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TI BOŞTƏ MOƏ ZIVONİ JİYERO ÇİÇI KARDƏ?
Aqşin Mistanlı

QƏHRAMANLARIMIZ: 
BƏHRAM FƏRRUXAD
29 iyul talış xalqının milli qəhrəmanı, Ali-Fərruxzad

nəslindən olan Bəhram Fərruxzadın şəhadət günüdür. Bəhram
Fərruxzad 630-644-cü illərdə Sasani imperiyasının Adərpayeqan
mərzbanlığına daxil olan Taleşan və Mukanın hakimi olmuş
və iqamətgahı da Babər qalası olmuşdur. Bəhram Fərruxzad
Adərpayeqan mərzbanı İsfəndiyar Fərruxzadın kiçik qardaşı,
İran ali-baş komandanı Rüstəm Fərruxzadın kiçik qardaşı
Bavəndi Fərruxzadın 6 oğlundan biri olmuşdur. Bəhram şah
ərəblər İrana basqın edərkən 636-cı ildə baş vermiş Kadusiya

və 642-ci ildə baş vermiş Nəhavənd döyüşlərinin iştirakçısıdır.
Nəhavənd məğlubiyyətindən sonra o da, Cavanşir kimi öz
vətəni Taleşana qayıtmışdır. 642-ci ildə ərəblər Adərpayeqana
soxulanda Ərdəbil və Savalan döyüşlərində qardaşı İsfəndiyarla
çiyin-çiyinə vuruşmuşdur. Lakin bu döyüşdə ərəblər qalib
gəlmiş və İsfəndiyar əsir düşəndən sonra Bəhram öz qalası
Babər (bax: indiki Lənkəran rayonundakı Bəlləbur qalası)
qalasına çəkilərək, 642-ci ildə ərəblərə qarşı üsyan qaldırmışdır.
642-ci ildən 644-cü ilə qədər Talış dağlarında öz sərkərdələri
olan Akkaş Əsəd, Nasar, Şəhram, Şirzad, Fərhad, Xalas,
dəmirçi Peroz və oğlu Nəvidlə ərəblərə qarşı mubarizə aparmış
və onları məğlubiyyətə uğratmışdır. Lakin sonuncu Cəngəmiran
və Meydan döyüşlərində ən yaxın tərəfdarlarını itirən Bəhram
Şirvana yola düşmək qərarına gəlsə də, indiki Lənkəran
ərazisində Ver çayının Xəzərə töküldüyü yerdə ərəblər tərəfindən
pusquya düşürülərək, Şahi-i Şəhid adlı yerdə şəhadətə çatdırılır.
Bəhramın qəbrinin harada olduğu bilinmir. Onun haqqında ilk
məlumatı ərəb tarixçiləri Təbəri, Balami, İstəhri, Bəluzari
özlərinin “Kitab ül-Buldan”, “Kitab ül-Forud” kitablarında
vermişlər. Daha sonra sovet tarixçisi Kolesnikov “Kniqa za-
voevaniy” və Azərbaycan tarixçisi Z.Bünyadov “Azərbaycan
VII-IX əsrlərdə və Azərbaycan tarixi haqda qaynaqlar”
kotablarında Bəhram Fərruxad haqqında məlumat vermişlər.
Bəhram və onun mübarizəsi haqqında ən geniş məlumat
“Bəhramnamə” adlı kitabda verilmişdir.

Redaksiyadan: Bu yazı Aqşin Mistanlının facebook
səhifəsindən götürülmüşdür.

Neytralitet, səhv etmirəmsə yunan
sözü olub, `öz neytrallığını
qorumaqdır, yəni lori dildə desək

hər hansı bir hadisəyə, fikrə münasibət
bildirməmək, bildirməkdən çəkinmək, bitərəf
mövqe sərgiləməkdir. On beş gündür ki, mən,
Respublika Talış Mədəniyyəti Mərkəzinin sədri
olaraq Tovuzda baş verən insidentlə bağlı hər
hansı bir fikir bildirməkdən çəkinirəm, mənə
edilmiş çoxsaylı müraciətləri, “fikriniz maraqlı
olar” kimi sorğuları “hələ ki, sülh danışıqları
üçün bütün resurslar tükənməyib və əminəm
ki, hər iki dövlətin siyasi rəhbərliyi bu insidenti
yoluna qoyacaqlar, bizim bu məsələyə fikir
bildirməyimiz kimlərsə tərəfindən yanlış anlaşıla
bilər və insidentin sülh yolu ilə həllinə ziyan
gətirər, səbr etsək məsləhətdir” cavabı ilə bu
məsələyə münasibət bildirməkdən çəkinirdim.
Amma bu neytralitet yarım ayın tamamında
pozuldu, bizi “neytral” qalmağa səsləyənlər
özləri 26 iyulda Rusiya ictimaiyyətinə “talış
təşkilatları” adından müraciət ünvanladılar.
Düzdür, mətndə “Rusiyadakı talış təşkilatları”
yazılsa da, fakt başlıqda “talış təşkilatları
adından” müraciətin ünvünlandığını görürük.
Yenə də reaksiya verməyə bilərdim, zatən bu
15 gündə reaksiya verməməklə nə itirmişdim
ki? Amma alınmadı, onlarla talış dərhal re-
qnumun həmin başabəlalı linkini mənə
göndərərək, “Rafiq müəllim, siz də bu müraciətlə
razısınız?” sualını verdilər, müraciəti
peşimançılıq çəkə-çəkə oxudum və “yox, razı
deyiləm və səhər fikrimi yazılı bildirərəm”
cavabını verdim. Məni tanıyanlar bilirlər ki,
mənim üçün belə həcmdə yazı yazmaq 10-15
dəqiqənin işidir, amma yenə də “gecənin
xeyrindənsə, gündüzün şərinə” üstünlük verdim. 

Həmin müraciət hər iki xalqın, toplumun
sivil birgəyaşayışına xidmət etsəydi – mən də
çəkinmədən adımı həmin imzalar sırasına
saldırardım, amma müraciəti oxuduqca görürsən
ki, müraciət qərəzli formada yazılıb və sizləri
əmin edirəm ki, o imza sahiblərinin bəziləri,
hansıları ki, şəxsən tanıyıram, müraciətin bu
formasının altına heç vaxt imza atmazdılar.
Müraciətdən bir abzası nəzərinizə çatdırıram:

Со своей стороны, мы, главы талышских
организаций в России, используя свои ин-
формационные средства, обратились к та-
лышским старейшинам и молодежи с прось-
бой приложить максимум усилий в пре-
сечении провокационных действий по во-
влечению талышей в управляемые из-за ру-
бежа преступные действия, направленные
на разжигание межнациональной розни. Из-
за чего мы подверглись атакам и порицанию

из Азербайджана, что ещё раз доказывает,
что именно оттуда была дана установка по
дестабилизации ситуации в крупных городах
России.

Bu abzasdan nə başa düşülür? Bu abzasdan
o başa düşülür ki, Azərbaycan hakimiyyəti
Rusiyanın böyük şəhərlərində milli müstəvidə
münaqişə yaratmaq istəyib və bu şəxslərin
əməlləri sayasındə Rusiyadakı talışlar bu
təxribatdan kənarda qalıblar. Siz nə dediyinizin,
nə etdiyinizin fərqindəsiz? Siz müstəqil bir
dövləti, hansı ki, Qarabağ problemini sülh yolu
ilə həll etmək istəyir və bu işdə Rusiya kimi
hegemon bir dövlət də vasitəçilik edir, həmin
hegemon dövlətin daxili işlərinə qarışmaqda,
onun böyük şəhərlərində iğtişaşlar yaratmaqda
suçlayırsız. Üstəlik siz bunu öz adınızdan yox,
talışlar adından edirsiniz. Siz doğurdanmı başa
düşmək istəmirsiz ki, bu cür 5-10 müraciətdən
sonra Azərbaycanda talışlarla digər millətlər
üz-üzə qalacaqlar? Bizi fikir bildirməməyə
çağıran yoldaşlar, Azərbaycanda bu məsələyə
fikir bildirənləri “dövlətin adamı” adlandıran
şəxslər, olmazdı ki, siz də bu məsələyə fikir
bildirməyəydiz? Və ya fikr bildirmək
istəyirdizsə, olmazdı ki, obyektiv fikir bildirəsiz?
Bu qədər qərəzli, bu qədər düşünülməmiş
addımınız talış xalqına “ayı xidməti”ndən başqa
bir şey deyil, siz bu müraciətlə bilərəkdən talış
xalqının düşmənlərinə pas ötürmüsüz. Artıq
bu müraciət bir Domokl qılıncı kimi daima
başımızın üstündə yellənəcək. Hesab edirəm
ki, həmin müraciətin altında imzası getmiş
şəxslər bu müraciəti bir daha oxuyub, nəyə
imza etdiklərini və ya nəyə imza atılmasına
razılıq verdiklərini götür-qoy edəcəklər. Həzarat,
sizlərin Azərbaycan ilə düşmənçiliyiniz varsa,
bunu öz adınızla edin, xalqı bura qatmayın, bu
xalqın onsuz da dərdi çoxdur, siz də bir yandan
bu xalqa dərd gətirməyin. Əminəm ki, bu
müraciətiniz gözlədiyiniz bəhrəni verməz və
Azərbaycanda xalqlar arasında nifaqa səbəb
olmaz. Amma sizdən bir xahişim də olacaq,
əgər bundan sonra da bu cür bəyanatlar vermək
istəsəniz, burdakı talışları düşünün, zatən Aslan
Qurbanov adlı bir gənci artıq bada vermisiz...

P.S. Talış Milli Hərakatı Avropada
qeydiyyatdadır və məqsədi Qafqazda bütün
xalqların sivil, firavan birgəyaşayışına nail
olmaqdır və həmin hərakatın Zabil Məhərrəmov
adında mətbuat xidmətinin rəhbəri yoxdur,
demək məqsəd imzanı bilərəkdən Avropaya
yönəldib, oradakı talışları da oyuna salmaqdır. 

Rafiq Cəlilov
Respublika Talış Mədəniyyət Mərkəzinin

sədri
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Camal Lələzoə

(sıftəş dəvardə numrədə)

Ə
limərdan kam
mande ıştə daston
bəştə day qıy

şodəy, deştə nəzon səyku bə
po lıştışe əy. Və çəğın de
qıləy daxili şoy-şoy oqarde
bə kə. Əmmo Fərmon
muəllimi çə vəzifədə bekarde
hostonə ko nıbe. Kollektivi
bərk mudafiə kardışe əy,
təhsili mudir mande ıştəni
dırne-dırne. İmi məsə
Mehdixan muəllim bə Boku
- nazir ko kardə bəştə boə
zanq kardışe, əyən bəsə ıştəsə
bə qıləy yolə vəzifə xıvandi.
Çı pentono omə zanqon təhsili
mudir haştışe bə qullə və: ya
bəpe əv ıştən vəzifədə beşəbe,
yaən direktor Fərmon
muəllim vəzifəku
bekardəşbəy. Əlizadə vanq
kardışe Fərmon muəllim bəştə
kabinet, ıştə dardon həmə
qəp jəşe bəyo :

- Fərmon muəllim, çımı
bəşmə bə ehtiromi həmə kəs
zınedə, şımənən zınedəşon.
Əmmo az, bəmı çı pentono
omə zanqon vədə mande
zınedənim. Diyə bıkə, vəziyət
jıqoye - Əlizadə bəy omə
zanqon adreson  həmmə
votışe:- Isə tı ıştən bıvot, az
çiç bıkəm? - xəbə səşe. 

