«Ленкорань всегда был самым активным регионом Азербайджана.
Ленкoрань во всех временах дал вклад всесторонним развитием нашей страны.
Особенно в годы независимости, ленкоранцы играли большую роль в укрепление
Aзербайджанской государственности. Значение и развитие региона на нынешнее
время очевидно. И это большой вклад независимости государства.
Ильхам Алиев,
Президент Азербайджанской Республики
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ивя вдали от родины, человек
понимает все тонкости, своеобразные
черты и особенности своей отчизны.
Основу правдивости, чистоту и силу воли мы
получаем босоногим ребенком, бегающим
по каменным дорогам, ледяным родникам,
зеленым лесам и высоким горам Родины.
Только тогда он понимает и ясно видит.
По инициативе известного журналиста
Бахтияра Гусейнова, мы посвящаем этот
августовский номер журнала, живущим
вдали от родины азербайджанцам. Многие
соотечественники по воли судьбы скитались
по соседним странам. И прошли через лютый
холод, голодными, полуодетыми приобретали
заработки для безработных родных и близких.
Прошли многие годы, среди них есть люди,
которые достигли вершин, стали гордостью
не только своей родины, но и славой чужбины.
Один из них сын простого чаевода Сахиб
Казымов. Десятки лет, как он проживает в
России, в далеком Сибирском городе Сургуте
(Тюменской области). Однако, не смотря на это,
его сердце бьется по родному краю.
Отчизна Сахиба Казымова одно из теплых
мест. А место, где он работая поднимался по
трудовым ступенькам и делал свою карьеру,
была одной из самой холодной частью
земли. Может его согревало тепло родного
Ленькорана?! И поэтому он смог преодолеть
невыносимый холод Сургута.
Говорят, что люди, живущие неслыханной
красоты природы местности, бывает
жизнерадостными, гостеприимными и
справедливыми. Таким образом, тема нашего
номера журнала посвящается одним из южных
селений Ленькорани - Осакюдже. Жители этой
местности несут вышеуказанные характерные
черты.
Рамазан КАФАРЛЫ,

доктор филологических наук,
профессор
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ДАЛЕКО ОТ РОДИНЫ МЫ АЗЕРБАЙДЖАНЦЫ

Сахиб Казым оглы Казымов:

“Получаю силу от своей отчизны и от
святых, покоющиеся на родной земли...”

ЮЖНЫЙ ЖЕМЧУГ -

ЛЕНЬКОРАНЬ
Это Ленькорань
- райский уголок Азербайджана. Ленькорань
красив своей природой и людьми во
всем мире. Природная
красота отразилась на
людях.
Божий дар чарует
пришедших с различных стран света в этот
край. Куда не глянешь,
словно художественная
галерея, которую только
бог может продемонстрировать.
Сила бога в его создании. Здесь на каждой
частичке земли все
растет, даже на засоленной почьве. Ленькорань вырастила многих
знаменитостей - ученых,
адмиралов, генералов. Таких как: дважды

5
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«Все удачи современного Азербайджана связаны с именем
Гейдара Алиева. И чтобы выполнить все перспективные
вопросы, нужно продолжить его политику. Эта нужна
Азербайджану и сегодня, и завтра».
Ильхам Алиев,
Президент Азербайджанской республики
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ЗАКАТ СОЛНЦА В ЛЕНЬКОРАНЕ
Герой Советского Союза,
генерал-майор гвардейской танковой армии,
легендарный полководец
Гази Асланов и храбрый
снайпер, герой Великой
Отечественной войны Балоглан Аббасов... Отвага
героев Ленкорана никогда
не забудется!
Талышский край. Именно по этой земле прошел
великий Шах Исмаил своей красноголовой армией.
Первый министр обороны
Азербайджана, талантливый полководец, генерал
Самед бек Мехмандаров,
заложил свою военную
карьеру в Ленькарани.
Выпускники Московской
Вышей Военной Академии
им. Фрунзе, генералы,
Задир Рзаев и Фикрет
Мамедов, погибщие в
самом начале Великой
Отечественной войны,
были родом из Ленькорани. Ураженцев Ленькорани
можно встретить в любом
уголке России и зарубежных странах. Где бы они
не жили, главное для них,
достойно отдать свой долг
родине.
Ленькорань чудесный край!!!

www.caucasustour.az
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Сахиб Казымов:
«Я азербайджанец! Внук великого Бабека, Джаваншира, Шах Исмаила Хатаи, Гази
Асланова… Я никогда не запятнаю честь и славу своего народа».
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Ленькорань - родина зеленого чая в Азербайджане

www.caucasustour.az
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Ленькорань вырастила многих знаменитостей - ученых, адмиралов, генералов.
Таких как: дважды Герой Советского
Союза, генерал-майор гвардейской танковой армии, легендарный полководец
Гази Асланов и храбрый снайпер, герой
Великой Отечественной войны Балоглан
Аббасов... Отвага героев Ленкорана никогда не забудется!

10
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Сахиб Казымов, не в какой части мира не наблюдал чувство, сильнее любви к Родине.
Где бы он ни был, его всегда тянуло в свой родной Ленькорань - в деревню Осакюдже.

www.caucasustour.az
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ЛЕНЬКОРАНЬ - ВЧЕРА И СЕГОДНЯ
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Osakücə Lənkəranın ən abad və füsunkar təbiətə malik olan kəndlərdən biridir.

ОТЧИЙ КРАЙ

ОСАКЮДЖЕ
Бахтияр ГУСЕЙНОВ,

Эколог-журналист, член
Союза Журналистов
Азербайджана, лауреат
премии «Золотое перо»

14

В этих краях, куда
бы ты не пошел –
все дороги ведут в
бесконечную красоту.
Я буду вашим
проводником в одну из
этих дорог. Дорога эта
ведет в сказочное село
Осакюдже.
Село это, одно из
самых благоустроенных,
с экзотический
природой селение
Ленькорана. С трех
сторон оно окружено
высокими горами.
Древневековые
Талышские горы еще
больше подчеркивает
пейзажи этих

027 • QAFQAZ + • avqust 2011

местностей.
Осакюдже находится
западнее от центра
района на 17 км. Левее
находится село Вильван.
Рядом проходит шоссе
Ленькоран-Борадигах.
С севера граничит с
селом Памбаги, а с
востока село Татова. В
территориальную основу
входит как Осакюдже,
так и селении Татова,
Синовли, Моложа и
Памбаги. Как написано,
в книге «Ленькорань:
энциклопедические
информации»,
территория 155 га, 107
га годная земледелию.
Общее население этих
сел составляет более 4
тысяч 700 человек.
Население сел
очень трудолюбивые и
гостеприимные.

ВВЭТИХ
ЭТИХКРАЯХ
КРАЯХКУДА
КУДАБЫ
БЫНЕ
НЕИДТИ
ИДТИ––
ВСЕ
ВСЕДОРОГИ
ДОРОГИВЕДУТ
ВЕДУТВВБЕСКОНЕЧНУЮ
БЕСКОНЕЧНУЮКРАСОТУ
КРАСОТУ
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В ЭТИХ КРАЯХ КУДА БЫ НЕ ИДТИ – ВСЕ ДОРОГИ ВЕДУТ В БЕСКОНЕЧНУЮ КРАСОТУ
Сахиб Казымов много путешествовал. Где бы он не был, не потерял свою национальную
гордость. Всегда вспоминал свою «Страну Огней» - Азербайджан. Он помнил свой народ и
гениальных личностей.

16
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OSAKÜCƏM YURDUM MƏNİM
Kənd Lənkəran şəhərinin
17 km.-də yerləşir. Ümimi
ərazi üzrə əhalinin sayı - 4600
nəfərdir. Qadınlar 50.2 faiz,
kişilər isə 49.2 faiz təşkil
edir. Yaşayış məntəqəsi üzrə
seçicilərin sayı 2400 nəfərdir.
Əhalinin əsas məşğuliyyəti
çayçılıq, əkinçilik, maldarlıq və
bağçılıqdır, sahələrdə sitrus
bitkiləri yetişdirilir. Kənddə
üç secki məntəqəsi, 4 orta
məktəb, 4 kənd kitabxanası,
3 kənd klubu, 1 mədəniyyət
evi, 2 yeməkxana, 4 feldşermama məntəqəsi, 1 həkim
ambulatoriyası, 3 çayxana,
1 uşaq bağçası və müxtəlif
ticarət mallarının satışı ilə
məşğul olan 12 ticarət obyekti
fəaliyyət göstərir.

ПРЕЛЕСТИ ОСАКЮДЖИ
www.caucasustour.az
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ПРЕЛЕСТИ ОСАКЮДЖИ
Чистый воздух, прозрачная, ледяная вода, экзотическая природа всегда привлекала внимание
Сахиба Казымова. Льющиеся водопады из горных вершин, загадочный шепот листьев, будто
лелеяли его материнской любовью.

