун бу мя’надан хябярдар,
Мядиня куйиня Сякиня эялмиш.
Фиридун бяй Кючярли йазыр ки, Сякиня Ашыг Ялинин арвадынын адыдыр. Гараъадаьдан Гарабаьа эяляндя Ашыг Яли юз щярямини юзц иля эятирмишди вя Молла Пянащын ювряти Мядиня иля Сякиня эюрцшцбдцр.
Молла Пянащ Вагиф икинъи дяфя Ъинлу Дцрбянд бяйин гызы Гызханымла евлянмишди. Дцрбянд бяй чох зянэин, варлы бир шяхс иди. Торпаг мцлкцнцн бюйцк бир щиссяси Йевлах яразисиндя олуб. XIX ясрин сонларында щямин торпаглары мяшщур милйончу Щаъы Зейналабдин Таьыйев алмышдыр.
Эюркямли тядгигатчымыз Салман Мцмтаз йазыр ки, Гызханым щцснц эямалы иля юз вахтынын ян мяшщур эюзяли щесаб олунурду. Ону истяйянляр чох олса
да Дцрбянд бяй щямшящярлик мцнасибятиля Вагифя верилмясини мяслящят билмишди.
Вагиф фювгял’адя эюзяллийя малик олан Гызханымла евляндикдян сонра оьлу
Гасым аьа дцнйайа эялир.
Бя’зи тядгигатчылар архив сянядляриндя Вагифин Гасым аьа адлы оьлу олдуьуна раст эяляндя ону мю’ъцзяли бир тапынты кими мятбуат сящифяляриня чыхарыр
вя аз гала Сямяд Вурьуну иттищам едирляр ки, о, “Вагиф” пйесиндя Гасым
аьаны дяйишиб Яли аьа едиб. Эуйа гафийя хатириня. Бу, дайаз тядгигатын нятиъясидир. Вагифин биринъи арвады Мядинядян олан оьлунун ады Яли аьа, икинъиси
Гызханымдан олан оьлу ися Гасым аьа иди. Яли аьа “Алим” тяхяллцсц иля ше`рляр
дя йазмышдыр. Мцфти Мирзя Щцсейн яфянди Гайыбзадя “Мяъмуяси”ндя Вагифин оьлу Яли аьа Алимля ше’рляшмясини дя вермишдир.
Щятта Сямяд Вурьунун саьлыьында Москвада русъа няшр олунмуш (1948ъи илдя) сечилмиш ясярляриндя Ялибяйин адынын гаршысында “Вагифин биринъи арвадындан олан оьлу” сюзляри йазылмышдыр. Бу изащат сонракы русъа няшрляринин
щамысында сахланылмышдыр. Амма ясярин Азярбайъан дилиндя олан няшрляриндя “Ялибяй Вагифин оьлу” йазмагла кифайятлянмишляр.
1950-ъи ил августун 1-дя Осман Сарывялли Кисловодскидя истиращят едян Сямяд Вурьуна йазырды: “...Пйеслярин икинъи корректурасы эялди, сянинля эюрцшцб
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мяслящятляшмяк истяйирдим. Ня етмяли, эюрцшя билмядик. Юзцм билдийим кими
дцзялтмяли олдум.
Сямяд! Пйеслярин орижиналында “иштирак едянляр” йох иди (дцшмцшдц), йаланйанлыш юзцм йазмалы олдум”.
“Иштирак едянляр” мющтярям Осман Сарывялли тяряфиндян йалан-йанлыш йазылдыьына эюря Вагифин оьлу Яли бяй пйесин Азярбайъан няшринин щамысында сящвян “Вагифин оьлу” кими верилмишдир. Русъа няшриндя Яли бяйин “Вагифин биринъи арвадындан олан оьлу” кими верилмясиндян мя’лум олур ки, Сямяд Вурьун бу факты билирмиш, щятта бу факта “Вагиф” ясяринин юзцндя дя раст эялирик.
Яли бяй биляндя ки, юэей анасы шющрят наминя Ибращим Хялил хана яря эетмяк истяйир, онда атасына - Вагифя дейир:
- Ата, гой юлдцрцм о мцрвятсизи!
ВАГИФ:

ЯЛИ БЯЙ:

Яли бяй, алчалдар ъинайят бизи:
Бир бах ялляриня, йарашармы ган?
Оьлум, йашатмаьа йаранмыш инсан.
Бунда галмамышдыр ня намус, ня ар,
Вяфасыз олурмуш юэей аналар...

Икинъи арвады Гызханымын вяфасызлыьыны Вагиф юз поезийасында ачыг-айдан
билдирир. О, мяшщур “Эюрмядим” мцхяммясинин сон бяндиндя йазыр:
Баш аьарды, рузиэарым олду эцн-эцндян сийащ,
Етмядим, сяд щейф ким, бир мащи рухсаря ниэащ,
Гядр билмяз щямдям иля ейлядим юмрц тябащ1;
Вагифя, йа Ряббаня, юз лцтфцнц ейля пянащ,
Сяндян юзэя кимсядя лцтфц-инайят эюрмядим.
Бяс, Молла Пянащ Вагифин биринъи арвады Мядиня ханымдан неъя, ювлады
олмушдурму?
1. Тябащ - пуч, мящв, щеч, чцрцк
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Тядгигат эюстярир ки, ики гызы, бир оьлу олмушдур. Пяри Солтан, Мяляк Ъащан вя Яли аьа. Вагиф щяр ики гызыны йахын досту Молла Вяли Видадинин оьланларына яря вермишдир. Вагифля Видади ше’р, сянят достлуьундан башга ики дяфя
гуда олмушлар. Видадинин бюйцк оьлу Мящяммяд аьа Вагифин бюйцк гызы
Пяри Солтанла, кичик оьлу Молла Осман ися Вагифин кичик гызы Мяляк Ъащанла
аиля гурмушдур.
XIX ясрин танынмыш ядябиййатшцнасы, мяшщур маариф вя дин алими

Солдан 1-ъи Мящяммяд Мцфтизадя, Эювщяр ханым Усубова, Шащзадя ханым Мцфтизадя,
Мящяммяд аьа Шыхлински (Мящяммяд аьа вя Шащзадя ханым шаир Молла Вяли Видадинин
нявяляридир). Шякил 1925-ъи ил ийулун 27-дя Длиъан йайлаьында чякилиб

Мирзя Щцсейн Яфянди Гайыбзадянин “Азярбайъанда мяшщур олан шцарынын яш’арына мяъмуядир” дюрд ъилдлик топлусунда Йящйа бяй Газаьи адлы шаирин бир нечя ше’ри верилиб.
Кимдир Йящйа бяй Газаьи? Ядябиййат тарихимиздя чох аз ше’рляри галан бу
шаир нядянся унудулуб, тядгиг олунмайыб.
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Шаир Йящйа бяй Газаьи Видадинин оьул, Вагифин ися гыз нявясидир. Онун
атасы Мящяммяд аьа, анасы ися Пяри Солтандыр. Бу гощумлуг щаггында Фиридун бяй Кючярли даща дягиг мя’лумат верир. О, “Азярбайъан ядябиййаты” китабында йазыр: “Йящйа бяй мярщум Молла Вяли Видадинин фярзянди Мящяммяд аьанын оьлудур ки, ящли елм вя сащиби-тя’б олдуьу иля беля, бир аз зарафатъыл вя щярзяку имиш... Мярщум Йящйа бяй рювшянзямин вя хоштяб бир шаир имиш
вя юзц дя ики бюйцк шаирин нявяси олдуьу цчцн бабалары Видади вя Вагифин
тя’би-ше’риййяни ирсян алмышдыр” (1-ъи ъилд сящ. 282,283-дя).
Йящйа бяй ъаван йашында, 1841-ъи илдя вяфат етмишдир. Мязары Биринъи Шыхлы
кяндиндяки гядим гябристанлыгдадыр. Йящйа бяйин мцасири, мяшщур шаир Казым аьа Салик Шыхлински онун юлцмцндян аьыр сарсынты кечирмишдир. Бунун яйанилийи Казым аьа Саликин шаирин гябир дашына йаздырдыьы алты мисралыг ше’ридир.
Бу мязарын сащиби Йящйа бяэи - рювшянзямир,
Шаири-кани-сцхян щцснц-кялами бинязир.
Ол Видади Хястянин фярзядинин фярзяндидир.
Вагиф ол ким, Вагифин щям бинтинин пейвяндидир,
Чцнки, эетди бу ъящандан, булду рясми-мяьфирят,
Олду тарихи-вяфаты, Салика, но ахирят.
Казым аьа Салик Йящйа бяйин юлцмцня тякъя ше’р-сянят досту кими йанмырды. Йящйа бяй щям дя онун кцрякяни иди. Казым аьанын гызы Хейранса ханым
Йящйа бяйин щяйат йолдашы иди. Йящйа бяйин юлцмцня дюзмяйян Хейранса ханым дцз бир илдян сонра - 1842-ъи илдя дцнйасыны дяйишяндя дярдли Салик йазырды:
Ъащан, Салик, бизя чцнки фядадыр,
Дуадыр, хейримиз, анъаг фянадыр.
Аьармыш саггалым эяр сцрх1 эюрсян,
Дц чешмим ганыдыр, санма щянадыр.
Мирзя Щцсейн Яфянди Гайыбзадянин мяъмуясиндя Казым аьа Саликин шаир досту Йящйа бяй Газаьийя цнванланмыш беш нясищят ше’ри вар. Ше’рлярин
мязмунундан щисс олунур ки, Йящйа бяй ядалятсизлийя дюзмяйян, щямишя
щаггын тяряфини сахлайан кяскин рущлу бир шаир имиш. Мащалда дярябяйлик
1. Сцрх - гырмызы.
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едянляри щяъвя тутдуьуна эюря ону юлцмля щядяляйянляр дя аз олмамышдыр.
Салик она нясищят едяряк дейирди:
Йящйа бяй, ял эютцр щяръайи сюздян,
Бир шей щасил ейля олмадан щялак,
Эедяр ъани пак.
Бир эцн сяндян оьул-ушаг йад олур,
Салыб эедяр сяни анда дярнак,
Йя’ни зири хак.
Йя’ни зири-хакя гойарлар сяни,
Мцрдяширляр тамам сойарлар сяни,
Анда ойум-ойум ойарлар сяни,
Олур гярарэащын бир дярин мяьак,
Эюрцнмяз яфлак.
Ъаван олмасына бахмайараг, Йящйа бяй Гязаьи дюврцнцн эюркямли шаирляри Даькясямянли Мустафа аьа Насирля, Мирзя Мящяммяд аьа Гайыбовла,
Казым аьа Саликля, Шыхлы Ябдцррящман аьа иля, Кямярли Ибращим аьа Гийасбяйовла, Салащлы Сядяфоьлу Сцлейман коха иля сянят мейданында ше’рляшмишдир.
Арашдырмалар васитясиля юйряня билдик ки, шаир Йящйа бяй Газаьинин йеэаня гызы Фяхрянся ханым шаир Мирзя Няби яфянди Гайыбзадянин (1810 - 1869)
щяйат йолдашы олмушдур. Мирзя Нябинин оьлу ися XIX ясрин мяшщур шаири Аббасаьа Назир Гайыбзадядир. (1849-1919)
Республика Ялйазмалары Институтунун елми архивиндя шаир Аббасаьа Назирин чап цзц эюрмямиш “Бяйани щалым” адлы гиймятли бир поемасы сахланылыр.
Нясли-няъабятини, доьулдуьу мащалын тя’рифини нязмя чякян шаир йазыр:
Мин сяккиз йцз иди, гырх доггуз
Ки, вцъудум ядямдян етди бцруз.
Доггузунъу эцнцндя октйабрын
Мяскяним олду сяфщяси дящрин.
Адымы гойдулар мяним Аббас,
Шющрят етдим бу адла бяйнцннас.
Исми Мирзя Няби иди атамын,
Ады Фяхрянися иди анамын.
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Ana ъяддим мяним Видадидир,
Нязми шеирин о, устадыдыр.
Ясрин ялламясиди1 десям атам,
Зянн олунмаз мцбалиья бу кялам.
Бир хирядмянд мярди-данямянд
Зирякц дурбинц гейрятмянд
Сащиби елм, ящли фязлц-кямал
Нитги ширин, чох фясищмягал.
1993-ъц ил.

Нясиб аьа Гийасбяйли

1. Дярин биликли, алим, билиъи - мцял.
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КАПИТАН - ШАИР МУСТАФА АЬА
ЩЯСЯН АЬА ОЬЛУ ГИЙАСБЯЙОВ
(1824-1873)

Ябяди йашайыр йахшы адамлар,
Юлся дя шющряти диллярдя галар
Зейналабдин Мараьайи.

(1837-1910), йазычы

Я

лащиддя Гафгаз Гошунларынын Мцсялман Сцвари алайында хидмят
едиб. 1863- 1864-ъц иллярдя Полшада баш вермиш "Йанвар цсйаны"ны
йатырмаг цчцн рус команданлыьынын Гафгаздан апарлан бяйляря мяхсус
Мцсялман Сцвари алайында Мустафа аьа Гийасбяйов да олмушдур. Цч ил
Варшавада щярби хидмятдя олан Мустафа аьа франсыз, полйак вя рус диллярини
мцкяммял юйрянмишдир. Цч илдян сонра Гафгаза гайыдан Мустафа аьа
даьлылара гаршы дюйцшлярдя щцнярля вурушараг капитан рцтбяси алыб.
Мяшщур ядябиййатшцнас - алим Фиридун бяй Кючярли онун щаггында йазыр:
"Мустафа аьанын щцняр вя сядагятляри дювлят нязяриндя гядрц - гийамятсиз
галыб вя щятта онун щаггында ашкарян ядалятсизлик вцгуа эялмяйя эюря,
Мустафа аьа юз вятяниня (Газах гязасынын Даькясямян кяндиндя - Ш.Н.)
мцраъият едиб вя цзлятц (тянща йашайан) фяраьят эушясини ихтийар гылыб,
вахтларыны ибадятдя вя тящсили - цлуми маарифдя кечирибдир".
...1804-ъц илдян 1917-ъи иля кими империйа ордусунда хидмятдя олан
азярбайъанлы забитляр, бу эцн бязиляринин дедийи кими рус тябялийини "Ура" иля
гябул етмяйибляр. Онларын арасында еля гейрятли забитляр олуб ки, милли дилини,
адят янянясини, милли вцгарыны сахлайараг ата - бабаларына садиг галыблар.
Ишьалчы рус ордусунун сыраларында хидмятдя оларкян мцсялман
яйалятляриндя зор сийасяти апарыб силащ ишлядянляря гаршы етираз сяслярини
галырыблар. Рус ордусунун 1800-ъц илдян сонра силащ эцъцня ишьал етдийи
Ахалски, Гарс, Ахал - Тякин, Даьыстан, Шимали Гафгаз вя башга яразилярдя
дюйцшмякдян имтина едиб ордудан тяхрис олунмаьы тяляб едибляр.
Эенерал - майор Данийал бяй Илисулу, шамахылы подполковник Омар бяй вя
Осман бяй Гасымханов гардашлары, полковник Сцлейман хан Шякински,
шушалы ротмистр Ябдцрящман бяй Вязиров, прапоршик Алхаз бяй Илисулу,
прапоршик Аьабяй Йадиэаров, капитан Мустафа аьа Гийасбяйов рус
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истиласына гаршы чыхыблар. Юз торпаьы уьрунда дюйцшян дин вя дил гардашларына
силащ галдырмайыблар.
Онларын сырасында капитан - шаир Мустафа аьа Гийасбяйовун фяалиййяти вя
билик даиряси даща эениш олуб.
***
...Алай командири, полковник Йури Махнатски:
- Капитан Гийасбяйов, ня цчцн Тцркцстан Щярби Даирясиня хидмятя
эетмякдян имтина едирсиниз?
- Ъянаб полковник, мян щяр шейи рапортумда эюстярмишям.
- Ня эюстярмисян? Йаздыьын рапорту охудум. Чох савадлы вя сялис рус
дилиндя йазсан да орада шовинист бир ъцмля ишлятмисян. Охуйурам бир даща
юзцн дя ешит: "Дин вя дил гардашларыма силащ галдырмаьы ня Аллащым, ня дя
Пейьямбярим Мящяммяд мяня баьышламаз. Она эюря дя ордудан тярхис
олунмаьымы Сиз ъянаблардан тявягге едирям". Баша дцшя билмирям, щансы
ахмаг ийирми ил сизи ордуда хидмятдя сахлайыб. Цстялик дя капитан рцтбяси
верибляр.
- Ъянаб полковник, рцтбяни щеч бир ордуда гяшянэ гаша - эюзя эюря
вермирляр. Мян Гафгазда, Варшавада цсйанчылара гаршы хидмяти боръуму
нцмуняви забит кими йериня йетирмишям. Тярифялайиг бцтцн хидмятлярим Сизин
ялинизин алтында олан щярби хидмят китабчамда эюстярилиб.
Бу дяфя сясинин сярт ащянэини дяйишян полковник:
- Бяс ня цчцн истефайа эетмяйи арзуладыныз?
- Иистяр Даьыстанда Салты дюйцшляриндя, истярся дя Чяркяз кяндляринин од
вурулуб йандырылмасындан сонра йухум яршя чякилмишди. Йата билмирдим.
Ахы онлар да мяним дин баъы, гардашларымдыр. Эцнащсыз кюрпяляри сцнэцйя
тахмаг, исти оъаьыны даьыдыб виран гоймаг... Эеъя - эцндцз мешяляри гырдырыб
гулдур ахтармаг, фцсункар Гафгаз тябиятини мящв етмяк...
- Сян лап декабристляр кими данышырсан. Бу сийаси ящвал - рущиййя щарданды
сяндя? Сянин фикринъя, биз руслар даш гялблийик, инсани щисслярдян узаьыг.
Яксиня, биз ялащязрят императорун ямри иля даьлылары Шейх Шамил вя онун
гулдур дястясиндян хилас едирик.
- Ня вахтдан юз торпаьынын, йурд - йувасынын азадлыьы уьрунда вурушан
иэидляря гулдур айамасы верилиб. Яэяр елядирся, монголлар Русийаны 300 ил
чалыб - чапанда она гаршы вурушан рус халгы онда ким иди?
- Капитан Гийасбяйов, сян эял мяни сийаси сющбятя ъялб етмя. Биз щяр
икимиз щярбчийик. Щеч бир сийаси гурумун, сийаси сющбятин мювзусуна тохуна
билмярик. Буна ялащязрятин низамнамяси йол вермир. Бяс, Тцркцстан
йцрцшцндян нийя имтина едирсян?
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- Она эюря ки, ора тцрк торпаьыдыр. Орада да силащ галдырыб юлдцряъяйим
ящали миллиййятъя тцркдцр. Мян эцнащсыз ган гардашларымы юлдцрмяйи
виъданыма сыьышдыра билмярям.
- Сян билирсян ки, бунун цчцн сяни щярби мящкямя мцщакимя етмялидир,
ъянаб капитан. Сян сырави ясэяр дейил. Забитсян, бир йахшы дцшцн эюр ня
данышырсан. Бу инадкарлыьын сяня аьыр отура биляр.
- Ъянаб полковник, мян эянълийимдя ордуйа кюнцллц эялмямишям.
Мяним ата - бабаларым няслян бяй олдуьуна эюря Сизин императора мяни
эиров верибляр. Яввялляр бир мцддят Цчцнъц Мцсялман Сцвари Алайында
хидмятдя олмушам. Сиз буну билирсиниз. Эюрцнцр, о вахтлар бу дцшцнъядя, бу
аьылда олмамышам. Щярби низамнамяйя эюря ийирми илдян сонра кюнцллц
сурятдя ордудан тярхис олуна билярям. Сиз мяни мящкямя иля горхутмайын,
орада да ъавабым беля олаъаг.
Полковник додагалты донгулдана - донгулдана:
-Бязи рус забитляри доьру дейир ки, император азиат мцсялманлары ордуйа
ъялб етмякдя юзцня дцшмян щазырлайыр. Инди будур, ян йахшы нцмуня сянсян,
ъянаб капитан Гийасбяйов, сян ордуда билик, баъарыг газандын, эюзцн ачылыб
дцшцнъян дяйишди, инкишаф едиб, олдун бизя дцшмян.
- Дцшмян нийя, мяним зяннимъя щяр кяс юз торпаьында, юз евиндя йашаса,
даща йахшыдыр. "Парчала, щюкм сцр" сийасяти иля силащ эцъцня сайъа бюйцк олан
халг, кичик вя гцрурлу халглара азадлыг веря билмяз. "Слово" журналындан
кечмиш Гафгаз ъанишини эенерал Алексей Йермоловун 1819-ъу илин йайында
даьлыларын башына тюрятдийи фаъияляри Сизинля бирэя охудуг. Ня тез йадыныздан
чыхды. Йермоловун силащ досту эенерал П. И. Пестел хатиряляриндя йазыр ки,
руслара итаят етмяк истямяйян Акуша, Башлы, Уплу-Аййа аулларында вя бир чох
башга йерлярдя эенерал Йермолов дашы даш цстя гоймамыш, ауллары йерляйексан етмишдир.
Эенерал Йермолов Кубанын чяркязляр йашайан он йедди бюйцк аулуна вя
йцз дохсан хуторуна од вуруб йандырмышдыр. Юзцнцн бяд ямялляриндян рущланан Йермолов фяхрля дейярди ки, мян биз руслара силащ галдыран ъангутайларын кяндлярини мящв етдим. Юзляри иля бирликдя евляриня вя вар - йохларына
да од вуруб йандырдым.
Бу да ялащязрят рус чарынын "Гафгазда сцлщ йарадыъысы" дейя тярифлядийи
эенерал Йермолов. Ъянаб полковник, даьлы аналар бу эцн дя надинъ ушаглары
йатмайанда "Йермол эяляр, сяни апарар, йат мяним язиз балам" - дейя онун
ады иля горхудурлар.
- Охумусунузму шаир Михил Лермонтову?
- Бяли, амма чохдан.
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- Онда "Исмайыл бяй" поемасындан кичик бир парчаны йадыныза салым.
О йерин тайфасы вящши доьулмуш,
Аллащы - азадлыг, гануну - вуруш.
Орда рус ады иля юз кюрпясини
Аналар горхудур кяссин сясини.
Йахшылыьа гаршы орда йахшылыг,
Гана гаршы ган вар, мярданя, ачыг.
Нифрят юлчцсцздцр мящяббят гядяр.
Илгарда мющкямдир о гябиляляр.
Полковник:
- Сиз мяним милиййятъя полйак олудуьуму билирсинизми?
- Бяли, билирям.
- Беля чыхыр ки, 1863-ъц илдя Полшада цсйанчылара силащ галдырмагда мян
дя ъинайяткарам. Юз миллятими, дин гардашымы ганына гялтан елямишям.
Капитан Гийасбяйов:
- Диггятля дцшцняндя, щя .. еля дя олур. Ахы, бцтцн дцнйа билир ки, сизин зяиф
вя рус чарынын мяиййяти олан Полша кралына гаршы полйак халгы Варшавада
йерляшян истилачы рус гошунларынын чыхарылмасы уьрунда цсйана галхмышды.
Гафгаздан вя Русийадан Полшайа йеридилян эцълц гошун щесабына цсйан
йатырылды. Азадлыг дейиб кцчяляря чыхан полйак халгынын нащаг ганы ахыдылды.
- Йахшы, ъянаб капитан, сяни истефайа бурахсаг, няйнян мяшьул олаъагсан?
Руслара гаршы тяблиьат апараъагсан? Йягин сян дя Имам Шамил кими даьлылары
топлайыб мцбаризяйя...
- Хейир, мян еля фикря дцшмямишям, щеч истямирям дя. Бизим Шярг
мцдрикляри дейир ки, дцнйада инсан цчцн елмдян даща йахшы дост йохдур.
Елм вар - дювлятдян дя йахшыдыр, чцнки дювляти сян сахламалысан. О да сяня
гисмят ола - олмайа, Аллащ билир. Елм ися сяни сахлайыр.
Мян доьма обама гайыдыб мяктяб ачаъам. Балаларын тялим - тярбийяси иля
мяшьул олаъам. Эцнащсыз инсанларын ганыны тюкмякдянся, щяр щансы бир
ъанлыны, бир ушаьы тярбийя етмяк даща çox савабдыр.
Полковник:
- Сизин рапорта гол чякиб иъазя верирям. Тярхис олунун. Амма
сянядляриниздя эюстяриляъяк ки, ъидди хястялийиниз олдуьуна эюря мцалиъяйя
ещтийаъынз вар. Разысынызмы?
- Ялбяттдя разыйам.
- Биръя хащишим вар. Алайда щамы билмялидир ки, щягигятян хястялийя эюря
истефайа эедирсиниз. Йохса, байаг дедикляринизи ешитсяляр, алайдакы гейри миллятляри дя айылдарсыныз.
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Щярби хидмятдя ядалятсизлийя, дин айры сечкилийя гаршы чыхан Мустафа аьа
ордудан тярхис олунур. Билик вя баъарыьыны доьма кяндиндя щямйерлиляринин
тялим - тящсилиня щяср едир. Лакин Мустафа аьанын аиля сяадяти цзцня
эцлмямишдир. О, Зяйямли Мящяммяд бяй Зцлфцгаровун гызы Хейранса
ханымла евлянир. Щеч алты ай тамам олмамыш севимли зювъяси гяфлятян вяфат
едир. Илк севэисини пуч эюрян Мустафа аьа Насир онун юлцмцня тясирли бир
мярсийя йазмышдыр:
Бу мяргяд мяргяди - Хейряннисадыр,
Тяваф ет, ей кюнцл, ящли - вяфадыр.
Юзцдцр эярчи нясли - Зцлгядярдян,
Вяли зювъц Газахи Мустафадыр.
Чц ъананым вида етди ъащандан,
Гями - щиъраня ъаным мцбтяладыр.
Бир нечя ил сонра Мустафа аьа Гыраг Кясямянли подполковник
Мящяммяд аьанын гызы Бядирниса ханыма ашиг олмуш, атанын разылыьы олсада
гызын анасы Сялтянят ханым бу цлвц издиваъа разылыг вермямишдир. Севэи
бяхтинин юмцрлцк язабыны чякян капитан - шаир Мустафа аьа аиля
хюшбяхтлийиндян ял цзцб защид кими эушянишин, тярки - дцнйа йашамышдыр. Она
эюря дя шер вя гязялляринин яксяриййятиндя капитан - шаир Мустафа аьа Насир
юзцнцн мящяббят Кябяси Бядирнисаны язабла, щясрятля йад едир:
Ъани дилдян олмушам Бядирнисанын ашиги,
Сярв гяддц мцшкмуйу мящлиганын ашиги,
Ящли - ешгин дярдиня дцшян ейляр ялаъ,
Дярдимя дярман едяр бади - сябанын ашиги.
Ъандан юзэя тювщя мцмкцнмидир етсцн Насира,
Сялтянят тяхтиндяки шащя эяданын ашиги.
"Насир" тяхяллцсц капитан - шаир Мустафа аьа Гийасбяйов юз дюврцнцн
эюркямли шаири кими мяшщур олмушдур. О, Щаъы Мирщямзя Яфянди "Ниэари",
Щаъы Рящим аьа "Вящиди", Мирзя Няби Яфянди Гаибов, Мирзя Мещди "Наъи",
Мирзя Рящим "Фяна", Исэяндяр аьа Гийасбяйов, Шащниэар ханым Рянъур вя
башга эюркямли шаирлярля шерляшмишдир.
Капитан - шаир Мустафа аьа Насирин гырх алты шер вя гязялини илк дяфя
Загафгазийа мцфтиси Мирзя Щцсейн яфянди Гаибов (1830-1917) топлашмышдыр.
ХIХ ясрин алтмышынъы илляриндя "Азярбайъанда мяшщур олан шцяаранын яшарына
мяъмцядир" дюрд ъилдлийини тяртиб едян Мирзя Щцсейн яфянди мадди
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имкансызлыгдан мяъмуясини няшр етдиря билмямишдир. Йалныз 1989-ъу илдя
Мирзя Щцсейн яфянди Гайыбовун дюрд ъилдлинин икинъи ъилдиндя Насир
шерляринин бир гисми охуъу цзц эюрдц.
Мустафа аьа Насири Азярбайъан охуъусуна илк дяфя тягдим едян ися
Фиридун бяй Кючярли олмушдур.
Фиридун бяй "Азярбайъан ядябиййаты" ясяринин икинъи ъилдиндя шаир капитан Мустафа аьа Насиря айрыъа бир фясил щяср етмиш, онун йарадыъылыьыны
йцксяк гиймятляндирмишдир.
Капитан Мустафа аьа Насир илк дяфя дащи Низами Эянъявинин "Хосров вя
Ширин" ясяринин хейли щиссясини Азярбайъан дилиня тяръцмя етмишдир. Тянща
йашайан шаир бир гыш эеъяси мцталия етдийи вахтда йорулуб йухуйа эетмиш,
йанында йанан шамдан китабларына од дцшцб юзц дя щялак олмушдур.
Мящшур ядябиййатшцнас - алим Фиридун бяй Кючярли ону мисли бярабяри аз
тапылан хошхлцг, назик тяб вя али нясяб бир шяхс кими гиймятляндирир. Гырх
доггуз йашында щялак олан Мустафа аьа Насирин Низами Эянъявидян етдийи
тяръцмянин йарымчыг галмасына ися тяяссцфля йазыр ки, пцргиймят зящмяти щейф
ки, йарымчыг галды. Ядябиййат вя лисанымыз "Хосров вя Ширин" кими лятиф вя
эюзял ясярин тяръцмясиндян мящрум олду.
Мустафа аьа Насирин атасы Щясян аьа да узун илляр низами орду
сыраларында хидмят етмиш, подполковник рцтбясиндя истефайа чыхмышдыр.
М.В.Видадинин оьул, М.П.Вагифин гыз нявяси шаир Йящйа бяй Газаьи (? 1841) подполковник Щясян аьайа 1828-ъи илдя “Ъялал олсун” адлы гязял
йазмышдыр:
Эюрцм, ей хан, шанц-шювкятин эцн-эцн ъялал олсун.
Щямишя щямдямин щцснц-Щясян сащиб- ъямал олсун.
Щумайи щиммятин шащбаз тяк пярваз едяр уъа,
Худайа, ол тцляк тярлан шикары Шащбал1 олсун.
Сянин мядщин дейян Йящйайя нисбят ола хош эюфтар,
Вяли бядэцлярин манянди Салик, дили лал олсун.
1828-1829-ъу илляр Рус - Тцрк мцщарибясиндя капитан рцтбясиндя олан
Щясян аьа Мустафа аьа2 оьлу цчцнъц Газах Сцвари алайынын командири
Мешшерйаковун кюмякчиси олмушдур. 1829-ъу ил ийулун 19-да Харт кянди
уьрунда эедян дюйцшлярдя фяргляндийиня эюря Щясян аьа "Мцгяддяс Эеорэи"
хач нишанынын дюрдцнъц дяряъясиля тялтиф олунуб.
1. Шащбал — подполковник Щясян аьа Даькясямянлинин щяйат йолдашы олмушдур. — Ш.Н.
2. Щясян аьа Гийасбяйов оьлуна атасы Мустафа аьанын адыны гоймушду.-Ш.Н.
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ИСЭЯНДЯР аьа ЩЦСЕЙН аьа оьлу ГИЙАСБЯЙОВ тяхяллцсц "Ш А И Р"
(1820-1873)