Fərmon muəllim dərhol çı
Əlizadəku qıləy vərəğ səşe,
hejo əyo çı vəzifəku beşe
həxədə ərizə nıvıştışe, beşe
bə kəno. Əlizadə "Tfu bə jıqo
devroni" voteşe, nose ıştə sə
bəsə mizisə..

Əmmo məsələ boçi jıqo
həll be hiç kəsi nızınəşe, iqlə
Əlimərdan çı koy dılədəbe. İ
ruy Əlimərdan oməy Fərmon
muəllimi tono:

- Fərmon muəllim, çi
heste, çi ni? Şımə çımı ən
əzizə muəllim bəşon, umru
təhsili şebə mudir vanq

kardışe mı, bı məktəb direktor
vığande piyəşe. Az  inkar
kardıme, votim Fərmon
muəllimi xəy-dıvo nıbu, az
bə məktəb direktor əşinim. 

Fərmon muəllim de arami
dama be: 

- Balə, ısə bekardəşone
mı, madam tıni məsləhət
zınəşone, boy. Bəsə co kəsisə
tı çokiş, çı divojiş,
muəllimonən, camaatiyən tı
çok zınedəş. boy. Iştə
zınəyonən bətı obəmutem. 

Əlimərdani ım fəndən ıştə
fayə doşe, dı-se ru bəçəton
əv bə məktəb tojə direktor
oməy. 

Çəy rıştə ım fel isə ço-
penc sor bəçəton bə ve odəmi,
xususən bə muəllimon məlum
be. Fərmon muəllim həni iyo
ve ko nıkardışe, sori bəçəton
bəştə məhəllə nez bə məktəbi
əmr səşe, con noə ım ıştəninə
məktəb tərk kardışe. Bəli,
Əlimərdan muəllim de sipyə
şəy, siyo qalstuki, de tojə
kəstyumi bə miyonə məktəb
direktor oməy.

Anəhoy danıvarde həmə
muəllimon, hətto
valedeynonən zınəşone ki,
ım direktor əncəx boştə cifi
pur karde omə. Əy pidəşbe
har çi zohirən ıştə vırədə bıbu,
daxilən-batinən nıbuən bəvəc
bome. Məsələn, dərs movzu
bə jurnal bınıvışt, əncəx
nıdoşən bəbe, dərnəqə
məşğəlon sənədon de soxtə
koğəzon pur bıkə, əmmo əy
danıvadeyən bəbe. Bıçimi-
bəçəy nomi dərs nıvışte bə
adi hol oqarde. De co kəsi
nomi dərs barde bə ənənə pe-
qarde. Hətto koğəzi səpe bə
ştaton bəki məxsus be iqlə
direktor ıştən zınedəbe.
Məktəbi xodimon siyahiədə
da nəfər hestebe, bə məktəb
isə penc xadimə omedəbe,
həməən niməştat,  vində
kəson hejo jıqo qumon
kardedəbin ki, xadiməon 5
nəfərin. Fərmon muəllimi
devrədə sorədə dı kərə bə
muəllimon hırd-mırdə
bəxşişon ədəyn: dəftər, kitob,
ğələm, co ləvəzimaton.

Bımonən vərrəmə noxtə noə
be. Ən qıləy yolə aybən əvbe
ki, Əlimərdan bə muəllimon
tolışə dərsi vote ğədəğən
kardəşbe, çəy əvəzi riyaziyat,
co fənnon dəvardəbin.
Muəllimon maaşədən ha
manq penc-da faiz əqəti bo
təhsilə şebə, bo omə
"mehmonon", boştəro! Bəni
xanbozə moli məktəbi de
pentonə idaron hardedəbe,
doydəbe, səydəbe, vılo
kardedəbe.

Jıqobe tojə kadri istedad,
vində koon! Jəqo çi
danıvarde, sırri-ilahibe, çiçbe,
zıne nıbe, Əlimərdan
muəllimi (vallah, bəy muəllim
voteyən bəmı qon omedə)
pə, moə, həmro bə rəhmət
şe. Ğasbuən ım Xıdo bəy
qıləy xəbədoətibe. Neye,
Əlimərdani bə hiççi fik
nıdoşe. Misal heste, tobə,
tobə, bə fılonə vırə ç; tobə.
Unən votəşone, adət dıminə
xosyəte. Əlimərdani həni
mığəddəs qıləy marz
onıqətışe. Bəy dərs doə ıştən
muəllimonkuən de ğəssəmi
çand kərə rışvə səşe, əmmo
vicdonış i purşə nıdəjəy.
N e , m u ə l l i m ə t i ə d ə ,
direktorətiədə omə ğəzəncon
bə Əlimərdan muəllimi vəs
nıkardışe. Isətnə bino kardışe
bo maşin hıriye, həvate. Bı
ko ıştə cıvonə zoən umjən
kardışe.

- Balə, - votışe - ısətnə
zəmonə biznesi zəmonəye.
Ha ruj bəsə pulisə əlovə pul
nınoş, oxo tı bə iflos bəşeş.

Ali səvodinə cıvonə zoə
şe deştə pə votəy. Ne, çıvrə
ğəzəncən bəy kifoyətış
nıkardışe. Çəy kəfşənədə tobə
dı hektari zəmin hesteşbe.
Tikəy diku, çəşonku diyərobe.
Əlimərdan muəllimi i sor ıştə
qandımə hi miyonədə tikəy
anaşə kaştışe. Ə itikə anəşəku
anə xəy peqətışe, hiç qandımə
hiyku anədə xəy vindəş nıbe.
Ha, pemujyəy bı ko.
Niyonkıle çand sor kaştışe,
dıvışe, Xıdo bəzıne çand həzo
dollar bə nav eqınyi. Həni
nə Əlimərdan muəllim, nə

çəy zoə hiç ki bə nəzə
səydənıbin. Çoknəy bəvoton,
ıştə devrani romedəbin.

Rəyoni polisi mıvəkkil
mayor Huseynəğə çan vaxtbe
rəyoni roonədə xuliğanəti
kardə Əlimərdan muəllimi
zoə Xanəhmədi ji çəşi
qətəşbe. Çand kərə xəbədo
kardəşbe, bəçəy pə sifariş
vığandəşbe, Xanəhməd hejo
ıştə zınəy kardedəbe. Çı zoə
həxədə Əlimərdani dustonədə
qıləyni votəşbe:

- Zə, çəy pə çı hiylə-kələki
podşoye, ısə bızınən çəy zoə
çiç bəbe, ki bəbe? 

Ha, ın Xanəhməd roy poli-
son dəvuş hesob əkəy. Çəvon
qəvi de da-vist mənoti qəte
adi qıləy ko zınedəbe. Əncəx
çoknəy bəvoten, sığ bə bandi
rast qınyəbe, əmmo ımi
famedənıbe. Məvotbən, may-
or jinton-jinton  Əlimərdan
muəllimi, çəy zoə Xanəhmədi
həxədə həmə məlumaton
qırdə kardedəbən, çəy omə-
şə dərəmudi həxədə boştə
həx-hisob bardedəybən. May-
or Huseynəğə ıştən bəştə
votedəbe :

- Zə, oxo çımon sə maaş
anə, bovıtəmon lap rışvə
səydən, ımən anədə, lap taxıl-
fılon kaşdedən. Maşin hıriye-
həvate kardedən,  ımən anədə,
bəs çımon bə milyon beşə
puli səvon koncoye?

Mayor qıləy tovostonə
rujədə bə niyonkile omedə
bə Əlimərdan muəllimi
qandım kaştə sahə, sahə
vırəbəvırə nəvedə və...vindedə
iyo kaştə bə xaşxaşə kulon,
har çi bəsə dəşedə...

Mayor Huseynəğə
Rusiyədə vist sor xıdmət
kardəşbe, əğıdəynə polisbe,
əy de pul-fıloni bə dast səy
nəbi. Rə qıləy operətivə polisə
qrup təşkil kardışe, de polis
rəisi icozə Əlimərdan
muəllimi qandımə hi nəvəyn,
akt bastışone. Xəbə bə mərkəz
doə be, Əlimərdan muəllim
xəbədo beədə həni dibe. Bı
barədə bə Nərkotikə Əleyhi
İdarə xəbə rəsəbe, ko bə
nəzorət peqətə bəbe. 

Əlimərdan muəllim həni
kəybə nıbe nıkuy, ıştə həmə
ğohum-ğəbiləon rukardışe
bəsə ın koysə, ıştə qırd varidat
sərf kardışe ki, çəy ıştəni
unən zoə Xanəhmədi bə həbs
nığvandon. Oxoy de sa
ənvayi-mısibəti çı qonə koyku
rəxəy, əmmo vəzifən çı dasto
beşe, qit-qitə kəybəsə mandə
barzi-bılındə maşinonən
havatə be, mande “qıləy astə,
qıləy pust“. İjən bino kardışe
bə sırəvi muəlliməti. Çoknəy
bəvoten, “veyəzınə lo çı tıko
dəbəbe, ıştənən ve bevəc!”

Fuad Mondiqovıj

SƏ çaM İNƏ, TOLIş
bIZaNd

Zəhmət kəşdəş nəv qılə manq,
Ğandedəş bə har vırə çanq,
Eşdəş de jimoni bə canq,
Qa vişədəş, beşdəş bə band,
Sə çam İnə, Tolış bızand.

Mahaşt xunış umuj bıbu,
Kuto dızdə dumış bıbu,
bıdə sofə tumış bıbu,
bəştə bolı bımand xıvand,
Sə çam inə, Tolış bızand.

Jiydəş vəşti miyonədə,
Həlol qıldə kiyonədə,
Mərdon jiydən diyonədə,
Səy barz bıqət, tı dik bımand
Sə çam İnə, Tolış bızand.

bıbi boştə xəlqi nokə,
bə co xəlqi bovə məkə
Məvə bəştə nomi ləkə
bəştə rişə toğə pemand
Sə çam İnə, Tolış bızand.

şe-şe zandon ço cır bedən?
bo co xəlxiro ğır bedən,
bəştə rəsdən beğır bedən,
bəştə xuni nəzər səğand,
Sə çam İnə, Tollş bızand.

01.08.2020

VEYƏZINƏ LO
(hekoyə )
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İ ruj cıvonon çı Məllo poşməkon
dızdedən, Məllo şedə mandedə
ğəvıstoni bəleti tono. Parsedən ki,
“a məllo, iyo boçi mandəş? Iştı
poşməkon dızdiyəşone, tı bo
poşməkon nəve əvəzi oməş mandəş
çı ğəvıstoni bəleti tono” Məllo de
arama sədo cəvob doydə:

- Ə dızd çune bışu, oxoədə çiyo
dəbəvarde...