18
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ЧУДЕСА МАТЕРИ ПРИРОДЫ

www.caucasustour.az
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ПРЕЛЕСТИ ОСАКЮДЖИ
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В ЭТИХ КРАЯХ КУДА БЫ НЕ ИДТИ –
ВСЕ ДОРОГИ ВЕДУТ В БЕСКОНЕЧНУЮ КРАСОТУ
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ЧУДЕСА МАТЕРИ ПРИРОДЫ

www.caucasustour.az
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ЧУДЕСА МАТЕРИ ПРИРОДЫ
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ЧУДЕСА МАТЕРИ ПРИРОДЫ

www.caucasustour.az
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YURDA GƏLƏN GÖRƏR
В ЭТИХ КРАЯХ КУДА БЫ НЕ ИДТИ –
ВСЕ ДОРОГИ ВЕДУТ В БЕСКОНЕЧНУЮ КРАСОТУ

У Сахиба Казымова есть своя вершина. Ни каждому удается подняться на эту вершину. Это
вершина - человечность, правдивость и честность! Что бы дойти до этой вершины, нужно в
первую очередь, быть сыном своего народа!..

26

ЧУДЕСА МАТЕРИ ПРИРОДЫ
27
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Сахиб Казымов не представляет себе край
священнее своей родины. Куда бы не уезжал,
он нес в своем сердце Азербайджан.

28
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Дружеские встечи в Осакюдже

www.caucasustour.az
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Сахиб Казымов, не в какой части мира не
наблюдал чувство, сильнее любви к Родине. Где
бы он ни был, его всегда тянуло в свой родной
Ленькорань - в деревню Осакюдже. Чистый воздух,
прозрачная, ледяная вода, экзотическая природа
всегда привлекала внимание Сахиба Казымова.
Льющиеся водопады из горных вершин, загадочный
шепот листьев, будто лелеяли его материнской
любовью.
Сахиб Казымов не представляет себе край
священнее своей родины. Куда бы не уезжал, он нес
в своем сердце Азербайджан.
Сахиб Казымов много путешествовал. Где
бы он не был, не потерял свою национальную
гордость. Всегда вспоминал свою «Страну Огней»
- Азербайджан. Он помнил свой народ и гениальных
личностей.
Он встречаясь с людьми другой национальности,
затрагивал главный вопрос, который волнует
азербайджанцев во всем мире - Нагорный Карабах.
Он призывает не забыват геноцит, который
усекоили армянские дашнаки в село Ходжалы.
У Сахиба Казымова есть своя вершина. Ни
каждому удается подняться на эту вершину. Это
вершина - человечность, правдивость и честность!
Что бы дойти до этой вершины, нужно в первую
очередь, быть сыном своего народа!.. Сердце
Сахиба бьется любовью к своей Родине. У него одна
большая мечта, - что бы азербайджанский флаг
возвышался в Нагорном Карабахе...

ЛЮБОВЬ
К РОДИНЕ

Нигяр Гусейнова: «Сахиб Казымович, когда же
золотая рыбка попадет в мою удочку?..»
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Сахиб Казымов:
«Без труда - не вынешь рыбку из пруда...»

www.caucasustour.az
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ЧУДЕСА МАТЬ - ПРИРОДЫ
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Atalar demişkən, ot kökü üstündə bitər.
Sahib Kazımov doğma yurd-yuvasını, qohumlarını, dost-tanışlarını unutmayıb. Hər
dəfə doğma Osakücəyə gələndə onların hamısına baş çəkir, hal-əhval tutur, dərdinə,
sevincinə şərik olur.

İLK ADDIMLAR,
İLK UĞURLAR
32

Bir dəfə o, üzünü atasına tutaraq dedi:
- Ata, şükür Allaha, indi vəziyyət
yaxşıdır, çətinlikdən çıxmışıq. Uşaqlar
böyüyüblər. İstəyirəm səni Həcc ziyarətinə
göndərim. Məsləhətin nədir?
- Oğul, - Kazım kişi dedi, - Sözüm yoxdur. Allah-taala buyurur ki, imkanı olan
hər kəs Həcc ziyarətinə getməlidir. Amma
səhhətim buna imkan vermir. Fikirləşirəm
ki, kəndimizdə maddi cəhətdən korluq
çəkən, aztəminatlı şəhid ailələri var. Bəlkə
onlara kömək edəsən...
- Sözünüz mənim üçün qanundur, ata! deyə Sahib atasının boynunu qucaqladı.
Atası ilə bu söhbətdən sonra Sahibin
xeyriyyəçilik fəaliyyəti başlandı. Hər dəfə
Rusiyadan kəndə gələndə bir xeyirxah iz
qoyurdu. Aztəminatlı və şəhid ailələrinə
yardım göstərir, kəndin bəzi problemlərini
həll etməyə çalışırdı.
Vətən qarşısında borclarını yerinə
yetirərkən Qarabağ uğrunda həlak olanlar
arasında Osakücə kəndinin də gənc, igid
oğullarının adı hörmətlə çəkilir. Dünyadan nakam getmiş şəhid balalarımızın ölən
vaxtı deyildi. Bəylik paltarı geyinmək onlara nəsib olmadı. Anaların, nişanlı qızların
göz yaşları hələ qurumayıb. Düşmənlə üzüzə gələn, düşmən həmlələrindən qorxmadan, torpağın, Vətənin qeyrətini çəkən igid
övladlarımızın xatirəsi həmişə əziz tutulur.
Anası Fatimə xanımı vaxtsız itirən Sahib ürəyində uzun illərdi ki, bir ana nisgili yaşayırdı. Sonralar bu nisgilə Qarabağ
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döyüşlərində kəndin şəhid oğullarının nisgili də
qatılmışdı. Elə buna görə də Sahibin Osakücə
kəndinə növbəti gəlişi Şəhidlər kompleksinin tikintisi ilə nəticələndi.
Sahib məhz belə zəhmətkeş, halal bir ailədə
dünyaya göz açmışdır. Osakücə kənd orta
məktəbini bitirdikdən sonra hərbi xidmətdə
olub. Sonra Bakı Sovet Ticarəti Texnikumunda təhsilini davam etdirib. Əmək fəaliyyətinə

www.caucasustour.az

böyük bir ticarət obyektində başlayıb. Harada
işləməsindən, yaşamasından asılı olmayaraq yaddaşlarda özünün yüksək mənəvi keyfiyyətləri ilə
dərin izlər qoyan Sahib Kazımov 1983-cü ildən
həyatını Rusiya ilə bağlayır. Tümen vilayətinin
Surqut şəhərinə gedir, orada məskunlaşır. Qısa
müddət ərzində kommersiya fəaliyyətinə başlayır. Burada həm özünə normal həyat qurur, həm
də ailə qayğılarında atası Kazıma kömək edir...
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HƏR KƏSİN
ÖZ ZİRVƏSİ VAR

При постройки сельской мечети была большая
финансовая поддержка со стороны Сахиба
Казымова. Возвращаясь на свою родину, он
посещает святые места и поклоняется святыням.

Xeyirxahlıq babalardan qalıb. Sahibin soy-kökü
də həmişə xalqımızın, insanlığın ən gözəl mənəvi
keyfiyyəti olan bu nəcib adət-ənənədən qaynaqlanıb. Elə buna görə də Sahib özü də belə sağlam kök
üzərində boy atıb. Və xeyriyyəçiliyi özünə həyat meyarı seçib. Kiməsə kömək edəndə, birinin əlindən tutub qaldıranda düşünmür ki, mən filankəsə hörmət
etdim, ehtiram göstərdim. Kömək, qayğı göstərdiyi
adamın kimliyi onun üçün əsas deyil. Sahib üçün
Allahın yaratdığı varlıq, dahi Nizaminin dediyi kimi,
dünyanın əşrəfi insan var. Osakücədə kəndara
yollarını, Tanrının evi olan məscidi təmir edəndə
də o, məhz bu cür düşünb. Hər dəfə məhərrəmlik
mərasimlərində ehsan verəndə, aztəminatlı ailələrə
kömək edəndə, kimin üçünsə müəyyən bir problemi
həll edəndə – bunu müqəddəs insanlıq borcu sayır.
Sahib Kazımov bəlkə də dünyanın çox yerini
gəzib, dolaşıb. Harada olmasından asılı olmayaraq,
öz azərbaycanlı qürurunu itirməyib. Həmişə Odlar
yurdu Azərbaycanı, dahi şəxsiyyətlər yetirən xalqını
xatırlayıb. Dahilərin öz doğma Azərbaycana, xalqına
necə bağlı olduğunu yada salıb, dilə gətirib. Odur ki,
müxtəlif millətlərin nümayəndələri ilə görüşəndə iftixar hissi ilə deyir:
-Mən azərbaycanlıyam! Ulu Babəkin, Cavanşirin, Xətainin, Həzi Aslanovun… nəvəsiyəm. Xalqımın, Vətənimin şərəf və ləyaqətinə kölgə salmağa
haqqım yoxdur. Çünki Vətən məhəbbəti ürəyimə
ana südü ilə axıb…
Halbuki Sahib doyunca ana nəvazişini görməyib.
Ana laylasıyla yuxuya gedib, bu laylay ilə oyanmayıb.
Hələ üç yaşında ikən anası Fatimə xanımı itirib.
34
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Сахиб Казымов очень рано остался сиратой. В памяти погибших на войне за
отечество, он соорудил мемориал героям села Осакюдже.