М

яшщур шаир Мустафа аьа Насир Гийасбяйлинин ямизадясидир. Искяндяр
аьа ямизадяси Насирдян дюрд йаш бюйцк олуб. Щяр икиси ейни илдя
дцнйасыны дяйишиб. 1873-ъц ил сентйабрын 24-дя Исэяндяр аьа, щямин или
октйабрын 10-да ися Насир вяфат едиб.
Фиридун бяй Кючярлинин тядгигатында сойады сящвян Гаиббяйов кими
кедиб. Шцбщясиз ки, бу да Фиридун бяйин сящви дейил, мятбяя хятасыдыр. Мирзя
Щцсейн яфянди Гайыбовун "Азярбайъанда мяшщур олан шцяранын яшарынына
мяъмуядир" чох ъилдлийиндя доьру олараг Гийасбяйов кими верилиб. Яввала
Гайыбов, Исэяндяр аьанын гощумудур. Азярбайъан шаирляринин шерлярини ХIХ
ясрин алтмышынъы илляриндя илк дяфя топлайан о олуб. Она эюря дя Фиридун бяй
гиймятли
тядгигатында Гайыбовдан бящряляндийини дюня-дюня
миннятдарлыгла хатырлайыр.
Цстялик дя Мустафа аьа Насирля ямизадя олмаьы онун сойадынын Гийасбяйов олмасыны тясдиг едир.
Исэяндяр аьа 1820-ъи илдя Газах гязасынын Даь Кясямян кяндиндя бяй
аилясиндя анадан олуб. Йахшы аиля тящсили алан Исэяндяр аьа эцълц тябя малик
олуб. Ачыг габаглы, хош данышыглы бамязя сющбятли шаирин ян чох хошу
эялмядийи молла тайфасы имиш. 0, бисавад моллалары щяъв етмякдян хцсуси зювг
алырмыш. Она эюря дя моллалар шаир олан мяълися эяляндя ямялли башлы горху
щисси кечирярмишляр.
Эеймя салуслугла аьц кятан, ай молла!
Эязмя аваря, олуб тярки-вятян, ай молла!
Сойдун, ол пирин апардын ня цчцн чарыьыны,
Гойдун анъаг она бир гара кяфян, ай молла!
Хялгя иблис ъящянням тяляб ейляр, сян яъял,
Сирриниз бир иди сизин иблис илян, ай молла!
Мялун атан сянинля эедяли гырх илдир,
Биръя ещсан верибян евдя йесян, ай молла!
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Ъцмя ахшамы йолун дцшмяйя достун евиня,
Чякиля йолларына гара тикан, ай молла!
Искяндяр аьанын поезийасына йцксяк гиймят верян Фиридун бяй Кючярли
йазыр ки, молла гисминин, ялбяття, ейбляри чохдур. Азярбайъан шаирляри юз
ясярляриндя рущани аталарымызын ейб вя нюгсанларыны назик ишаря вя ейщам иля
эюстярибляр. Бу барядя шайани-диггят олан ясярляр мярщум Гасым бяй Закирин
вя Щаъы Сейид Язимин ясярляридир ки, хейли зярифаня рущаниляря тохунуб
онларын чиркин вя налайыг ишляриндян, хцсусян дярйалара бярабяр олан щирсу
тамащларындан йазыб бяйан едибляр. Амма Исэяндяр аьа ися лап балтаны
дибиндян вуруб, щаггы сюйлямякдян зярря гядяри дя црпяниб чякинмяйибдир.
Филщягигя, Шаир Исэяндяр аьа щяр кясин ейбини ачыг цзцня демякдя тяк
йаранмышдыр. Неъя ки, буна юзцнцн дя бир шери шящадят верир:
Ярсейи- яшардя мян Рцстями-дящрям, вяли
Сюйлярям ховфц хятярсиз, шири-аслан ичмишям.
Йад куйиндя демя мян зящри вердим Шаиря,
Рювзейи-ъяннят билиб, мян аби-щейван ичмишям.

ШАИР МЯЩШЯРИ ЪЯННЯТЗАДЯ
(1803-1896)

М

ин доггуз йцз отуз биринъи илин пайызы сярт вя аъы эялди. Тябият ися
эцлцрдц, онда ня думан варды, ня дя чискин, сазаглы пайыз йаьышлары
щяля башламамышды. Амма щяйатда аьлайан, ащ-вай едян чох иди. Ийирминъи
илин апрелиндян башланан тутщатут йеня дя давам едирди. Юлкядя мусават
забити ады иля тутулмаьа, эцллялянмяйя адам галмамышды. Инди дя зийалылары,
молла вя ахундлары щябс едиб сцрэцня эюндярирдиляр. Цч ил яввял (1928-ъи ил)
йаранан "Танрысызлар Ъямиййяти"ня болшевик рящбярляри зор-хош хейли цзв
топламышдылар. Онларын яксярийяти савадсыз ряиййятдян, кечмиш нюкярдян вя
чобан-чолугдан ибарят иди. Болшевик-дашнак эюстяриши иля мясъидляри
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учурданлар, бяй-хан баьларыны доьраданлар, яряб вя фарс ялифбасында йазылан
китаблары йандыртдыранлар йени ъямиййятин фяал нцмайяндяляри идиляр.
Сяди Ширазинин фарс ялифбасында китабы евиндян тапылдыьы цчцн Юмяр яфянди
дя пайи-пийада Аьстафа ваьзалына апарылмыш вя ордан "халг дцшмяни" ады иля
эедяр-эялмязя эюндярилмишди.
Семинарист Мустафа Яфяндийев бу хябяри ешидян кими саймазйана
дарвазайа тяряф цз тутду. Исрафил аьанын щамамынын йанына чатанда горхулугорхулу эерийя бойланды. Щеч кяси эюрмяйиб сцрятля кяндя тяряф эютцрцлдц.
Евя чатан кими анасы Набатдан бабасы Щаъы Имам Ъяннятзадянин
диваныны истяди.
- Нейнирсян оьул, одей диван щямишяки йериндя, китаб тахчасында.
Газахдан Даькясямяня кими йцрцйя-йцрцйя эялян Мустафа алнында
пуъурланмыш тяри силиб:
- Ана, - деди, - мцяллимимизи дцнян эеъя щябс едиб апарыблар.
- Нийя, бала, нейлямишди ки?
- Евиндян яряб-фарс ялифбасы иля йазылмыш китаблар тапылыб. Кишинин абрыны
алыблар ки, сян нийя Ислам динини тяблиь едирсян. Демяк сян эизли мусават
тяшкилатынын цзвцсян. Ким кющня ялифбада ня охуйурса-охусун, ону сцрэцн
едирляр. Унутма ки, бизим нясля дя "Молла еви" дейирляр. Мцтляг бизим еви дя
ахтараъаглар.
- Инди сян нейлямяк фикриндясян, оьул? Аьлыны башына йыь, бирдян китабы
ода-зада атыб йандырарсан. - Эюзляри щядягясиндян чыхмыш Набат ана
щейрятля:- Еля шей елямя, Аллащын сяня гязяби кечяр, бала. Яллярин гуруйар,
эюзцн тутулар...
Рящмятлик Щаъы Имам бабанын рущу да бизи динъ гоймаз. Евимизя,
аилямизя бяла эяляр.
- Ана, йаваш даныш, щай-кцй салыб, гонум-гоншуну бура тюкмя. Мян о
гядяр дя гансыз дюйцлям. Бабамын диваныны ня одда йандыраъам, ня дя суйа
атаъам. Ону йахшы гурумуш дярийя бцкяъям, эеъя иля апарыб гябринин
йанында торпаьа басдыраъам. Вахт эяляр, дцнйа дцзяляр, ъыхардарыг.
Ана фикря эетди. Щандан-щана:
- Йох, оьул, - деди, гябрин йанында мяслящят дюйцл, бах еля чяпяримизин
саь йахасындакы даьдаьан аьаъынын дибиндя басдыраг. Ора щямишя гуру олур.
Даьдаьанын дибиня су вермирик ки... Даьдаьан йцз илин мющкям аьаъыдыр, ня
гядяр эцълц кцляк ясся дя, ону йыха билмяз. Галан мейвя аьаълары ил пис
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эяляндя гуруйур, щям дя онлар даьдаьана нисбятян кювряк олур. Бярк туфан
гопанда сынар, йерини итирярик.
Набат ана диваны Мустафадан алыб бикеф щалда о бири отаьа кечди.
Эялинлик ъещизини йыьдыьы сандыьы ачыб рянэбярянэ парчалары бир гыраьа тюкдц.
Галын Шираз ипяйидян олан йайлыьыны тапды. Баш йайлыьыны она гайнатасы Щаъы
Имам Мяшщяд зийарятиня эедяндя алыб эятирмишди. Эялин вахты Набат ана ону
бир-ики дяфя юртмцшдц. Гыймадыьындан ювлады Мустафанын тойу цчцн
сахламышды. Диваны цч дяфя юпцб эюзцнцн цстцня гойду. Эялин-ана
гайнатасынын щяр бир шерини Гуран айяси гядяр севиб язизляйирди. Диваны ипяйя
бцкя-бцкя:
- Ипяк парча эеъ чцрцйцр, оьул, цстцндян дя кечи дярисиня бцкярик. Гач эет,
зирзямидя бир аз мум вар, ону да эятир, цстцндян чякяк, онда йцз ил дя галса,
щеч ня олмаз. Бир дя ки, дцнйа беля галмайаъаг ща... Болшевикляр юмцрлцк
эялмяйибляр ки, йягин бир эцн рядд олуб эедяъякляр. - Ана кюксцнц ютцрцб:
Ай Аллащ, сян бу эавурларын бяласыны вер, эюр бизи ня эцня гойдулар. Евимизин
бярякятиня дя ял узатдылар.
***
Ел шаири Щаъы Имам Молла Микайыл оьлу Ъяннятзадянин ялйазма диванынын
торпаьа басдырылдыьы эцндян дцз алтмыш цч ил кечди. Болшевиклярин "Танрысызлар
ъямиййяти"нин тяблиьаты о гядяр эцълц иди ки, бу мцддятдя щеч кяс ъясарят едиб
дивана ял узада билмяди. Набат ана да, оьлу Мустафа да дцнйасыны дяйишди.
Юмрцнцн сон эцнляриндя Мустафа Яфяндийев ещтийатла ювладларына
пычылдамышды ки, яэяр дцнйа дцзялиб, щцрриййят оларса, бабамын диваныны
даьдаьанын дибиндян чыхарыб няшр етдирярсиниз.
Бу хошбяхтлик 1994-ъц илин йазында шаирин нятиъяси Фяййаз Яфяндийевя
гисмят олду. Ики йцз йетмиш сящифялик диван алтмыш цч илдян сонра ишыг цзц
эюрдц.
1803-ъц илдя Газах гязасынын Даькясямян кяндиндя андан олан Щаъы
Имам Ъяннятзадя шерлярини "Мящшяри" тяхяллцсц иля йазмышдыр. Ясл адынын
Мащмуд олдуьуну, лакин ел арасында Мящшяри кими танындыьыны шерляринин
бириндя юзц дя гейд едир. О, илк тящсилини кянддяки дини мяктябдя алмыш,
мцталия йолу иля билийини артырмышдыр. Оьул нявяси, Сосиалист Ямяйи Гящряманы
Мустафа Яфяндийевин хатиряляриндян мялум олур ки, бабасы сялигяли, йахшы иш
эюрян уста кими елдя, обада мяшщур олмушдур. Даш цзяриндя няфис ойма
ишляри эюрян, йазылар щякк едян Мящшяри дцлэярлик сянятинин дя мащир билиъиси
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олмушдур. О, араба вя файтон дцзялдяр, ев тикиб, мяишят алятляри
щазырлайармыш.
Мяшщур ядябиййатшцнасымыз Фиридун бяй Кючярли юзцнцн гиймятли тядгигат ясяри
олан "Азярбайъан ядябиййаты" китабында шаир Ъяннятзадянин биръя йердя адыны чякир
вя тяяссцфля билдирир ки, яфсуслар олсун, беля эюзял тябли шаирин диваны ялимизя дцшмяди.
Шаир Щаъы Имам Ъяннятзадя 1896-ъы илдя дохсан цч йашында доьма кянди
Даькясямяндя вяфат етмишдир. Юзцнцн вясиййяти иля "Эюрдцм" гязялинин он
мисрасы баш дашына йазылмышдыр:
Бу дцнйада вяфа щярэиз тапылмаз щеч бир инсанда,
Кимя бел баьлайыб щярдям инандымса зяряр эюрдцм.
Мяня бу няфси-яммаря1; галыб щярдям цзц гара
Нядир йа Ряб чаря доланыр дярдя-дяр эюрдцм.
Дяни няфся уйуб, щяр эцн доланыб олмушам бядйямин,
Билир ол гадирц бичун2 ня фе3 етдим кядяр эюрдцм.
Мцщяссял, йохдур бу чярхдян вяфа щярэиз бу дювранда,
Кими эюрдцм ъяфа сюйляр, юзцмдян беш бетяр эюрдцм.
Яла4 ей Мящшяри гафил, отурма! Бир тядарцк гыл,
Эялир рузи гийамят ачылыр чох няляр эюрдцм.
Ел шаири Мящшяринин 1885-ъи илдя юз дясти-хяттиля гялямя алдыьы диванында
ясасян гязялляр топланмышдыр. Онун йарадыъылыьында Фцзули, Нясими, Гювси
Тябризи, Гасым бяй Закир вя Молла Пянащ Вагиф кими классиклярин тясири
дуйулур. Хцсусиля, дащи Фцзулийя нязиря вя бянзятмяляри онун устад шаирдян
бящряляндийини ачыг-айдын эюстярир:
Дил нядир, дилбяр нядир, алямдя бир кяс билмярям,
Ейля мяст етмиш эюзцм ешгиндя щяр дям эюрмяни.
Тябият эюзяллийинин ашиги олан Мящшяри фясли-бащарын эялишини щясрятля
эюзляйир. "Эяляъяк" рядифли гязялиндя Азярбайъан тябиятинин мисилсиз
эюзяллийини, бол вя бящряли олдуьуну илщамла тяряннцм едир:
1. Яммаря - инсаны писликляря мяъбур едян мейл.
2. Бичун - явязи олмайан Аллащ.
3. Ня,фе - файда, хейир.
4. Яла, - аэащ ол: динля, бах.
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Шцкриллащ ки, бащар олду эцлцстан эяляъяк,
Гцмрцляр гу чякяъяк, бцлбцли хош хан эяляъяк.
Рювзя чцн али Яба Сябзи либасын эейиниб
Баьц бостан битяъяк, лалявц рейщан эяляъяк.
Яряб ялифбасында йазылмыш ики йцз йетмиш ики сящифялик бу диванда бирбириндян охунаглы гязял, гясидя, мярсийя, ня,т, минаъат, мянзум мяктуб вя
гошмалар вя фарсъа йазылмыш гязялляри вардыр:
Сяд щязяран ашиги-мювзун гядд
Яз гями-щиърят шудяндц щямчу дал.
(Йяни сянин айрылыьынын щясрятиндян "дал" кими - Яряб ялифбасынын "д" щярфи
кими олмушам).
Шаир Мящшяри гошмаларында бюйцк сяляфи Видади вя Вагифин дя тясири вар:
Мящшярийям, ган аьларам, эцлмяням,
Ганлы йашым эюзляримдян силмяням.
Зящд нядир, тягва нядир билмяням,
Ращи-хярабатын ня пярванясийям.
Шаири аьыллы-биликли адамларын ещтийаъ ичиндя йашамасы гямляндирир. О,
заманындан шикайят едир. Ариф адамларын пис эцндя, ещтийаъда галмасыны,
ахмагларын вя варлыларын белиндя гызылдан кямяр олдуьуну "Эюрдцм"
гязялиндя йана-йана дейир:
Галыбдыр зари-сярэярдан, тцщи-дястарифи-дана
Щямишя эювдяни ахмаг белиндя зяркямяр эюрдцм.
Мяшщяри тяхяллцслц ел шаири Щаъы Имам Ъяннятзадя йцз дохсан бир ил
бундан яввял дцнйайа эялмишдир. Дохсан цч ил юмцр сцрмцшдцр. Дохсан
сяккиз ил бундан яввял доьма кянди Даькясямяндя вяфат етмишдир. Лакин бу
иллярин щеч бириндя онун зянэин йарадыъылыьы тядгиг олунмамышдыр. Ады ня
ядябиййат тарихимиздя, ня дя ел шаирляри сырасында чякилмямишдир.
Инанырыг ки, бу эцн йашадыьымыз демократийа вя ашкарлыьын ишыьы шаир
Мящшяринин зянэин йарадыъылыьына нур салаъаг. Совет тоталитар режиминин дини
шаир кими гябул етмядийи Щаъы Имам Ъяннятзадя тядгигатчыларымыз
тяряфиндян юз лайигли гиймятини алаъаг.
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ИСРАФИЛ АЬА САИЛ