FƏXRƏDDİN MUƏLLİM

Çımı ğarze har numrədə çı
Fəxrəddin muəllimi həxədə məlumat
doy, çımı de Fəxrəddin muəllimi
siyasi dınyovindemoni koyım ni,
har xonəxo bə dınyo deştə “çaşon”
diyə kardedə, har xonəxo ıştə
dınyovindemonış bedə. Fəxrəddin
muəllim çokə zıvonşunase, roste,
kali məsəlonədə, məxsusən “Y”
fonemi məsələdə, feli məsdər for-
mada çəmə fikon bə i yəndı 180
dərəcə ziddin, əncəx ım əv niki
Fəxrəddin muəllimi yolə zəhməti –
Tolışi zıvoni qrqmmatika həxədə
nıvıştə kitobi bə zəmin bıjənom.
Fəxrəddin muəllim bə kitobi iqlə
ıştə çaşon nuri doəş ni, həmən ıştə
dıli şirə doəşe, bə tolışi zıvoni bə
yolə məhəbbəti doəşe, bə hisob bəpe
əmə bəy minnətdo bıbəmon ki,
boəmə qıləy elmi əsər nıvıştəşe.
Əmə qrammatika həxədə bə tasıb
dəşeədə bə kitobi istinod karde
bəznemon. Əv ki, mande çəmə arada
bə ə “Y” mubahisə, əv jəqoən yolə
işkil ni, ehanə Fəxrəddin muəllim
bəmı həminə “feli məsdər” forma
subut karde bızno – azən ə forma
ğəbul bəkardem. Faktiki çımı bə

məsələdə doə parson ojin və ıştə
cəvobi bə çaşin. Votem pidə ki,
yəne Fəxrəddin muəllim ıştənən
isror kardedəni ki, feli məsdər forma
jəqo bənine, əv nıvıştedə ki, “bəmı
jəqo omedə”, insoneyəni, calinə
ənnə zori ko bıkoş – hukmən dı-
seqlə xəto vadoəniniş. Kali tolışon
lıberə jəydən ki, ə kitob çı Şiri
Əvəzi – Əvəz Sadıqovi, Xıdo əy
rəhmətkə, dastə nıvıştəye, Fəxrəddin
muəllim çəy səpe ko kardəşe. Bəle,
ə kitob çı Şiri Əvəzi dastə nıvıştəy
səpe bə ərsə omə, əy bə dərhol
vardəkəs lozimbe, çəy səpe ko
kardəkəs lozimbe, ə odəm nıbe.
Fəxrəddin muəllim ə ko peqətışe
bəştə qıy və əy bə oxo rosnişe və
kitobədə məxsusi ğeyd kardedə ki,
kitob çı Şiri Əvəzi dastə nıvıştəy
əsosədə bə ərsə omə. Ha, məvuji çı
mevziku bə kəno beşem, çı
Fəxrəddin muəllimi xəşə durum,
əçəy mənəvi hol hələ ki, çoke, hələ
ki, çı zindono bəmə ıştə səlomi
rosnedə....

...Az hədərə çı Fəxrəddin
muəllimi “Tolişi zıvoni qrammatika”
kitobiku sıxan enığandıme,
Fəxrəddin muəllim çı ımrujnəni
tolışon arada tolışi zıvoni ustode,
vote bəbe ki, çı ustodon ustode,
əçəy zindonədə be bəçəmə milləti
ziyone, hejo bə devlətiyən ziyone.
Faktiki beynəlxəlğ mərənqon əy
bənəy siyasi məhbusi zınedən, yəne
ım məsələ bəçəmə devləti əleyh ko
kardedə. Isət i dəyğəynə fikkən ki,
hukumət əy də şərti ozod kardəşe
ki, əv əncəx de tolışi zıvoni ğaydon
bə reç noy ğal bıbu, bı məsələdə
həm hukumət, həmən əmə - tolışon
xəyli xəy bəvindemon. Əmmo ve
əfsus ki, Fəxrəddin muəllim
zindonədəy və bo tolışi zıvoni ovc
bero kılışyedəni...

...Holiədə çı Fəxrəddin muəllimi
vəkil de “apelyasoya şikoyəti doy
vaxti bərpo karde” ğale, ehanə
həminə vaxt bərpo bıbu, ko bə Boku

Apelyasiya Məhkəmə doə bəbe.
Zınedəmon ki, Boku Apelyasiya
Məhkəməən çı Boku Qonə
Cinayəton Məhkəmə doə Ğərori
ğuvvədə obəqəte, ım ıştə vırədə,
əmmo faktiki ə proseduron dəvarde
lozime, dəvarde lozime ki, ım ko
bə Avropa Məhkəmə barde mumkun
bıbu.

Xıdo ıştı zindoni bə okə
Fəxrəddin muəllim, çəmənən bə
dıvo zumon vışkedə.

MELINCURT

İ kəs heste, ə i kəs ki, çı Milli
Məclisi deputatonədə qıləy sipriş
bəy qıləy melı nomi noəşe və deəyən
ıştə rəhməti ğəzənc kardəşe. Ha,
ım melı nominə i kəs qıləy film
kəşəşe və həminə filmi anonsi qeş-
qeşi ıştə kanalizasiyada bəmə
edaştedə. Im melı nominə i kəs
sərəsedəni ki, jıqo filmon ıştə həssosə
rujon dəvonyə Azərbaycanədə bə
milli məsəlon ve bevəc təsir bəkarde,
ım melı nominə i kəs sərəsedəni ki,
jəqo filmon bə Azərbaycani nıbə
multukulturala imici zəror doydə,
zəfə rosnedə. Imoni sərəsero
odəmədə mazq lozime, koən
bəvədəye ki, mazq insonədə bedə,
melıədə mazq çiç kardedə? Iştənən
rəhmətşə deputati bəy noə ə melı
nom ki, heste, həminə melı bə odəmi,
bə həyvoni dəçıkyedə, ıştə sə
dənoydə bə pusti jiyo, dəmandedə
xun pesovne, ə melı si bıbuən çı
odəmiku, çı həyvoniku dast kəşedəni,
hejo ıştə sə dəjə “horədəən”
mandedə, dessə bə vaxti vəy
mandedə ki, ya çəy umur sə bedə,
yaanki əçəy dəçıkyə vırə de tijə
lezviyə toşedən, çəy dum eqınyedə
bə zəmin, əçəy bemazqə sə mandedə
pustədə. Ha, məvuji boşmərə tikəy
zooloqiyakuən qəp jəme...

...Ha, ım bemazqə melı nominə
i kəs hejo çimi-çəy xuni peşoməşe,
ısətən çı milləti xuni peşomedə, bə

milləti əleyh çiç vote lozime - əy
doydən bə nav, millətən bəy tu-
nəhlət karde-karde bəy ə nomi doə
bə həminə deputati ıştə rəhməton
ğandedən. Im bemazqə melı nominə
i kəsi çaşon pul ənnə qətəşe ki, ım
melı nominə i kəs həni zınedəni
kovrəku qıləy yolə tikə bə dast biyə.
Xəyli bo yolə tikə nəvəbəpeşt, bəçəy
bemazqə sə dənoşone ki, tolışon
vadə bə xarc, əçəy bənəy bəy be-
mazqa soybon hisob kardedən de
jıqo tolışə xəlği çaşi bətorsınen,
həni sərəsedənin ki, har qədə sədo
qıləy yolə exoş bedə, həminə exoku
tarse lozime. Hisob kardedəm ki, ə
film bəçəmə məmləkəti, bə
Azərbaycani əleyh ko bəkarde, zatən
çə filmi muəllif, zıvonədə “devlətçi”
bıbuən, hejo bə devləti əleyh ko
kardəşe...

...Im millət bə çı ruj mandə ki,
əçəy şə ro bəy bemazqə melıon –
melıncurtə xonəxon nuşo doydən.

MAHİ MƏHƏRRƏM

Məhərrəmə manq omedə, çımı
de Qafqazi mısılmonon İdorə doə
ğəroli koyım ni, ə Ğərol həni doə
bə, ım ıştə vırədə, çımı ko də
odəmone ki, sor donzə manq çı
nohəxə insonon vədə dığatə
mandedən, sor donzə manq çimi-
çəy həxi darıştedən, çimi-çəy həxi
hardedən, Aşura ruji umjən bedən
bə izdihomi, dəmandedən bo İmam
Huseyni bəme, bə İmam Huseyni
ki, hiç vaxt hiç kəsi həxi hardəş ni,
hiç vaxt bə nohəxi qıy şat kardəş
ni, əmmo ve əfsus ki, həminə izdi-
homi xəyli hissə də jələvonon pur
bedə, də jələvonon ki, bəçəvon hisob
çı Azərbaycani sosial proyekton bə
sadə xəlği dastrəsəyn ni, çumçiko
çəvon çaş de daqlı-saqlə kə si bedəni,
çəvon çaş de hektara zəmini si
bedəni, əmmo əvon qıləy çı
sərəsedənin ki, məllo dastədə i mışt
xok əvoni çı ğəvıstoni bəleti tono
bə çaşe, bə çaşe ki, əvon çı dınyoku
kuç kardeədə ə i mışt xoki ekə
bəçəvon çaş, qavar bəvədə çəvon
çaş si be. 

Ра фиг Жя ли лов
же ли лов ра фиг@ маил. ру

İ MIŞT XOK
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Alahverdi Bayrami

15-minə vəslə

Mərizxonədə bə Lələ nicot nıbe, bə
tok doşone, dastəmolə kardışone, dəvo-
dəmon nımande, səşone, əsasinə əv be
ki, çı ko-sənəti qıniyəbe. Hətta harde-
peşomeyən zınedənıbe. Horrə patedəbin,
keçə-keçə doydəbin bəy; meyvə şirəon
tumo kardedəbin, ğort-ğort peşomedəbe.
Çəmə dıli dojniyə çoçinə vərdışonədə
qıləyən əv be ki, Lələ rujədə se kərə
idman kardedəbe! Iştə umrədə dast-lınqış
hejo fiziki koədə bə bə Lələ doktoron
aspardəşonbe ki, idman bıkəy. Jıqo bıkoş,
jəqo bıkoş, ıştə umri dıroz karde bəzneş.
Xıdo koye, qastbu xırtə yarəən çok be,
dırozəji biş. Jimon şine, jimoni umu
həmə umonsə bə nave! 

Bokuədə sıvoy noxəşxonon, bəjəni
ıştə yolə zoə kirə kədəən mandəbe,
Soltanboli bəy votəşbe:

- Bə di şiş, ki bətı xıdmət bəkarde?
Kinon hırdin, Şari de Mari (bəmı - bə
Rza jıqoən əvotin) kəvşənədən, Əğənənə
bə kolxozi ko şedə, bə hırdə hovə - bə
Suri diyə bıkə ni.) Əyo boştı mualicə
şəraitən ni, dəvo-dərmonən çətin pəydo
bedə. Ki əyo bətı dərzan bəje, ıştı no-
peqəti bəkarde? Bımand iyo, ıştə nəvə
tono. Bəmə mane əbıniş. Kiyəsədə botıro
qıləy çarpay noəmone, oləxt əyo, bəhə,
bıdə, bıstən. Hakanə beşi bə boğ bışi,
təmizə həvo bıstən. Iştı vəyu hiç ko-
sənətış ni, de həvəsi bətı xıdmət bakarde,
Məşi bə di, bımand iyo... 

Əmma Lələ i-dı manq ıştə zoə kədə
ov harde zınedə, oxo xayş-mınnət kardedə
bə yolə zoə, bə Merzə ki: “Mıni bıbən
bə di. Har çoknə bıbu, iyən di çoke
bomı, həvo təmize, ğohum-ğəbilə ənə
əyoy, deyəvon həmsohbət bəbem, rujon
marağin dəbəvarden.” 

Soltanboli ve haftoği əbəy ki, Lələ
boçi çəy tono, Binəqədiyədə mande
pidəşni? Oxo ənə iyo har curə rohotəti,
bo Lələ mualicəən har curə şərait hestebe,
vəyuən bəçəy ğayğu çok mandedəbe.
Sərəsedənibe ki, Lələ bə çe səbəb bə di
şe piyədəşe?

*
Nəhoyət, 1963-də Lələ vardışone bə

di. Həşiyə, bıxorə rujonədə əyvonədə
olaxtedəbe, sardə rujonədə kəy dılədə.
Çı missiyə səbəb peş-peşoni Lələ ıştən
bə zıvon vardışe. Təbii ki, ənə diyədəən
duston, ğohumon Lələku parsedəbin:

- Boçi şəhrədə nımandiş, oxo çəvrə
rohotəti bəke, di zılmı-cəfo bəke?