İndi hər dəfə kəndə gələndə ilk dəfə kənd qəbirstanlığında uyuyan anasına
baş çəkir. Elə bil dünyasını vaxtsız dəyişən anasına layiqli bir övlad kimi
hesabat verir: “Ana, bağışla məni, bəlkə də sənə layiq bir oğul olmadım.
Lakin mənə verdiyin südlə yaşa doldum, böyüdüm. Xalqa gərəkli bir övlad
oldum. İndi səni tez-tez yuxularımda görürəm. Hiss edirəm ki, məndən
ötrü çox narahatsan. Elə ağır cərrahiyyə əməliyyatına düşəndə də ilk əvvəl
yuxumda səni gördüm. Məni əmin etdin ki, oğul, sağalacaqsan, ruhum sənə
kömək olar. Belə də oldu. Kəndə gəlib ehsan da verdim, o ehsanda cismən
olmasan da, ruhən mənimlə idin…”
Sahib Kazımovu dünyanın heç bir yerində Vətən məhəbbəti, Vətən eşqindən
güclü qüvvə müşayət etməyib. Harada olursa-olsun, yenə doğma Azərbaycana,
subtropiklər diyarı Lənkərana, dünyaya göz açdığı Osakücəyə tələsib. Doğma
yurdun şəffaf ab-havası, füsunkar təbiəti həmişə onun diqqətini çəkib. Dağlardan tökülən şəlalər, yarpaqların sirli pıçıltıları ona müqəddəs ana laylası
təsirini bağışlayıb. Hər dəfə kəndə gələndə uşaqlıq xatirələrinə dalır. Əlbəttə,
o dövrlərdə gördüklərini indi çoxunu görə bilmir. Çünki böyük dəyişikliklərin
şahidi olur.
Sahib Kazımov Vətəndən müqəddəs bir məkan təsəvvürünə gətirə bilmir.
Əslində Sahib getdiyi bütün yerlərə qəlbində Azərbaycanı da aparırdı. Görüşdüyü, söhbət etdiyi bütün adamlarla Qarabağ dərdini, Qarabağ niskilini, Qarabağ
həqiqətlərini, Kəlbəcər fəryadını, Şuşa harayını, əsrin ən böyük faciəsini Xocalı
soyqırımını bölüşür, onlara əsil həqiqətləri çatdırır. Azərbaycan tarixini onların
qarşısına bir daha güclü, məntiqi biliklə, bacarığı ilə canlandırır.
Sinəsində müqəddəs Vətən məhəbbəti ilə çıpınan ürəyində həmişəki kimi
nəcib xoş arzular yatır. Yeganə arzusu budur ki, Dağlıq Qarabağın üzərində
tezliklə üçrəngli Azərbaycan bayrağı dalğalansın.
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SAHIBIN

В трехлетнем возрасте Сахиб
Казымов потерял свою мать.
Он нуждался в материнской
опеке и в ласки. Каждый раз
приезжая в свое село , он
сначала посещает могилу
своей матери Фатма ханум.

ANASIZ DÜNYASI
Peyğəmbər səlavatüllah buyurur ki,
«Cənnət anaların ayağı altındadır.» Çünki
ana öz müqəddəsliyi ilə bütün varlıqlardan
yüksəkdə durur.
«Süddən yarımayan» ifadəsi sanki daha
çox Sahibin tale yazısıdır. Üç yaşından anasız qalan Sahib illər boyu bu ağrını daşıyıb
içində:
Ana birdir,
Ana pirdir,
Ömru boyu möcüzədir,
Ömru boyu Ana sirdir.
Amma göz dolusu görmədiyi anası
Fatiməni kipriklərinin ucunda bu yaşınacan
əziz-təbərrik kimi özündə yaşadan Sahib
hər yerdə bu adı daşıyan insanlara şəfqət
göstərib.
Sanki öz anasının ruhuna dualar oxuyurmuş kimi, hər əməlini saleh etməklə... Şəhid
analarının ürəyi sözlə doludur. Hamı Sahibə
minnətdarlığını bildirir, ona xeyirxah işlərində
uğurlar diləyir.
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Kaзым киши и Фатима ханум
Kaзым киши в сельской мечете
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Сахиб Казымов: «Даже очень жаркую погоду, выпивая воду из
колодьца со двора мечети, я словно заново возрождаюсь».
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СВИДЕТЕЛЬ
ИСТОРИИ
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В

осемьсотлетнее дубовое
дерево стал свидетелем
всей истории села Осакюджи.
Очевидно, под тенью этого могущего
дуба отдыхали великий Шах Исмаил,
Шах Тахмасиб и Шах Аббас.
Возвышаясь в небеса, он восемь
веков гордо стоит. Глядя на вершину
дерева у человека темнеет в глазах.
Странно то что, на корнях дуба
маленькие ростки инжира. Словно,
малец бросает вызов гиганту. Вокруг
старого дуба можно встретить
несколько молодых «железных»
деревьев. Во вря Великой
Отечественной войны из железного
дерева строили самолеты и корабли.
Сахиб Казымов со своими друзьями посещает могилу своего
учителя истории Гаджигусейна Ханвердиева.
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DÜŞÜNCƏLƏR

Poeziya

Bəxtiyar Hüseynov

ELLƏRİN İŞIQLI BİR SAHİBİ VAR
(Poema)

В поэме «У этого
населения есть один светлый
хозяин» описывается жизнь
и всестороннее действие
предпринимателя Осакюджинца
Сахиба Казымова. Молодой поэтжурналист Бахтияр Гусейнов
очень интересно рассказывает
горькое детство (он потерял мать
с трех лет), юношеские годы, его
жизнь в России, в городе Сургут.
Сахиб Казымов, в молодые годы, по
воле судьбы, попадает из родного,
теплого Ленькорана в холодный,
морозный Сибирь. Не смотря на
трудности, он достигает больших
успехов, как в жизни, так и в труде.

Gəlin sizə deyim, Osakücədə,
Sahib Kazım oğlu, bir ər yaşayır.
Təmiz əqidəylə, təmiz ad ilə
Kəndin şərəfini, şan şöhrətini,
Öz büllur qəlbində Sahib daşıyır.
Özü Rusiyada, Surqutda olur,
Canında bu yurdun havası, suyu.
Təmiz məhəbbətlə, təmiz eşq ilə
Unutmaz yurdunu heç ömrü boyu,
Hələ uşaqlıqdan sevib əməyi,
Atası Kazımla bağ pelləyib o.
Bulaqlardan axan zümrüd sularla,
Ağaca su verib, bağ selləyib o.
Anasız qalsa da kiçik yaşından,
Kənddə uşaqlarla boy atdı Sahib.
Qoy deyim bu başdan,
		
məhəbbətiylə
Ana şərəfini ucaltdı Sahib.
Məktəbdə dərslərdən əla alardı,
Sahibi müəllimlər sevərdi belə.
Məktəb işlərində, el şənliyində
Sahib çalışardı böyük həvəslə.
Böyüdü, kişilik yaşına çatdı,
Arzular sığmadı yaşına onun.
Böyük işlər görmək Osakücəyçün,
Rahatlıq vermədi başına onun.
***
Getdi Rusiyaya, sahibkar oldu,
Ancaq kəndlərini heç unutmadı.
Çoxlu təmtaraqlar, şöhrət görsə də
Öz doğma yurdunu, ucuz tutmadı.
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Atasıyla tez-tez görüşdü kənddə,
Doğma ocağını etdi ziyarət.
Şöhrətə çatdıqca eldə, obada,
Sahibə arxadı təmiz məhəbbət.
Düşündü, vəsait varsa əlində,
Niyə ziyarətə getməsin Həccə!?!
Bütün duyğusuyla, əqidəsiylə,
Gedib, əzizləyib öpməsin Həcci?!
Fikrini ataya söylədi Sahib
Kazım fikrə getdi, xəyala daldı.
Haçandan haçana baxdı oğluna,
Sözlər ürəyindən belə ucaldı:

Qədir də, Mahir də, Mail kənarda
Sanki abidəyə baxıb dururdu.
Sahib həyacanla oyandı bu vaxt,
Onu sarsıtmışdı bu yuxu yaman
Şəhidlərin ruhu agah olurdu,
Burda abidənin ucalmasından.
***
Çox gərgin işlədi Sahib həmişə
Arada ürəyi bir az ağrıdı.
Ürəklə zarafat eləmək olmaz.
Dərdləri çəkmək də axı, ağırdı.

