Hiiquqi, demokratik dövlət quran, dağ vüqarlı,
doğma Azərbaycanımızın yüksəlişi naminə!
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Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinə 6 noyabr 2005-ci il
tarixinə təyin olunmuş seçkilərdə 53 saylı Quba-Qusar seçki
dairəsindən deputatlığa namizədliyi irəli sürülüb.
Anadan olduğu yer: Quba rayonu, Buduq kəndi;
Doğulduğu tarix: 15 iyul 1 9 4 9 -c u il;
Təhsili: Ali təhsilli m ühəndis-elektrom exanik, hüquqşünas.

Fəaliwəti haqqmda qısa aravıs:
Əmək fəaliyyətinə 17 yaşında başlayıb;

1 9 6 6 -1 9 6 9 -cu illərdə: Azərbaycan E lm i-Tədqiqat G eo fiz ik a İn s tıtu tu n d a t e x n ik ;
1969-1972-Cİ i l l ə r d ə :

Azərbaycan

D övlət Universite-

tində f iz ik a k a fe d r a s m d a m ü h ə n d is ;
1 9 7 2 -1 9 7 3 -cü illərdə: O r d u d a xidmət;
1 9 7 3 -1 9 9 5 -c i illərdə: Daxili İşfər N a z ir liy in d ə m üxtəlif
vəzifələrdə işləyib.
Azərbaycan Respublikasıntn Müharibə Veteranı;
Türk Dünyası Partiyasının sədri;
“Baba Dağ” ictim ai-siyasi hüquq qəzetinin təsisçisi;
Azərbaycan Aşıxara Karate Federasiyasının təsisçisi;
Qarabağ Azadlıq Təşkilatının İdarə Heyətinin üzvü;
“Buduq” Xieyriyyə Cəmiyyətinin prezidenti;
1 9 9 8 -c i ildən bu günədək “Barmek Azərbaycan
Elektrik Şəbəkəsi” M M C-nin hüquq şöbəsinin rəis
m üavinidir.
Ailəlidir, 3 övladı var.
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1.
Azərbaycanm ərazi bütövlü -yət, suverenlik, demokratiya yolu
yünün tam və birdəfəlik təmin olun - ilə dönmədən, qətiyyətlə irəliləməsi
masına yönələn prinsipial və opera- üçün zəruri, ədalətli qanunvericUik
tiv mövqe tutmaqla vətənçilik ənə- konsepsiyalarının təqdimi və hər
nəsi üçün əsas şərt və mühüm va- vasitə ilə müdafiəsi;
2 . Hüquqi cəmiyyət quruculuğusitə olan möhtəşəm, qüdrətli, müs təqil Azərbaycan dövlətinin sivil na, insan və vətəndaş hüquq və
dünyada öncül mövqe tutması, in - azadlıqlarına tam təminat verən vəkişaf etmiş dövlətlər arasında layiq - təndaş cəmiyyətinin təşəkkülünə,
// varlığı üçün hüquqi, dünyəvi, de mədərıiyyətimizin çiçəklənməsinə,
mokratik dövlət, ədalətli vətəndaş qüdrətli iqtisadlyyatımızın yaradılcəmiyyəti prinsiplərinə, qanunların masına, yüksək eimi-texniki, millialiliylnə və cəmiyyət üçün zərurət- mənəvi və sosial tərəqqiyə bilavasidən yarandığına, elmi-texniki tə- tə xidmət edən qanunların hazırlarəqqlyə və iqtisadi inteqrasiyaya nıb reallaşmasında fəal iştirak;
3 . Əhalinin sosial rifahının yax əsaslanaraq Vətənimizin istiqlaliy-

şılaşdırılması istiqamətində əməli
addımların atılması, respublikada
təqaüdlərin, orta aylıq əmək haqqınm yüksəldilməsi, minimum yaşayış səviyyəsinə uyğun tədbirlər pla nını hazırlamaq və realiaşmasma
naii oimaq;
4 . Yoxsuiiuğun, işsizliyin iəğvi,
əhaiinin az təminatiı hissəsinin so
sial müdafiəsi üçün əməli tədbiriər;
5. Quba, Qusar rayonlarında
əhalinin fərdi və kollektiv problem lərinln həlli ilə bağlı səhiyyə, təhsil,
mənzll və digər sosial hüquqlarının
qorunması istiqamətində tədbirlər;
6 . Quba-Qusar bölgəsində sa-

hibkarlığın inkişafı, bölgü torpaqlarm ın paylanmasında yaranmış
problemlərin, su, işıq, qaz prob lemlərinin həlli, kreditlərin verilməs/, yeni iş yerlərinin açılması sahəsində əməli addımlar;
7. Ə h a lin in rəy və
Vc* təkliflərinln
ItfKlllftffKNn \