1

759-ъу илдя Молла Пянащ Вагифля бирэя Газахдан Гарабаьа кючянлярдяндир. Бязи мянбяляря эюря Вагифин Даш Салащлыда дярс алдыьы мяшщур
мяктябдар Шяфи Яфяндинин оьлудур. Икинъи бир мянбя дя вар ки, Исрафил аьа
Саил Молла Пянащ Вагифин щямкяндлисидир. О, Шушанын Саатлы мящяллясиндя
Вагифин ачдыьы мяктябдя мцяллим олуб
Исрафил аьа Саил шаирин оьлу Яли аьайа ев тящсили вериб.
Илк эянълийиндя "Салащлы" тяхяллцсц иля шерляр йазан Яли аьанын истедадына,
дярин елми билийиня вя щафизясиня щеран галан Исрафил аьа Саил шаэирди Яли аьайа
"Алим" тяхяллцсцнц ята едиб. Она эюря дя Яли аьанын щяр ики тяхяллцсдя йаздыьы
шерляря биз архив сянядляриндя раст эялдик. Исрафил аьа Вагифин баъысы оьлу 1831-ъи илдя Варшавада Азярбаъанын сялащиййятли нцмайяндяси олан ротмистр
Ящмяд аьайа да дярс дейиб.
Исрафил аьа Саил Молла Пянащ Вагифин биринъи арвады, Яли аьанын анасы
Мядиня ханымын вахтсыз юлцмцня мярсийя йазыб. Ядябиййатшцнас-алим
Фиридун бяй Кючярлинин вя Салман Мцмтазын вердикляри мялумата эюря
щямин мярсийядян йаддашларда биръя бейт галыб:
Бичаря Вагифин, Молла Пянащын,
Щайыф олду Мядиняси йыхылды.
Бу эцнцмцзя эялиб чатан Исрафил аьа Саилин йалныз беш бяндлик "Аьларам"
шеридир. Вяфаты вя юлцм тарихи дягиг мялум дейил. Тядгигатлардан беля
гянаятя эялмяк олур ки, Исрафил аьа Саил бюйцк устады Молла Пянащ Вагифдян
он сяккиз - ийирми йаш кичик олуб.
АЬЛАРАМ
Сящярдян аьлайан бцлбцл,
Сян аьлама, мян аьларам.
Цряйими даьлайан бцлбцл,
Сян аьлама, мян аьларам.
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Бцлбцлляр эейибдир сары,
Охур аныб лалязары,
Сян эцл итирдин, мян йары,
Сян аьлама, мян аьларам.

Бцлбцлляр эейибдир йашыл,
Зцлфлярин бойнундан ашыр,
Аьламаг мяня йаршыр,
Сян аьлама, мян аьларам.

Бцлбцлляр эейибдир гара,
Цряйимя вурдун йара,
Щясрят галдым назлы йара,
Сян аьлама, мян аьларам.

Бцлбцлляр эейибдир аьы,
Синямя сян чякдин даьы,
Саилин чешми-чыраьы,
Сян аьлама, мян аьларам.

Ядябиййатшунас-алим Фиридун бяй Кючярли
(1863-1920) вя щяйат йолдашы Бадисяба ханым
(1881-1954), Гори шящяри, 1910-ъу ил.
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ЩАЪЫ РЯЩИМ АЬА ДИЛБАЗОВ - тяхяллцсц. ВЯЩИДИ
(1822-1874)

Х

анлыглар гярйясиндян, Дилбазиляр няслиндян олан икинъи мяшщур шаир
Щаъы Рящим аьа Аллащйар аьа оьлу Дилбазовдур. О, “Вящиди”
тяхяллцсц иля шерляр йазмышдыр. Онун атасы Аллащйар аьанын ады ХIХ ясря аид
сянядлярдя "Газах сцвари дястяси"нин иэид дюйцшчцсц кими тез-тез хатырланыр.
Сюзц бцтюв, сяхавятли вя зийадя диндар олан Аллащйар аьа мащал аьалары
арасында хцсуси щюрмятя малик олуб. Щаъы Рящим аьа мярщум халг шаиримиз
Мирварид ханым Дилбазинин ата бабасыдыр.
Щаъы Рящим аьа Дилбазов дюврцнцн эюркямли шаирляри Гарабаьлы
Мирщямзя Сейид Ниэаринин, Аьакюйнякли Шащниэар ханым Рянъцрцн,
Даькясямянли Мустафа аьа Насирин йахын досту олмуш, онларла шерляшмишдир.
Мцасирляринин йаздыьына эюря Щаъы Рящим аьа илк тящсилини
валидейнляриндян алмышдыр. О, ити зещни, парлаг фярасяти сайясиндя аз вахтда
эениш мялумат вя мярифят кясб етмишдир.
Юмрцнцн чохуну Газах шаирляринин вя алими-цлямаларын мяълисиндя
кечирирмиш, шер вя ядябиййат мцбащисяляриндя фяал иштирак етдийиня эюря она
"фазили-мющтярям шаир" лягябини вермишляр. Фиридун бяй Кючярли йазыр ки,
хцсусян мярифяти-илащийя даир билик вя камалаты Щаъы Рящим аьаны мцасирляри
арасында мютябяр мяртябясиня йцксялтмишдир.
Щаъы Рящим аьанын зийадя зещниня ашиг олан мювлана Щаъы Мирщямзя
яфянди Сейид Ниэари Ханлыглар гярйясиндя 1859-ъу илдя онларын гонаьы
олмушдур. Али мянсяб шейх Ниэаринин Газахда вя нцфузлу дилбазиляр няслиндя
йцксяк ещтирамла гаршыланмасы щаггында Фиридун бяй йазыр: "Шейх Мирщямзя
яфянди Османлы мямлякятиня азим олмагдан габаг бир нечя вахт Газах
мащалында Ханлыглар гярйясиндя шяхси игамят едиб, орада юзцня хейли
мцридляр ъям едибдир вя Ханлыглар аьаларынын ичиндя юзцня чох дост вя ашна
вя щямряй ящибба тапыбдыр. Онларын мяшщуру Аллащйар аьа Дилбази дя
олубдур ки, мяшщур Щаъы Рящим аьа Вящиди тяхяллцсцн атасыдыр. Мирщямзя
яфяндинин Вящидийя вя шаиря Ниэар ханым Рянъуряйя артыг тясири кечибдир".
Щаъы Рящим аьа Вящиди ися Кябяйя эедиб - гайыдаркян Истанбулда Сейид
Ниэаринин чох щюрмятли гонаьы олмушдур. "Дяйаняткирдар вя сяхавятшцар бир
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бяй аилясиндян" (Фиридун бяй) олан Вящиди Дилбази 1867-ъи илдя сяфалы бир
эушядя тикдирдийи мясъидинин тярифиня дя шер йазыб:
Ня ъайи-дилэцшадыр ким, бу мясъид бунда вар олмуш,
Бахан эюз ачылыр кюнцл, чай цстц лалязар олмуш.
Мцвяррих тарихин, бил, "ханейи-пярвярдиэар" етмиш,
Вящиди, али-Дилбазя бу мясъид йадиэар олмуш.
Вящидинин шерляри ахыъы, дили ряван вя охунаглыдыр. О, Аькюйнякли шаир
Шащниэар ханым Рянъцр Гийасбяйованын аькюйнякляр тяригятинин ян фяал
цзвляриндян бири иди.
1822-ъи илдя анадан олан Щаъы Рящим аьа Вящиди 1874-ъц илдя ялли ики
йашында вяфат едиб. Мязары Ханлыглар кянд гябристанлыьындадыр.
Шаир Вящиди мцасири, эюркямли зийалы Щаъы Сяди яфянди иля йахын дост олуб.
Фиридун бяй Кючярлинин хащиши иля Сяди яфянди досту Вящидинин шерлярини
топлайыб вя шаирин юлцмцнцн сябябини дя йазыб Фирудун бяйя эюндяриб.
Щаъы Сяди яфяндинин йаздыьына эюря 1874-ъц ил мящяррям айынын
доггузунда чяршянбя эцнц шаир Вящиди щюкумятдян алаъаьы мааш цчцн
Ханлыглардан Даькясямян кяндиня эялиб. Бир хейли бикеф олан Вящиди чох
севдийи эцълц тяригят мцяллими олан Молла Вяли Кирвяли оьлуна баш чякиб ону
зийарят едиб. Кеъяни Кирвяли оьлунун евиндя гонаг галан Вящиди сящяр сцбщ
намазыны гылыб. Сонра чай ичя-ичя чох севдийи шаир Ибращим Щяггинин1 "Кеч!"
гязялини авазла охуйа-охуйа гяфилдян ъаныны тапшырыб.
Вяфа истярсян аллащдан бу эцн чюврц ъяфадан кеч!
Сяфа цмцд едярсян ширятц зювгц сяфадан кеч!
Дила, биэанялярля ашина олмаг сяня дцшмяз,
Кясил биэанядян, мювладян юзэя ашинадан кеч!
Сянин кими щезарын баьрына хар олду бу эцлшян,
Тяяллцг ейлямя щярэиз бу дящри - бивяфадян кеч!
1. Ибращим Щягги (?-1772) мяшщур тцрк философу вя шаири "Мярифятнамя" ясяринин мцяллифи.
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Мцриди - ешг исян тярки - ирадят ейля, ей суфи,
Вцъуди - мящви - кцлл гыл, (щям) фянадан кеч, бягадян кеч!
Ялин ярши - бяриня ирся, Щягги, олмаьил - мяьрур,
"Ов ядна"1 мяркязин эюзля, мягами - мцнтящадян кеч!
***
Фазили-мющтярям Шейх Сяди ялейщиррящмянин ашаьыдакы:
Аьыллыларын нязяриндя йашыл аьаъларын йарпаьынын
Щяр бири аллащын гцдрятиндян бир дяфтярдир.
- бейтиня Щаъы Рящим аьа Вящиди фарсъа ъаваб йазмышдыр. Онун сятри
тяръцмяси белядир:
Бяхтийар сядяфдя нисан йаьышынын бир дамъысы
Аллащын гцдрятиндян саф ъяващир олур.
Зяиф бир гурд аьаъын йарпаьыны йейир, ондан
Аллащын гцдрятиля тябии атлас ямяля эялир.
Саги бадя верир вя мцридляр мяст олурлар,
Щяр бири аллащын гцдрятиндян данышырлар.
***
Бир мялащят эцлшяниндя йары эюзляр эюзлярим,
Бящри-дцр гяввасийям, мирвари эюзляр эюзлярим.
Фейзининин мцштаьы чешмин мцттясил бидардыр.
Ол тяригят мцришди Ниэары2 эюзляр эюзлярим.
Сагийа, вер бир гядящ, артыр эюзцм фявварясин.
Чцн сянин сярмястиням, хумары эюзляр эюзлярим.
1. “Ов ядна” - сюзц суфилярин ишлятдийи истилащдыр.
2. Шер Гарабаьын Чяжимли кяндиндя йашайан устады вя мцршиди Щаъы Мир Щямзя яфянди Сейид
Ниэарини (1815-1885) эюрмяк, щямсющбят олмаг щясрятиня йазылыб. Ш.Н.
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Гылма инкарын, щясуда, ашигин мящбубу вар,
Вар олалы йох демя, бир вари эюзляр эюзлярим.
Ешг сярфиндян, щябиба, бир мятаим вар мяним,
Бу мятаи сатмаьа базары эюзляр эюзлярим.
Шцкрцлиллащ чцн Вящиди сагидян сярмястдир,
Мясти-лцтфи-вящидятям, дидары эюзляр эюзлярим.
***
Мян сянин ихласынам, йанында эяр мязур исям,
Фящм гыл, йахшы таны бир дост иля дцшманы сян!
Эащ лцтф ет, эащ дя ол эушядя хялвятнишин.
Оху шери - Сядинин, Фирдовс иля Хягани сян!
Чцн Вящиди, шаира, чох мцнтязирдир вяслиня,
Тювбя гыл, бир дя демя щяр дям она бющтани сян!
***
Шаир, ол эушянишин, сюз демя аэащляря,
Дилини зяб теля бир дцшмяйясян чащляря,
Бир оъаьыз ки, биз чачиляйян тялигядир,
Бу сяфащят ня сян кими бядхащляря.
Бу оъаг ейля аъагдыр ишыьы щяр йаня
Эащ-эащ шюля салыр сян кими эцмращляря.
Вякил олмагда мярамын бу имиш ев йыхасан,
Нечя сян кимиляри дур эяряк ъящляря.
Бу гязялдир ки, Физули деди хош саятдя:
Бяхт шайястя дейил щиммяти кутащляря.
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Тяби яла оланы бяхт юзц мейданя чякяр,
Беля ядна тябиля уйума о щямращляря,
Йа ряб, олдур дуамыз юзцня мющтаъ ейля,
Бизи мющтаъ елямя щяр цзц сийащиляря.
Ей Вящиди, сыьыныб сидг иля сян ейля дуа,
Алямин халигиня, рцтбя верян шащляря.
***
Ня ъайи-дилэцшадыр ким, бу мясъид бунда вар олмуш,
Бахан эюз ачылыр, кюнцл чай цстц лалязар олмуш.
Хятиби хцтбя охуйур, имами мядщи-мювлайи,
Йанар гяндил иля шями ъямаят фейзбар олмуш,
Сящяр бцлбцл сядасиндан мцяззин хобдян бидар.
Мцяззин налясиндян эюр балыглар эумдар олмуш,
Ибадят ейляйир онда, худа индиндя мягбулдур
О ким, ондан гачар, бил, харц зарц шярмсар олмуш.
Мцваррик тарихин, бил "ханейи-пярвярдиэар" етмиш,
Вящиди, али-Дилбазя бу мясчид йадиэар олмуш.
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“АННАХ БЯЙ” ШЕИРИНИН ТАРИХИ
Газах бяйляриндян гонаьы эялди,
Бир щяфтя зийафят эюйя йцксялди.
Шащ Аббас шцлянли мяълис дцзялди,
Щатям сцфрясини ашды Аннах бяй.

Б

у мисралары улу Ашыг Ялясэяр
1916-ъы илдя Салащлы Аннах
бяйин оьлу Мядяд бяйин той мяълисиндя дейиб. Алтмыш ил яввял чап олунан “Аннах бяй” ше’ринин йазылма
тарихи бу эцня гядяр щеч кяся
мя’лум дейил. Нядянся, тядгигатчыларын мараьына сябяб олмайыб. Шцбщясиз ки, онлары “бяй” сюзц горхудуб. Яэяр ашыг, Аннах бяйя щяъв
йазмыш олсайды, тядгигатчылар да ону
тянгид атяшиня тутардылар. Амма устад Ялясэяр ше’ри еля йазыб ки, тянгиСолдан Исрафил аьа Кярбалайев (1866-1917),
Ябдцррящман аьа Дилбази вя Аннах бяй Салащлы дя зярряъя ял йери гоймайыб.
Мцдрик Ашыг Ялясэяр Аннах бяйя
щяъв йазмадыьы щалда, йеня инсафсыз тяртибчиляр “Аннах бяй” ше’рини ашыьын сечилмиш ясярляринин “щяъв вя щярбя-зорбалар” фяслиня дахил едибляр. Кимлийи барядя ися щеч бир изащат вермяйибляр (“Ашыг Ялясэяр”, I китаб, сящ.201. “Елм”
няшриййаты, 1973-ъц ил).
Кимди Аннах бяй вя Ялясэяр кими устад сяняткар неъя олуб ки, она беля
бир эюзял ше’р йазыб?
...Салащлы Аннах бяйин чохданкы арзусу имиш ки, эюзцнцн аьы-гарасы биръя
оьлу Мядяд бяйин тойуну ашыг Ялясэярин апарсын. Бу арзу иля дя, 1916-ъы илдя Эюйчяйя адам эюндяриб устады хейир ишиня дя’вят едир. Бир щяфтялик хейир
ишиндя сяхавятли бяйин юзцня бярабяр адлы-санлы Газах бяйляри, аьалары да иштирак едир. Аькюйнякли Исмайыл аьа Гийасбяйли, Гыраг Кясямянли Исрафил аьа
Кярбалайев, Салащлы Мядяд бяй Вякилов, Яскипарадан Микайыл аьа, Сюйцн657
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бяйли Сюйцн аьа Сцбщанвердиханов, Дашсалащлы Мяммяд коха Мащмудов,
шаир Аббас аьа Назир Гайыбов, Борчалыдан Садыг бяй Йадиэаров, Ябдцррящман аьа Дилбази, Эянъядян Наьы хан вя башгалары.
Щяфтя тамам олур, тойун сон эцнцндя бяйляр, аьалар Ашыг Ялясэяря хялят
верирляр ки, бизя Аннах бяйин тя’рифини де.
Мцдрик Ялясэяр динмир. Фикирли-фикирли мейданда эяшт еляйир. Бяйлярин арасына пычщапыч дцшцр: бялкя ашыьын хяляти аз олду, бялкя Аннах бяйя лайиг сюз
тапа билмир, - дейянляр олур. Ашыг Ялясэяр эюрцр ки, фикирляр эедиб уъузлуьа ъаланыр. Бу вахт цзцнц мяълися тутуб дейир:
- Щязярат, сизин щяр биринизи йахшы таныйырам. Йаз эялиб Эюйчянин йоллары
ачыландан та пайыз гырову дцшянядяк сизин сцфряниздя чюряк кясирям. Аннах
бяйин шяряфиня синямдя бир нечя бянд сюз вар, дейяъям. Амма эярякди, кимся инъимясин, ашыг эюрдцйцнц чаьырар. Мян дя бир щяфтядя шащиди олдуьуму
дейим, ешидин. Бунунла да мяълиси баьлайаг. Юмцрдц, эцндц, бялкя бу йерляря бир дя эцзарым дцшмяди...
Ейванын, отаьын мцбаряк олсун,
Имаряти ал гумашды, Аннах бяй!
Бу йердя эюрдцйцм бяйляр ичиндя,
Сяхада щамыдан башды Аннах бяй.
Бяйлярин бяйисян, ханларын ханы,
Унутма инсафы, сатма иманы,
Ялдя ясас тутма гяни дювраны,
Нечяляри эялди кешди, Аннах бяй.
Вахт олаъаг, юмцр йетяъяк баша,
Щюрмят гой щамыйа, щюрмятли йаша.
Бу дцнйа ишиня гылсан тамаша,
Мал-дювлятин сону пушду, Аннах бяй.
Йазыг Ялясэярин чохду наласы,
Силинмир, кюнлцнцн ачылмыр пасы,
Щяр заман гям чякир, сахлайыр йасы,
Эяшт ейляйир эюзц йашды, Аннах бяй.
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Аьсаггалларын дедийиня эюря, бу, Дядя Ялясэярин Газаьа сонунъу сяфяри олуб.
“Гулаглы йер” Газах бяйляринин эилейини устада чатдырыб. Сян демя, бяйлярин бир
парасы Ашыг Ялясэярин Аннах бяйя дедийи бир мисрадан даща чох инъик дцшцбляр:
“Бяйлярин бяйисян, ханларын ханы” - дейими бя’зи бяйлярин хятриня дяйиб. Эюзц эютцрмяйян гялби гаралар Аннах бяйя дейилян щягиги тя’рифдян рянъидя олублар.
Бу эцнцмцзцн ел шаири Гулу Чайлынын да елин иэид оьлу Аннах бяйин сяхавятиня “Дейим” адлы мцхяммяси вар:
Эялин сизя иснад верим,
Салащлыда Аннах бяйи.
Кясмяк она адят имиш,
Щяр гонаьа бир иняйи.
Эеъя-эцндцз йыьылмайыб
Сцфрясинин бол чюряйи,
Даш Салащлы Мяммяд коханын,
Яйилмяйиб няр биляйи.
Яйриляря шыльам чякиб,
Долашыб ашкара дейим.
Щазырда Аннах бяйин нясли Орта Салащлы кяндиндядир. Онлар Аннахбяйовлар фамилини дашыйырлар.
Газахда оланда аьсаггал Мцсейиб Дилбази иля эюрцшдцм, бир ахшам гонаьы олдум. Кечмиш иэидлярдян, бяй вя аьалардан хоруз банына гядяр сющбяти-сющбятя ъаладыг.
Мцсейиб ями:
- Мяндя - деди, - Аннах бяйин Салащлынын, Исрафил аьа Кярбялайевин вя бабам Ябдцррящман аьа Дилбазинин 1890-ъы илдя Батум шящяриндя бирэя чякдирдикляри шякилляри вар.
Шяклин цзцнц чыхартдырмаг цчцн Мцсейиб ямидян иъазя истядим. Сяхавятли
Мцсейиб ями:
- Баьышлайырам, - деди - бу шякли сяня, оьул, амма итирмя, чалыш дяръ елятдир.
Он илдян чох шяхси архивдя дустаг галан бяйлярин шяклини ашкарлыьын ишыьында охуъулара тягдим едирям. Дилбазиляр оъаьынын хейирхащ аьсаггалы Мцсейиб ямийя йцз йашлы шякли мцщафизя едиб сахладыьына эюря миннятдарлыьымы билдирирям.
1990-ъы ил, 20 сентйабр.
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“АЙ ЧИЧЯК” МЦЯЛЛИФИ ИЛЯ ЭЮРЦШ
Артыг ютцб кечмиш илляр о эцндян,
Нечя йол ачмышдыр эцлляр о эцндян.
Демя ки, йадымдан чыхдын, ай Чичяк,
Нийя эцлцмсяйиб бахдын, ай Чичяк?