Lələ i-dı kərə şəhro bə di ome
işkilonku jıqo qəp jəşe, azən məsəme:

- Həlbət, şəhrədə, çımı zəhməti kəşə

yolə zoəm kədə mande-jiyey ve çokbe.
Elektriki vəşə, ğazi sutə, ovi de krandon
omə vırəku, həmom, boğ, nun bol bə
vırəku ki bəvite ki?! Ənə iyo diədə ımon
hiç qılə ni. (Çəmə diədə elektrik 62-
minə sorədə, ğaz 90-minə soronədə bə
kəon okırnəbe)

- Jəqoədə tı boçi təkid karde ki, tıni
bə rayon biyən?

- Səbəb Vəyu demı nunəkıleyə
rəftorbe. (Bərosti, zoə kədə beədə, demı
ko nəbişe, tamtamijə çımı xorəki, çay
əvəy, ənəy çımı vədə, çoknə ki,
restoranədə bıbərçin odəmi xıdmətədə
mandedə, vəyuən jəqo demı rəftor əkəy.
Çımı oləton vaxtədə əşışti, çımı yonqo
rəyrə dəqış əkəy, bə çımı tani ğoym be
dığğət əkəy... Maşallah, elektrik vəşedə,
kə-bə ruşinbe, təbii ğaz sutedəbe, mənzıl
bıxor, çay-xorək tatbe, ovən ki krandədə
hejo omedəbe. Dastnımoj qəte, de təmizə
tojə dəsmoli dast-dimi hışk karde,
connımoji təmizə vırədə oğande, nımoj
voteədə muşşə nıkarde... har çiy çokbe.
Əmma zoə ki, kəyku beəşi, ya bə ko, ya
bə vırəyi əşe, vəyu təmomən co odəm
əbi. Ənə pıt-pıt, vot-vıj çımı sə-quşi
əbəy. Əvoy peəmandi çımı bukə, çımı
nəsli-nəcobətiku qətəşe tosə ımrujnə ruji
çiçon bən, çiçon məsəşe, çiçon pesoxtəşe,
həmə de məsxərə, de ğeyzi qəp əjəni,
sə-sıxan əkəy, do-dımjon ədəy. Har qədə
çiy bandi toy əkəy. Qəvədə koə peş əbi,
sı əbi, kavu əbi. Korpə nəvəm sədo
bekardeədə, çanə mırdolə sıxanon hestin,
əvoti bə əğıli pə, bəçəy toyfə, orox-
toroği, mardəyon həmə qılə-qılə aşmardi,
qurədə beəkəy, dənşandi, ənəy bə həşi
bo hışk karde...

Azən har bəjən zoə kədə beşəbəpeşt,
tosə ıştə oləton tankarde çəy vot-vıji
əməsim, ıştəni dəpuşnim, beəşim kəyku,
çəliqi peyəqətim, eəvoym bə so, qədə-
qədə əşim soyku beəşim. Bəştə umri, bə
səoməyon, dəvardəyon bə yod varde-
varde, ehande-ehande əşim boğədə
ənıştim.

- Vəyu boçi detı jıqo rəftor əkəy?
- Niyyətış ım be ki, az çəy ruji siyo

kardedəm, əv çımı xıdmətədə mandedə,
hiçməsə çəy bəmı xıdmət karde az layiğ
nim. Çəy sıxani navi-oxo ım be: Beşi-
bışi bə rayon, bəştə di, az ıştı nokə nim.
Işti diədə yolə xıyzon heste, de zəmini-
osmoni canqbıkə jen heste, bışi, bıdə
əvon bətı xıdmət bıkən. Əmə iyo i
çəşməynə mənzılədə jiyedəmon, çəmə
vırə tanq məkə. Az ıştıkuən, ıştı
xıyzonikuən zəhləm şedə. Şıməni hiç
vinde pidəmni. Deştə zoən kəxıvand
beədə şərtım ımbe ki, dıkəsnə bəjiyemon,
nə ıştı pə-moə, nə ıştı bo-hovəon bə
çəmə həndəvər əqardınin...

*
Lələ bə di omə rujiku həmə çəy

xıdmətədə  əmandimon. Az de Rza əsasən
kəy qədə çəşmədə jiyedəbimon, əyo dərs
handəbimon, hıtedəbimon. Se nəfər kinə
de Əğənənə hejo Lələ paliyo əşt-nışt
kardedəbin, bə Lələ har lıvemoni, har
sədo, har cəni cım ədəymon. Çanə ki bə
poysəbe, əşti, ənəvi, bə so-bəən əv nəzorət
əkəy, hətta bə kəvşən bo nəve, bə
dukonəvə bo çay peşome, bə vıjorən bo
vıjorəti əşi, jıqo vaxtonədə çəmənədə
ikəs əy muşayət əkəy, çəy şələ əkırni...

Bırədiqo vijorədə bə qıləy əhvolati
bəpeşt, Lələ həni so-bəku bə kəno benışe,
ve vaxti ıştə ruji yonqoədə dəvoni. Hejo
çəy yonqoku bo har çiy otov əvoy bəmə.
Əmr, xayş, məsləhət, təklif, hikkə, hədə,
tars... Qa sədoş şiddət əkəy, qaən namnami
qəp əjəni. Harçi bəbebu, əmə çəy nozi
oəkırnimon. Roste, deştə şiddətinə otovon
əməni qırdı-ıştə əqordıni, əmma əmə
tov əvəymon, hiç narşiyemon, çəy şiddətə
hərəkəton, sıxanon bəştə təhqir
peənəqətimon, əksinə, bə iyəndı tohmət
əjənimon ki, Lələ boçi ğeyzin
kardedəmon? Har səfə bə nəzər əstənimon
ki, Lələ 4 sor mahrubədə bə, 9 kərə bə
qullə qıniyə, mərizxonədə mualicə bə,
çəyo sənibəton bə navcəbhə şə, dave
şiddətədə, qullə bənəy voşi voədə andomış
hıl-hıl bə. Hejo 10-minə kərə mərizxonəku
tərxis beədə, bə kə omyədə tanədə qıləy
çı sə- bə sə hıl-hılinə  şinel bə... 

Dı sorisə ve noxəş hıtə rujonədə el-
camat, hamsiyon, ğohum-ğəbilə bəçəy
ziyarət omedəbin. (ım ıştən yolə əzobbe,
Əğənənə ın əziyyəti deştə baləliyon bə i
vırə əkəşi. Həlbət ki, hamsiyonən, Cohon
nənə, Nəci bibi, Barzo-Mərzo mamuon
daima Lələ paliyo əbin, har curə koməq
nişo ədəyn. Əmmə ijən yolə zu bə
Əğənənə ərəsi)...

*
Bırədiqo əhvolati məğz ımbe ki, bə

noxəşinə Lələ ikəsi çəpilə ğandəşbe,
merd qıniyəbe bə zəmin. Bı hadisə hay
curi  səbəb vardedə:

İminə əve ki, i kəs de Lələ kanə
hamsiyə Əlirizo dave kardedəbən, Lələ
dəşə bə arə, ımoni yəndıku co bıkə, qıləy
silliyən bə Lələ qınyə, qıləy astə-pust
mandə Lələən həviyə, qıniyə bə zəmin. 

Dıminə səbəb əve ki, Lələ jivo səydə,
qəzet əhvatiku dı qılə qəzet səydə,
pevıştedə jivo, ım bə ikəsi noxoş omedə:

- Bə qəzetədə rəhbəron şikil heste, tı
əy bə xuninə jivo boçi pevışte? 

Ənəxəbədə jəydə çəpilə Lələ
quşəbınədə.

Seminə səbəb bə Lələ xosiyəti həniyən
ve omuj omedə: 

64-minə sori tovıstonə vaxton qıləy
vıjorə rujədə Lələ bırz bardəşdən bo
həvate. Vıjorə koon oroxnedə, pidəşe
qiti mıv, jivo bıstəni, bıbəy bə kə, Əğənənə
bıpati, xıyzon bəhə, bəçəy coni dıvo-
səno bıkəy.

Lələ Bokuədə omeədə odəmon bəçəy
tani, lıvemoni, surəti heyron mandəbin.
Dırozəbolo, kavuyəçəş, sırədiyən bə lələ
tojə olət: ısə-ısə sipibıə səymu-rişon əy
nurani, mudrik nişo doydəbe. Qıləy
dıyomuşə pustədə tumo bə yolə kıloən
noəşbe bə sə, lap bə haciyon mandəbe.
Im ğıvçəğəti, reçinəti odəmon nəzə cəlb
əkəy. Əyən biyən çəy kuti ki, Lələ ve
zərfətbıkəbe, məzəynə sohbəton əkəy.
Əve bəy bəşibu odəmon qırd əbin bəçəy
sə, əvotin-əsırin.

Hejo həminə ruji məçiti vədə bə
çayxonədə xəyli sohbət, zərfət kardə
bəpeştə əştedə səpo, Allah, Muhəmməd,
ya Əli mədəd! – votedə, jivo bəhvatonədə
qıləyni sədo kardedə:

- Mətğoli, qitə bəmı mıv bıdə, tojə
bıbu, kok bıbu...

Mətğoli qitə mıv vardedə, Lələ çə
mıvi ğıyməti arışteyro xəyli ləvirə

vardedə. (Lələ adətbe, vıjorədə çiy
bəstənibu, ənədə həkəm əmandi, ğıyməti
arışti, mubahisə əkəy, həddi-bisot!) Mıvi
ğıyməti arışte-arışte qıləy qəzet səydə,
pevıştedə bə mıvi, noydə bəştə zanbul.
Bekardedə bə Mətğoli ənə pul doydə ki,
Mətğoli bə puli qane bedəni. Im votedə,
əv votedə, etənədə bəkəsonən hay qıləy
sıxan votedən, Mətğoli pəspəsə kardedən:

- Zə, Mətğoli, piyəmerde, noxəşine,
ğəribe, nımojəvote, Xıdo odəme...

Mətğoli vindedə mıvon bə erjon dasto
beşedə, kamfırsət sıpəzoə ənəxəbədə
qıləy çəpilə ğandedə çı Lələ. Çəpilə ıştən
ne, hejo çəy vo Lələ ğandedə bə zəmin.
Lələ se sore noxəşəti dəvonedə, qıləy
astə, qıləy puste, jəqonə bə roy poyədə
həviyedə, əçəy bə çəpilə tov bəbe? Tir-
tap qınedə bə po bın. Məxloğ dəpuredə,
rost kardedən Lələ, nışandedən, çəy
oləton xokon eşandedən. Hay i tono bə
Mətğoli sıxan kardedən. Bə Lələ dılvandi
doydən. 

Təsadufən Lələ kanə hamsiyə, peşo
bə Brədiqo omə, bə qıləy əskəri xıyzoni
kə kəve dəşə, məktəbədə ko bıkə muəllim
Əlirizə omedə, beşedə ənə əyo. Lələ im
holi vindedə, məsələku holi bedə. Mətğoli
yəxə qətedə:

- Zə, tı bəki dast rost kardə, hı? Az
çəy ov-otəşi hamsiyə bəm, əv ve çokə
odəme, bə həmə dast bıqəte. Roste,
səvodin ni, əmma deştə zəhməti, həloləti
jiyə namusinə odəme. Bəştı mıvi pul
kam doəşe? Im merd çı jivo: mıv-kijə,
moy-kulmə mutəxəssise. Əy bəşti sinni
ğədər mıv, bərsıvi, bət-kırinqo, kəlonkun
bıjən bə, ıştı qastbu i qılə tifanqən nıbu,
çəy kədə dı qılə sekretni tifanq hestışe...
Əv zınedə ki, ıştı həvatə mıvi molyət
çiçe! Tı bəy ğeyzin bedəş?  Hələ nez
boy, çəy dasti maçə bıkə. Bə Mirtəği
cəddi ğəssəm bıbu, ısət nıvoş, çəyku uzr
nıpiyoş, tıni se sor bədom eqəte.