–Fikrin çox yaxşıdır, müqəddəsləri,
İmanı olanlar, eşqi olanlar,
Həccə-ziyarətə mütləqdi getsin…

Sahib anasını gördü yuxuda,
Bir az kədərliydi, bir az da dalğın.
Dedi: – Oğul bala,
		
qorxma həkimdən,
Nə desə əməl et, yox olar ağrın.

Kazım bu sözləri deyəndə, Sahib
Ataya diqqətlə qulaq asırdı.
Atası nə desə, o da şübhəsiz
Burda tapşırığa şəksiz hazırdı!

Bitdi əməliyyat, çəkildi ölüm,
Ananın dediyi həyat işığı.
Beləcə sevinclə o gətirmişdi,
İşıqlı dünyaya neçə uşağı.

Kazım söylədi ki, şəriət də var,
Kim ki, öz yerində, öz kəndlərində,
Yol çəksə, iş görsə,onun savabı
Həcci ziyarətə bərabər olar.
Kasıba əl tutmaq, köməklik etmək
Dünyada ömürlük işığı qalar.

Allaha məhəbbət, dinə sədaqət,
Ananın südüylə keçmişdi ona.
Sahib üç yaşında olanda o vaxt
Həyata əlvida demişdi ana.

Sahib atasıyla qərara aldı,
Şəhid oğullara abidə qoyaq!
Bütün şəhidlər işıqlı, ruhu,
Daim abidədə qoy olsun oyaq!
Abidə ucaltmaq xeyirxah işdir,
Qoy şəhid ruhları uyusun rahat!
Ölən igidləri yada salmasaq,
Bizi bağışlamaz bu nurlu həyat!
Uşaqlar boy atır, gənclər yetişir,
Abidə nəsihət, abidə-məktəb.
Vətən məhəbbəti coşsun ürəkdə,
Vətəndaş yetişsin, bax,
		
budur məktəb!
Bütün kənd yığışdı, işə başladı,
Sahibin üzündə sevinc gülürdü.
Oğlu şəhid olmuş valideynlərin,
Üzündən, gözündən nur tökülürdü.
Gecə yuxusunda Sahib Kamili,
İdrakı, Rövşəni, Muradı gördü.

Böyüdü, boy atdı Osakücədə,
Ana, məhəbbəti qəlbində işıq.
Sahib fərasəti, cəsarətiylə
Kənddə yaşıdlara oldu yaraşıq.
Qurtardı məktəbi, təhsil də aldı,
Tale onu alıb Surquta gəldi.
Kökünü, soyunu itirmədi o,
Sahib öz kökündən tapdı təsəlli.
Biznes sahəsində ucaldıqca o,
Xeyriyyəçi olmaq eşqi çoxaldı.
Axı, kəndlərindən, neçə kasıbdan
Burda, Surqutda da nigaran qaldı?
Hamı sevinirdi öz Sahibiylə
Kənddən fərasətli oğul çıxıbdı!
Öz ağlı, kamalı, fərasətiylə
Ətaləti vurub, yerə yıxıbdı!
Vaxt tapdı gəzməyə gəldi kəndini,
Bu yerlər nə qədər
		
doğma, mehriban.
Uzaq Surqutda da bir məhəbbətlə
Kəndi düşünürdü, kəndini hər an.
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Zümrüd bulaqları unutmadı o,
Palıd pıçıltısı çıxmırdı yaddan.
Qəlbində həmişə
		
sonsuz məhəbbət
Burda dərs almışdı
		
Sahib həyatdan.
Fikrində, qəlbində Osakücəni
Sevgi, məhəbbətlə gəzdirirdi o.
Ona yad görünən bəd fikirləri
Atıb bir tərəfə bezdirirdi o.
Qürbətdə olanda Vətən də bizə
Uzaq planet tək şirin görunür.
Əlçatmaz,ünyetməz bir ujalıqdan
Ürəklər həsrətdən çənə bürünür.
Sahibin qəlbində məhəbbət, sevgi
Bu çən, dumana qalib gəlirdi.
Öz ata yurdunu, doğma Vətəni
Böyük məhəbbətlə
		
sevdikcə Sahib,
Ellərin qəlbində o ucalırdı…
***
Osakücə kəndidir
Vətənin bir nöqtəsi.
Burda özünü tapıb
İlahinin diqtəsi.
Bu kənddən yollar gedir,
Bu kəndə yollar gəlir.
Qızları gəlin gedir,
Yolla oğullar gəlir.
Dağa baş alar yollar,
Zirvəyə gedir yollar.
Zirvəyə qalxa-qalxa
Ulduz olur oğullar.
Osakücə yoludur
Sahibin tutduğu yol.
Bu yolların qarı var
İşıqları daha bol.
Dünyanın hər yerinə
Bu kənddən yollar gedir.
Bu yolu mərd başlayan
Gözəl bir oğul gedir.
Gələcəyə gedir o,
Bu gündən salam deyir.
Başlanan bu yol özü
Elə xeyirdi xeyir.
Bu yolla gedənlərə
Analar su səpirlər
Yolu uğurlu olsun.
Günəş şəfəqləri də
Qoy axıb qəlbə dolsun.
Başlanan bu yolu sən,
Sən üzüağ vur başa.
Səni sevən ellərdə,
Həmişə Sahib yaşa!
www.caucasustour.az

***
Ömür gün yoldaşlığı
Ləyaqətli həyatdır.
Bəyzadəylə Sahibin
Ömür-gün yoldaşlığı
Özü bir kainatdır.
Ailəni çiynində
Daşısa Sahib özü.
Evə istilik yayır,
Evə işıq çiləyir
Bəyzadənin hər sözü.
Biri yığır gətirir,
Biri yaradır, qurur.
– Biri ev işlərində,
İşi sahmana salır.
Biri çöldə inamla
Şöhrətini ujaldır.
Ana olub hər zaman
Ailənin beşiyi.
Sahib halal zəhmətlə
Çöldən çəkir keşiyi.
Ömür-gün yoldaşlığı
Bir dövlətə bənzəyir.
Bəyzadə məhəbbətlə
Bu ocağı bəzəyir.
Anar, Naidə bala
Bu ojaqdan güj alıb.
Ana məhəbbətiylə,
Ata nəsihətiylə
Gül balalar ucalıb.
Beləjə davam edir
Ailədə ömür, gün.
Sahib Bəyzadə ilə
Uşaqlara həsr edib
Özlərini büs-bütün!
***
Kazımın bu məskəni
Halallıq ocağıdır.
Peyğəmbər nəfəsi var,
Bu yurddan, bu ocaqdan
Pöhrələnib uşaqlar.
Peyğəmbər övladıdır
Üzü nurlu bu Kazım.
Allah izin verdi ki,
Ona bu şeiri yazım.
Bərəkət var ocaqda.
Ürəklərə nur düşür.
Hər övladın payına
Nurlu bir ömür düşür.
Sahib yola düşəndə
Su səpildi dalınca.
Ata hər gün yuxuda
Gördü Sahib balanı,
Ondan məktub alınca,
Uşaqların hamısı
Ocaq kim nurludur.
Bu ocaq işığıdır
Hər işi uğurludur.
Hər dəfə Sahibini