Б

у мащныны дяфялярля ешитмишям. Щяр дяфя мяня еля эялиб ки, мцяллиф
Эянъянин, Эюйчайын мяшщур чинарларыны тяряннцм едиб. Мяня еля эялиб ки, йел ясди, титряди, сяслянди шамлар, - йазан мцяллиф мящз улу Ширваны вя
онун ясрарянэиз тябиятини нязярдя тутуб. Лап бу йахынларда билдим ки, ше’рдя
Ширван йох, онун улу гардашы Муьан тяряннцм олунур. Щадися дя бу торпагда олуб, ше’р дя бу торпагда бой атыб ъцъяриб, дилляр язбяри олуб. Амма
щеч вахт аьлама эялмязди ки, “Ай чичяк” ше’ринин мцяллифи Украйна шаиридир.
Ики ил яввял халг шаири Няби Хязринин Петро Горетскинин китабына йаздыьы мцгяддимядя бу факта раст эяляндя тяъъцбляндим вя тяръцмянин мящарятиня
щейран галдым. Республикамызда халг мащнысы кими шющрят тапмыш “Ай Чичяй”ин демя мцяллифи вармыш...

Саьдан: Шямистан Нязирли, Валентина Georgievna Şabelskaya,“Ай чичяк” ше’ринин мцяллифи
Пйотур Игнатйевич Горетски вя б. Трусковетск шящяри, 1987-ъы ил sentyabr
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***
Гейдиййатдан сонра Трускаветсин ясрарянэиз тябиятиндя эязмяк истядим.
Гярби Украйнанын бу эушясиня тябиятин фусункар эюзяллийи сяхавятля бяхш олунуб. Щара эедирсян, няйя бахырсан эюнцлачан мянзярянин шащиди олурсан.
Бир-бириня арха олан Карпат даьларынын йам-йашыл орманлары инсаны валещ
едир.
Ахшамцстц торан говушанда дямир дарвазаны ачыб пансионатын сакит эушясиня дахил олдум. Ъями он дюрд йазычынын истиращят едиб, мцалиъя олундуьу
“Нафтусийа” пансионатында няинки щямйерлимиз, щеч Загафгазийа республикаларындан беля нцмайяндя йох иди.
- Сиз Бакыдан эялмисиниз?
Алагаранлыгда ешитдийим сяся эерийя дюндцм. Дярщал да “бяли” дейя ъаваб
вердим.
- Эюрцшяк - деди, - биз “щямйерлийик”, Петро Игнатйевич Горетски - чох шадам ки, “щямйерлимя” раст эялдим.
- Фамилийаныз - дедим, - няся мяня таныш эялир, амма щарада, ня вахт таныш...
- Биз еля инди таныш олуруг. Эюрцнцр, сиз мяним фамилийама 1984-ъц илдя
Азярбайъанда чыхан “Ай чичяк” китабымда раст эялмисиниз.
- Щя, хатырладым, демяк “Ай чичяй”ин мцяллифи сизсиниз?
- Бяли, бяс йох йердян демирям ки, биз “щямйерлийик”. Азярбайъанлы эюряндя, онунла сющбят едяндя еля билирям ки...
Няьмя динляйирям Одлар елиндя,
Эюнцл беля йердя эялмязми ъуша?
Муьан ъюлляриндя кющлян белиндя
Йеня дя Вурьунла сякирик гоша...
Петро Горетски 1919-ъу илдя Украйнанын Марински районунун Максимйановка кяндиндя доьулса да, Азярбайъаны юзцня Вятян сайыр. О, 1939-ъу
илдя Орду сыраларына чаьрыланда Пришиб сярщяд зонасында щярби хидмятдя олуб.
Имишлинин Гарадонлу кяндиндяки комендатурада сийаси шюбя ряиси мцавини ишляйян Горетски бу йерин адамларыны инди дя щюрмят вя мящяббятля хатырлайыр.
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- Гарадонлуда хидмят едяндя бизим комендатуранын йанында почт идаряси вардыр. Атасы почталйон ишляйян Фатма1 адлы бир гыз чох вахт атасынын явязиндя почту апармаьа эялирди. Мян дя щяр эцн щиссямизя аид олан мялуматлары орда гябул едярдим.
Он дюрд - он беш йашлы Фатма рус дилинин зяиф бился дя чох зяриф вя лятафятли данышарды. Онун кянд гызларына мяхсус даьыныг бирчякляри щяйалы йанаьыны
тцл кими юртярди. Бу лирик тяссцратын эцъц иля, чичяклярин тимсалында, 1943-ъц илдя Азярбайъан гызы Фатманын образыны йаратдым. Инди илляр кечся дя, Муьаны вя онун эюзялликлярини хатырлайанда истяр-истямяз Фатманы да йада салырам.
- Петро Игнатйевич, - дедим достунуз Няби Хязри щаглы олараг йазыр ки,
Украйна шаиринин сядагят вя мящяббят мащнысы Азярбайъан халгынын цряйиндя исиняряк сямими вя ширин бир няьмяйя чеврилиб диллярдя сяслянир. Бу, ясл
достлуг няьмясидир.
- Ялбяття, бир мцяллиф кими мян буна чох шадам. Ше’римин Азярбайъанда
беля шющрят тапмасында шаир достум Няби Хязрийя вя щявяскар бястякар Халяддин Хялилова, бир дя ону ифа едян мцьянни Рамиз Щаъыйевя, Гулу Ясэярова миннятдарлыьымы билдирирям.
- Азярбайъанда нечя ил щярби хидмятдя олмусунуз?
- Дюрд ил. Сонра ъябщя йолларындан кечдим. Бир мцддят юлкямизин мцхтялиф шящярляриндя хидмятдя олдум.. Астаралы Щясянля мяним Украйнам уьрунда чийин-чийиня вурушдуг. 1956-ъы илдя йарадыъылыг е’замиййятиня Азярбайъана эетдим. Ня эизлядим, доьма Муьанын гонагпярвяр вя мещрибан адамлары цчцн йаманъа дарыхмышдым. Бир вахт гуллуг елядийим йерляри эяздим,
достларымла эюрцшдцм. Бакыда Няби Хязри иля эюрцшдцм, таныш олдум. Няби
мяня деди ки, бялкя Азярбайъан щаггында ше’риниз вар? О вахтлар Няби
“Азярбайъан” журналында ишляйирди. “Ай чичяк” ше’рими она вердим. Ше’р журналын онунъу нюмрясиндя дяръ олунду. Икинъи дяфя эяляндя Няби деди ки, Петро, сянин ше’риня мащны йазылыб, инди сян Азярбайъанда мяшщурсан.
Украйнанын Русийайа бирляшмясинин 300 иллийи йубилейиндя Азярбайъанда
Украйна ядябиййаты щяфтялийи кечирилирди. Орада бизим мяшщур сюз усталарымыздан Леонид Вышеславски, Александр Питсуха, Дмитри Белорус, Игор Муратов вя
1. Ялли илдян сонра П.Горетскинин “Ай чичяк” ше’рини щяср етдийи Фатма Талыбованы ахтарыб тапдым. Шаири республикамыза дя’вят етдим. Сабирабад районунун Ябдцлйюн кяндиндя йашайан
сяккиз ушаг анасы Фатма иля шаири эюрцшдцрдцм. П.Горетски бу аилядя чох мещрибан гаршыланды - мцял.
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башгалары иштирак едирдиляр. Азярбайъан Елмляр Академийасында кечирилян поезийа ахшамында илк сюзц мяня вердиляр. Бу эюркямли шаирлярин арасында илк
сюзцн мяня верилмяси бюйцк фяхр иди. Дмитри Белорус зарафатла деди ки, илк сюзц Петройа она эюря веририк ки, бизим Украйнада щамы ону Азярбайъан шаири кими таныйыр. Мян йолда йаздыьым “Салам, Бакы” ше’рими охудум.
Сянин щяр бир кцчян, щяр бир мейданын,
Мусигийля долу, ахарла долу.
Бакы, сянин рущун, сянин лисанын,
Сабирин рущудур, Вурьунун дили.
Шеирим гартал кими щавалан бу ан,.
Достун цмманына гарыш, илщамым.
Бакы, мяним сяня, бил, Украйнадан
Чох-чох саламым вар, гардаш саламым.
- Петро Игнатйевич, тяръцмя иля мяшьул олурсунузму вя Азярбайъан шаирляриндян кимляри тяръцмя етмисиниз?
- Тякъя Азярбайъан йох, рус вя белорус шаирляринин ше’рлярини дя Украйна
дилиня чевирмишям.
1954-ъц илдя Бакыда оланда Сямяд Вурьун, Мещди Щцсейнля, Мирзя Ибращимовла вя Сцлейман Рцстямля таныш олдум. Юзцмля эятирдийим “Жолтен”
/”Октйабр”/ журналында Сямяд Вурьунун “Сяадят няьмяси” ше’рини Украйна
дилиня тяръцмя етмишдим. Ону бюйцк шаиря тягдим етдим. Сямяд Вурьун:
“Охуйун, эюрцм - деди - Украйна дилиндя неъя сяслянир?” Охудум. Шаир тяшяккцр едиб разылыьыны билдирди.
- Даща щансы Азярбайъан шаирляринин ше’рлярини Украйна дилиня тяръцмя етмисиниз?
- Сцлейман Рцстямин, Ящмяд Ъямилин, Мирвари Дилбазинин, Рясул Рзанын, Зейнал Ъаббарзадянин, Бяхтийар Ващабзадянин поезийасындан нумуняляри тяръцмя етмишям.
1981-ъи илдя Няби Хязринин “Ше’рляр” китабыны чап етдирдим. Иш еля эятирди ки,
щямин ил юзцмцн дя ше’рляр китабым тематик плана дцшдц. Няшрийатда мяня
дедиляр ки, бир илдя щям тяръцмянизи, щям дя ше’рляр китабынызы чап едя билмярик. Икисиндян бири галмалыдыр. Онда мян юз китабымы эери эютцрдцм. Дедим,
гой достум Нябинин китабы чыхсын. Юз китабым ися 1982-ъи иля галды.
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Бир нечя ил яввял Минскдя Йанка Купаланын 90 иллик йубилейиндя Няриман
Щясянзадя иля таныш олдум. О, мяня ше’рляр китабыны баьышлады. Няриман
ше’рляринин ахыъылыьы, онлардакы щисс-щяйаъан мяни бир шаир кими валещ етди.
Юзцнц ися сямими бир инсан кими севдим, вурулдум она. Артыг Няриманын
дюрд ше’рини тяръцмя етмишям Украйна охуъуларыны онун цряйя йатымлы
ше’рляри иля севиндиряъяйям, айрыъа китабыны щазырлайырам.
- Азярбайъан мювзусунда эяляъяк планларыныз?
- Бяхтийар Ващабзадянин ше’рляр китабы артыг щазырдыр. Няшрийата тягдим етмишям. Няби Хязрини бизим Украйнада севир вя марагла охуйурлар. Алты ил
яввял чыхан китабы аз бир вахтда сатылды. Она эюря дя йени, даща самбаллы няшрини щазырлайырам. Бцтцн бунларла йанашы, мяня Украйнам гядяр доьма
олан Азярбайъаны тяряннцм етмякдя ня йорулурам, ня дя дойурам. Бакылылар щаггында силсиля ше’рляр цзяриндя ишляйирям.
- Азярбайъанда сонунъу дяфя ня вахт олмусунуз?
- Сон цч илдя ики дяфя эетмишям. 1985-ъи илин пайызында вя 1986-ъы илин йазында. Мян Азярбайъанын бцтцн фасиллярини эюрмцшям вя севмишям. Щяр дяфя эяляндя Муьаны, Гарадонлуну, Белясувары, Хан Аразын сащиллярини гаршыгаршы эязирям. Бунун дя сябяби вар. Мягсядим ютян иллярдя олдуьум Муьаны еля-беля эязмяк дейил. Муьан щаггында роман йазмаг истяйирям. Азярбайъана, онун фцсцнкар тябиятиня йцздян чох ше’р йазмышам, йеня дя цряйим
сойумур. Мяня беля эялир ки, сюзцмцн щамысыны дейиб гуртармамышам.
Мяним Муьанда олмаьым мцщарибянин илк илляриня тясадцф едир. О иллярдя
Азярбайъан халгынын ъябщяйя эюмяйини, аьыр памбыг ишиндя эеъяли-эцндцзлц
язмля чалышанларын шащди олмушам. Бу садя зящмят адамлары неъя дя ъясур
идиляр. Романда щцнярвяр Муьан ъамаатынын эцзараныны тясвир едяъяйям.
Сярщяддя олан щадисяляр дя бурада юз яксини тапаъаг. Муьанлыларын мин бир
язиййятля газандыглары чюряйи юз боьазларындан кясиб ъябщяйя эюндярмяляринин мян шащиди олмушам.
Бя’зян йухум яршя чякилир , йата билмирям. Йадыма билирсиниз ня дцшцр?
Йазбашы Гарадонлудан Белясувара гядяр олан чюлдя гангырмызы лалялярин
Хан Араздан ясян мещдян азаъыг титрямяси. Ъями он-он беш эцн бизим заставанын дюрд йаны лалялярдян ъяннят оларды. Сонра улу Муьанын тамам йени
бир мянзяряси пейда оларды.
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Ярийиб эется дя илляр узагда...
Анъаг хатиримя эялир ки, бу дям:
О Гарадонлуда, еля бу чаьда,
Йасямян ятриндян шярбят ичмишям.
Йашыл, таравятли чинарса, фягят,
Йеня дя охуйур яввялки кими.
Ше’римдя, няьмямдя бир эювряк щясрят,
Йандырыр, диндирир бу эцн гялбими.
- Петро Игнатйевич, бяс Украйнада неъя, сизин ше’рляринизя мусиги йазылыбмы?
- Яввала ону дейим ки, Украйна мяркязи мятбуатда илк ше’рим 1937-ъи илдя чап олунуб. “Богатыр щаггында мащны” ше’рим мяшщур халг гящраманы
Николай Шорса щяср олунуб. Бястякар ися бу мащныйа “Сых аьъаговаг алтында” ады вериб. Азярбайъанда “Ай чичяк” халг мащнысы олуб, биринъи Украйна халг мащнысы кими шющрят тапыб. Щяр ики мащныда адым чякилмяся дя хошбяхтям ки, щяр ики халгын гялбиндя, дилиндя сюзлярим мащныйа чевирилиб, дилляр
язбяри олуб. Мяни дцзэцн баша дцшцн, буну тясялли цчцн демирям. Щяля
алтмышынъы иллярин яввялиндя достум Няби Хязри дейяндя ки, Петро, ше’риня мусиги йазылыб, сян Азярбайъанда мяшщурсан,. бу сюзляр гялбимин диринлийиндя
щяля дя ширин бир лайлай кими йашайыр.
Илляр кечди, йашымын цстцня йаш эялди. Йетмиши щаглайыб гоъалдым. Амма
ялли ил яввял Муьанын гойнунда эюрдцйцм чичякляри, ган-гырмызы лаляляри щяля
дя унуда билмирям. Мян юлкямизин еля бир эушяси йохдур ки, орада олмайым.
Гарлы Сибирдян тутмуш эцняшли Азярбайъана, Украйнайа гядяр эязиб эюрмцшям, чох йерлярдя щярби хидмятдя олмушам. Щяр йерин эцлцнц, чичяйини эюрмцшям, ятрини дадмышам. Ня эизлядим, Муьанда битян надир вя эюзял чичякляри щеч йердя эюрмямишям. Она эюря дя Азярбайъан чичяйиня ше’р йазмышам.
Трусковетск-Бакы
1988-ъи ил
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“ЕТИРАФ ЕДИРЯМ ГЯЛБЯН”...

Б

ир сящвими йадыма саланда щеч вахт юзцмц баьышлайа билмирям. Бу сящв
он алты илдир губар олуб цряйими дидир, парчалайыр. Еля бир тарихи шяхсиййятин, явязсиз инсанын йарадыъылыьында сящв иш тутмушам ки, йадыма дцшяндя мяни
од эютцрцр. Мян бунунла эяляъяк тядгигатчылары да чаш-баш салыб онлары пис вязиййятдя гойа билярям. Она эюря дя фикирляшдим ки, нечя ки, саьам, мющтярям охуъулар гаршысында, Сямяд Вурьунун пак олан рущу наминя бу сящвими е’тираф елямялийям.
1976-ъы илдя бюйцк шаирин ушаглыг вя семинарийа достларыны динлямяк цчцн Газаьа эетдим. Мярщум Миргасым Яфяндийев кимлярля мцтляг эюрцшмяйи гейд
дяфтярчямя бир-бир йаздырды.
- Бир баша Газах район Партийа Комитясиндя цчцнъц катиб ишляйян Гямбяр
Оруъовун йанына эет, - деди, - она сянин щаггында демишям. Ня чятинлийин олса
сяня кюмяк едяъяк...
Гямбяр мцяллимин доьрудан да шаирин дост вя гощумлары иля эюрцшмякдя мяня чох бюйцк кюмяйи олду.
Ишими гуртарыб Гямбяр мцяллимя тяшяккцр елямяйя эетдим. Бир аьсаггал, хейирхащ адам кими она миннятдарлыьымы билдирдим. Мяни диггятля динляйян мцсащибим:
- Бир де эюрцм, кимлярля эюрцшдцн? - дейя, мяндян сорушанда шаирин бибиси гызы Гызханым Ахундованын, ушаглыг досту мешябяйи Ъяфяроьлу Мащмудун, ями-