Etənədə mandəkəson hay qıləy sıxan
votedən. Mətğoli nez omedə, Lələ daston
qətedə, uzr pidəşe. Lələ bəy votedə:

- Zə, ha beinsof, az se sore
mərizxononədə con doydəm, ısət tikəy
bəştə oməm, oməm ıştə eli dılədə, ıştə
xıyzoni paliyo bımardom. Bəmıku çı
hol heste ki, tı bəmı çəpilə ğandedəş?

Lələ ın sıxanon bə həmmə bevəc
təsir kardedə, hətta dıl nozık bəkəson
bəmedən. Mətğoli sə qətedə bə ji, sı
portə bedə.

Əlirizə rost kardedə Lələ, dəşedə
bəçəy kəş, vardedə bə Əğəmiri həmomi
və, bə maşinon mandəco. Lələ peşandedə
bə qıləy maşini, dəro kardedə bə Mədo.

* 
Maşinədə bə kə omyədə bə Lələ yod

de Əlirizə əlaqədar qıləy hadisə omedə,
bə kə omə bəpeştə boəmə qəp jəşe:

- 1948-minə sori iyunə manqədə çımı
rukə zoə bə dınyo oməy. Votıme: Pə
nom Əğərizə, çımı nom Əğərizə, bıdə çı
zoə nomən Əlirizə bıbu. Bəvədə hamsiyə,
zolımə Əlirizə briğadir ko kardedəbe
kolxozədə. Çəmə çı qəpiku çiy dənıvarde,
bənem həminə Əlirizə dastədə ğırmoc
oməy, beşe, mande çəmə zəybıni vədə,
votışe:

- Zə, Əğərizə, tı kiş? Kon vırə paxaniş?
Jəqo sıraf bəş ki, çımı nomi bəştə zabalaği
noydəş? Vallahi, tıni bə i saat bədom
qin karde çı məholo. Bəmı diyə bıkə,
ıştəni demı bə tavzı noydəş? Iştı qıy bə i
ğırmoc bebəsındınem!..

SILƏHUYO BEMƏ VILON
(romano vəsləon)
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Məxsun PERZƏ
(sıftəş dəvardə numronədə)

"FATİMƏ DE ƏLİ"

Hicrəti dıminə sori çanqədə
Ərəbi zulhiccə nomə manqədə

Əli bo Fatimə elçi pemande
Rəsulən ve şo be, bə Xıdo mande

Binoj doy bə niyoz, bə dıvo-səno
Fatimə fik-fami bıznom az, çəno

Əhmədi boxçə vıl, vılbe Fatimə
Xıdo ve piyə dıl ,dılbe Fatimə

Fatimə jimoni, umri reyhone
Kulli-məxluğatən Zəhra heyrone

Fatimə aşiş be, səşən evəjəy
Hiçişən nıvote, ıştən tamış jəy

Xıdovand roziye, Rəsulən rozi
Ki mande bəzneki bımi norozi

Əkrəmi ıştə noc, ıştə orzube
Əli dini jə kəş, İslomi zube

Peyğəmbər erəxəy, parsəy Əliku
- Bıvot çiçı heste dınyo moliku?

- Qıləy şımşim hest, hiç nibəva pos
Qıləy barzə aspım, çı canqi libos

- Asp, şımşi bımando, lozimin bətı
Libosi xıridkə, puli biyə bəmı

Əli əməlış kay bəşəy votəyon
Çosa həzo nığə pul vardje həmon

Libosıj həvate əy bə Osmani
Pulış doy bə Nəbi de tadi ani

De puli səşone Bətuli cehiz
Har çiyon tom-tojə, ıştənən təmiz

Nışonədə Səlmon, Təmmar iyən həm
Ənsori əştəfon həmmə bəbin cəm

Məhəmməd peyğəmbər bı nışonədə
De şoyşo votışe “az ıştə kinə

Iştə coni poə, ıştə Fatimə
Zəhrani, az ıştə ım çəşon ruşnə

Doydəm bə Əbtalıbi zo bı Əli
Çəy məğam həm barze, həmənki ali”

Əhmədi əmrış kay bə Əli: “bımand
Beşi bo cəmati tı xutbə bahand”

Bə xutbə binoş doy de Xıdo nomi
Sıvoy bəy co illah, co Xıdoki ni

Məhəmməd çəy rəsul, əçəy Nəbiye
Dınyo fani, axirət əbədiye

Ğıron çı Xıdo yolə kitobe
De pandi, nəshəti ğalə kitobe

Əcəl həxe, dərk bıkən ım həyğəti
Haqlə bəşər pebəşome şərbəti

Vəşt de Fino bımon bovə bıkənən
Bə Xıdo dəvitən, lovə bıkənən

Oxorzəmon həxe, votedə Xıdo
Rəhımdıl, baxşəkəs Xıdoye, Xıdo

Peşo səlom ğandə bo Məhəmmədi
Səş karde ım Xutbə əy de ovandi

Xutbəş hande Əli, çı Xıdo nokə
De sofə eşği pur, de dıli pokə

Rəsuli vardışe i sini xımo
Şiniye, nuş bıkən, bəşmə nuş bıbo

Ğonəğon çı xımo nışişon karde
Ərəbi kiəsə patpşşon harde

Cehizıj mışkəğab, qıləyən çamçə
Qıləynə dasthorbe, şəş qılə nimçə

Dıqlə nimdarbe, dı boloşnə sənqo
Şaturi paşməo dı qılən yongo

Imonbin Bətuli vardə hırdə bo
Mubarək ğonəğon doydən xəy-dıvo

Fatimə de Əli bə nigoh dəşin
Pəxeylon, lıpıxon sutin, evəşəyn

PEYĞƏMBƏRNOMƏ
(Poemaku vəslon) 

"ZƏHRAKUYEBƏN"

Səbəbe -xəlğe aləm Həzrəti Zəhrakuyebən
Zilmət dı dınyo aləm Həzrəti Zəhrakuyebən

Çorə ni bo umməti, nıvoj məhşərə ruji tı
Məvotbən çı məhşəri hurmətış Zəhrakuyebən

Ruji vote bə Əli, mıni ıştən kəfən bıkə
Çı aləmon dardğəmi, mehnətış Zəhrakuyebən

Karde tı ıştə con ,bə şahi mərdoni fido
Sa jıqo mərdə merdon ğıryətış Zəhrakuyebən

Asparde ıştə balon i ruj tı bə şiri-Xuda
Bavono dılı sutə, şəfğətış Zəhrakuyebən

Iştı ə tənıskə dıl penotovəy, hicri-Nəbi
Həsən, Huseyn, Zeynəbi xıvvətış Zəhrakuyebən

Ey çımı dıli piyəy, bə şərbəti boy meyl məkə
Məclisi-mərifəton, şərbətış Zəhrakuyebən

Iştı ım məsuməti dəvardə de Ğıronədə
7 qılə təxte-ərşi ğudrətış Zəhrakuyebən

Bətı boy, boy votışe xətmu Nəbi vaxtı rəsə
Ali dərqohən jıqo həsrətış Zəhrakuyebən

Vay tıni nıznəkəson, çəşonon xun dabəme
Çı fani dınyo ləzət, ləzzətış Zəhrakuyebən

Ey şımə zulımkoron, dimonon siyoh bəbeki
Ən yolə şəfoəti ,mehlətış Zəhrakuyebən

Ey şımə zulımkoron, bəşejon bə fino bın
Rəsuli xətmi Nəbi, itrətış Zəhrakuyebən

Hano ğəfləto pemi, Perzə, pemo ıştı ğələm
Jimoni həmmə məno, məhbətış Zəhrakuyebən..

(idoməş heste)
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Mirzə Əhməd 
Mirzə Xudaverdi zoə

(idomə, sıftəş dəvardə
numronədə)

(De xəşvonə iyən xoşvonə
Xıdo nomi) 

(3)

İ ruj de səyahət məqsədi
(7,a) bə Lankon şəhr şim.
Lankoni məscidədə nıştəbim.
İ nəfər oməy çımıku xəbə
səşe:

- Məlo Xudaverdi
şımənişon?

- Bəli - votıme.
- Zəhmət nıbu, bəştən, xan

Şıməni bəştə huzur sədo
kardedə.

Az ım xəbə məsəcəğın
tarsəym, andomım larzəy.
Iştən-bəştə fik kardıme ki,
çiç bəbu? Ki çımıku şikat
kardəşe? Ve nıqorə mandim.
Beçarə holədə əbo (41)
tankardıme, bə barzərutbəynə
Mir Mustəfo xani huzur şim.
Bəvədə Mir Mustəfo xan
Denyaçalo (42) tosə Səlyoni
(sahəş bə) çı Tolışə vilayəti
mustəğılə hakimbe. İron iyən
bə co (hukuməton) bac-xərac
doydənıbe... Bərəks, de İron
şahi fərmoni daimi şiklədə
ha sor Rəşt vilayəti
(dərəmudiku) bəy 2 həzo
əşrəfi doydəbin. (43) 

Muxtəsər, bə Mir Mustəfo
xani huzur şim, vindıme ki,
həmə xanon de sirə çəy
huzurədə mandən. Səlom
dome. Votışe:

- Məlo, boy bınışt.
Az nıştim. Vindıme ki,

xani məclisədə 2-3 nəfər bənə
mı məlo iyən tələbəonən
nıştən. Ğəri çiyo-çəyo sohbət
kardışone. Çəyo məloon
mubahisə bino kardışone.
Sıftə şəriəti ğanunonku
mubahisə şedəbe. Çəyo
ovaştin bə hikmət (məsələon)
Az hikmət (elmi) çok
zınedəbim. Əve ki bə hiçki
bəştə məydoni hərif hisob
kardənıbim. Məclisədə bə
məloon bə i ləz pepuştıme,
nome ıştə zono jiyo. (Im
sahədə) bəştəro muəəyən
məlumatışbə həmə əyanon
bəmı əhsən votışone. Xaniən
bəmı xəyli iltifat nuşo doşe.
Iştə cifiku 10 tumən Fətəli
şahi (44) bastə riyal bekardışe,
doşe bəmı, votışe:

- İnşəAllah, bə çımı
koonən bəvəc boməşon.

(Xaniku) icazə səme, şim
bə Butəsər di, (7,b) bəştə kə.
2-3 manq kədə mandə bəpeşt
bə İsfahan (45) şim.
İsfahanədə 7 sor de təhsili
dastko bim. Yolə şohrət
ğəzənc kardıme. 

İ şəv hanədə vindıme ki,
bə qıləy nığılə çol eqıniyəm.
Bə çolədə mor-qanqəlon əhatə
kardəşone mı, çımı cifədə,
çımı vanqoədə lonə qətəşone.
Əncəx bəmı hiç əz doydənin..
Az çı vahiməynə hano
pebəym, votıme:

- La ilahə illəllah (46) ım
çı vahiməynə hanbe ki,
vindıme?

Muxtəsər, tosə maştə həni
hıte nıznəme. Maştə ıştə ki-
tobon peqətıme, şim ıştə us-
todi paliyo. Əv, çı əsri
muctəhidbe. (47) Mıni
vindəcəğın zevılə sırə kardışe,
votışe:

- Məlo Xudaverdi, yəğın
ımşəv ıştə vəomə rujon
hanədə vindone? (Şımə sifəti)
ranq i təhər çiydə.

Az ərz kardıme:
- Bəştı ğıbon bışum ustod.