Göndərəndə Surquta,
Quran altdan keçirər,
Quran suyu içirər
Öz işıqlı oğluna
Kazım o müdrik ata!
Nur yayılsın yoluna.
Kazımın ocağında
Gecə-gündüz nur olur.
Allah verdiyi ömür,
Bu müqəddəs ocaqda
Həmişə uğur olur!..
***
Sahib üç yaşda idi,
İtirdi anasını
İtirdi işıq dolu
Mənəvi dünyasını.
Bu ocağın işığı
Öz nuruyla yaşatdı
Anasız bir uşağı,
Ocaq sahibi haqdır,
Sahibə məhəbbətlə
Öyrətdi yaşamağı.
Hər gecə yuxusunda
Görərdi anasını,
İşıqlı dünyasını.
Ana eşqi heç zaman
Çıxmamışdı yadından.
Ana da doymamışdı
Öz şirin övladından.
Odur Sahib həmişə
Anasını anırdı.
Onsuz qaldığı üçün,
Bu kədərdən yanırdı.
Hətta xəstələnəndə
Anasını yuxuda
Gördü, oxşadı onu,
O həyatda anladı
Ananın nə olduğunu.
Duydu ki, heç bir insan
Anaya əvəz olmaz.
Hamı oğlum söyləyər,
Hamı da əzizləyər
Doğma anası olmaz!
Əvəzsizdir analar,
Müqəddəsdir analar!
***
Çoxlu dostları vardır
Sahibin bu dünyada.
Sevinir, fəxr eləyir
Onlar düşəndə yada.
Aydəmir, Musa, Şahin.
Söykənməyə, durmağa
Hərəsi bir sütundur.
Şəmsəddin, neçə dostun
Söhbəti, danışığı
Kişi kimi bütövdür.
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Hamını çox istəyir
Sahib öz canı kimi,
Təmiz vicdanı kimi.
Sahib anlayır, duyur
Dost arxadır, dost dayaq.
Hətta elə dost var ki,
Hünəri olur bayraq.
Dostlardan söz düşəndə
Sahibin üzü gülür.
Fərəhdən və şadlıqdan,
Üzündən nur tökülür,
Balaca əl eləsə
Dostlar köməyə gələr.
Dostluq elə qaladır
Düşmən bağrını dələr.
Vətəndən uzaqlarda
Etibarlı dost tapmaq
Sanma ki, asan olur.
Belə dostluq sınanır.
Çətində, dar ayaqda
Düşməni kəsən olur.
Dostluq alınmaz qala, –
Əsrlərdən bu hikmət
Babalardan yadigar.
Sahibin etibarlı
Belə çox dostları var!
***
Surqutda, uzaqlarda
Bir dostumuz yaşayır,
Azərbaycan adını,
Osakücə adını,
Lənkəran şöhrətini,
Ləyaqətlə daşıyır!
Vətənin bir parçası
Surqutda məskən salıb.
Sahib Kazım oğludur,
Osakücədən güc alıb
Öz elini yaşadır,
Vətəndən uzaqlarda.
Bir cəsarət oyadır
Gənjlərdə, uşaqlarda.
Sahib xalqına layiq
İşlər görür həyatda.
Sahib Kazım oğlunun
Şöhrəti də yayılıb.
Surqutda belə hətta.
Vətəndən uzaqlarda
Vətənin bir parçası
Yaşayır məhəbbətlə.
Yaşayır sədaqətlə.
Hamı da razı qalır
Bu oğlanın dilindən,
Azərbaycan elindən.
Surqutda sevilirsə
Sahib öz əməliylə,
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Poeziya

Sahib öz əməyiylə.
Demək Vətən sevilir,
Vətən əziz bilinir,
Özünün parçasıyla.
Sanki rəssam yaradıb
Vətənin bir tikəsin
Ecazkar fırçasıyla!
Lənkəran, Sinovli kəndi,
May, 2011-ci il

İNANIRAM
Dostum, xeyriyyəçi, gənclik
illərindən tanıdığım Sahib
Kazım oğlu Kazımova
məhəbbətlə
Məhəbbətin qəlbimdə,
Hələ gənclik çağından
Yuva qurub özünə
Yalansız, iftirasız
Təmiz kişi sözünə.
Sən dostların içində
Ləyaqətli oğulsan,
Sədaqətli oğulsan.
Dosta canyandıransan,
Öz yurdunu sevənsən,
Öz kəndinə vurğunsan.
Bizim bulaqlar kimi
Sən şəffafsan, durğunsan.
Kişilik məktəbidir
Keçdiyin ömür yolu
Sən öz səxavətinlə
Verirsən, xəcləyirsən
Xalqın yolunda pulu.
Odur səni xalq sevir,
Sənə öz oğlum deyir.
Ona görə, ay Sahib,
Səni tapıbdır xeyir.
Məhəbbətin qəlbimdə
Həmişə olubdur dağ,
İnanıram Sahib də,
Öz xalqının yanında
İllər keçdikcə daim
Olacaqdır üzü ağ!!!
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ОЧАГ, ПРИОБРЕТЕННЫЙ

ЧЕСТНЫМ ПУТЕМ

Казым Кулу оглы Кулиев родился 1932 году. Трудовую
деятельность начинал в сельских учреждениях. 1955-1956
годы прошел военную службу в Венгерии. После службы 40
лет работал в родном селе чаеводом. Казым Кулиев честным
трудом и добрыми делами возвысил имя села Осакюджи.
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YURDA GƏLƏN GÖRƏR

Məskən

ПОГИБШИЕ В КАРАБАХСКОЙ БИТВЕ,
В АДМИНИСТРАТИВНОМ–ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ОКРУГЕ ОСАКЮДЖЕ
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№
п.п.

Фамилия, имя,
отчество

Дата
рождения

Дата и место
гбели

Место
похорон

1

Гусейнов Идрак
Агамоглан оглы

08.04 1974

19.01.1993
р-н Агдаре,
с. Сырхаванд

19.01.1993
с. Oсакюдже

2

Kaзымов Камиль
Казым оглы

10.08 1975

09.01.1994
р-н Агдаре

10.01.1994
с. Oсакюдже

3

Kaзымов Ровшан
Агамир оглы

12.09 1974

25.01.1994
стор. Тартар, р-н
Агдаре

Пропал безвести

4

Рзаев Мурад
Гейбат оглы

01.10 1975

06.05.1994
р-н Агдаре

07.06.1994
с. Oсакюдже

5

Шукюров Джамал
Гусейн оглы

09.01 1961

11.04.1994
р-н Агдаре, с.
Джамилли

14.04.1996
с. Oсакюдже

6

Гусейнов Кадыр
Алибала оглы

11.07 1973

30.03.1996
р-н Агдаре, с.
Tазакенд

01.04.1996
с. Моложа

7

Фарзуллаев Абулфат
Oрудж оглы

11.02 1973

1993
р-н Агдаре

Пропал безвести

8

Фарзуллаев Maхир
Рамазан оглы

1974

17.04.1994

Пропал безвести

9

Рзаев Маил
Сурет оглы

1980

26.12.1999
р-н Aгдам

с. Синовли
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ОСТАВШИЕСЯ БЕЗ СЫНОВЕЙ - МАТЕРИ

Что говорят, матери, которые, остались без сыновей, о Сахибе Казымове…

М

ирниса Казымова:
«Я благодарна Сахибу, что он
поставил памятник односельчанам,
погибшим на войне в Карабахе. Я
тоже потеряла сына. Памятник - это
успокоение. Иногда мы надеемся, что
когда ни будь, наши сыновья вернутся
из армии».
алида Рзаева:
«Я мать погибшего. Матери потерявшие своих сновей-героев, лучше
знают, что такое горе. Проходя мима
могилы, я в тоже время испытываю
гордость за наших сновей».
аджима Шукюрова:
«Я мать Джамала героически погибшего в Карабахе. Смотря на памятник, поставивший, Сахибом Казымовым мы знаем, что будущее поколение
не забудет погибших. Мы благодарим
Сахиба за внимание и уважение к по-

Х

Н
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гибшим».
ина Гусейнова:
«На Карабахской битве мой сын,
как и все другие, погиб с отвагой и с
честью. Пройдя мима, памятниками
героев, я поклоняюсь всем погибшим
сыновьям нашей родины. Пусть земля
им будет пухом».
юлзада Рзаева:
«Сын мой погиб во имя своей родины. Часто перед глазами появляется
образ моего сына Мурада».
арифа Фейзуллаев:
«Сын мой погиб в Карабахской
битве. Как хорошо, что Сахиб Казымов
построил комплекс для наших героев.
Дай бог здоровья Сахибу. Пусть души
погибших покоятся с миром. Ведь души
наших сыновей не покидают эти места,
они всегда рядом с нами».

М
Г
З

С

абия Фейзуллаева:
«Махир в Карабахской битве погиб
но его тело покоится селе Осакюже.
Сахиб для нас является патриотом
нашего народа. Спасибо ему за все, да
храни его бог, он пример нашего села».
габаджы Гусейнова: «В нашем
селе многие матери потеряли сыновей в Карабахской войне. Из мраморных
плит всегда будут глядеть на нас родные, отдавшие свою жизнь за родину.
Односельчане не забывают доброту и
внимание Сахиба. Как и все родители,
скажу вам честно - Сахиб для меня,
словно, родной сын».
умра Казымова:
«Поставив памятники нашим героям, Сахиб отдал свой братский долг
перед погибшими, и доказал что, боль
односельчан и его боль».