Эюркямли маариф хадими Миргасым Омар оьлу Яфяндийев (саьда)
вя журналист Шямистан Нязирли, 1978-ъи ил
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си оьлу Рцстямаьа Вякиловун, мцяллими Яли Ялийевин, Абдулла Бабанлынын, семинарийа досту Щцсейн Нясибовун, Ящмяд Ящмядовун, Ясэяр Хасмяммядовун, щямкяндлиси Мащмуд Алыоьлунун, ашыг Мящяммяд Шыхлынын вя башгаларынын адыны чякдим.
- Бяс Мирпаша Нясибов? Онунла эюрцшмядин?
- Йох, - дедим, - о тай Салоьлуда йашайыр, йолу узагды, исмарыъ да эюндярдик
эялмяди. Бизим машынын да бензини йохду, галсын эялян дяфяйя. Бир дя...
Гямбяр мцяллим:
- Инанырам ки, Мирпаша мцяллимя хябяр чатмайыб. О, Сямяд Вурьунун адыны
ешится мцтляг эялярди. Ня данышырсан, - деди. - о тай Гарайазыдан бу йаьышда, гийамятдя сяксян беш йашлы аьсаггал Ъяфяроьлу Мащмуд Сямяд Вурьунун адыны
ешидян кими дилбозуну миниб, щарай-щяширля ахан Кцрц кечиб эялиб. (Дюрд эцн
ара вермяйян йаьышлара эюря о тай Гарайазыйа эедиш-эялиш тамам кясилмишди.)
Йох, сян Мирпаша мцяллимля мцтляг эюрцшмялисян, йохса щеч йеря, Бакыйа-зада
бурахан дейилям. Гал, сабащ машыны мян юзцм тяшкил едяъям, ахшам да йола салаъам Бакыйа...
Яслиндя хейирхащ Гямбяр мцяллимин тяклифи цряйимъя иди. Бу мараглы адам
щаггында чох ешитмишдим, амма онунла сющбят елямяк гисмят олмамышды.
Узагдан-узаьа еля-беля таныйырдым аьсаггалы. Районда она щамы Сямяд Вурьунун йахын достларындан бири кими щюрмят вя ещтирам эюстярирди. Той мяълисляриндя Мирпаша мцяллим мцтляг Сямяд Вурьунун вя юзцнцн йаздыьы ше’рлярля саьлыг демяйи хошларды.
Сящяр тездян комсомолун биринъи катиби Гасым Ялийевля бирэя о тай Салоьлуйа Мирпаша мцяллимин эюрцшцня эетдик.
Мирпаша Нясибов сющбятиня чох-чох узаглардан башлады: Газаьын гядим тарихиндян, эюркямли маарифчи Ящмядаьа Мустафайевдян, шаирин улу бабаларындан
билдийини, ешитдийини бизя сюйляди. Нящайят, мян сющбятин йюнцнц дяйишиб семинарийа илляриня эятирдим. Онда Мирпаша мцяллим фяхрля деди ки, мяндя Сямяд Вурьунун щеч йердя дяръ олунмамыш бир ше’ри вар.
- Ня вахт йазыб? - дейя сорушдум.
- Семинарийа илляриндя, Дцрряйя дялиъясиня вурулан вахты. Амма ше’ри Сизя вермяйяъям. Йетмиш иллик йубилейиди, юзцм дяръ етдиряъям.
- Ня олар - дедим, юзцнцз билян мяслящятдир.
Семинарийа илляриндян мараглы епизодлар данышан Мирпаша мцяллим бирдян ня
фикирляшдися:
- Йаз - деди, - шеири дя дейим, йаз. Бу ящвалатдан сонра да шеири дяръ етдирмяк
йериня дцшяр. (Мирпаша Нясибовун данышдыьы ящвалат инандырыъы олмадыьына эюря
“Улдуз” журналынын баш редактору Ящмяд Ъямил ихтисар еляйиб анъаг шеири сахлады. - Ш.Н.)
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Мян шеири дя йазыб эютцрдцм.
Гуш будаьа эялиб гону,
Алаъадыр онун дону.
Гяриб еля дцшцб йону,
Ай цряйи йара Сямяд.
Эеъя-эцндцз йары андын,
Кярям кими ода йандын.
Бивяфайа сян инандын,
Йох дярдиня чаря, Сямяд.
Фяляк вермяз нцсрятини,
Итирмисян щюрмятини.
Чяк иллярля щясрятини,
Сян, ей бяхти гара Сямяд.
Бакыйа гайыданда Газах тяяссцратымы - “Вурьун кечиб бу йерлярдян” силсилямин бирини дя йазыб “Улдуз” журналына тягдим етдим. Достум Сяйавуш Сярханлы
о вахтлар няср шюбясинин мцдири иди. Йазыны охуйуб бяйянди. Вярягляйиб шеир олан
сящифяни тапды. Чох инъя бир ейщамла:
- Сары Шямистан, (о мяня зарафатла беля мцраъият едирди) - деди, няся бу
шеирдян эюзцм су ичмир, дцзц щеч Сямяд Вурьунун шеириня охшамыр. Зяиф демяйя дя дилим эялмир. Мян тохунмайыб Ящмяд мцяллимя (Ящмяд Ъямил) тягдим
едирям. Эюряк аьсаггал ня дейяъяк.
Арадан йарым саат кечяр-кечмяз Ящмяд мцяллим яввял Сяйавушу, сонра мяни дя йанына чаьырды. Юзцня мяхсус аьыр, ащястя сясля:
- Эял, бурда йахында яйляш, оьул - деди, дяриндян няфяс алыб - охудум, йазыны,
чох саь ол, силсилянин бу щиссясини дя охунаглы йазмысан, мараглы фактларын вар.
Сямяд Вурьунун улу бабалары щаггында олан ящвалатлар хцсусиля хошума эялди.
- Сонра аз гала пычылты иля - бу шеир мяни ачмады, щеч еля бил Сямядин дейил, - дейиб дурухду, фикря эетди.
Мян ъясарятляниб:
- Ящмяд мцяллим, - дедим, - истяйирсиниз чыхардын. О бойда Сямяд Вурьунун
бир зяиф шеиря мянъя чох да ещтийаъы олмаз...
- Йох, нийя чыхардаг, тапынтыдыр, - деди. - Сян эял, бир зящмят чяк, бу ше’ри апар
Осман Сарывяллийя эюстяр. О, бу ишин хиридарыдыр. Щяр щалда Осман бахса йахшыдыр. Онлар семинарийада бирэя охуйублар. Шеир дя о вахтлар йазылыб.
Йазыны эютцрцб Осман мцяллимэиля эетдим. Низами кцчяси иля эедяндя щядиййяляр маьазасынын йанында тясадцфян Осман ями иля цзбяцз эялдим. Саламлашдыг.
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- Щара беля а бала, башы аловлу?
- Сизя эедирдим, Осман ями.
- Хейир ола?
- Газаьа эетмишдим. Сямяд Вурьун щаггында бир йазы щазырламышам. Мирпаша Нясибов да дяръ олунмамыш бир ше’рини вериб. Мян дя ону йазыйа дахил еляйиб,
“Улдуз”а тягдим елямишям. Ящмяд мцяллим деди ки, балаъа шцбщям вар, шеирин
Сямяд Вурьунун олмасына, гой она Осман да бахсын...
- Щаны шеир, щардадыр?
- Буду, мяндя.
- Вер бура, эедяк иттифага, орда бахарам.
Осман мцяллим ше’ри биринъи дяфя охуйуб:
- Ялбяття, Сямядинди - деди. - Амма хейли башыны галдырмайыб ше’ри ики-цч дяфя йенидян охуду, хырда бир дцзялиш дя еляди. - Вер, - деди - эетсин, ъаванлыг вахты йазыб. Бир аз да ола биляр Мирпаша йаддашында итириб. Онун юзцнцн дя бала-бала йазмаьы вар, йягин ки, унутдуьу мисраны юзцндян тоггушдуруб. Мирпашанын
ъаванлыгдан юзцндян тохумаьы, эопу вар...
- Бяс гол-зад чякмяк лазым дейил? - сорушдум.
- Ня гол яйя, бухалтер каьызы-заддымы? Бу саат - дейиб, Осман ями дястяйи эютцрдц. Хош-бешдян сонра: - Ящмяд, ше’ря бахдым, вер эетсин, дцздц, бир аз тящрифляри вар, амма ня билим, дейясян Сямядинди. Залым оьлунда сялигя варыйдымы
ки...
Ше’р йазы иля бирэя 1976-ъы илдя “Улдуз” журналынын бешинъи нюмрясиндя дяръ
олунду.
Журнал чыхан кими щямин нюмряни эютцрцб севинъля Миргасым ямиэиля эетдим.
Лцтвиййя хала да, Миргасым ями дя мяни мещрибанлыгла гаршыладылар. Лцтвиййя
хала:
- А Миргасым, сонра охуйарсан, вер бир мян бахым, дейясян Сямядин шякли
вар, орда эюзцмя дяйди...
Лцтвиййя хала журналы алыб вярягляди. Сямяд Вурьунун шяклини дюня-дюня
юпцб:
- Ъан, ъан а Сямяд, щайыф олан Сямяд - дейиб кюврялди.
Чай сцфряси архасында Миргасым ями йазыны охуйурду. Лцтвиййя хала иля мян
дя Газахдан, гощум вя танышлардан данышырдыг. О, Мещди Щцсейнин, Сямяд
Вурьунун, Осман Сарывяллинин ъаванлыьындан даныша-даныша “йадындадымы а
Миргасым, Сямяд бизим Назимин тойунда тамада оланда”...
Бирдян Миргасым ями щирсля:
- Бу няди, - деди, - эюр нейлямисян, мян еля билирдим ки, Мирпаша сяни эоплары
иля яфсунлайаъаг. Бу ше’р Сямядин дюйцл, бу ше’р бизим семинарийа мцяллимимиз
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Мирзя Мещди Вялизадяниндир. - Миргасым ями йана-йана щирсля: - Эюр бир нейлямисян, бцтцн зящмятини дя батырмысан...
- Миргасым ями, дцздц, ше’рин Сямяд Вурьунун олмамасына Ящмяд мцяллим
дя шцбщялянди. Апардым Осман мцяллим дя бахды, тясдиг еляди ки...
- Топ апарсын Османын башыны, топ. Щялвят гоъалыб аьлы азалыб, - дейиб телефона тяряф эетди. Зянэ еляйиб: - Яйя, Осман, - деди, Назарлыдан бир йахшы мцяллимимиз варды, ады няйди онун? Мирзя Мещди Вялизадя! Ай саь ол, бя, щянъяри сян
онун ше’ринин Сямядин адына олмаьыны тясдигляйибсян? Бя, йадында дюйцлмц
онун эюзял, лирик вя сатирик ше’рляри... “Тялябя яфкары” адлы дивар гязетимиздя онун
ше’рлярини охумаьыны ня тез унутдун? Сян дя, мян дя бцтцн семинаристляр язбяр
билмирдик. Яйя, Мирпаша Шямистаны ушаг эюрцб алдадыб бя, сяня ня олмушду?
Билмирям, нейляйирсиниз еляйин, сян дя, Ящмяд дя, Шямистан да охуъулардан цзр
истяйиб, эцнащынызы йуйун, йохса...
Лцтвиййя хала щирсли Миргасым ямийя тяскинлик вериб:
- Дцнйамы даьылыб, йыхылмышын оьлу, мян дя дейирям ня олуб? Ясябиляшиб юзцня гясд елямя, щавайыъа йеря...
Миргасым ями щирсля:
- Сян беля шейи билмязсян, даьылыб, ялбяття, даьылыб. Ики даь бойда адамын рущуну бирдян тящгир еляйибляр. Алынын папаьыны Вялинин башына гойублар...
Лцтвиййя хала яркля данлайа-данлайа кишини рам еляди. Бир-ики стякан чай ичиб
тохдайан Миргасым ями:
- Мирзя Мещди Вялизадя - деди, - бизим тялябя драм дярняйимизин рящбяри вя
ядябиййат мцяллимимиз иди. Тарих-ъоьрафийаны Яли яфянди (Яли Молла Вяли оьлу
Щцсейнов. Йазычы Мещди Щцсейнин атасы - Ш.Н.) дейирди. Фарс дилини директорумуз
Фиридун бяй Кючярлинин юзц кечирди. Ибращим яфянди Гайыбзадя илащиййат, Алай
бяй Шыхлински рийазиййат, Яли Мустафайев няьмя, Ящмяд Эцлмяммядов рус дили, Йусиф Яфяндийев ядябиййат мцяллимимиз иди.
Тясяррцфат мцдиримиз Йусиф аьа Вякиловун (Сямяд Вурьунун атасы - Ш.Н.) вяфатындан сонра Илйас Казымов олду. Чайлы кяндиндян олан бу ъаван оьлан йениъя йаранан комсомолдан эялмишди. Касыб Илйасын вар-йох биръя иняйи варды. Бир
эцн 1922-ъи илдя Чайлы кяндиндян хябяр эялди ки, иняйи ъанавар йейиб. Бярк дилхор
олан Илйас кяндя эетди. Ахшамцстц чох пяришан щалда гайытды. Гям-гцсся ичиндя
эязян Илйаса мцяллимимиз Мирзя Мещди Вялизадя ня гядяр тясялли вердися, гашыгабаьы ачылмады ки, ачылмады... Онда Мирзя мцяллим Илйаса бир шеир йазды. Шеирин
биръя бянди йадымда галыб:
Завхозун сярдар иняйи,
Йейибди мурдар, иняйи,
Дейиб: йеня вар иняйи,
Йейиб ъанавар иняйи...
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Сямяд Вякилов ися она беля бир ъаваб йазмышды:
Эялин гейдиня галаг,
Завхоза иняк алаг!
Илйас кяндя щайласын,
Сцдцн саьыб пайласын.
Щямин или (1976-да) “Азярбайъан” журналынын беш вя алтынъы нюмряляриндя Сямяд Вурьунун гардашы Мещдихан Вякиловун “Мяним гардашым” хатиря-повести дяръ олунду. Журналын бешинъи нюмрясиндя Мещдихан мцяллимин бу ъцмлялярини охуйанда мяня там айдын олду ки, алданмышам. Мещдихан мцяллим йазырды:
“Сямяд Вурьун щаггында хатиря йазанлар, мясялян, онун мяктяб йолдашы
Мирпаша Нясибов, бя’зян Сямяди аз гала анаданэялмя сийаси хадим кими ифрат
дяряъядя бязяйирди. Мирпаша он беш-он алты йашлы Сямядин дили иля еля кяскин сийаси мцлащизяляр сюйляйир ки, беля мцщакимяляр щятта мцасир савадлы эянълярин сийаси билик сявиййясини цстяляйир.”
Профессор Мещдихан Вякилов Мирпаша Нясибовун шаир щаггында 1966-ъы илдя
“Ядябиййат вя инъясянят”, “Галибиййят байраьы” гязетляриндяки йазыларыны охуйандан сонра бу гянаятя эялмишди.
Инсафла десяк, рящмятлик Мирпаша мцяллимдя Сямяд Вурьунун шяхсиййятиня,
поезийасына еля бир эцълц илащи мящяббят варды ки, о, щяйатда йахшы ня варса ону
Сямяд Вурьуна шамил едярди...
Бундан сонра Сямяд Вурьун щаггында ня йазырдымса, Миргасым ямийя охуйур, онунла мяслящятляшир, сонра чапа верирдим. Шаир щаггында йаздыьым беш китабын щяр сятриндя, щяр фяслиндя Миргасым яминин ямяйи вар. Онун эцълц щафизяси, мараглы сющбятляри йазыларымын даща дольун, даща мязмунлу чыхмасына кюмяк едирди. Сахта бир дейими, уйдурма ящвалаты Миргасым яминин “сензура”сындан кечирмяк гейри-мцмкцн иди. Бу аьыллы вя хейирхащ инсанын мяня йахшылыгларыны демякля, саймагла гуртаран дейил. Бу эцн дя Сямяд Вурьун щаггында няся йазанда, истяр-истямяз вахтиля мярщум Миргасым ямидян эютцрдцйцм гейдляря бахмаьа ещтийаъ дуйурам, онунла “мяслящятляшир” вя “дягигляшдирирям”.
Рящмятлик о гядяр саф, доьру данышан иди ки, артыг-яскик, шиширтмяли сющбят еляйян
адам эюряндя “юлцм дя йохду ки, бу бядбяхти биздян ала, ъанымыз гуртара” дейярди.
О вахтдан илляр кечиб. Мяня бу сящви елятдирян Мирпаша Нясибов, сящвими тутан Миргасым Яфяндийев дя дцнйасыны дяйишиб. Аллащ онлара рящмят елясин. Сящв
ися аьыр йцк олуб мяним бойнумда галды. Ахы, ше’ри мян дяръ елятдирмишям. Вя
эяляъяк тядгигатчылар да бу сящвя эюря шцбщясиз ки, мяни иттищам едяъякляр. Гой,
охуъу мяни дцзэцн баша дцшсцн: мягсядим Мирпаша мцяллимин пак рущуна хя671
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лял эятирмяк дейил. Йалныз виъданымын сяси мяни мяъбур еляди ки, сящвими е’тираф
едим. Бяс няйя эюря о вахт - 1976-ъы илдя “Улдуз” журналынын сящифяляринин бириндя цзр иcтяйиб сящвими бойнума алмадым? Буна мярщум Ящмяд Ъямил разы олмады.
- Яввяла бу сящви йухарылара (Мяркязи Комитяни нязярдя тутурду - Ш.Н.) баша салмаг мцмкцн олмайаъаг. Икинъиси дя, Сямяд Вурьуну вя Шямистаны истямяйян наданларын ялиня тянгид цчцн эирявя дцшяъяк. Щялялик галсын... - дейиб
Миргасым ямини разы салды.

1.09.92
B İ R G Ö R Ü Ş D Ə N XATİ R Ə
Səməd Vəkilovun və Osman Sarıvəlinin Seminariya illəri
Firudin bəy Köçərli Gürcüstan menşevik hökümətindən
aldığı Qori Seminariyasının Azərbaycan şöbəsinə aid olan
bütün əmlakı, mebeli , kitabxana və sair müxəllifatı Poylu
vağzalında vaqondan boşaltdırmışdı. Qazax ziyalılarının
təşəbbüsü və köməyi sayəsində seminariyanın bütün əmlakı
öküz-kəl arabalarında Qazaxa daşındı.Məşədi İbrahim
Mirabı mülkü boşaldılıb seminariya üçün verildi. Halbuki
danışığa görə vaqon Yevlaxda boşaldılıb, Ağdama
daşınmalı və seminariya da burada açılmalı idi
Seyfulla Şamilov (1902-1974 ),
Qazax Seminariyasının məzunu,yazıçı

1976-cı ildə böyük şairimiz Səməd Vurğunun yetmiş illik yubileyi hər yerdə,
hər obada təntənə ilə keçirdi. Məktəblərdə, kitabxanalarda tez-tez maraqlı
görüşlər təşkil edilirdi. Kitabxanalardan biri "Səməd Vurğun və gənclik" adlı
sərgi açmışdı. Məni də vurğunşünas kimi oraya dəvət etmişdilər.
Şairin gənclik dostları haqqında bildiyim faktları, əhvalatları danışdım.
Danışdıqca fikrim-zikrim Səməd Vurğunun iki misrasının çevrəsində cövlan
edirdi:
Gəncliyim bir oddur, yandıqca sönməz,
İnad bir insanam, sözümdən dönməz...
Görüş iştirakçılarının nə danışdığını daha eşidə bilmirdim. Xəyalən
"Gəncliyim bir oddur"... adlı verilişin səhifələrini vərəqləyirdim. Yubiley
münasibətilə yazacağım ssenarinin mövzusunu və adını elə bu görüşdən
tapmışdım.
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Redaksiyaya qayıtdım. Baş redaktor Yusif Kərimov və şöbə müdiri Həqiqət
xanımla kimlərin çıxışını vermək barədə birgə plan tutduq. Axtarışlarım zamanı
şairin 1933-cü ildə yazdığı "Muradxan'' mənzum oçerkinin qəhrəmanı Muradxan
Musa oğlu Hacıyevi tapıb görüşdüm. Çox maraqlı, nurani bir ağsaqqal idi. Onu
dinləyəndə, hazırcavablığının şahidi olanda fikirləşirdim ki, Səməd Vurğun
mənzum - poemasına Muradxan kişini qəhrəman seçməkdə heç də səhv etməyib.
Sumqayıta gedib onun gənclik dostları barədə söhbətini lentə yazdıq.
Daha sonra maarifçi Mirqasım Əfəndiyevin, professor Yusif Yusifovun və
şairin ən sadiq gənclik dostlarından biri - əziz şairimiz Osman Sarıvəllinin
çıxışını verməyi nəzərdə tutduq. Elə həmin anda zəng edib Osman müəllimə
fikrimi bildirdim. Daha doğrusu, bu mövzuda bizim verilişdə çıxış eləməsini
xahiş etdim. Telefonda ani olaraq susan Osman müəllim:
- Ay yoldaş, adınız necə oldu? - deyə soruşdu.
- Şəmistan - dedim.
- Bəs familyan?
- Nəzirli - deyə, cavab verdim.
- Vaxtınız varsa, durun gəlin bizə, oturaq bir əməlli-başlı söhbət edək. Görək
hardan başlayıb, harda qurtaracağıq. Belə sanballı mövzunu telefonda həll etmək
olmaz - dedi.
Həmin günü Osman muəllimin görüşünə getdim. O illərdə televiziyada kinolentin qıtlığı ərşə qalxmışdı. Moskvanın şovinist rəhbərləri bizim respub-