Imşəv qıləy han vindəme ki,
ısətən tarsiku dıləm ıştə vırədə
ni. 

Iştə hani mufəssəl ərz
kardıme bəy. Votışe:

- Məlo Xudaverdi, həyf
ıştıku iyən İsfahanədə şımə
kəşə 7 sorə zəhmətiku. Çımı
balə, şımə bəştə vilayət
bəşeyon, əyo divankoəkə
bəbeyon. Ə mor-qanqəlonən
bəşmə aidbə həromə pulonin.

Im sıxanon məseədə ve
ğəmqin iyən pərişon bim.
Hətto ustodiku dılım ğədri
arşiyəy ki, ım çı han parçin
kardebe? 2 həftə nışim çəy
paliyo. Bəştə sıxan dome ki,
i kərəən bə Tolışə vilayət
onıbəqardem. 

Arəku çand sorən dəvarde.
Pı-moəmku çand qılə naməən
səme. Bəştə tono vanq
kardedəbin mıni. (Nıvıştəbin
ki, ) “Əmə pi bəmon. Iştı hi-
croniku çəmə çəşon nur şə.
Mutləğ (8,a) boy, i bəjənən
(bıbu) tıni bıvindəmon”. 

Şınəym ki, çı ayb hestışe,
i bəjən bəşem, ıştə pı-moə
bəvindem. Tikəyən boştə xarci
tədaruk bəkardem.

Bəştə vilayəti tərəf dəro
qınim. Bə Tolış rəsəym. Bəştə

kə oməym, deştə valideynon
dimi-didor kardıme...

Im “Əxbarnamə” bahan-
don zınənin ki, az Mirzə
Əhməd ım əhvoləti pəm
Mirzə Xudaverdi zıvono
nıvıştedəm. Pəm votışe:

- Çand ruj kədə mandim,
de ğohom-əğrobon didor
kardıme. Az nufuzinə iyən
əmmaməninə məlobim.
Bəvədə Mir Mustəfo xani
hurmətinə nokonədə Əğə
Kərim bəq nominə  qıləy şəxs
hestbe. Əv hakanə xəbə nıdoə
çımı tono bə sohbət omedəbe.
Əv, çımı xəbə nıbə, nunəkıle
çımı həxədə bə xani məlumat
doəşbe.

İ ruj həmonə Əğə Kərim
bəq oməy çımı tono, votışe:

- Tosə kəynə Butəsərədə
bənışdeş? Boy bışamon bə
Lankon, 2-3 ruj əğono
bınəvəmon.

Azən ğəbul kardıme çəy
təklif, dəy şimon bə Lankon.
Əv bə xani huzur, az bə
məscid şim. 1-2 saat
məscidədə de məloon sohbət
kardıme. Vindıme ki, qıləy
fərroş (48) oməy (çımı tono)
(bəmı) votışe:

- Bəşt, Xan tıni bə sədoy.
Az ve tars bardıme ki, xani

demı çı koş heste? Bə Xani
huzur şim. Vindıme iyo yolə
izdihom heste. Mir Mustəfo
xanən nıştə. Navko az Xani
paliyo şeədə, Xan (əvindi
mıni) əhami:

- Məlo, behami, bınışt!
Əncəx ım bəjən isə bəmı

marağ nıkardışe. Az mandim
bə səpo, çəy çı rəftoriku bərk
tarsedəbim. (Şinedəbim ki,)
çiç kardəmebu ki, Xan bəmı
hiç iltifat (8,b) nuşo doydəni?

İ saat bədiqə Mir Mustəfo
xan sənibəton əşte bə səpo,
oməy çımı tono, votışe:

- Şımə şedəyon handedon,
elmxıvand bedəyon, bəs çımı
xəyr çiçe?

Ərz kardıme:
- Bəştı ğıbon bışum, çımı

bəşmə xəyr (bəşmə coni) dıvo
kardeye.

Əy hamiyəşe:
- In sıxanon bınən bə kəno.

Şımə çımı mirzə bəniniyon!
Az votıme:
- Az hiç vədə im ko ğət

ğəbul əkənim.
(Xan) əsəbin be, ğəmə

bekardışe ğəmənədə, votışe:
- De ğəmə zuy ın ko ğəbul

bəkardeş! - Hukum kardışe
bə fərroşi:- Imi bıbən
divonxonədə oqətən!

Xulasə, Kəlbi bəq nomədə
qıləy qamətukıjə fərroşi
bardışe mı, de xoli-xolçə
dərosniyə bə qıləy mənzılədə
nışandışe. Bomı qıləy ğəlyon
vardışe, kəşəme. Iştən bəştə
şınedəbim ki, az hiç xorək
hardəmni. Yəğın iyo
bəmardem bə vəşi. Hejo ım
fikədəbim ki, vindıme qıləy
co fərroş kəybə okardışe, de
curəbəcurə xuruşə hardon
purbə qıləy mıcmə vardışe,
noşe çımı vədə. Ovtovə-ləqən
vardışe, votışe:

- Mirzə, daston bışıştən,
xorək bəhən.

Az ğədri hardıme,
diməşeku siconi nıhardıme.
Jıqo təsəvvur kardəbim ki,
(bəmı xıdmət bıkə) 2-3 fərroşi
xorəkən (de çımı hardi) iqlə
mıcmədəy. (Əve ki) az kam
hardəninim ki, bə bəbolonən
bımandi. 1-2 cılmə hardə
bəpeştə dasti sufrəku
okırnime. Fərroşi mıcmə
bardışe bə dəhliz, ə 3 nəfər
fərroşən vanq kardışe, votışe:

- Boşmə nəho vardəşone,
boənən bəhən. Əvon mənzılo
beşə bəpeşt, tıkəy bədiqə az
pencəku qədəy edəsəym bə
biton, vindıme ki, bo har dı
nəfəri co-co i mıcmə (xorək)
vardəşone. Iştə dılədə votıme:
“Bəmı bəni bə, (9,a) əncəx
az iyo vəşiyəti əkəşnim.
Şanqonə hardemonən jıqo
dəvarde. Əncəx fik kardəbim
ki, ımşanqo lef-boloşnə tərəfo
çımı koon çecurə dəbəvarde?
Hıte məcol oməy. Iştə əbo
bəştə sə pekırne piyəme ki,
bıhıtım. Fərroş Kəlbi bəq
votışe (bəmı):

- In fikfamon bınən bə
kəno, ıvrə Mir Mustəfo xani
divonxonəy. Ləzi səbr bıkən!

Bı fikədə bim, vindıme ki,
bəməro i dast təmizə
kələğayiyə lef iyən məxmərə
lefçədə (ibarət) yonqo
vardışone. Bə Xıdo şukr
kardıme ki, (bəmıro) jıqo çokə
hard iyən jəqonəli ğəşənqə,
təmizə lef-sənqo ğısmət
kardəşe. 

Ruj obəy. Nımoj votıme.
Xıdo şukr bə vırə rosnime.
Tikəy bədiqə vindıme ki, i
nəfər omedə, çəy dumoən
qıləy fərroş sədəş qıləy mıcmə
vardedə. Xəbə səme Kəlbi

bəyku:
- Im merd kiye?
Votışe:
- Xani sərxıdmətkor

Məşhədi Mirzə Əlibəqe.
Əv daxıl be bə çımı

mənzıl, bəmı vey hurmət
kardışe. Mıcmə noşe çımı
vədə. Dast ğandışe əmmomə
çımı sədə peqətışe. Bə çımı
sə qıləy kılo noşe, votışe:

- Iştı mirzəti mubarək bıbu
(bud bıbu!).

Mılxəs, şəy-şəvlo, qiyəvu,
məşo, bə odəmi çiç lozim bə
harçi vardışe, tankardışone
bə çımı tan. Xıdo şoyde. Əv
çımı sədə əmmomə peqəteədə
dınyo çımı çəşədə siyo be.
Iştən-bəştə votıme: “Ha Xıdo,
insof ni ki, az haft sor
ğurbətədə iyən İsfahanədə
zəhmət bıkəşom, oxoyədə bə
çımı sə jıqo qulon vardə bıbu?
İxiyorxıvandiş!”

Çımı olaton tankardovne
bədiqə peqətışe, bardışe mı
barzə rutbəynə Mir Mustəfo
xani paliyo. Sə jəmone bəy.
(Xan) bığəsırə kardışe,
hamiyəy:

- Iştı mirzəti mubarək bıbu.
Az dimdəjeku sə qətıme

bə ji, hiç damə nıbim. (Xan)
votışe:

- Xıdo bıdə, az bətı anə
iltifot iyən məhəbbət nuşo
bədom ki, sor dırozi i kərəən
məloəti bəştı yod dənibəşe.-
Peşı hamiyəy: - Mirzə Səyid
əğə yolə məloye. Koğəz
nıvışte ğaydon şıməsə çok
zınedə. Həmişə dəy bəştən,
bınıştən ki, ım sahədə usto
bıbən.

(9,b) Isətən Mir Mustəfo
xani əsli-nəcobəti bəşmə izoh
bıkəm. Məşhurə Nadir şahi
səltənəti vaxtonədə Tolışə
vilayət “itaəti qivədə” ıştə sə
vitvonəşbe, usyan kardəşbe.

(idoməş heste)
Bə tolışi peəqordın 

Bayrami Allahverdi

ƏXBARNAMƏ
(Tolışi xanəti tarıx)
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Şirəli Əlyar 
XANİ

BƏ
BOKU 
XƏŞ
OMƏ
(Qədə təmşo)

Nəvə: - Baba, salam, mən gəldim.
Bobo: - Vuy nənə, çım bala, tıniş? Tı ve xəş

oməş, lap vaxtədə oməş. Çoknəyş, diədə çiç hıste,
çiç ni?

Nəvə: - Çox sağ ol, Baba, yaxşıyam, kənddə də
şukur, sağlığ-salamatçılıqdır. Sən necəsən? Deyirsən
vaxtında gəlmişəm, nə olub ki?

Bobo: - Ha çım bala, tojə kom peqətə, hejo bəmı
qıləy fəhlə lozimbe, Ədalət votəynə, 

"Xani bə Buku xəş omə.,
Tolış bə Buku xəş omə."
Nəvə: - Baba, Xani kimdir?
Bobo: - Çəmə şair Ədalət votdəbe çəmə tərəfondə

Xanımnisə nomədə qıləy vəvu hıstbe, çəy həmro
Qasım muəllim əvış ve pidəşbe, əy "Xani-Xani'
vanq əkəy. Ruji Xani bərk nəxoş qınyedə, Qasım
muəllim əy bə rəyoni doxturon ve bardə, vardə,
oxoy doxtoron bə Qasımi  votdən, Xani bə Buku
bıbə. Qasımən Xani peqətdə, deştə “Jiquli”  bardə
bə Boku. Xani hiç vaxt Bokuədə bə nıbe, bə şəhər
dəşeədə, Bayılədə Xani xəyli natə çolon vində, vində
ki, çolon səpe bə vışkondə qıləy çiy hıste, çəvon sə
bənəy nımoj bıvoton şedə beyji, rost bedə bə pe.
Xani çı Qasımiku xəbə səyde:

- Qasım, ımon çiçin bənəy kali məmuron prezdenti
vədə enəmedən, penəmedən?

Muəllim pidəşe çı Xani kefi okəy, bəy jıqo
votedə:

- Xani, əvon bəştı qoroş enəmedən,
penəmedən,əvon, votdən "Xani bə Boku xəş omə,
Tolış bə Boku xəş omə" 

Xani bəy votdə:
- Zə, vəseye, vəse, Bokuədə tolışi zıvoni zınəkəs

heste? Doxtoronən tolışi zındən?
Qasım cəvob doydə:
- Xani, çı Buku nimə tolışin, əmmo veyni

həromzodə beşən, ıştə tolışəti bə qıy qətdənin. Dox-
toron isə bə puli qoroş lazım bıbo lap erməni zıvondə
qəp bəjen.