А

Г
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ДВЕРИ ОТЦОВСКОГО
ДОМА ДЛЯ ВСЕХ ГОСТЕЙ
ВСЕГДА ОТКРЫТЫ

KAZIM KİŞİNİN

HALAL OCAĞI
Kazım kişi çox sınaqlardan keçib. Təkcə özünü
deyil, cəmiyyəti düşünüb, dövlətin mənafeyini
müdafiə edib. Elə ötən
əsrin 90-cı illərini götürək.
O zaman yaranan hərcmərclikdən faydalanmaq
istəyən bir çoxları hücum
edib sovxozun mal-qarasını
mənimsəmək istəyirdilər.
Kazım kişi həyatını
təhlükəyə ataraq, onlarla
əlbəyaxa olmuş, həm fermanın mal-qarasını, həm
də sovxoz əmlakını qorumuşdur.
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Kazım kişi dostluğa sadiq, Ta qonşu Lerikdən inada düşüb
duz-çörəyə hörmət edən adamdır. özünü sınayanlar da ardı – peşÖzündən çox dostlarından danışır:
man gedərdilər, amma həm də sın-Sinovlidən Baloğlan Hüseynov, mazdılar. Baloğlan kişi müxtəlif
Osakücədən Mehbalı Cavadovla kəndlərdə mühasib işlədi, bir
uşaqlıqdan dost olmuşuq. Baloğ- dəfə də ayağına əskiklik gəlmədi,
lan kişi sakit təbiətli, namaz qılan, dilinə haram tikə dəymədi. Kənd
oruc tutan, bir sözlə, təqvalı insan
məscidinin tikintisində də Məşədi
idi. Onunla dövlət əmlakını talan
Əjdərlə birgə müstəsna əməyi var.
edənlərə qarşı birgə mübarizə
Övladlarından Bəxtiyar ona çəkib.
aparmışıq. Baloğlan kişi hamıya sübut etdi ki, adam evinə ha- Gecəsini də gündüz edib zəhmətlə
ram gətirməz ki, evinin halalı da ucalır. Mən belə kişilərlə dur-otur
əlindən getsin. O hərtərəfli güclü etmişəm. Övladlarıma da dostkişiydi – həm qolundan, həm də larımı nümunə göstərməklə fəxr
iradəsindən. Qolunu bükməyə etmişəm. Onlar inanıblar ki, düzkəndlərdən igid oğlanlar mərc tu- lük həyatda insanı ən uca zirvələrə
tub gələrdilər, məğlub gedərdilər. aparır.
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ÖMÜR-GÜN YOLDAŞI
O adam xoşbəxtdir ki, həyatda vəfalı, onu
dərk edən ömür-gün yoldaşı var. Sahib Kazımovun da qismətinə məhz belə bir ömür-gün
yoldaşı düşüb. Bu, Kazımova Bəyzadə İsa qızıdır.
Bəyzadə xanım özü də əsl-nəsəbi olan
köklü bir ailədə boya-başa çatıb. Kazım kişinin evinə gəlin gələndə əvvəl müəyyən maddi
çətinliklərlə üzləşdi. Lakin dözdü, iradəsi hər
şeyə qalib gəldi. – Çətin günün ömrü az olar,
- dedi. Əslində ailədə hər şey elə Bəyzadə xanımın düşündüyü kimi oldu. Necə deyərlər,
kasıb ocağa gəlinin qədəmləri düşdü. Sahib
həyatda öz yerini tapdı. Uzaq Rusiyada nəinki
kiçik bir azərbaycanlı ailəsinin, eləcə də bir
el-obanın, bir nəslin, soyadın iftixarına çevrildi.
Həyat yoldaşı haqqında söhbət düşəndə
Sahib ürəyindəki sevgisini mütləq dilinə
gətirib deyir:
-Bəyzadə xanım ilk və əbədi sevgimdir. Həyatda hansı uğurlara imza atmışamsa, nailiyyətlər əldə etmişəmsə ilk növbədə
ona borcluyam. Çünki fəaliyyətimdə elə
məqamlar olub ki, başladığım işi yarımçıq
qoymaq istəmişəm. Lakin o, məni ruhlandırıb.

Toy şənliyində:

Soldan - Sahib Kazımov, Kərbəlayi Hüseynağa,
Kərbalayi Zabitə xanım və Bəyzadə xanım

Sahib Kazımovun qızı Naidə xanım və
kürəkəni gənc alim Samir Həsənov

Анар Сахиб оглы Казымов:
“Привязанность отца к своей
родине - меня учит любить,
дорожить и ценить красоту
природы Ленькорана.”
– Başladığın işi axıracan davam etdir, qorxmaq zəiflik əlamətidir, - deyib. Məhz onun
məsləhəti ilə daim irəli getmişəm. Həyat isə
Bəyzadənin dediklərini təsdiq edib…
İndi Sahib ömür-gün yoldaşı Bəyzadə xanımla həyat yollarında qoşa addımlayır. Onlar
eyni zamanda qayğıkeş valideynlərdir. Onların birgə əməyi ilə bir oğlan, bir qız ərsəyə
çatıb. Anar Kazımov Milli Aviasiya Akademiyasında təhsil alır. Qızı Naidə Həsənova
isə Azərbaycan Tibb Universitetini bitirib,
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hazırda həkim işləyir. Naidə xanım
xoşbəxt ailə həyatı qurub. İndi Sahib
babanın, Bəyzadə nənənin Həsən və
Hüseyn adında iki nəvəsi var.
İllər sürətlə keçib gedir. Zaman
tədricən Sahibin, Bəyzadə xanımın
saçlarına dən salır. Gənclik illəri artıq arxada qalıb. Nəvələr – Həsən və
Hüseyn böyüyüb yaşa dolurlar. Baba
da, nənə də öz cavanlığını məhz onlarda axtarırlar.
Naidə xanım Osakücə kəndinin
ilk gənc alimi Samir Həsənovla
xoşbəxt ailə
qurub. Samir
Lənkəran Dövlət Universitetinin
tarix fakültəsini əla qiymətlərlə
bitirərək magistraturaya qəbul olunub. Sonra 2010-cu ilin may ayının
5-də Mirmehdi Xəzaninin «KitabiTarixi Qarabağ» əsəri Azərbaycan
tarixinin mənbəyi kimi» mövzusunda namizədlik dissertasiyasını
müvəffəqiyyətlə müdafiə edərək
tarix üzrə fəlsəfə doktoru elmi

dərəcəsinə layiq görülüb. Hazırda «Çağ Öyrətim» Şirkətinin
Azərbaycan-Türkiyə liseyində çalışır,
qədim Azərbaycan tarixinin sirlərini
şagirdlərə həvəslə, vətənpərvərlik
hissi ilə öyrədir.
Samir müəllimin özü də sağlam
soy-kökə malikdir. Atası Kərbəlayi
Hüseynağa
Həsənov
Osakücə
kəndinin tanınmış el ağsaqqallarındandır. O, Tatova tibb məntəqəsinin
müdiridir. Nümunəvi tibb işçisi
kimi insanlara sağlamlıq bəxş edir.
Hüseynağa kişi 2010-cu ilin dekabr
ayında həyat yoldaşı Zabitə xanımla
birgə Kərbəla ziyarətində olmuşdur.
Onların Samirdən başqa daha iki
övladı var. Seymur LDU-nun riyaziyyat fakültəsini bitirib. Hazırda
Rusiyada yaşayır. Samirə xanım isə
Osakücə tibb məntəqəsində çalışır.
Xeyirxahlığı, mehribanlığı ilə hamıya örnəkdir.
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Məskən

QARDAŞLAR
Fazil Kazımov:
«...Sahibdən hamı qardaş kimi razılıq edir. Çünki Sahib tanıdığı hər kəsə qardaş münasibəti göstərir. Onun
həyatda qazandığı bütün uğurlar ona görədir ki, Sahib
heç kimin qəlbini qırmır, əksinə, hamıda həyat eşqi oyadır, işə, zəhmətə inam bəsləməyi, halallığa əminliyi aşılayır. Onunla ömrün neçə yaşında olmağı unudursan, ancaq və ancaq cavanlıq enerjisi sənə hakim olur. İnsanları
yaşamağa, qələbələr qazanmağa, nüfuzlu olmağa sövq
etməyidir onun qələbəsi».
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ЧУДЕСА МАТЕРИ ПРИРОДЫ
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ОБЫЧАИ И ТРАДИЦИИ
В каждом регионе нашего края есть своеобразные
национальные обычаи. Приводя в дом невестку, на
двери вешают различные шелковые ткани, с узорами
из красного и белого цвета.
Заборы строятся из красного и белого кирпича, или
делают ограждения из деревьев.
В селе основным средством передвижение
является частные автомобили. Кроме того, можно
встретить всадников, гоняющихся по неровным
пыльным дорогам.
Аромат Ленькоранского чая манит в чайхану, что
бы выпить стакан вкустного чая.