Халг шаири Осман Сарывялли вя Шямистан Нязирли, 1976-ъы ил
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likaya kinolenti cirə ilə verirdi. Ondan da o vaxtın ən mühüm partiya və sovet
tədbirlərində istifadə olunurdu. Hər verilişə çəkiliş üçün lent verilmədiyindən
əksəriyyətində foto-şəkildən istifadə edirdik. Bu da ən yaxşı ssenarini belə
keyfiyyətcə yarıbayarı aşağı salırdı. Kinolent veriləcəyinə ümidim yox idi.
Fotoqraf dostum Seyfəddin Məmmədvəliyevdən Osman müəllimin görüşünə
birgə getməyi xahiş elədim.
Osman müəllim hər ikimizlə ehtiramla görüşüb "xoş gəldin" elədi. Yazı
masasının yanında ayaq üstə dayanıb ikimizə də diqtətlə baxa-baxa:
- İkiniz də bir-birinizə oxşayırsınız; əsl sovet uşaqlarısınız, elə bil nə çörək
yemisiniz, nə də su içmisiniz. Əyə, nə yaman arıqsınız - deyib bizi zarafatla
qarşıladı. Asta, ağır addımlarla yaxınlaşıb əlini ərklə mənim çiynimə qoyduİncimədiniz ki?..
- Yox - dedim, niyə incəyək ki ? Olanı deyirsiniz.
- Yaxşı, mənnən telefonda danışan hansınız idi?
- Mən idim, Osman müəllim.
- Demək Şəmistan Nəzirli də sənsən?
- Bəli, mənəm.
- Lap yaxşı, lap yaxşı, - diqqətlə, fikirli-fikirli mənə başdan- ayağa kimi
baxdı- De görüm, sən bizim hansı Şıxlıdansan?
- Mənim babalarım Şıxlıdandı, vaxtilə köçüb Körpülüdə məskən salıblar.
Şıxlıdan bir az yuxarıda...
Osman müəllim bığaltı gülümsünüb, sol çiyni üstə döndü.
- Ağız, a Səyalı, bəri çıx, qohumun gəlib - deyə həyat yoldaşını çağırdı. Sol
tərəfdəki qapının pərdəsi titrəyib aralandı. Səyalı xala görünən kimi:
- Durma, mərcimi gətir, mən uddum. Buyur, bu da sənin Körpülü qohumun deyib, məni göstərdi.
Səyalı xala canıyananlıqla:
- Boy-dedi, - onda bu, Süleyman əminin nəvəsidir.
- Bəli, bəli Süleyman katdanın... Sənə demədimmi bu, sənin Nəzirli
qohumlarından olacaq. - Üzünü bizə tutub: - əyləşin, ay uşaqlar, siz gələnə kimi
Səyalı xalanızla əməlli-başlı mübahisəmiz oldu. - Zarafatla: - Allaha şükür ki,
heç olmasa, bir dəfə Nəzirli tayfasının hesabına mən də muştuluq yeyəcəm. Sən
də, a Səyalı, gör orda nəyin var, təzə qohumuyun hesabına bizə bir görümbaxım elə...
Səyalı xala:
- Eləyərəm, niyə eləmirəm - dedi. Süleyman əmimin nəvəsi də xoş gəlib,
onun dostu da...
Osman müəllim söhbətinə ilk gəncliyindən, Səməd Vurğunla, Möhsüm
Poladovla, Komissar Şəmistan Əyyubovla (Səməd Vurğunun “Komsomol
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poeması”nın qəhrəmanı Sarı Şəmistan – Ş.N), Allahverdi Namazovla, Mirqasım
Əfəndiyevlə, İbrahim Mirzəyevlə tanışlığından başladı. Seminariyadakı təhsil
illərindən maraqlı əhvalatlar danışdıqca mən də qısa qeydlər götürdüm. Dostum
Seyfəddin isə şair Osman Sarıvəllinin bolluca foto-şəkillərini çəkdi. Bu nadir
foto-şəkillər də 1976-cı ilin sentyabrından bizə yadigar qaldı. Verilişin
hazırlanmasından bir həftə əvvəl rəhbərliyə məlumat verdim ki, burada Osman
Sarıvəlli də çıxış eləməyə söz verib. Səməd Vurğuna və Osman müəllimə görə
sədr Elşad Quliyev bizim verilişə səxavətlə limitdən kinolent verdi. Veriliş efirdə
səslənəndən sonra həmin süjetin kinolentini götürdüm. İndi də özümdə həmin
verilişi yadigar saxlayıram.
Osman əmi ötən günləri yada saldıqca başını bulayır, yanıqlı-yanıqlı gənclik
dostlarından danışırdı. İnqilab illərində, otuz yeddinin acı tufanlarında qətlə
yetirilən, günahsız həbs olunanlardan söz düşəndə o, Dağkəsəmənli igid Sarı
Şəmistanın vaxtsız ölümünə heyfsləndi. Asta, ağır səslə Səməd Vurğunun bir
bənd şerini əzbər dedi:
Biz az döyüşmədik qoca dünyada,
Qorxub çəkinmədik isti qanlardan.
Atımız ölüncə getdik piyada,
Çıxdıq o qarışıq imtahanlardan.
Sonralar o ağır illəri xatırlayan professor Mehdixan Vəkilov yazırdı: "Səməd
Vurğunla Osman Sarıvəllinin həyat, mübarizə və yaradıcılıq yolları bu illərdən
(1930-cu illər) başlayaraq birləşir. Əlbəttə, mən, seminariya illərini
demirəm.Onların arasında yaranan səmimiyyət, fədakarlıq və mənəvi yaxınlıq
ömürləri boyu davam etmişdir. Bu iki ədəbi simanın dostluğu, qədim yunan
əsatirində söylənən, Homer nəğmələrində oxunan əfsanəvi dostluğu xatırladır”
-Osman əmi ,keçmiş müsahibələrimizin birində demisiniz ki, Səməd Vurğun
haqqında hələ çox yazılacaq.Səməd Vurğöunu öyrənən araşdırıcılar bu günə
qədər seminarist Səməd Vəkilovu tədqiq edib oxuculara çatdırmayıblar.Olarmı
sizinlə bu günkü, söhbətimizin şah damarı seminariya illəri olsun?
-Olar,niyə olmur . Onda mən istəyirəm , dədə-babalarımız demiş söhbətimizə
dib –dəhnədən başlayım.Mənim də ,Səmədin də uşaqlığımız Kür qırağında
keçib.Bir gün bir dəstə uşaq Kür çayında çimirdik.Bir də gördük budu üç atlı üz
tutub sürətlə bizə tərəf gəlir.Elə gəlir deyirsən bəs qovurlar. Fikirləşdik ki, aya
, görəsən bu nə qovhaqovdu,kəndə-kəsəyə qaçaq -quldurmu hücüm edib?
Ha baxdıq tanıya bilmədik atlıları.Yetirən kimi də sözləri bu oldu ki,
gəlmişik sizi aparaq Qazaxa , seminariyada oxuyub savadlanasınız.
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Çöldə, bayırda qoyun-quzu otarsaq da seminariya sözünü eşitmişdik. O vaxtlardan da xeyli qabaq bizim Şıxlıda 1885-ci ildə ilk məktəb açan İsa bəy Abakarovun məktəbində oxumuşdum.İsa bəy Qazax və onun kəndlərindən hazırlaşdırdığı yetim uşaqları öz xərci ilə Qori şəhərinə aparıb seminariyaya qəbul
elətdirərdi. Yəqin ki,eşitmisən, bilirsən, məşhur yazıçı, “Can yanğısı” romanının
müəllifi Abdulla bəy Divanbəy-oğlunu da İsabəy aparıb oxutdurub. Qocalarımız
danışırdı ki, İsa bəyin apardığı uşağı seminariyaya imtahansız qəbul edərdilər.
Nəisə, uzun sözün qısası, bu atllılar bizi götürüb gətirdilər kəndə, ataanalarımızdan rusxət alıb, doldurdular arabalara, oradan da bir başa Qazaxa –
seminariyaya gətirdilər. Payızın ilk günləri idi. Əynimizdə yamaqlı boz köynək,ayaqlarımızda kotğu çarığı, başımızda da quzu dərisindən papaq. Əvvəlcə
bizi tibbi müayinədən keçirdilər. Sonra hamama aparıb, yaxşıca çimizdirdilər.
Çıxanda hamımıza məktəbli üçün xüsusi tikilmiş göy mahuddan təmiz paltar
verdilər. Kirli və yoxsul paltarlardan çıxan uşaqlar bir-birini az qala tanımırdılar.
Seminariya binasında Əli əfəndi Hüseynov bizə təmiz,işiqlı otaqları
göstərdi.Zəngin kitabxana və labaratoriyalarla tanış elədi. Bu zənginliyi bircə
adamın –Firudun bəy Köçərlinin yaratdığını xüsusi qeyd elədi. Sonralar bildik
ki,bunların hamsını Qori şəhərindən Firudun bəy özü gətirib. Zəngin,çox zəngin
kitabxanamız vardı. Otuz yeddinci ildə Qazaxın NKVD-si Xoren Qriqoryan
keçmişin qalığı - deyib hamsını yandırdı.
Tətil vaxtı bu geyimdə ,bu səliqədə kəndə qayıdanda az qala ata-anamız da
bizi tanımırdılar. Onların fərəhi , sevinci yerə-göyə sığmırdı.
Seminariyada tələbələr Firudun bəyin rəhbərliyi ilə çox maraqlı “Tələbə
əfkarı” divar qəzəti buraxırdılar.Hələ balacalıqda mənim saza, sözə həvəsim
vardı.Hərdən bir özümdən söz qoşmağım da olurdu.
Osmab əmi, Seminariyanın direktoru Firudun bəy Köçərlini necə xatırlayırsınız ?
-Mən aşağı sinifdə oxuduğuma görə Firudun bəy hələ bizə dərs
demirdi.Mehdi Hüseynovun atası Əli əfəndi ədəbiyyat, Alay bəy Şıxlinski
riyaziyyat, Borçalıdan Mahmud Bayramov təbiət müəllimimiz idi. Elmi ilahiyyat müəllimimiz İbrahim Əfəndi Qayıbovu bu gün də hörmətlə yad edirəm .Biz
tələbələr ona “ İbrahim əfəndi “ –deyə müraciət edərdik.
Firudun bəy bizə yuxarı siniflərdə dərs deyəcəkdi.Bizim sinif o günü səbirsizliklə gözləyirdi.Təəssüf ki,qismət olmadı.O ,1920-ci ildə həbs olunub
güllələndi.Firudun bəy mənə dərs deməsə də dövrün görkəmli şəxsiyyəti, çox
savadlı adamı kimi ona dərin hörmət və məhəbbət bəsləyirdim.Görkəmli, yerişi
,duruşu indi də gözlərimin qabağındadır. Çuxalı, papaqlı, arxalıqlı gördüyüm bu
adam bütün ziyalıların ümid yeri, arxası, dayağı idi.Onun açdığı Qazax
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seminariyası bizə təkcə bilik yox, məlumat yox, əsl həyat və tükənməz
yaradıcılıq eşqi verdi.Biz şagirdləri böyük arzulara səfərbər elədi.
-Osman əmi, Səməd Vurğunla necə tanış oldunuz.Seminariyaya gəlməmişdən
qabaq onunla tanışlığınız vardımı?
-Yox, tanımırdım.Tanışlığımız divar qəzeti vasitəsilə oldu. O vaxt Səməd
Vəkilovun “Tələbə əfkarı” qəzetində çixan şeirlərini, kiçik ədəbi parçalarını
maraqla oxuyurdum.
Kənddən gələn biz uşaqlar yaman utancaq idik.Bir simsar tapmırdım ki,
soruşam, bu Səməd Vəkilov kimdi. Yazıb-oxumağı əməlli-başlı öyrənmişdim.Artıq ikinci sinifə keçmişdim. Başıma, beynimə nə gəlirdisə bir dəftərim
vardı ora köşürürdüm. Onu da deyim ki, seminariyada dəftər-qələmi bizə pulsuz
verirdilər.Bir gün divar qəzetində mənim də yazım çıxmışdı.Tənəffüsdə uşaqlar
oxuyurdular.Mən də orada idim.Bu vaxt bizdən iki sinif yuxarıda oxuyan qıvrım
saçlı bir oğlan da gəldi.Mən onu üzdən tanısam da, adını bilmirdim.Mənim
yazımı oxuyub: -Ə, bu Qurbanzadə kimdi?-deyə soruşdu. Tələbələr məni göstərdilər,dedilər ki, Qurbanzadə Osman budu, a Səməd. Düzü, mən də ona çox
diqqətlə baxdım.Qarşımda qarabuğdayı, xoş sifətli, qaynar gözlü bir oğlan
dayanmışdı.Boyda mənim bərabərimdə olardı, amma hərəkətimdən, danışığından da hiss olunurdu ki, heç özünə görəsi deyil. “Əyə,sən də yazırsan?” –
yekəxana sual verməyi toxundu mənə. Dedim , nə bilim, az-az uydururam dana
, hərdən. Dedi: Əyə, pis döyül, filanı yaxşı deyibsən, amma, yaxçı olardı ki,
filanı bax belə deyərdin.Bundan sonra Səmədlə dostlaşdıq. Bu dostluğumuz,
qardaşlığımız ömrünün son gününə, son saatına qədər davam etdi.
Osman əmi fikrə getmişdi. Xeyli sükütla dayandı. Hiss olunurdu ki, ötən
günlərm–daha doğrusu Səmədli və seminariyalı günlər onu bərk tərpətmişdi.
Handan –hana:
- A Şəmistan, a bala, -dedi- sən Səmədin haqqında çox çalışırsan ,bir neçə
kitab da yazdın. Çox sağ ol. Getdin Rusyetdə kimlərlə görüşmədin.Mixail
Şoloxov, Boris Polevoy,Nikolay Tixonov, Konstantin Simonov. . . .
Seminariyada oxuyanda Səmədin 1923-cü ildə çəkilmiş bir foto şəkli
var.Yaxasında da ərəb əlifbası ilə yazılmış bir bənd şeiri.Oxumusanmı ,o şeiri
yadında varmı?
-Yox Osman əmi, yadımda deyil.
-İndiyə kimi heç kimi diqqətini cəlb etməyən bir bənd şeirdə Səməd yazıb.:
Bilsin bütün aləm ,
Ki,mən bir pərişan haləm.
Düşün ki, dilsizəm,laləm,
Kəsibsən dilimi dilbəra
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İnsanın gənçliyində dəli-dolu vaxtı olur. Səməd bu şeiri ilk sevgisi Dürrə
Mustafayevaya yazıb.Səməd ilk gəncliyində dərin iztirablar,həyəcanlar keçirirdi.Kədərli motivlər o zaman qıvrımsaçlı, qarayanız gənc Səmədin poeziyasında
daha güclü idi.Elə mən özüm də Səyalı xalana vurulanda dünya gözümdə heç nə
idi,xəyalım, huşum daima buludlarla əlləşirdi.
-Osman əmi, Səməd Vəkilovun onda şair kimi təxəllüsü vardımı?
-Vardı,gah Səməd Vəkil,gah Şahin, gah da Səməd Məsrur ( sevincli )
təxəllüsü ilə Tiflisdəki, “ Yeni fikir “ və “ Dan yıldızı”qəzetlərində çıxış
edərdi.1922-ci ildə Dürrə Bakıya oxumağa Darülmüəllimata keçəndən sonra
Səmədin təxəllüsü “ Vurğun “ oldu .
Aya,yaxşı yadıma saldın, a bala, o vaxt seminariyada oxuyanda mənim də
təxəllüsüm vardı: “Qəyyur”, mənası bilirsən nə idi? El dərdi çəkən.
Seminariyanın divar qəzetində təbiət təsvirləri haqqında və aşiqanə qoşmalarımla çıxış edərdim.O vaxtlar Vaqifi,Vidadini,Zakiri məşhur türk şairlərindən
Tofiq Fikrəti,Əbdülhəq Hamidi daha çox sevər, şeirlərini hər gün əzbər oxumaqdan xüsusi zövq alardım. Vaqifin ,Vidadinin ruhu, şeir dili iliyimə,qanıma
hopur,məni yaradıcılığa ruhlandırırdı. Birinci ,ikinci sinifdə oxuyanda mənim
riyazi elmlərə həvəsim daha çox idi. Riyazi terminləri şeirə gətirməkdən ləzzət
alırdım.Bu xususiyyət Səməddə də vardı.Çünki, riyaziyyat müəllimimiz Alay
bəy Şıxlinski dərsi poetik pafosda keçirdi.Ona görə çoxumuz Alay bəyə
oxşamağa çalışırdıq.
-Osman müəllim, kənddən ,ata-anadan ayrılmış on iki –on üç yaşlı uşaqlar
kimi yəqin ki,ev, ailə üçün darıxan vaxtınız da olub?
-Açığını deyim ,darıxmağa vaxt yox idi.Seminariya pansion tipli məktəb
idi.Yəni qapalı.Biz səhər tezdən durardıq,əl-üzümüzü yuyub məktəbin həyətində
gəzinə-gəzinə dərslərimizi hazırlardıq.Seminariyada çox ciddi qayda- qanun
vardı.Yalnız cümə günü həftədə bir dəfə şəhərdə gəzməyə,ya da evə getməyə
icazə verilirdi.Dərsə davamiyyəti pis olan seminarist bu gəzintidən ,bu hüquqdan
məhrum olunurdu.Seminariyada şagirdlərdən ibarət gözəl teatr və musiqi
kollektivi yaranmışdı.Yaxın kəndlərə -Qarapapağa ,Xanlıqlara,Daş Salahlıya
gedib teatr verərdik.Səməd skripkada ,Əsgər Xasməmmədov klarnetdə ,mən də
sazda çalıb oxuyardım.Dərnəkələrdə ,xorda iştirak edərdim.Bütün fənlər üzrə
çox güclü müəllimlərimiz var idi.Mirzə Mehdi Vəlizadənin ,Əhməd ağa
Mustafayevin,Alay bəy Şıxlinskinin,İbrahim əfəndi Qayıbovun ,Əli əfəndi
Hüseynovun ,Yusif Qasımovun fədəkarlığı ilə Qazaxda misilsiz təhsil ocağı
fəaliyyət göstərirdi.Açıq fikirli, vətənpərvər müəllimlərimiz tez tez yazıçı və
şairlərlə görüşlər keçirir,ədəbi söhbətlər ,müsamirələr təşkil edirdilər.
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1948-ci ildə ictimaiyyət Qazax seminariyasının otuz illik yubileyini keçirirdi.Yubileyə keçmiş şagird və müəllimlərlə yanaşı Şəkidən Firudun bəy
Köçərlinin həyat yoldaşı Badisəba xanım da dəvət olunmuşdu.Həmin illərdə
(1937-ci ildə) totalitar sovet rejimi seminariyanın adını dəyişib S.M.Kirov
adına Pedoqoji Məktəb eləmişdi.Badisəba xanım çıxışında kədər hissi ilə bildirdi ki, gərək Azərbaycanda nəyi dəyişsəniz də seminariyanınadını dəyişməyəydiniz.Çünki, Qazax seminariyası Azərbaycanda açılan ilk müəllimlər
seminariyası idi.Mənə ağır təsir edən bir də seminariyanın kitabxanasının məhv
edilməsidir.Zəngin bilik xəzinəsinin necə böyük bir çətinliklə toplanmasının
mən şahidiyəm.Firudun bəy kitabların üstündə övlad məhəbbəti ilə əsim-əsim
əsirdi.Orda xalqımızın tarixinə və ədəbiyyatına aid hansı kitblar yox idi.Hamısı
da qədimi.Onlardan indi əsər -əlamət qalmayıb,deyirəm ürəyim ağrıyır.
Xalq şairi Osman Sarıvəlli ədəbi aləmdə mühüm və danılmaz rolu olan Qazax
seminariyasının yubileyi münasibəti ilə göndərdiyi təbrik məktubunda yazmışdır: ”Qazax Pedoqoji məktəbi bir çox ziyalının, eləcə də mənim tərbiyə beşiyim
olmuşdur.Əynimdən döşləri çarpazlı boz arxalığı ,ayaqlarımdan çırıq çarıqları,başımdan yunlu papağı ilk dəfə bu məktəbdə çıxarmışam.Yeni,təmiz və
səliqəli tələbə libasını orada geymişəm.Əlifbanı ilk dəfə orda öyrənmişəm...
Sağlam tələbə mühitini,geniş ictimai tələbə yığıncaqlarını, komsomol özəklərini
ilk dəfə orda görmüşəm.Elmlərin əsasını o məktəbdə öyrənmiş,ədəbiyyatı, incəsənəti orada sevməyə başlamış,onlarca odlu ,aşiqanə gənclik şeirlərimi ilk dəfə
orada yazmışam.”
- Osman müəllim, - dedim - Səməd Vurğunun sonrakı gənclik illərindən
hansı epizodu tez-tez xatırlayırsınız?
- Eh – dedi,- ay oğul, birdimi, beşdimi... 1929-cu ildə Səməd Vurğun, Əkrəm
Cəfər, Süleyman Rüstəm,Əbdülbağı Fevzi bir də mən Moskvaya Maksim Qorki
adına "Ali Ədəbiyyat Kursları"nda oxumağa getdik. Bizi - Azərbaycan proletar yazıçılarını çox böyük hörmət və izzətlə qəbul elədilər. Yataqxanada yer
paylananda Səmədi itirdim. Axşam el yatanda gəlib çıxdı. Komendantdan yerzad ala bilmədi. "Osman, bu axşam baş-ayaq yataq, sabaha özümə yer alacam".
Bu minvalla ay yarıma yaxın mənimlə baş-ayaq yatan Səməd özünə yer almadı.
Axırda da nə desə yaxşıdır: "Əyə, Osman, vallah, sənə elə öyrəşmişəm, heç
ayrılmaq istəmirəm".
- Sən atanın goru - dedim, məndən əl çək, səhərə qədər bir böyrü üstə yatmaqdan qabırğalarım əzilib.
Gördüm Səməd öz kefindədi, mənim isti, yumşaq, halalca çarpayımdan
getmək istəmir. Onda məcbur olub özümə gün ağladım, köhnə bir çarpayı tapıb,
sınıq-salxaq yerini təmir elədim. Səmədin "çarpayısı" ilə yanaşı qoydum.
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-Moskvadan danışdıq, oğul, yadıma bir əhvalat da düşdü. Onu da deyim ki,
Qazax seminariyasında da, Moskvada da mən Səmədlə birgə oxumuşam.
Moskvada oxuyanda ikimiz də İvan Turgenevin yaradıcılığından kurs işi
yazıb, imtahan verməli idik. Mən günümü kitabxanalarda keçirir və Turgenevin
əsərlərini oxuyurdum. Ən çox da yazıçı haqqında olan tədqiqatları mütaliə edir,
yaradıcılığını öyrənirdim. Amma Səmed adlı adam nə kitabxanaya gəlir, nə də
kurs işi yazırdı. Bütün günü şəhərdə gəzməkdə, öz kefində idi. Axşamlar da
uşaqları başına yığıb skripka çalardı. Bəzi hallarda məndən kitabxanada nə
oxuyub öyrəndiyimi soruşardı, danışdıqlarıma diqqətlə qulaq asardı. Özünün
dediyinə görə, Turgenevin iki əsərini oxumuşdu: "Asya" və "Bahar suları".
İmtahan günü gəlib çatdı. Mənim danışdıqlarımdan Turgenevin yaradıcılığını
öyrənən Səməd "Əla" qiymət aldı. Mən isə "Kafi". O zaman da ikicə qiymət
vardı: "Kafi" və "Əla".
- Ay oğul, Səmədlə belə günlərimiz çox olub, lap çox. Mənim indi huşum
qalmayıb - deyib, əlini ağ saçlarında gəzdirdi. "Bax, ağrının hamısı burdadır,
beyin də ki, ağrıdı, heç nə... düşünməyin, fikrin motoru, mühərriki budu, bu...
Xeyli sükutla dayandı. Dostum Seyfəddin ona yaxınlaşıb:
- Osman müəllim, - dedi,- yorğunluqdandır, işləməyi bir az azaldın, nə qədər
işləmək olar? Sizin indi istirahət vaxtınızdır. Allah canınızı sağ eləsin, onsuz da
Siz xalqımız üçün çox iş görmüsünüz.
O, Seyfəddinə təfərünclə baxıb:
- Oğul, - dedi. - İstər şair olsun, istərsə yazıçı. Gecə də, kündüz də işləməlidir.
Atalar deyir ki, at ölüncə otlayar. Demək şair, yazıçı da son nəfəsinə qədər
yazmalıdır.
Seyfəddin masanın üstündən götürdüyü "Səməd Vurğun" foto-albomunu ona
göstərib soruşdu:
- Bu kitabı tez-tezmi oxuyursunuz?
- Burda oxumağa bir şey yoxdu. Rəhmətlik Səmədin, mənim, bizim
dostlarımızın yaxşı şəkilləri var burda. Darıxanda vərəqləyib Səmədlə keçirdiyim günlərin azlığına heyfslənirəm.
Osman əmi kitabı vərəqləyəndə Seyfəddin onun müxtəlif rakuslardan şəklini
çəkdi. Biz getmək üçün yığışdıq. Osman müəllim də ayağa durdu. Asta
addımlarla yaxınlaşıb mənimlə uzbəüz dayandı, sağ əlini ərklə çiynimə qoyub:
- Yaxşı, - dedi. - a Körpülü balası, bayaqdan sən sual döşəyirsən, mən də
cavabını verirəm. İndi sən mənim bircə sualıma cavab ver görüm. Sizin kənddə
körpü varmı?
- Yox-dedim.
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- Bə, niyə kəndinizin adı Körpülüdür?
- Deyirlər, XVIII əsrdə Sınıq körpünün bir qolu uçub dağılıbmış, bizim
kəndin də qoçaq kişiləri onun tikintisində fəal iştirak ediblər. Onda Şıxlı
varıymış, Körpülü yox. Vaxtılə körpünün tikintisində işləyənlər 1841-ci ildə
Şıxlıdan ayrılıb gəlib indiki Körpülüdə məskən salıblar. Kəndimizin adını da
Körpülü qoyublar.
Osman müəllim mənalı-mənalı gülümsünüb:
- Hə, - dedi,- yəqin ki, elədi. İndi sən mənə de görüm bunları hardan bilirsən,
axı sənin nə yaşın var ki?....
- Bu barədə - dedim- Tiflis Dövlət Arxivində olan sənədlərdən.
Qocalarımızdan Şıxı oğlu Vəkilin, Nəzir oğlu Məmişin yaxşı məlumatları var...
Bir də Xram çayının sağ sahilində, qara sal daşlardan tikilmiş bir körpü var.
Həmkəndlilərim ona “Nəzir körpüsü” deyirlər. Onun mənim babam Nəzir kişi
kəndxuda vəzifəsində olanda tikdirib.
- Amma mənim yaxşı yadımdadır ki, bizim ağsaqqallar sizin kəndçiləri
görəndə zarafatla deyərdilər:
Körpülünün yoxdu körpüsü
Dəysin ona Tanrı törpüsü
Sonralar görüşəndə də Osman əmi bu iki misranı təkrar-təkrar deməyi
xoşlardı.
Ayrılanda, elə qapının ağzında Osman əmi Səməd Vurğundan yenə bir əhvalat
danışdı.
- 1952-ci ildə Səməd Akademiyada vitse-prezident idi. Mən də bilmirəm nəyə
görəsə yanında idim. Bu vaxt Mehdixan və Yusif Yusifov da gəldi. Telefon teztez zəng eləyirdi. Yadımdadır, Səməd iki nəfərə məsləhət verib yol göstərdi,
üçüncüyə isə kömək elədi.
Səmədin xətrini çox istədiyi, zarafatla "yetim Yusif" çağırdığı professor Yusif
Yusifov dedi:
- Hamıya iş düzəldib, kömək edirsən, bəs bizə keçmiş seminarist dostlarına
nə vaxt arxa, dayaq olacaqsan?
- A yetim, nə sənə, nə də qardaşım Mehdixana karyera dalınca qaçmağı
məsləhət bilmirəm. Siz Əli əfəndi (xalq yazıçısı Mehdi Hüseynin atası Ş.N.),
Firidun bəy Köçərli, Əhmədağa Mustafayev kimi kişilərdən, görkəmli
maarifçilərdən bilik almısınız. İllərin ağır sınağından çıxmış adamlarsınız. Sizin
hər ikinizi müəllim, maarifçi kimi el-oba yaxşı tanıyır. Gedin, peşənizdən bərk
yapışın. Elm dalınca gedin. Vəzifə, rəyasət boş şeydir, qardaşlarım.
Səməd Vurğunun məsləhəti ilə hər ikisi elmin çətin yollarından keçib
elmlər doktoru, professor və əməkdar elm xadimi kimi yüksək ada layiq
görüldülər.
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БИР ШЯКЛИН ТАЛЕЙИ