Nəvə: - Baba, bəs onların axırı nece oldu?
Bobo: - Zə, vəseyəni, i kərə bə tolışi qəp bıjənəni,

çımı dıli tokne pidə? Çımı bala, demı bə tolışi qəp
bıjən, bıdə azən şo bıbum.

Nəvə: - Baba, bıdə məktəbi orıxnom, diplom
bıstənom, ko pəydo bıkəm, peşo qəp bəjeməni. İnə
votdə bə tolışi qəp bıjənom, bəmı ko ədənin.

Bobo: - Zə, bala, ko pəydo karde bəpeşdən bənəy
kali tolışon bəvoteş, "Mən hökumət adamıyam",
həni  hiç bəştə tolışən əvotniş. Hiç nıbo ıştə kədə,
deştə moə, dıştə pə, dıştə hovə bə tolışi qəp bıjən.

Nəvə: - Çok baba, çok. Əncəx qıləy sıxan votem
pidə, az kali ruşinfikon zındəm, əvon hejo çı tolışətiku
qəp jəydən, əmmo çəvon əğlon hiç bə tolışi qəp
jəydənin.

Bobo: - Rost votdəş çım bala. Əmmo ımi bızın,
kədə bə əğlon zıvon doəkəs, əvoni tərbiyə kardəkəs
moə bedə, pə bo nuni qoroş maştə beşdə çı kəyku,
şanqo omedə. Sıvtənə vaxtonədə kədə merd yol əbi,
merdi i sıxan dı nəbi, ısə zəmonə co cure, merdon
ve  "humanist" bən. Mılxəs, sıftənə merdon mandənin..
Isət bışi rohətəti bıkə, maştə bə ko bəşemon. Qasım
muəllim votəynə, 

"Xani bə Boku xəş omə.
Tolış bə Boku xəş omə"

Mirtağı İSBANDİ

Ruhu şad olsun!
Mən inanmıram ki, onu tanıyanlar

arasında elə bir insan tapılsın ki, hansısa
bir xoşə gəlməyən əməlinin sahibi oldu-
ğunun şahidi olsun. Gülməmməd bir insan
kimi çox həssas və şair təbiətli, intelektual
səviyyəli bir insan idi. Tarixçi olması ilə
bərabər, həm də cürətli jurnalistik fəaliyyəti
var idi. Vaxtı ilə onun Talış tarixi ilə
əlaqədar tədqiqatlarının şahidi olmağımla
bərabər, həm də şeirlərinin də dinləyicisi
olmuşam. O, tarixi araşdırmaları ilə bağlı
tez-tez Lankona gələrdi. Xüsusən bizim
(mənim və qardaşım Əli Nasirin) qona-
ğımız olmasına çox sevinərdik. Onun talış
tarixi ilə bağlı yeni-yeni tapıntıları bizi
heyran edərdi .O vaxtlar Lankonda qey-
ri-rəsmi yığıncaqlarımızın bir neçəsində
də iştirak etmişdi. Xüsusən Poeziya ax-
şamlarının iştirakına can atardı. “Naxış”
Gənclər Birliyini rəsmiləşdirəndən sonra,
tarixi abidələrin axtarışında bizimlə fəal
iştirak edərdi. Babəkin Bəlləbur kəndindəki
qalasını demək olar ki, qarış-qarış
gəzmişdik. Onun talış generalları ilə bağlı
bəzi məlumatları dəqiqləşdirmək üçün
Mirhaşım Talışlının evinə bir yerdə
gedərdik. Talış xanlığı, onların şəcərəsi
və bu zonanın tarixi şəxsiyyətləri, tarixi
abidələri haqqında Mirhaşım Talışlıda
olan arxiv, bəlkə də dünyada heç bir yerdə
yoxdur. Gülməmmədin Lankonda dostları
çox idi. Lakin ruh dostları az idi. Lankonda
dostlarla çayçılarda çay içməyi xoşlayardı.

Təkcə çay içmək məqsədindən çox, bu
zonada baş verən yeni məlumatları soru-
şardı. Həm də özü Bakıdan yeni
məlumatlarla gələrdi. Çayçıda oturma-
mışdan qabaq deyərdi ki, Əli Nasiri də
xəbərdar elə, şeirləri ilə bizi feyziyab
etsin. Nadir hallarda özü təvazökarlıq
edib, oz şeirlərindən də deyərdi. Dostla
münasibətdə çox həssas və səmimi idi.
Darda olan dostuna çalışardı əlindən gələn
köməkliyi etsin. Yaxşı yadımdadı, 1993-
cü ilin yayında Bakıda eşitmişdi ki, As-
tarxanbazarda (Cəlilabadda) dostu İcra
hakimi Rahim Nuriyevi həbs edib, rayonun
prokuroru tərəfindən rayon Polis şöbəsində
ona işgəncə verilir. Birbaşa gəlmişdi Lan-
kona. Mən o vaxtı AXBP-nin qərargahında

idim. Ələkrəmin qəbuluna girə bilmədiyinə
görə məyus olduğunu gördüm. Onunla
İcra Hakimiyyətinə yollandıq. Binanın
qabağında Rahimin atası və qardaşı ilə
hal-əhvaldan sonra onu Ələkrəmin
qəbuluna saldım. Rahimin atasına ürək-
dirək verdikdən sonra yenə qərargaha
gəldim. O, dostluqda belə sadiq insan idi.
Heyif ki, bizi tez tərk etdi. Xudamız
Rəhmət etsin. Ruhu şad olsun.

Şəkil Bəlləbur kəndinin Babək qala-
sının yaxınlığında, su ambarının üstündə
çəkilib. Şəkildəkilər Gülməmməd
Məmmədzadə və Lankonun "Naxış
Gənclər Birliyinin" üzvləri Balayar Sadiq,
Mirtağı İspandison, Rahim Nuriyev və
Adil Əsədovdur.

İzzətəli Səmədizoə İsmayılov 1959-
minə sori avqustə manqi 23-də 1959
Masallu Ğızıləvo diədə moəku bə. 1966-
1976-minə soronədə Ğızıləvo di miyonə
məktəbədə handəşe. 1977-minə sori de
Komsomol Partiyə sərəncomi bə Kras-
noyarsk diyori Norilsk şəhr ğandə bə.
Hejo 1977-minə sorədəən bə Norilsk
şəhri Qonə Sənaye İnistituti ğəbul bə.
1984-minə sori həminə inistituti
“muhəndis-mexannik fakultə”
oroxniyəşe.

1984-mınə sorikuən Norilsk Metal-
lurqiya Kombinati “Nikel” zavodədə
fəhlə ko kardəşe .Ko karde-karde  No-
risk şəhri nəzdədə bə Marksizim-Le-
ninizim Ali  Partiya məktəbədə 2 sorlığ
kursi sə kardəşe. Kali idaronədə
muxtəlifə vəzıfonədə ko kardəşe.
Holiyədə bə təqaud beşə, Norilsk şəhri
6 numrəynə Qimnaziyədə muafizəçi ko
kardedə.

Xıyzonxıvande, seqlə fərzəndi, dıqlə
nəvə xıvande.

İNƏ BƏ ƏSKƏR ŞEDƏM !

Simım həjdə dəvardə,
İnə Vətən vakardə,
Məydon mıni çəş kardə
İnə, bə əskər şedəm!
Im fırsəti Xıdo doə,

İqid bəbe ıştı zoə,
Tı bəbeş Əskəri Moə
İnə, bə əskər şedəm!

Bə Dınyo horoy doydəm,
Bə Vətəni hoy doydəm,
İqlə coni poy doydəm 
İnə, bə əskər şedəm!

Tolışim, bə Bobon şəm,
Mığəddəse rəğ-rişəm,
Dastədəm nurə pərçəm 
İnə, bə əskər şedəm!
İnə, bə əskər şedəm!

TƏBƏRIKE, MIĞƏDDƏSE RƏBBİ OV!

Hışkə zəmin, boğon de ovi jiydən,
Bandon, vişon oviku ğıvvə səydən,
Ərşi firişton bə ovi şo bedən,
Təbərıke, mığəddəse Rəbbi ov!
Zəm-zəmi ov, Kovsəri ov, Vəhşti ov!

Adəmi fərzəndon kəştən 'Salavat',
Məsçitul-Hərəmdə kardən İbadət,
Məkkə de Kərbəlo kardən ziyorət 
Təbərıke, mığəddəse, Rəbbi ov!
Zəm-zəmi ov, Kovsəri ov, Vəhşti ov!

Həjdə həzo aləmi bə ruh vardə,
Sırrinə Dınyoən dəçəy zu qardə,
Noxəşon, mərizon əv bəji kardə,
Təbərıke, mığəddəse Rəbbi ov!
Zəm-zəmi ov, Kovsəri ov, Vəhşti ov!

BI Dınyo, bə Dınyo, Ərşi çone ov,
Məlhəme, şərbəte, şinə şone ov,
Rujə manqi Xıdo imtohone ov 
Təbərıke, Mığəddəse Rəbbi ov!
Zəm-zəmi ov, Kovsəri ov, Vəhşti ov!!!

KONCO MANDİŞ, ŞİNƏ MO ?

Nolo jəydə, sutdə dıl,
Tıbiş bomı Vəhşti vıl,
Sədo bıdə ha bılbıl
Konco mandiş, şinə Mo?

Çəşon rukardən xuni,
Orzu kardedən tıni,
Çiç bəbe, bıməs mıni 
Konco mandiş, şinə Mo?

Dınyo orəxəy, ləzzət,
Conədəm sə be ğıvvət,
Şəv-ruj kardedəm xıvət 
Konco mandiş, şinə Mo?

MƏRDƏ TOLIŞİM! MERDƏ TOLIŞİM !

Az Cavanşirim,
Əli Nasirim,
Çı Dınyo sırrim 
Mərdə Tolışim!
Merdə Tolışim!`

Babəkim, Həzim,
Bə xəlqon bəllim,
Şirim, pələnqim
Mərdə Tolışim!
Merdə Tolışim!

Şəhidon hıtən,
Vəhşt, çəvon məskən,
Rohəte vətən,
Mərdə Tolışim!
Merdə Tolışim!

Məkkə siyo Sığim!
Babon Ocəğim!
Zərduştim, səğim!
Mərdə Tolışim!
Merdə Tolışim!

GÜLMƏMMƏD MƏMMƏDZADƏ:
X A T I R Ə L Ə R
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E L A N
Zabrat qəsəbəsində yerləşən “Talış Mətbəxi”

kafesi özünün gülərüz və professional heyyəti ilə
Sizləri Talış mətbəxinin əvəzolunmaz, ləziz və
təamlı yeməklərini – təndir və qazan yeməklərini
dadmağa dəvət edir. Kafedə yay və qış zallarından
əlavə ayrıca kabinetlər də mövcuddur. Həmçinin
kafedə kiçik ziyafətlər də təşkil edilir. 

Ünvan: Zabrat qəsəbəsi, Sabunçu DYP
idarəsinin yanı.