50
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MƏNİM İLK MÜƏLLİMİM
(Sahib Kazımovun xatirə dəftərindən)

Сахиб Казымов: «Со времен Советской власти стояла заброшенная старая школа. Во благо
своего народа в настоящее время строится новое здание, с современными оборудованиями. В
этой школе обучится продолжители гордости нашего края».
Xalqa gərəkli, müqəddəs peşələr
çoxdur. Müəllimlik belə peşələrdəndir.
Müəllim bizlərə təkcə bilik yox, həm də
ədəb-ərkan, mərifət öyrədib, mədəniyyətin
sirlərini dərk etdirib.
Əbəs yerə deyil ki, tanınmış alim Nyüton
öz müəllimi Dekartı dünyanın ən uca zirvəsi
olan Сomolonqumun zirvəsinə bənzədib.
Böyük fateh Teymurləng sevimli
müəllimini tikdirdiyi ən qiymətli məqbərədə
dəfn etdirmişdir. Öləndə vəsiyyət etmişdir ki,
onu müəlliminin ayaq tərəfində basdırsınlar.
Tanınmış xeyriyyəçi-mesenant Hacı
Zeynalabidin Tağıyev də onu ustadının qəbrinin ayaq tərəfində basdırmasını
vəsiyyət etmişdi. Mərdəkanda dəfn edilmiş H.Z.Tağıyevin və ustadı Əbu Turabın
qəbirləri indi ziyarətgaha çevrilmişdir.
Bəli, hər kəs ona işıq göstərən müəllimini,
ustadını bu cür qiymətləndirməlidir.
Mənə vaxtı ilə dərs demiş, bilik, savad öyrətmiş, şagirdlərin təlim-tərbiyəsilə
ciddi məşğul olmuş Məhərrəm Həbibov
belə müəllimlərdəndir.
Məhərrəm müəllimə hörmət və ehtiramım böyük idi. O, ölkəmiz üçün,
Azərbaycan xalqı üçün çoxlu savadlı,
dəyərli insanlar yetişdirən bir elm ocağının ilk rəhbəri idi. Bu qədim elm ocağı
Osakücə kənd məktəbidir.
Məktəb binası olmadığı 1930-cu ildə o,
öz evini məktəb etdirmiş, şagirdlərə dərs demişdi. Məhərrəm müəllim yeganə müəllimdir
ki, dörd dəfə məktəb direktoru işləmişdir.
1930-1933. 1937-1941, 1948-1951 və 19551958-ci tədris illərində məktəb direktoru
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kimi fəaliyyət göstərmişdir.
Məhərrəm
müəllim
Böyük
Vətən
müharibəsinin iştirakçısı idi. Masallı rayonunun
Böyük Kolatan və Lənkəranın Günəhir kənd
məktəblərində də direktor işləmişdi. Harada
işləmişdisə, pedaqoji kollektivin hörmətini qazanmışdı. O, biz şagirdlərin sevimlisi idi. Məhərrəm
müəllimin dərs dediyi şagirdlər istər ölkəmizdə,
istərsə də digər ölkələrdə müxtəlif vəzifələrdə
çalışır, elmi işlə məşğul olur və sahibkarlıq
fəaliyyəti ilə ad-san qazanmışlar.
Onunla
çox
yaxşı
müəllim-şagird
münasibətimiz olub. Məhərrəm müəllim həm də
kəndin ağsaqqalı idi. Heç kimdən özünü incik,
narazı salmazdı. Hər kəslə öz diliylə danışardı. O,
hamı ilə xoş ünsiyyət qurur, hamıya da həyan olmaq onun əsas xüsusiyyətlərindən idi.
Mən dünyanın harasında olardımsa, hər
bir bayramda ona zəng vurub təbrik edirdim.
Kəndimizə qayıdanda ilk növbədə sevimli
müəllimimlə görüşməyi özümə borc sayırdım.
Məhərrəm müəllim həm də gülüşü, zarafatı
sevən bir insan idi. Mənimlə görüşəndə deyirdi:
- Sahib, uzaq ellərdən mənə zəng vuranda
yüz zəngin içində sənin zəngini hiss edirəm,
duyuram. Sevinirəm ki, uzaqda olsanız da, etimadı doğruldursunuz. Yetirmələrinin uğuru
müəllim üçün ən böyük sevincdir...
Kənd
çayxanasında
oturanda
hamı
Məhərrəm müəllimin başına toplaşardı. Məzəli,
xoş təbəssümlü danışıqlarına qulaq asar, müdrik
kəlamlarından ibrət götürərdik. İllər keçə-keçə
biz həyatda püxtələşdik, hərəmiz özümüzə bir
yol seçdik. Məhərrəm müəllimi də yaddan çıxarmırdıq. Artıq gözümüzün qabağında Məhərrəm
müəllim qocalırdı. Bir gün o, mənə dedi:
- Sahib, şükürlər olsun, Allahın köməyi ilə bu
günə qədər yaşayıram. Məni yaşadan şagirdlərimyetirmələrimdir. Hər dəfə xoş sorağınızı eşidəndə
sevinir, fərəhlənirəm. – Azacıq sükutdan sonra sözünü davam etdi. - Onu da sənə demək istəyirəm
ki, həyatda hər hansı bir problemlə üzləşəndə ilk
növbədə sənin cəddini çağırıram. Çünki sənin
ocağın halal ocaqdır. Baban Qulunun halal ocağından hamı danışır. Sən xoşbəxt adamsan ki,
belə bir müqəddəs ocağın övladısan…
Məhərrəm müəllim deyirdi ki, əgər mən
tez-tez adamlar arasına çıxmasam, şagirdlərimlə
görüşməsəm, gözəl təbiətin seyrinə dalmasam
özümü çox narahat hesab edərəm.
O, cızığından çxanları düzgün yola
istiqamətləndirərdi. Haqq-ədalət carçısı idi. Ağıllı məsləhət və tövsiyələri çox adamı düzgün yola
qaytarmışdı.
Hər ilin yayında kəndə gəlirəm. Məhərrəm
müəllimin yoxluğu ürəyimi ağrıdır. Kənd
qəbiristanlığında uyuyan unudulmaz müəllimim
məzarına ziyarət etməyi özümə borc bilirəm.
Bundan təsəlli tapıram və deyirəm:
-Allah səni rəhmət eləsin, Məhərrəm
müəllim!

www.caucasustour.az
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AİLƏ ÜZVLƏRİ VƏ DOSTLARININ

ÜRƏK SÖZLƏRİ

Mehman Məmmədov: «Sahibin xeyriyyəçiliyi onun vətənpərvərliyindən, humanizmindən irəli gəlir. Doğma kəndində gördüyü xeyriyyə işləri barədə məlumatımız vardır.
Çoxlu xeyirxah, nəcib işləri var. Bir sözlə, Sahib hərtərəfli şəxsiyyətdir. Lakin mənim üçün
o, hər şeydən əvvəl, dostdur».

Ələkbər Əbdülov: «Sahib Kazımov Vətəndən uzaqlarda da başımızı uca edir. Öz nəcib əməlləri, səmimiyyəti və mehribanlığı, zəngin
mənəviyyatı ilə hamıya sübut edir ki, mənsub olduğu millət , xalq
yüksək şərəfə, ləyaqətə layiqdir. Bir sözlə, kəndimiz Sahib Kazımovla
fəxr edir. Onun həyat yolu hamıya bir örnəkdir».
Şəmsəddin Babayev: “Sahib Kazımovu uşaqlıqdan tanıyıram. Çox
əzab-əziyyətlə böyüyüb. Lakin həyatda nə qazanıbsa, öz zəhməti, bilik
və bacarığı sayəsində nail olub. Uzaq Surqutda yaşasa da, doğma elobasını unutmur. Kənddə apardığı xeyriyyə işləri aztəminatlı ailələrə
yardımı əsil vətənpərvərlik işidir. Açığını deyim ki, adam var, var-dövləti
başından aşır, kənddə bir xeyriyyə işi görməyə xəsislik edir. Sahib hər
dəfə kəndə gələndə, inanırıq ki, o, nəsə kənd üçün bir iş görəcək, kiməsə
xeyirxah əlini uzadacaq. Sahibin yaşayıb işlədiyi Surqut şəhərində də
çox böyük hörməti vardır…»