И

йирми иля йахындыр ки, бир надир фотошякли шяхси архивимдя сахлайырам. Ону
мяня сяняткар достум Сейфяддин Мяммядвялийев вериб. О вахт чох чалышдым ки, гязетлярин бириндя дяръ етдирим, мцмкцн олмады. Бир болшевик журналист
“достум” шякли ики айдан чох редаксийа говлуьунда сахлайыб юзцмя гайтарды.
- Бурадакыларын яксяриййяти Совет щюкумятинин дцшмянляри олуб, - деди - дяръ
етсяк, сянин дя башын аьрыйар, бизим дя. Ат эетсин...
Мян ися “тянбяллик” елядим, атмадым. Сахладым. Она эюря сахладым ки, бу
надир шякилдя халгымызын чох гиймятли оьуллары тясвир олунуб. Бу эцнлярдя басырыгда галмыш говлугларымдан бирини ачанда йенидян щямин шякилля цзбяцз эялдим. Санки шякилдяки гырх бир адам бирдян диля эялди: “Ня олду, ай оьул, болшевик щюкумяти дя йыхылды. Биз йеня дя охуъу цзц эюрмяйяъяйикми?”
О иллярдя профессор Фатмаханым Вякилова иля тез-тез эюрцшярдим. Бу сямими
ана иля сющбятимиз чох вахт Сямяд Вурьундан, Фиридун бяй Кючярлидян, атасы Исмайыл аьа Вякиловдан, эенерал Яли аьа Шыхлинскидян вя башга эюркямли маариф,
елм хадимляриндян олурду. Бир дяфя онун ев албомундан Сямяд Вурьунун
Москвада азярбайъанлы зийалыларла бирэя чякилмиш надир бир шякли чыхды. Ону алыб
“Совет кянди” гязетиндя дяръ етдирдим. Эюрцшляримизин бириндя гырх бир зийалынын
тясвир олундуьу бу шякли дя апардым ки, онлары танымагда мяня кюмяк етсин.
Ейняйини тахыб шякля бахан Фатма ханым кювряля-кювряля:
- Бунларын яксяриййяти мяним мцяллимлярим олуб - деди. 1927-ъи илдя Бакы Дарцлмцяллиматында охуйанда Мядиня ханым Гийасбяйли, Атабаба Мусаханлы,
Щцсейн Ъавид, Шяфигя ханым Яфяндизадя, Абдулла Шаиг, Бюйцкаьа Талыблы, Ящмяд Ъавад, Солтан Мяъид Гянизадя, Ъаббар Яфяндизадя мяня дярс дейибляр.
Фядакар тядгигатчымыз Салман Мцмтазын шяхси архивиндя мцщафизя олунан
бу шякли 1925-ъи илдя Ялибяй Щцсейнзадя чякиб. 1926-ъы ил февралын 26-да Бакыда
кечирилян Биринъи Тцрколожи гурултайын иштиракчылары Академийанын ясас бинасында
йерляшян “Ядябиййат ъямиййяти”нин цзвляри иля эюрцшя эялибляр. Бу фото шякил дя
онда чякилиб.
Фатма ханым Вякилованын кюмяклийи иля ашаьыдакылары дягигляшдиря билдик:
Цчцнъц ъярэядя айаг цстя дуранлар (солдан): йазычы Мирзя Ъялал Йусифзадя
(1), шаир Бядряддин Сейидзадя (2) (1882-1945), ядябиййатшцнас Салман Мцмтаз
(3) (1884-1937), йазычы-драматруг Сцлейман Сани Ахундов (4) (1875-1939),
йазычы-драматруг Абдулла Шаиг (5) (1881-1959), тцркийяли ядябиййатшцнас
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Исмайыл Щикмят (6), шаир-драматруг Щцсейн Ъавид (7) (1882-1944), журналисттяръцмячи Яли Кяримов (8), публисист Яли Мирзя Ъялал оьлу Йусифзадя (9), йазычы
Султан Мяъид Гянизадя (12) (1866-1937), журналист вя дювлят хадими Ящмяд
Пепинов (13) (1893-1938), Азярбайъанда илк ъоъуг журналы “Дябистан”ын
редакторларындан бири, Азярбайъанда илк дяфя тягвиминин алими, шаир, мцтяръим
вя мцяллим Абдулла бяй Яфяндизадя-Азагбяйли (16) (1873-1928), йазычы-тянгидчи
Сейид Щцсейн (17) (1888-1937).
Ортада отуранлар (солдан): шаир Мирзя Рящим Фяна (1) (1841-1931), шаир
Ябдцлхалыг Ъянняти Гафарзадя (2) (1855-1931), шаир Сямяд Мянсур (3) (18791927), шаир Азяр Бузовналы (4) (1870-1951), журналист тяръцмячи вя маарифчи
гадын Мядиня ханым Мустафа бяй гызы Гийасбяйли (5) (1886-1937), журналист вя
иътимаии хадим Щябиб Ъябийев (6) (1899-1938), тцрк, ядябиййатшцнас-алим
Мящяммяд Фуад Кюпцрцлзадя (7) (1890-1966), йазычы Бюйцкаьа Талыблы (8)
(1897-1938), мцяллимя. журналист-йазычы Шяфигя ханым Яфяндизадя (9) (18821959), драматруг Няъяф бяй Вязиров (10) (1854-1926), йазычы Ябдцррящим бяй
Щагвердийев (11) (1870-1933), профессор Бякир Чобанзадя (12) (1893-1937,
маариф хадими, бир мцддят “Маариф вя Мядяниййят” журналынын баш редктору
Ъялил Мяммядзадя (13), шаир Аьададаш Мцнири (14) (1863-1940).
Йердя отуранлар (солдан): шаирлярдян Мирзя Ябдцлхалыг Яраги (1) (18531924), Яли аьа Ващид (2) (1895-1965), шаир-тарихчи Яли Щцсейнзадя (3), шаиртяръцмячи вя нашир Адил Яфяндийев (4), шаир Ящмяд Ъавад (5) (1892-1937),
ядябиййатшцнас Ъаббар Яфяндизадя (6), ядябиййатшцнас Атабаба Мусаханлы (7)
(1905-1941), тянгидчи-алим Микайыл Ряфили (8) (1905-1958), Щамбал тяхяллцслц
шаир (9), шаир, журналист вя иътимаии хадим Аьащцсейн Рясулзадя (10) (1884-1938).
Шякилдяки зийалыларымызын яксяриййяти 37-ъи илин гара эцнляриндя болшевик-коммунист режиминин щагсыз гурбанлары олмушлар.
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Тарихимизин бир чох гатлары кими фотолара кючцрцлмцш мягамлары да гаранлыгдыр. Дцняня гядяр бязи адамларын горуйуб сахладыглары беля надир шякилляр мятбуат, китаб сящифяляриня чыхарыла билмяйиб. “Дцшмянляримизин” юзляри кими шякилляри дя репрессийайа уьрайыб. Тябиидир ки, тарихимизля баьлы надир шякилляр явязсиз
сярвятдир.

10 феврал 1992-ъи ил.

УНУДА БИЛМЯРЯМ
"Бизим Вурьунун долашдыьы дийарлары гарыш - гарыш эязиб онун яфсаняви
щекайятлярини топлайыб ябядиляшдирян Шямистана ян хош арзуларла".
Исмайыл Шыхлы "Хатиряйя дюнмцш
илляр" китабына йаздыьы автограф
16 ийун 1980-ъы ил

М

ян Исмайыл Шыхлынын йохлуьуна инанмырам. О, ъисмян арамыздан эется дя рущян щямишя, щяр ан бизимлядир. Нечя ки, “Дяли Кцр” вар, онун
сящифяляриндян сярт бахышлы Ъащандар аьанын зящмли сяси эялирся, Исмайыл Шыхлы
йашайыр вя йашайаъагдыр.
Мяэяр онун биз эянъляря йетмишинъи иллярдя елядийи кюмякликляри, йахшылыглары унутмаг олармы? Мяним ъызма-гараларымы сябр вя тямкинля охуйуб вердийи аьыллы мяслящятлярдян, эюстярдийи доьру йолдан газандыьым наилиййятлярин севинъини унуда билярямми?
О, гызылдан гиймятли вахтыны тякъя мян архасыза, кюмяксизя йох, Азярбайъанын онларла эянъиня сярф етмишдир. Мяним кими онларла азярбайъанлы инди ифтихарла дейир ки, ядяби алямдя мяним мцяллимим Исмайыл Шыхлы олмушдур. Онун
йетирмяляриня щеч кяс ирад тутуб шцбщя иля баха билмир. Чцнки Исмайыл Шыхлы ады
сафлыг, тямизлик мцъяссямясидир.
Эюркямли йазычы-алим Гулу Хялилли Исмайыл Шыхлы сафлыьындан данышанда
дейярди: “Бизим чохумуз али мяктяб мцяллимляри заманын щавасына уйдуг,
тямиз адымызы горуйа билмядик. Исмайыл Шыхлы ися бу ады цряйи кими тямиз
сахлады.”
Бу эцн шяхси архивимдя сахладыьым онун мцряккябли гялямля йаздыьы
гейдляриня бахыр вя истяр-истямяз кюврялирям. Онун аьайана, зящмли сяси варлыьымы титрядир: “Бурда ъызыьындан чыхдын”, “Уйдурмусан”, “Йеня дейирям, образ шиширдилиб, юзц дя цфцртмяли данышыр”,“Гыз, гадын йанында Сямяд Вурьун
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беля даныша билмязди”. Онун бу гейдляри тянгид
йох, мяним цчцн ифтихар иди, баш уъалыьы иди. Щяля нечя ил яввял телефонда Исмайыл Шыхлынын дедийи
сюзляр мяним цчцн ня гядяр язиз вя доьмадыр:
“Охудум ясярини, сабащ сящяр саат 12-дя эял кафедрайа, бир нечя мясялядя “дярсини верим”. Бяли,
еля бу дярсляр мяни бюйцк шаиримиз Сямяд Вурьун, мяшщур эенералымыз Яли аьа Шыхлински вя
Азярбайъан эенераллары щаггында китабларын
мцяллифи еляди. Бцтцн бунлар цчцн анъаг вя анъаг хейирхащым Исмайыл Шыхлыйа юмцрлцк миннятдарам.
Ютян илки - 1994-ъц ил сющбятляримизин бириндя
дейяндя ки, Исмайыл мцяллим, эенерал Яли аьа
Шыхлинскинин щярби елми ясярлярини чапа щазырлайырам, китабда няляри веряъяйими динляйяндян сонра севиня-севиня юз тяклифлярини дя ялавя етди. Бу
хош хябярдян хястялийини беля унутду. Онда кимлярин сющбятлярини хатырламады, атасы Гящряман яфяндинин, дайысы Гийас бяйин, Алай бяйин вя нцфузлу Шыхлинскилярин бир чохунун... Мяним севинъимин цстцня бир севинъ дя ялавя етди
Исмайыл мцяллим: “Аллащ гойса, айаьа дурум, йараналын (бу сюзц демяйи йаман хошларды) китабына мцгяддимяни юзцм йазаъаьам”.
Цмидя ханым: “Исмайыл, чай буза дюндц”- деди галын гашлар эащ чатылыр,
эащ да йарьан кими йарылырды. Санки йарашыглы цзцндя Кцр нящри ахырды. Бу анларда адам она бахмагла доймурду... Хяйал Исмайыл Шыхлыны щара апармышды, ону бир Аллащ билирди... Мян дя башымызын таъы, юмрцмцзцн варлыьы Исмайыл
Шыхлыны севиндиря билдийимля юзлцйцмдя ифтихар едирдим. Щандан-щана ялини
креслонун дирсяйиня вуруб:
- Ня эюзял фикря дцшцбсян. Эенералын китабыны бу эцн биз няшр етдирмясяк,
эяляъякдя щеч кяс мяшьул олуб, тядгигат апармайаъаг.
Бундан сонракы сющбятляримиздя, телефон зянэляриндя илк сорьусу эенерал
щаггында оларды.
- Йараналын китабы ня йердяди? - дейя сорушарды - тяляс, бир аз тялясмяк лазымды, мян о китабы эюрмяк истяйирям...
Цряйиня няся даман Исмайыл Шыхлынын “тялясмяк лазымды” сюзляриндя дярин
бир кядяр варды...
Ийул, 1995-ъи ил.
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"Язиз Шямистан! Сиз бабалары ахтаран кими каш балалар да бир
эцн Сизи ахтара. Буна яминям... Ахтараны ахтарарлар"
Халг шаири Щцсейн Ариф "Айры дцшяли"
китабына йаздыьы автограф.
20 март 1988-ъи ил
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ВУРЬУНУН БАБАЛАРЫ ДЕЙИБ КИ...
НЕЧЯ ЙАШЫНДА

Х

алг шаири Сямяд Вурьунун улу бабасы Алы аьа узун мцддят Газах мащалынын вякили олмушдур. Бир дяфя ону Ирана шащын йанына нцмайяндя
эюндярмяли олурлар. Тядбирли, савадлы Вякил Алы аьа Ирана чатанда цзцнц тяртямиз гырхдырыб яввялъя я’йанларын щцзуруна эедир. Я’йанлардан бири Алы аьанын чох эянъ олмасына вя цзцнц тяртямиз гырхдырыб саггал сахламамасына эюря саташмаг мягсядиля беля бир суал верир:
- Вякили-Мащали-Газах Алы аьа, лцтфян дейин эюряк сизин обада дайчаны нечя йашында гырхырлар?

Халг шаири Сямяд Вурьун вя халг йазычысы Мещди Щцсейн. 1953-ъц илдя, Сочидя
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Саггаллы я’йанын няйя ишаря вурдуьуну баша дцшян узагэюрян, щазыръаваб
Вякил Алы аьа тямкинля беля ъаваб верир:
- Яйан саь олсун, о, дайчанын ъинсиндян асылыдыр, бир йашында, йа да йаш йарымында. Амма гатырла ешшяйи щеч вахт гырхмазлар.
СОНРА БАЬЛАЙА БИЛЯЪЯКСЯНМИ
Эцръц падшащы II Ираклинин шяхси досту олан Вякил Алы аьа бир васитячи кими
Иран, Русийа вя башга юлкялярин нцмайяндяляриля эюрцшдя, дипломатик данышыгларда щямишя йахындан иштирак етмишдир.
1783-ъц ил нойабрын 3-дя II Иракли Вякил Алы аьаны мяслящят цчцн йанына чаьырыб дейир:
- Вякил, мян Дарйал дярясини мцвяггяти дя олса ачмаг истяйирям, буна неъя бахырсан? Рус гошунларыны Гафгаза бурахмаг истяйирям...
Узагэюрян Вякил Алы аьа фикирли-фикирли беля ъаваб вермишдир:
- Щюкмдар саь олсун, юзцнцз билян йахшыдыр, ачмаг асандыр, амма сонралар эюрцн баьлайа биляъяксинизми?
КЕЧ ЙУХАРЫ БАША
Вякил Алы аьанын бюйцк оьлу Щаъы Мяммядхан аьаны (Сямяд Вурьунун
ата бабасы) бир дяфя даь кяндиня тойа чаьырырлар. Щаъы Мяммядхан аьа мяълися бир аз тез эялибмиш. Кечиб отурур мяълисин йухары башында. Гонаглар йыьышдыгъа той бабасы эялянляри йухары баша дя’вят едир. Щаъы Мяммядхан аьаны, эюрцнцр, танымыр.
- Пащо, хош эялмисян, аьа, бир аз о йана отур, - той бабасы цзцнц йени эяляня тутур: - буйур, бура йухары. Мян юлцм буйур, юз щямйерлимсян. Мян
юлцм, кеч баша, - дейиб щамыны баша кечирир.
Щяр йени гонаг эялдикъя Щаъы Мяммядхан аьа бир аз о йана отуруб, бир
дя бахыр ки, эялиб дцшцб лап гапынын аьзына, йанында да бир ала-була кцчцк,
гуйруьуну булйайыб ондан пай умур. Щирслянмиш Щаъы Мяммядхан аьа
кцчцйцн боьазындан йапышыб дцз йухары баша фырладыр вя аъыгла:
- Кюпяй оьлунун кцчцйц, сян дя бунларын щямйерлисисян, мян юлцм, кеч йухары баша, - дейиб мяълиси тярк едир.
ГАРА ЗАЬЫН ГАЙДАСЫ
Вякил Алы аьанын оьлу Щаъы Мяммядхан аьа яряб кими гара бир адам имиш.
О, Хядиъя Султан ханым адлы гянирсиз бир эюзяля евлянир. Онун тя’рифи бцтцн
мащала йайылыбмыш. Гощумунун аьыллы вя эюзялликдя тайы-бярабяри олмайан
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бир гызла евлянмяси шаир Казым аьа Салик Шыхлинскийя (1781-1842) дя чатыр. Салик атыны миниб Хядиъя ханымы эюрмяйя эялир. Щаъы Мяммядхан аьа евдя олмадыьындан, Хядиъя Султан ханым аьзы йашмаглы онун габаьына чыхыр. Буйуруб дцшмясини тяклиф едир. Салик атдан дцшцр, онун эюзяллийини йахындан эюрмяк цчцн сойуг су истяйир. Хядиъя Султан ханым су эятирир. Су ичяндян сонра
шаир Салик дейир:
Евляри вар баь аьзында,
Эцл битиряр даь аьзында,
Бир хыналы кяклик эюрдцм
Бир дцмгара заь1 аьзында.
Буну дейиб, Салик атыны сцрцб эедир. Ахшам Щаъы Мяммядхан аьа евя гайыданда Хядиъя Султан ханым хябяр верир ки, бу эцн шаир Казым аьа Салик
эялмишди. Ону евдя тапмады, бу байатыны дейиб эетди. Щаъы Мяммядхан аьа
эцлцмсяйир вя ъавабында дейир:
Ялям гардан алмагды,
Говьу ъана салмагды,
Гара заьын гайдасы
Хыналы кяклик алмагды.
ИЭИДЛИЙЯ БАЬЫШЛАЙЫРАМ
Щаъы Мяммядхан аьанын иэидлийи щагда елдя, обада данышылан ящвалатлара
Сямяд Вурьун щейранлыгла гулаг асармыш. Мещдихан мцяллим йазыр ки, атам
Йусиф аьа бабамыз Щаъы Мяммядхан аьанын щярби ямялийатларда тяшкил етдийи
кюнцллц сцвари дястяляриня мящарятля башчылыг етмясиндян тарихи сющбятляр едярди.
...Бир дяфя неъя олурса, щюкумят ишиндя Щаъы Мяммядхан аьанын ялиндян
хята чыхыр. О, гачаг дцшцб Иранла Загафгазийа арасында долашырмыш. Эцръц
чары II Иракли тя’кидля тяляб едирмиш ки, цзя чыхыб тяслим олсун. Вякил Алы аьанын икинъи оьлу Вякил Йусиф аьа бу иши юзцнцн аьыллы бир тядбири иля сащмана салмышдыр. II Иракли Ъейранчюлдя ов едяркян узагдан, габаьына ъейран сцрцсц
гатыб илдырым сцр’яти иля эялян бир аь атлы эюрцр. Сцрц щюкмдарын гаршысындан
кечяндя ат ъейранын бирини йахалайыр вя цстцндяки иэид гылынъла ъейраны йеря
сярир. Бу мянзяряйя щейран галан II Иракли цзцнц Вякил Йусиф аьайа тутараг:
- Вякил, бу иэид адам кимдир? - дейя сорушур.
1. Заь - гарьа.
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Тядбирин баш тутдуьуну дуйан Вякил Йусиф аьа:
- Падшащ саь олсун, - дейир, - нюкяриниз Щаъы Мяммядхан аьадыр, сизя дцшмян олан ханлардан биринин яряб атыны эятириб сизин гаршынызда сцрцр.
Гардашынын ишарясиля Щаъы Мяммядхан аьа атдан дцшцр вя гылынъын тийясини
щяр ики ялиндя тутараг II Ираклинин габаьында щюрмятля тя’зим едир. Щюкмдар
ися ялини Щаъы Мяммядхан аьанын чийниня гойуб:
- Мярщяба,-дейир,-сян ясл иэидсян, бцтцн эцнащларыны иэидлийиня баьышлайырам.
ГАШГА АТ ЯЩВАЛАТЫ
Вякил Йусиф аьа1 щяр ил кючцнц йайлагдан гайтаранда “Гашга тала” адлы
мянзяряли бир йердя дайанаъаг едярмиш. Гоншу кянддян ашыг чаьыртдырыб,
мяълис гурар, кеф едярмиш. Мяълисин сонунда ашыьа айаьы сякили бир ат баьышлармыш.
Кишинин гоъа вахты имиш. Йеня йайлаг кючцндян гайыдыр. Адяти цзря ашыьы чаьыртдырыб охудур. Бирдян йадына дцшцр ки, вар-йох бир айьыр аты, бир баш да
дайчасы вар. Бяс ашыьа ня баьышласын. Ашыг ися ютян иллярдяки кими ширин-ширин
шювгля охуйур. Вя она йеня айаьы сякили гашга ат баьышлайаъаьыны эюзляйирмиш.
Вякил Йусиф аьа арвады вя бюйцк оьлу иля мяслящят еляйир ки, бу ил айьыр ат
баьышламаьа имканымыз йохдур. Эяряк дайчаны веряк, амма горхурам ашыг
инъийя. Онларын сющбятини дяйянин кюлэясиндя яйляшиб няфяс дярян ашыг ешидиб
айаьа дурур вя беля бир сюз охуйур:
Язизим Гашга тала,
Шямшивар, Гашга тала.
Аьа истяр дай веря,
Ашыг истяр гашга ат ала.
Вякил Йусиф аьа цзцнц оьлуна тутуб:
- Оьул, - дейир, ашыг бизи габаглады. Гашга аты вер миниб эетсин. Кишийя щалалды.1
БОЛУШ БЯЙ
Гарабаь ханы Ибращимхялил ханын дюврцндя Болуш бяй адлы бир ъаван ханлыьа вя онун адамларына бойун яймяйян ъясур бир иэид кими ад-сан газаныбмыш. Даьларда мал-гара вя гойун сцрцсц сахлайан Болуш бяй йарымгачаг, юз
1. Эцръцстан Мяркязи Дювлят Архивиндя сахланан сянядлярдя Салащлы вякил Йусиф бяйин 1799ъу илдя Эцръц чары XII Эеорэинин сарайында ешик аьасы вязифясиндя ишлямяси эюстярилир - мцял.
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сцрцляринин ичиндя доланырмыш. Хан вя онун адамларынын ялиня кечмямяк
цчцн тез-тез йерини дяйишиб сярт вя гайалы даьларда мяскян салармыш..
Ибращимхялил хан адамларына ямр едир ки, Болуш бяйи тутмаг цчцн мцяййян
йерляря эюзятчиляр гойун, чалышын дири тутун, тута билмясяниз дя юлдцрцн. Хан
фикирляширди ки, Болуш бяйин она табе олмамаьы, аьайана щярлянмяйи галан ряиййятляря дя ряваъ веряр. Узун заман эцдяндян сонра ханын адамлары Болуш
бяйи тутуб ханын щцзуруна эятирирляр. Болуш бяй Шуша галасына эятириляндя ахшам тяряфи имиш. Хан ямр едир ки, ону бу эеъялик дама салсынлар, сабащ диванына бахыб, ъязасыны веряр.
Бу заман вязир Молла Пянащ Вагиф достлары иля башмаг сейриня чыхыбмыш.
Эюрцр ки, ханын адамларынын габаьында уъабойлу, пящливан ъцссяли, нечя иллярди хана мейдан охуйан ел гящряманы Болуш бяй эятирилир. Беля бир иэидин
тутулмаьы Вагифи бярк кядярляндирир. Эюзятчиляр вязири эюряндя дустаьы дайандырыб она щюрмятля тя’зим едирляр. Болуш бяйя ъаны йанан вязир Вагиф она
кюмяк мягсядиля дейир:
Хан мян олсам, Болушу сабаща гоймарам,
Болуш да мян олсам, сабаща галмарам.
Болуш бяй Вагифин ишарясиндян анлайыр ки, иши харабдыр; сящяря галса, хан
ону йа гайадан атдыраъаг, йа да дар аьаъындан асдыраъаг. Она эюря дя бцтцн эеъяни йатмыр, ялиня кечян дямир парчасы иля дамын архасындан йарыг ачыб
даьлара гачыр.
Гязябли Ибращимхялил хан Болуш бяйи ня гядяр ахтартдырырса, тапа билмир.
Бундан сонра Болуш бяй Вагифин мяслящятиля отуруб-дурур. Бир эцн Вагиф
она хябяр эюндярир ки, мал-гарасыны, гойун сцрцсцнц дя эютцрсцн, ев-ешикли
кючцб Салащлы кяндиндя йашасын.
Мящяд бяй Вякилов 1941-ъи ил мартын 25-дя йаздыьы бу ящвалатын сонунда
гейд едир ки, о вахт Гарабаьдан кючцб эялян Болуш бяйин няслиндян бизим
Салащлы кяндиндя инди дя йашайанлар вар. Болуш Ящмяди, Болуш Кярями вя
Болуш Няъяфи шяхсян мян йахшы таныйырдым. Болушлулар кяндин уъгарында айрыъа мящялля кими йашайырдылар. Йайда йайлаьа чыханда да, болушлулар даьын
ян сярт йериндя “Атгырылан” гайасынын дибиндя чятин йоллу сарп йерлярдя дяйялярини гуруб йашайырдылар. Щеч бир бяйя, щеч бир щюкумятя онлар бойун яймяздиляр. Сцрц-сцрц гойунлары, нахырлары олса да ня губернатору, ня дя прис-