Əlaqə telefonu: 0559234927

Atabala BABAYEV
Boku

Jıqo qıləy rəvayət heste ki, monqol-tataron
Əresi (Rusiya, red.) zəminon qəte-qəte
budu Kiyevi şedən. Çəvon roysə Starıy

Xutor nomədə qıləy qədə di bedə, bı diədə 5-6
xıyzon jiyedəbən, ha, monqol-tataron omedən
rəsedən bı di, bə di 1-2 kilometr mandəy ıştə
dinci səyro çodoon jəydən, aspon bo evardedən,
kiyə sənoydən, mılxəsəni, bo rohətəti karde çiç
lozime həmmə kardedən. Boşmə kiku bıvotom,
Starıy Xutori xıvandonku, Starıy Xutori xıvandon
vindedən ki, ahuyya, qıləy yolə ləşğır (ləşqər,
red.) omə, çəvon kəfşənədə çodoon jəşe, odəmi
hisob ni, bənəy mujnə eqətəşone kəfşən. Di
camaat qırdə bedən ki, bəs əmə de monqol-
tataron çiç bıkəmon? Iştə zəmini şodəmon,
bıvitəmon – ım merdiyəti ni, məcburimon deəvon
bə dave beşe. Bə ğərol omedən ki, de monqol-
tataron bə canq beşun, əvoni həmmə ğırkən.
Vindedən di sipriş dama bedəni, çəyku parsedən
ki, ay sipriş, tı bı ko çiç votedəş, əmə ə ləşğıri
ğır karde bəznemon, ya ne? Sipriş dama bedə:

- Zə, ə hınə ki, bəməku heste, daqlə jəqo
ləşğıri ğır bəkardemon, az ladayco bə çort şəm
ki, əmə əvoni ğır karde bəpeşt oqınyə holədə
bəbemon, çəvonən say-hisob ni, əvon hələ səpo
mandən çəmə di kəfşən boəvon kaməti kardedə,
ısət fikkən, ənnə məydi çiç bəkardemon? Əvoni
olaxtə holədə dəkande əbıni, vırə ərəsni,
məcburimon əvoni dik-diki dəkandəmon, çoke
ki, əvon jəqoən bılınd nin, hejo zəmini 2-3 arşin
kande vəs bəkarde, əmmo fik kardedəm ki, bımi
çəmə zu ərəsni, çokişe əve ki, boənən bışəmon,
co vırədə boştəro di onəmon. 

Jəqonə Əresədə Novıy Xutor di bə əməl
oməy...

Çı rəvoyəti bəçmı nıvıştəy çı dəxlış heste,
hələ zınedənim, qavaran hiç dəxlış nıbu,
rəvoyəteyəni, qəp jəme, ha, əy votedəbimxo,
aləm ijənən qınyə bə i yəndı, çımı qıləy tolışə
oşnəm (tanış, red.) heste, bə qıləy tolışə mərənqo
ve neze, arada çəvon video konfransonədə şirkət
kardedə, əv votedə ki, 5-6 kəsin, de i yəndı
sulukat kardedənin, qədə-qədə çəvon sıraku
beşəkəson bedən, bə etika xotı bəştə oşnə quş
dome, əslədə ım bomı tojə xəbə ni, 30 sore əmə

bı rujədəmon, bə ivrə qırdə be zınəbəymon, bı
rujədə nəbimon.

Çımı yolə fərzənd İlkin votedə ki, “ay bıyə,
(zınəkəson zınedən, bo nıznəkəson ijənən bıvotom,
çımı hırdənon bəmı deştə mamuon, deştə mamaon
(bibion, red.) votəy “bıyə” votedən, çumçiko
hıredənətiku jəqo məsəşone), çəmə kali tolışon
bə hukuməti yaman xox omedən ha, votedən ki,
rə-diş heste, şıməni məhv bəkardemon,
bəvindeşon, ehanə pidəyonni əmə şıməni
məhvkəmon, bəvədə çəmə həmmə huğuğon bəmə
bıdənən, bıdə əmənən şımə kutədə bındınəmon.”
Şem bə çort, xəyli dama nıbim, sıftə fik kardıme
ki, İlkin əvoni rost bəsə dəşəni, jıqo çiy əbinixo,
həm xox omedəş, həmən miyonqəzəti (yaltağəti,
red.) kardedəş. Ya dessə oxoy xox boy, yaanki
ıştə miyonqəzəti be xox oşkokə, ım çı biaburçətiye
şımə kardedəşon? Peşo bəçımı yod oməy ki,
ımon hejo jıqo bən, çımon konkret movqe ni,
ımon inqilisi pərçəmisə betərin, bımon qıləy
vəzifə bıdə - çı tolışon peşti bəsındınen. De fik-
fami bə İlkini diyə kardedəbim, həni nıznəme
İlkin çımı dılo dəvardəyon çımı çaşo handışe, ya
ne, əmmo əy zınedəm ki, İlkin çımı dılxor be
zınəşe, “Bıyə, veyən fik məkə, jıqo omə, jıqoən
bəşe” votışe, beşe şe bəştə kə...

...Isət kali tolışonən bənəy Starıy Xutori
merdon yol-yoli qəp jəydən, əmmo arada fırq
heste, Starıy Xutori merdon ıştə peşti bə zəmin
nıjənəşone, bə vişə okıryəyn, əmmo bə monqol-
tataron təslim nıbin, boəvon miyonqazəti nıkar-
dışone. Əmmo ımon sıxani de yol-yolə “xoxon”
bino kardedən, bə cumlə oxoy rəseədə votedən
ki, “məsləhət bilsəz biz də ....”, zə, şımə
beməsləhətən miyonqazişonəni, həni bəşmə çı
məsləhət?..

Ostoro Arçonədə qıləy Məmərizo hestbe,
Xıdo əy rəhmətkə, i kərə di merdonku parsedə
ki: “zınedəşon merdiyəti kenə çı ğurbo eqınyi?”,
di merdon dama bedənin, zınedən ki, Məmərizo
çəvon cəvobi çaş əkəni, əlbəsaat ıştən cəvob
bədo, jəqoən bedə, Məmərizo qıləy ah kəşedə,
ıştə sıxani dəvom kardedə: “Merdiyəti ə ruji çı
ğurbo eqınyi ki, həminə ruji miyonqazon çı
merdiyətiku qəp jəşone, çı merdiyəti simvol ben.
Çə rujiku merdiyəti kam-kama merdonədə mandə”. 

Kərvon deştə ro şedə......, osyoən ıştə “hor-
hor”ədəy.... 

Şirəli Əlyar

NƏNƏ MƏÇİT
(nəğıl)

Qıləy hestbe, qıləy nıbe, penton Xıdo, jinton zəmin, zəmini i
tərəfədə dıyo, i tərəfədə barzə bandon bə Tolışə məhol hestbe. Çı
məholi xonəxon bə Xıdo ve bəvə kardedəbin. Kosibon deştə
kosibəti har diədə məçit dutedəbin, bə Xıdo səcdə kardəbin, dıvo
kardəbin. Çı məholi podşo ve ərbobbe, var-devləti, ləl- cəvahiri
vırə karde zınedənıbe. Əmmo əv zınedəbe ki, sıvoy əyyami-saray,
xəlq əy pidəşni, Xəlq bə məçıt şedə, hejo bə Xıdo səcdə kardedə,
bə Xıdo dıvo kardedə. Podşo ıştə vəziriku xəbə səydə:

- Vəzir, əmə çıç bıkəmon xəlq məçitdə bə Xıdo ne, bəmə dıvo
bıkə?

Vəzir ve fik karde bəpeşt votdə:
- Podşo səğ bıbu, tı jəqo ko bəpe bıkəy ki, xəlq bızno tı səvobə

ko kardedəş. Ehanə ti qıləy yolə məçit bıdutoş, bə məçiti ıştə
nomi bıdoş, xəlqi bətı rəğbətış rost bəbe, məçıtdə botı dıvo bəkan.

Çı vəziri ım məsləhət bə podşo sə nıştə, podşo şəhrədə lap yolə
məçit dute əmr doydə. Çı podşo əmri bəpeşt şəhri penə sədə,
barzə vırədə qıləy lap yolə məçit dutedən. Məçit anədə yol bedə
ki, şəhri har vırəku vinde bedə. Məçiti istifodə karde kam mandə
podşo məçiti bəçəy nom vanq karde əmr doydə. Əmmo podşo
həminə şəv ve ğəribə han vində. Podşo hanədə vində ki, mələyon
əy qırd qətəşone, bəy votdən:

- Ti bə  məçiti ıştə nomi mənə, məçiti bə piyəjeni nomi bınə.
Ehanə imi nıkoş, tı rə bəmardeş.

Podşo sıftə bı hani bovə kardəni, çı hani həxədə hiç dama
bedəni. Dıminə şəvi unən həmonə hani vində,

podşo bə tars dəşedə, vəziri vanq karda, boəy ıştə hani qəp
jəydə. Vəzir mot mandə, “bəmə hiç qılə piyəjeni, hiç qılə nənə
komək bəni, əmə ə piyəjenə, ə nənə konco pəydo bıkəmon?”
dumot kardən. Seminə şəv podşo unən həminə hani vində, bəy
hanədə çı nənə nomi Mədinə be, bə məçiti nezədə jiye votedən.
Maştə podşo əmr doydə ki, ım piyəjeni pəydo bıkənən. Podşo
sərbazon bə məçiti nezbə məhəllon həmmə kəbəkə nəvedən, oxoy
bə rosti 90 sinədə Mədinə nomədə piyəjenə nənə pəydo kardedən.
Nənə bə saray, çı podşo tono vardedən. Podşo çı piyəjenə nənəku
xəbə səydə:

- Piyəjen, ti kiş oxo, az məçiti bəştı nom bıdəm? Az bo məçiti
çanədə pul, ğızıl xarc kardəme, tı çiç kardə? 

Piyəjenə nənə çı podşoku tarse-tarse, larze-larze votedə:
- Podşo səğ bıbu, az kosib, pi bə qıləy jenim, çımı zum ni,

səvodım ni, az bo məçıti hiççi kardəmni.
Podşo ve bə fik şedə, bə nənə votedə:
- Besəbəb be əzini, nənə, tı bə yod dənə, bə məçit dutə vırə

tərəf şəş, ya ne? Bə ki komək kardə, bə ki harde doə, bə yod biyə.
Nənə ve fik karde bəpeşt votedə:
- Az i kərə tovıstondə çı məçiti tono davardəbim. Vindıme bo

məçiti sığ kırniyə asp dəbastə bə bə do, aspi bərk təşi qətəşbe, bə
ru diyə karde karde çəşonədə ars ru bedəbe. Çımı bo aspi dılım
sute, oxoy əv bo məçiti ko kardəbe, az bə Xıdo xoto, bə məçiti
xoto qıləy ğab pəydo kardıme, de əziyətiyən bıbu bo aspi ov
vardıme. Asp ovi peşoməşe, peşo xəyli bə osmoni diyə kardışe.
Podşo səğ bıbu, az peşo hiç bə məçiti nez şənim, Az çiç kardəmbu,
bə Xıdo xoto kardəme.

Çı Mədinə nənə karda qəp podşo iyən sarayədə bə vəzir-
vəkilon, əyyanon mot kardəşbe. Podşo sərəsəy ki, səvobə ko
kardeədə, bəştə nomi qoroş ne, bo Xıdo qoroş karde lozime, bə
vəziri votışe:

- Vəzir, bə məçiti nənə nomi bınən.
Mədinə nənə rozi bedənıbe:
- Podşo səğ bıbu, bıdə çımı nom nıbu, çımı nomədə kofir, bə

Xıdo bovə nıkardəkəsən be bəzne.
Podşo bə ğəror oməy:
- Çə məçiti nomi “Nənə məçıt” bınən. 
Jəqoşonən karde.
Osmono se qılə sef eqinyi, qıləy bə nəğıli quş doəkəsi, qıləy

ım nəğıli bəmə rosniyəkəsi - çı İsmayıl baba, qıləyən ım nəğıli bə
qələm səkəsi.
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