54

027 • QAFQAZ + • avqust 2011

Anasını vaxtsız itirəndən sonra təbii ki, çoxuşaqlı aiələdə
qadın əlinin istisinə, ocaq başında duran xanıma ehtiyac qaçılmaz olub. Yalnız Maral xala bu əzaba könüllü razı olub.
Bətnindən dünyaya gətirmədiyi uşaqlara analıq edib. Kazım
kişinin övladlarına ANA olub. Sahib Kazımov da bu qayğını
yüksək qiymətləndirir. Maral xala yuxusuz gecələrinin, qayğıkeşliyinin, əzablarının hamısına məlhəm olan addımlarıyla
hamını sevindirib.
Mikayıl Nağıyev: «Təsəvvür edin, həm işiylə, həm
milli özgürlüyün bir çox formalarda mütərəqqi ifadəsiylə
müxtəlif dinli, əqidəli insanlarda vətəninə, xalqına rəğbət
qazandıran insan hətta süfrədə
əyləşərkən də bunu nümayiş
etdirmək istəyir! Bura qədər elobaya bağlılıq adamı ehtizaza
gətirir. Digər tərəfdən, Sahibin dost kimi üstün cəhətinin
o tərəfini də deyim ki, məni
yaxşı kulinariya mütəxəssisi
kimi dəvət etməklə həm də boynuma dost minnəti qoymurdu
– xeyirxahlığı o qədər yüksək
amalla pərdələyir ki, heyran
qalırsan...»
Qabil Kazımov: “Elə adamlar var ki, onlar təkcə dünyaya göz
açdığı ailənin, ocağın deyil, bütöv bir kəndin, regionun simvoluna
çevrilirlər. Əlbəttə, öz xeyirxah, nəcib əməlləri ilə! Sahib məhz belə soydaşlarımızdandır. Fəxr edirəm ki, Sahib də doğulub, boya-başa çatdığım Osakücə kəndinin övladıdır. O, ilk dəfə məhz bu kəndin ab-havasını
udub, əhatəsində xeyirxah insanlar görüb, ata-babaların müdrik öyüd
və nəsihətlərini dinləyib. Elə buna görə də onun bütün varlığı təmiz
hisslərlə, şəffaf duyğularla yoğrulub. Ürəyinə doğma Osakücə kəndinin
saf suyu kimi Vətən sevgisi, Vətən məhəbbəti axıb. Qanına isə babalardan bizə miras qalan xeyirxahlıq, qayğıkeşlik, xeyriyyəçilik keçib”.

İbrahim Kazımov: «Sahib nə addım atsa,
nə yaxşılıq etsə, hamısı İlahi nəzərindədi. Çünki o nəfsiz, təmənnasız bir insandı. Təsəvvür
elə, əli çörəyə çatanda, bir azca imkanı olanda o saat gəldi kəndə ki, nə edim. Şəhidlərin
adını əbədiləşdirmək üçün abidə ucaldanda
dedim ki, ay bacıoğlu, axı bizim SSRİ vaxtı da
döyüşdə həlak olan kəndlilərimiz var»...
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Şahrza Dövlətov:
“Sahib həmişə çörəkli
və əliuzun olacaq – evində
halal yeyib, işində halallığı
gözləyir, öz payına düşən
oğulluq borcundan çıxır.
Budur, bu həyatın yaşam düsturu. Vəd verdiyi
işləri yerinə yetirməyincə
rahat olmur. Bu onun
təbiətindən, ulularından
gəlir. Ailəsini yaxşı tanıyıram. Ata-anası zəhmətkeş,
Allahı adamıdırlar. Belə
bir ailədə boya-başa çatan
Sahib valideynlərinin adına yaxşı işləri ilə həmişə
başucalığı gətirib”.
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Ağadadaş SƏMƏDOV,
Lənkəran rayonu, Vilvan kəndi, müharibə veteranı, II və III dərəcəli
«Şöhrət» ordenli
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«...Bir dəfə Sahibin böyük qardaşı mənə bildirdi
ki, Sahib televiziyada gedən
verilişə baxıb və sənin şərəfinə
ziyafət təşkil edib. Sahib rayona gələndə görüşdük. Dedi ki,
Rusiyada yaşayan bütün soydaşlarımız səninlə fəxr edirlər.
Sonra da bildirdi ki, iki dövlət
başçısı ilə çəkilmiş şəkillər Rusiyada yaşayan bir çox soydaşlarımızın kabinetində qoyulub.
-Çox sağ olun, - dedim.
- Salamlarımı soydaşlarımıza çatdırın. Deyin ki, biz sizə
inanırıq. Harada olursunuzsaolun, doğma Azərbaycanı,
valideynlərinizi
unutmayın.
Övladlarınızı
milli
adətənələrimizə uyğun tərbiyə edin,
onları yaxşı işlərə yönəldin.
Sahib dedi:
-Biz Azərbaycanı, doğmalarımızı yaddan çıxarmırıq. Vaxtaşırı el-obamıza baş
çəkirik. Qazandıqlarımızı doğma diyarın çiçəklənməsinə,
xeyirxah işlərə sərf edirik. Övladlarımız da adət-ənələrimizə
uyğun böyüyürlər.
Bir daha hiss etdim ki, Sahib vətənə layiq oğuldur».
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Sahibkar-xeyriyyəçi xanım Zərintac İsmayılova: «Sahib Kazımov həmişə uğurlu insan olub. Çünki halallığına və düzlüyünə görə diqqəti cəlb edib. Mən də o illərdə işlədiyimiz sistemdə məhz buna görə onu tanımışam.
Azad sahibkar Sahib Kazımov kimi oğulların olması sevindiricidir. Sahib kimi oğullar qürbətdə yaşaya-yaşaya
vətənə necə bağlı olduqlarını nümayiş etdirdikcə, bizlər də soydaşlarımızla fərəhlənirik. Mən Sahibə və onun
ətrafında olan sahibkarlara möhkəm cansağlığı və fəaliyyətlərində yeni-yeni uğurlar arzulayıram».

Şahin Quliyev: «Sahiblə Azərbaycanın bir çox yerlərində
olmuşam. Onunla yol yoldaşlığı, dostluq adama vətəni sevməyi
aşılayır. Hər qarışa rəğbət, hər insana qayğı, diqqət elə bil onun
missiyasıdı. Onu müşayiət etdikcə, İlahinin ona vətənə, insanlara tükənməz sevgi xəzinəsi bəxş etdiyi qənaətinə gəlirsən. Sanki
Azərbaycanın bütün flora və faunası, ictimai-siyasi tarixi, mentaliteti və etnoqrafiyası haqqında əlinin altında, ürəyinin başında, beyninin içində mükəmməl yazılmış məlumatlar toplusu var.
«Haqq gölü»ndə otursan, elə səbrlə, ahəngdarlıqla sənə izah
edər müqəddəsliyini ki, sanki yeni bir dünyaya düşərsən. Şəkiyə
səfər edərsən, mentalitetin illərlə gözünün qabağında sərgilənən
davranışında o qədər incə məqamlara aydınlıq gətirər ki, heyrət
edərsən. Bəlkə bu Surqutda yox, elə buralarda yaşayıb, işləyib
bu insanlarla».
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Nəsimi Məmmədov: «Sahib qanunları bilən, qanunlara hörmət etməyi sevən bir
insandır. Heç vaxt tutduğu mövqe, malik
olduğu imkanları ilə qanundan kənar olan
işləri ört-basdır etməyə cəhd etmir, minnətçi
düşmür. Ətraflı biliyi, həyat təcrübəsi, üstəlik
də hər şeydə özü nümunə göstərməyi ona
imkan verir ki, ətrafında olanlardan haqq
və doğru bildiyinə əməl etməyi də tələb etsin.
Onu erkən yaşlarından ağsaqqal rütbəsinə
yüksəldən də elə bu keyfiyyətidir. Sahib Kazımovun mən deyərdim ki, xeyriyyəçi kimi elobasına, qürbətdə soydaşlara etdiyi ən böyük
yaxşılıq da budur: düzlüyü sevməyi, qanunlara riayət etməyi və nümunəvi olmağı...»
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ŞƏKİLLƏR NƏ DEYİR...

Kərbəlayi Hüseynağa: «Övladlarımla qürur duyuram. Onların birbirlərinə sevgisi, hörməti, böyük-kiçik yolunu saxlamaqları bizləri də
sevindirir. Nəvələrim Həsən və Hüseynlə hər dəfə oynayanda bizə bu
xoş günü yaşadan Allaha minnətdar oluram. Həm də Sahib Kazımova layiqli övlad böyütdüyünə görə təşəkkür edirəm ki, ürəyimizdəki arzuların
həyata keçməsində bizə əxlaqlı, savadlı, ləyaqətli bir qızı gəlin edib».

Sahib Kazımov dostu ilə

Sahib Kazımov dostları ilə
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Gülməmməd Bağırov

Soldan Maral ana, Baloğlan Əşrəfov və Kazım Kazımov

Ələkbər Əbdülov və İbrahim
Kazımov
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Şəhidlərin abidəsi önündə

AİLƏ

ALBOMUNDAN

Sağdan: atası Kazım kişi, qardaşları Sahil, Fazil, əmisi oğlu Abiş və
Füzuli...

Soldan: Bəxtiyar Hüseynov, Şəmsəddin Babayev, Sahib Kazımov və Mirzə Dadaşzadə

Sağdan: S.Kazımov, Ş.Babayev, atası Kazım kişi və Kərbəlayi Hüseynağa
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Жизненный путь Сахиба
Казымова отразилась в
его сединах. Он примерный
семьянин. У него любящая
жена. Двое прекрасных детей
и внуков Гасан и Гусейн.
«Наши внуки смысл всей
нашей жизни, - говорит
бабушка Бекзаде ханум. - В них
мы видим наше прошлое и их
счастливое будущее».