1. Ящвалат Республика Ялйазмалары Институтунда сахланан (Ф.27.с.в.1615) Исэяндяр Исмайыл
оьлу Вякиловун “Азярбайъан халг шаири Сямяд Вурьун щаггында” йазысындан эютцрцлмцшдцр. Исэяндяр Вякилов щямин йазысыны 1962-ъи илин нойабрында йазыб эюндярмишдир - мцял.
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тавы саймаздылар. Онларын кичик йашлы ушаглары да ат сцрмякдя, ов елямякдя
вя оьурлугда ад-сан газанмышды.
Бу онларда бабалары Болуш бяйдян галма ирсдир.
“Вагиф” драмында халг гящряманы кими верилян Елдар образы яслиндя Болуш
бяйдир. Елдар Болуш бяйин прототипидир. Сямяд Вурьун юз гящряманыны она
эюря Елдар адландырмышдыр ки, о шяхс ел арасындан чыхмыш бир юзякдир. Елдар ел
габагъылы, ел тяяссцбц чякян, ел тяряфдары демякдир.
Щеч тясадцфи дейил ки, “Вагиф” драмында Сямяд Вурьунун Вагифин дилиля:
“Диваны сабаща галанлардан ол”, - дейими вахтиля Вагифин Болуш бяйля цзбяцз эяляндя дедийи фикирля ейни сясляшир.
ГАБАН ОВУ
Щаъы Мяммядхан аьанын ямиси оьлу Мяммядшяриф аьа бир дяфя достлары иля
сющбят едяркян дейир:
- Хядиъя Султан ханымы гойайдылар габанын ики гашынын арасына, эюряйдин
ону ордан мян алырдым, йохса Щаъы Мяммядхан аьа.
Буну Щаъы Мяммядхан аьайа хябяр верирляр. Бир нечя эцндян сонра Щаъы
Мяммядхан аьа достларыны топлайыр. Мяммядшяриф аьаны да эютцрцб Гарайазы мешясиня габан овуна эедирляр. Ялиндя сыйырма гылынъ, галын бюйцрткян
коллары арасындан кечян ъыьыры кясир. Мяммядшяриф аьаны да йанында сахлайыр.
Достлары мешядя щай-кцй салыб, габаны йатаьындан щцркцдцрляр. Еркяк габан су ъыьыры иля бунларын цстцня ъумуб эяляндя Мяммядшяриф аьа гачмаьа
башлайыр. Щаъы Мяммядхан аьа онун голундан йапышыр:
- Щара гачырсан, Хядиъя Султан ханым габанын гашларынын арасындадыр, ал, дейир, гылынъы ендириб Мяммядшяриф аьаны йаралайыр. Ъялд эерийя дюнцр, гылынъы цстцня щцъум едян габана ендирир. Зярбля вурдуьу гылынъ габанын цст чянясини кясир, алт чянясиндя дишя илишиб галыр. Габан диз чюкцб йыхылыр.
ЪАНЫ ДА ЧЫХСА...
Сямяд Вурьунун ата бабасы Щаъы Мяммядхан аьа ащыл йашларында Салащлы Газиси Ибращим Яфянди Гайыбова нюкяриндян бир чувал буьда эюндярир.
Араба щяйятин доггазына чатанда Ибращим Яфянди гапыда отурубмуш.
- Бу няди, бала? - дейя нюкярдян сорушур.
- Бир чувал буьдады. Щаъы Мяммядхан аьа эюндяриб. Дейир ки, буьданы
щалал еляйирям, амма бу ил мяни оруълугдан азад елясин.
- Щя, лап йахшы, дцшцрт гой талварын алтына. Эет, аьана де ки, буьдайа эюря
чох саь олсун. Амма, ъаны чыхса да оруъ тутмалыдыр. Бир чувал буьда иля мян
оруълугдан щеч кяси азад елямирям.
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ЩАЛАЛЛАШЫРАМ
Сямяд Вурьунун бибиси гызы мярщум Гызханым Ахундова 1981-ъи илин
пайызында Газахда мяня беля бир ящвалат данышды:
Сямяд Вурьунун атасы Йусиф аьанын ямизадяси Бящрам аьа Вякиловун
узаг эюрянлийи вя эюрцъцлцйц варды. Евин учмаьыны, кимин ня вахт
евляняъяйини, бу эеъя эцълц сел олаъаьыны яввялъядян билирди.
1917-ъи илдя бир ахшам Бящрам аьа “Эянъималы” адлы атыны тювлядян
чыхартдырыб цз-эюзцндян юпцрдц. Анам Пяри ханым йары шцбщя, йары доьру
цзцнц Бящрам аьайа тутуб деди:
- Ай Бящрам аьа, аты нийя юпцрсян, ня олуб, ня мясялядир?
Бир аз бикефлямиш Бящрам аьа анама ъаваб верди ки, юзцн билирсян, бу ат
мяня гардашым гядяр садиг олуб. Нечя дяфя мяни юлцм-итимдян гуртарыб.
Инди сон дяфя онунла щалаллашырам. Бу эеъя мян юляъяйям...
Щямин эеъя Бящрам аьа Вякилов дцнйасыны дяйишир.
ГАШ-ГАБАГЫ БЯС ЕЛЯР
Елин мяшщур ашыьы Щцсейн Бозалганлы бир дяфя йайлаг сяфяриндян гайыдырмыш. Йолу Айрым кяндинин йанындан дцшцр. Бу кянддя бир достунун йашадыьыны хатырлайыб она баш чякир. Щал-ящвал тутдугдан сонра ев йийяси цч-дюрд
дяфя:
- Ай арвад, кишийя йемяк эятир, йолдан эялиб, - дейирся арвад юзцнц ешитмямязлийя вурур. Нящайят, эеъдян-эеъ мис ъам долу йаьлы бозартма эятирир.
Бозартма йаьлы олдуьундан ашыг бир-ики тикя зорла йейиб, эери чякилмяк истяйир, амма аълыг эцъ эялдийиндян чюряйи йаьа батырыб кюнцлсцз-кюнцлсцз дишляйир.
Ашыьын зяиф йедийини эюрян ев йийяси:
- Ай арвад, туршу да эятир, ят чох йаьлыды, ашыг йейя билмир.
Бу вахт ашыг дюзя билмяйиб дейир:
- Туршу лазым дейил, еля арвадын гаш-габаьы бяс еляйяр...
***
Булаг цстя мяълис гуран цч няфяр йейиб-ичир, щям дя зарафатлашырдылар. Онлардан бири шаир, бири маьаза мцдири, бири дя шяхси машыны олан мцяллим иди.
Маьаза мцдири шаиря йалтаглыгла:
- Шаир, мян сянин ше’рлярини охуйанда он ил ъаванлашырам, щятта аз гала дцнйайа сыьышмырам. Валлащ, дцз сюзцмдцр. Мян сянин бир мисраны бу мцяллим
достумун ГАЗ-21-ня дяйишмярям.
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Щирслянян мцяллим дярщал машынына отуруб ону ишя салыр.
- Щара, щара тялясирсян, бяс биз, - дейя маьаза мцдири щяйяъанла сорушур.
Мцяллим:
- Мян эетдим. Сиз дя шаирин о бири мисрасыны миниб эялярсиниз - дейиб, машыны сцрцб узаглашыр.
БУРЪУТМАГ АЬЛЫМА ЭЯЛМЯДИ
Ханлыглар кяндинин сакини Абыл кишини бир эцн арвады Сяням бярк данлайыб
дейир:
- А киши, оъаьын алтына атмаьа гапыда бир чюп дя йохду. Гош арабаны, эет,
Вялихан мешясиндян бир аз одун эятир. Бу няди, фятир саланда ялимиз-айаьымыз
чяпярлярдя галыр.
Абыл киши дя арабаны гошуб Вялихан мешясиня одуна эедир. Аьаъын бирини кясир, икинъисиня балтаны вар эцъц иля илишдиряндя ня гядяр еляйир, балта гуру дямиргара аьаъындан чыхмыр ки, чыхмыр. Арабаны сцрцб кор-пешман кяндя гайыдыр. Бош арабанын гапыйа эялдийини эюрян Сяням арвад:
- А киши, бу няди, - дейир, - арабаны нийя бош гайтардын?
Абыл киши щирсля:
- Яши, ъящянням олсун сянин одунун да, балтан да. Зящримар балта галды
аьаъын йарыьында, ня гядяр елядим эери чыхарда билмядим. Ня еляйим орда,
мешядя йатмайаъагдым ки...
- А киши, айыбды, аста даныш, гоншулар ешидяр, биабыр оларыг. Эял отур, арабаны сцр гайыдаг мешяйя.
Яр-арвад мешяйя гайыдырлар. Сяням арвад цч-дюрд дяфя саьа-сола буръудуб балтаны аьаъдан чыхардыр.
- Бя нийя чыхды, юлц оьлу юлц, балтаны буръутмаг лазымды - дейир.
Абыл киши тяяссцфля:
- Арвад, атамын эору щаггы щеч буръутмаг аьлыма эялмяди...
ДОЛАШЫБ ЭЯЛИБ
Даш Салащлылы Гяриб киши юз щямкяндлисинин гызына оьлу цчцн елчи эедир. Данышырлар, барышырлар, щятта той эцнц дя тя’йин олунур. Чюля чыханда Гяриб киши
эюрцр ки, дирякдян асылан котан зянъириня бюйцк оьлу чох иштащла бахыр (Зянъир гышда дирякдян асылы вязиййятдя сахланылыр ки, пас атмасын). Киши дюрд йанына бахыр, эюрцр ки, тязя гудасы гайыдыб эирди ичяри. Дярщал оьлуна:
- Айя, мал кими аьзыны ачыб нийя бахырсан, дола белиня апараг, ялдя-айагда
лазым олар - дейиб оьлуна тяпинир.
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Оьлу да зянъири белиня долайыб эятирир. Тойдан бир аз сонра ел адятинъя Гяриб киши гудасыны гонаг чаьырыр. Гонаглыгдан чыханда гуда бахыр ки, дирякдян асылан котан зянъири она таныш эялир. Йахынлашыб диггятля баханда юз зянъирини таныйыр.
- А гуда, а Гяриб, - дейир, - сиз бизя эялян эцндян бизим котан зянъири йоха
чыхмышды. Инди будур, сизин дирякдян тапдым. Яйя, ня тящяр олуб, бизим зянъир сизя эялиб чыхыб?
Сюз алтда галмайан Гяриб киши:
- А гуда, - дейир, - валлащ билмяйиб, сизин котан зянъири бизим ушаьын айаьына долашыб эялиб.
ОЬРУ-ГУЛДУР ЯЙЙАМЫДЫР
... Эцн о эцн олур ки, щюкумят юлкядя щцрриййят е’лан едир. Газахлы шаир Аббас аьа Назир Гайыбзадя (1849-1919) дя бу щцрриййятя севинир. Бу мювзуда
“1905-ъи ил ингилаб ъяряйанына даир” гязялини вя “Миллятя хитаб” ше’рини йазыр.
Бир нечя эцн кечяр-кечмяз онун илхысыны оьурлайырлар. Аббас аьанын илхычысы,
нюкяр-наиби Газахдан Гарачюпяъян, Дилиъандан Шямшяддиня вя Шямкиря кими олан яразини яляк-вяляк еляйирляр, амма илхыны тапа билмирляр. Щара чапар
эедирся, ялибош гайыдыр, илхыны эюрдцм дейян олмур... Салащлы аьсаггаллары йыьышыб Аббас аьайа тясялли вермяйя эялирляр. Дили динъ дурмайан бамязя Хоъаоьлу зарафата салыб дейир:
- Аббас аьа, чох дейирдин ки, щцрриййят эялсин, халгым, миллятим айылсын. Бу
да сяня щцрриййят, сян арзу елядин, йаздын, о да эялди. Миллят айылды, сянин дя
илхыны оьурлады.
Аббас аьа дюзя билмяйиб:
- Хоъаоьлу, - дейир, - сящвин вар, бу, мян арзулайан щцрриййят дейил, бу дярябяйликдир. Мян щцрриййяти халгыма арзуламышдым, оьруйа, гулдура йох. Бу
щцрриййят дейил, гор-годух заманыды, оьру-гулдур яййамыдыр...
Кюнцл, алданма чярхя, бивяфадыр,
Иши даим онун ъюврц ъяфадыр.
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Мусават ордусунун забитляри: юн ъярэядя солдан прапоршик
К.Исмайылов, капитан Бащадыр бяй Вякилов, М.Садыгов,
подполковник Ъямшид хан Нахчывански, II ъярэядя саьдан 3ъц эенерал Мурад Эярай бяй Тлехас, капитан Мейдайев, 4ъц полковник Ширин бяй Кясямянли, 3-ъц капитан Щейдяр
Вязиров. 1919-ъу ил

Там артилерийа эенералы Яли аьа
Щаъы Исмайыл аьа оьлу Шыхлински
вя щяйат йолдашы Ниэар ханым
Мирзя Щцсейн гызы. 1909-ъу ил
Маэилйов шящяри.
2-ъи ъярэядя, солдан сцвари эенералы Щцсейн хан Нахчывански,
император II Никалай. Тялтиф олунмуш сцвари гвардийасынын
забитляри иля бирэя. Баранович шящ. 1914-ъц ил 25 октйабр

Полковник Вяли бяй Йадиэаров. 1930-cu ildə Polşa ordusunda xidmətdə olanda verilmiş vəsiqə.
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Порт-Артур, 2-ъи Даьыстан
алайынын дюйцшчцляри 1905-ъи ил
йанварын 14-дя Ландунгой
кянди уьрунда щцъума
кечяркян. Юндя командир
полковник Щцсейн хан
Нахчывански. Ряссам
В.Мазуровскинин йаьлы бойа
иля ишлянмиш ясяри.

Топограф-эенерал
Ибращим аьа Вякилов вя
аиля цзвляри. 1912-ъи ил
Тифлис шящяри.

Бакы, 1902-ъи ил Иран шащы Мцзяффярянддин Гаъар (1853-1907), 2-ъи ъярэядя солдан 5-ъи
полковник Щцсейн хан Нахчывански вя Бакы зийалылары.
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Эенерал Ибращим аьа Усубов вя
щяйат йолдашы Эювщяр ханым
(1885-1944)

1919-ъу ил. Щярбиййя назири
Сямяд бяй Мещмандаров

Эенерал Гайтабашынын
анасы Хядиъя ханым Яли
аьа гызы

Эенерал Ибращим аьа Усубов (1875-1920)
вя аиля цзвляри
Хядиъя ханым Мирзя Яли аьа гызы Гайтабашы вя
ювладлары. Саьдан 1-ъи эенерал Ябдцлщямид бяй
Гайтабашы ушаг вахты
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Эенерал Фиридун бяй Вязиров
(1850-1925) вя щяйат
йолдашы Зинаида Сялим гызы
Вязирова (Кричинскайа)

Эенерал Ибращим аьа Вякилов
(1853-1934)

Мяммяд Коханын гардашы оьлу
Паша Щясян оьлу Мащмудов
(1920-1944)

Солдан полковник Ширин бяй Кясямянли, щяйат йолдашы Гейсяр ханым вя гайны Давуд бяй
Кашыйев. 1916-ъы ил Тифлис шящяри. Шякил илк дяфя дяръ олунур.
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Солдан 1-ъи Илйа Идрис оьлу Османов, Шамхал Гулу
оьлу Гулуйев вя Сяид Щаъыкярим оьлу Шярифов.
Дилиъан, 1925-ъи ил

Саьдан 6-ъы эенерал Ясядулла бяй Йадиэаров
(1844-1901), 7-ъи эенерал
Фирудун бяй Вязиров. 1879-ъу ил

Солдан 1-ъи балаъа Ъямшид хан
Нахчывански, анасы Фярянтаъ ханым вя
Ещсан хан, Кялбалы хан. 1898-ъи ил.

Штабс-капитан Садыг бяй Йадиэаров
вя щяйат йолдашы Олга РуссийаКорчибашева. 1912-ъи ил

Эенерал Гамбай Вязировун щяйат
йолдашы Иззят ханым Гийасбяйли-Вязирова
(1903-1976)

Эенерал-лейтенант
Ъяфяргулу аьа Бакыханов (1799-1867)
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Тян ортада Сямяд аьа
Аьамалыоьлу, саьында
эенерал Гамбай
Вязиров, солда ися
Я.Гарайев, саьдан 2-ъи
ъярэядя 1-ъи эяляъяйин
эенералы, курсант
Щаъыбаба Зейналов.
1921-ъи ил.

1859-ъу ил, Петербург.
Саьдан профессор Мирзя
Казым бяй, Шейх Шамил, оьлу
Газы Мящяммяд, архада
Шамилин приставы полковник
Аполлон Руновски

21 йанвар 1936-ъы ил.
Азярбайъан нцмайяндя
щеййяти Кремлдя. Саьдан 3-ъц
ъярэядя 1-ъи Сямяд Вурьун,
архадан 4-ъц ъярэядя 1-ъи
эенерал Гамбай Вязиров,
комиссар Ъабир Ялийев,
полковник Сейфулла Мещдийев,
тяййарячи Лейла
Мяммядбяйова, Зцлейха
Сейидмяммядова, Сона
Нурийева, мцьянни Бцлбцл,
академик Мустафа бяй
Топчубашов, памбыгчы Бясти
Баьырова, Манйа Кяримова вя
башгалары.
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