daima öyrənilməsi və təhlili və fəa- V
liyyətinin buna əsaslanaraq davam V
etdirilməsi;
\
B. Böyük Vətən Müharibəsi iştirakç/fanmn, Gar&öağ Afü/ıar/&&&/
veteran/annm va əf/ff&rfnfn, şəfıfcf
ailələrinin maddi rifah hahnm yaxştIaşd/rı/ması və probtemiərinin həi/inə nail olmaq;
9 . Quba-Qusar gənclərinin e/m,
təhsi/, mənzil, ailə və di gər prob /em/ərinin həllində onlarrn yaxm
dostu olmuq, bölgədə idmanın in kişafma hərtərəfli yardım etmək;
10. Respublikada gənclərimizin
vətənpərvərlik, milli-əxlaqi maariflənmə sahəsində əməli fəaliyyət;
11. Azərbaycanda inhisarçılıq,
haqsız rəqabət, korrupsiya və rüşvətxoriuğa qarşı mübarizə sahəsində barışmaz mövqe və konkret konsepsiya işlənib hazırlanması və reallaşdırılması;
12. Xarici ölkələrdə va beynəixalq görüşlərdə Azərbaycanm şərəf
və ləyaqətini qoruyan çıxışlar etmək;

XXI əsrin türk-azərbavcan
dünvası əsri olacağına əminiv- |
vətini bildirməklə. Odlar Yurdu Azərbavcanm talevi ilə
bağlı hər hansı problemlə əlaqədar konkret münasibət ifadə
etmək. Vətən naminə daima
lazımi addımlar atmağa hazır
olduguntı bəvan edir.
(Ardı 2-ci səh.) I
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RAFIQ B9YLƏR OGLU ABDULLAYEVƏ
Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinə 6 noyabr 2005-ci il tarixinə təyin olunmuş
seçkllərdə 53 saylı Quba-Qusar seçki dairəsindən deputatlığa namizədliyi irəli sürülub.
sadəcə imkansız adamlara, şəhid ailelərinə, əlillərə köməyin vacibliyini
vurğulayır.
R.Abdullayevin rəhbərlik etdiyi
“Buduq” cəmiyyəti respublikada elmin, təhsilin, mədəniyyətin inkişafına
daima qayğı göstərilməsini vacib sayır. Neçə-neçə kitabın buraxılmasında onun şəxsi rolu təkzib olunmazdır.
R.Abdullayev gənclərimizin təhsili
haqqında belə düşünür: “Yaxşı oxumaq, hər tərəfli təhsil almaq bu gün
dünənkindən daha vacibdir. Gələcək
bacarıği, savadı, is qabiliyvəti yüksək
olan adamlarındır. Həmin adamları
nəyin bahasına olursa olsun indidən

(Əvvəli 1-ci s əh .)
bdullayev Rafiq Bəylər
oğlu 1949-cu ildə Quba
rayonunda anadan olub,
elə orada orta məktəbi bitirmişdir. O,
hələ yeniyetmə ikən ədalətin, obyektivliyin qızğın tərəfdarı olmuş, prinsipiallığı ilə fərqlənmişdir.
R. Abdullayev Azərbaycan Neft və
Kimya İnstitutıında (indiki Azərbaycan
Neft Akademiyası) təhsil alıb. Eyni
zamanda təhsilini xalq təsərrüfatının
müxtəlif sahələrində təcrübəsi ilə zənginləşdirmişdir. 1972-ci ildə həmin ali
təhsil müəssisəsini müvəffəqiyyətlə
bitirmiş və energetika mühəndisi ixtisasına yiyələnmişdifc
1972-73-cü illərdə Ordu sıralarında xidmət etmişdir.
1974-cü ildə müəssisə kollektivinin
zəmanəti ilə respublika Daxili İşlər
Nazirliyinə qəbul olunmuş, polkovnik
rütbəsinə kimi yüksəlmişdir. Daxili İşlər Nazirliyinin orqanlarında müxtəlif
məsul vəzifələrdə ləyaqətlə xidmət
edib. 0 , DİN sistemində obyektiv olması və ədalətsizliyə qarşı barışmazlığı ilə tanınmışdır...
R.Abdullayev DİN-də xidməti ilə
yanaşı ali hüquq təhsili də almışdır.
1982-1985-ci illərdə sabiq SSRİ DİNnin 5 illik təhsil müddəti olan Volqoqrad Ali İstintaq Akademiyasını 2 il 5 ay
ərzində böyük müvəffəqiyyətlə başa
vurmuşdur. Eyni zamanda həmin təhsil müəssisəsində Qafqazın təmsilçisi
kimi tanınmışdır. Qısa müddətdə xüsusi hüquqi biliklərə mükəmməl yiyələnən R.Abdullayevin sonralar Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyində daha
yüksək postlar tutmasına, onun rejimin haqsızlıqlarına qarşı barışmaz
mövqe bildirməsi, mübarizəkar olması, qətiyyətli etirazları mane olmuşdur. Ən əsası isə hələ 80-cı illərdə tabeçiliyinde olan bir neçə erməni işçisinin yol verdikleri intizamsızlığa və
etdikləri özbaşınalığa göre tutduqları
vəzifəlerdən azad edilməsinə nail
olub. Elə bu hərəkətlərə göre bəzi
rəhbər işçilər tərəfindən təzyiqlərə
məruz qalmışdır.

A

tərbiyə e tm ək lazımdır’\ M əhz, onun
təşəbbüsü sayəsində respublikada

R.Abdullayev 1990-cı ildə Qorbaçov rejiminin Bakıda törətdiyi qırğınlara etiraz olaraq, öz əməyi ilə qazandığı mükafat və medallardan qəti imtina
etmişdir.
DİN-de xidmət etdiyi dövrdə torpaqlarımızın erməni təcavüzkarlarından qorunmasında, Çaykəndin azad
edilməsində, Murov istiqamətində və
digər qaynar nöqtələrdə gedən döyüşlərdə fəal iştirak edib. Müharibə
veteranıdır.
Həmişə haqsızlığa, ədalətsizliyə,
özbaşınalığa, vəzifədən sui-istifadəyə, rüşvetxorluğa cjarşı mübarizəkar
və qətiyyətli olub. 1993-cü ildə DİN
rəhbərliyində bəzi vəzife hərislerinin
özbaşınalıqlarının, rüşvətxorluqlarımn
vüsət aldığının şahidi olan Rafiq Ab
dullayev, Daxili İşler Orqanlarından

nümayişkarcasına ısteta verdı.
Özünün xeyirxahlığı, imkansızlara
imkanı daxilində kömək etmək istəyi
onu xeyriyyə cəmiyyətini yaratmağa
sövq etdi. Öz ətrafına az-çox imkanlı
və təəssübkeş insanları toplayaraq
xeyriyyəçilik fəaliyyətinə başladı.
R.Abdullayev “Buduq” xeyriyyə cəmiyyətinin təşkilatçısı, yaradıcısı və
hal-hazırda prezidentidir.
“Buduq” xeyriyyə cəmiyyəti yüzlər*le adama rəsmi və qeyri-rəsmi köməkliklər etmiş, yardımlar göstərmişdir. Çünki R.Abdullayevin xeyriyyəçilik missiyasının məqsədi özünü reklam olmamış, həmişə “sağ əlin verdiyini sol əl bilməməlidir” kəlamına
əsaslanmışdır.
R. Abdullayev bu gün də yardım
etdiyi insanların adlarını açıqlamır,

idmanın inkişafı ilə əlaqədar bir sıra
işlər görülmüşdür. Hazırda Rafiq Ab
dullayev "Budo-kay-kan” karate federasiyasınm təsisçilərindəndir.
Müstəqil dövlətçiliyimizin qorunub
saxlanılması və möhkəmləndirilməsi
uğrunda mübarizə ilə səciyyələnən
çağdaş dövrümüz, xalqımızın çox
əsrlik tarixinə həm də milli mənlik,
özünüdərk şüurunun oyanması, mənəvi dəyərlərimizə qayıdış illəri kimi
daxil olacaqdır.
“Buduq” xerriyyə cəmiyyəti, başda
prezidenti R.Abdullayev olmaqla
azərbaycançılıq-türkçülük istiqamətində əməli işlərini davam etdirir və bu
yolda əlindən gələni əsirgəməyib.
Bəzi xarici dövlətlərdə siyasi
dairələrin erməni millətçilərinin
ekstremist təhriklərinə uyaraq türk
dünyasına qarşı qərəzli mövqeləri,
qondarma “erməni soyqınmının”
bir sıra dövlətlərin ermənipərəst
parlamentlərində müzakirəsi və tanınması “Buduq” xeyriyyə cəmiyyəti tərəfindən haqlı olaraq qəzəblə qarşılanmışdır. Azərbaycanda
bele qərəzli dövlətlərə ilk kəskin
etiraz bildirən ictlmai birliklərdən
biri də məhz “Buduq” xeyriyyə cəmiyyəti olmuşdur.
ABŞ senatına, Fransa senatına
“Buduq” xeyriyyə cəmiyyəti adından etiraz bəyanatJarı göndərilmişdir.
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VataninanH I! Mlaııu sasvtıak!
vətənpərvər, yüksək əqidəli vətəndaş, gənclərimizin dostu olm asına bir daha sübutdur. O,
xarici səfərlərdə daim a bizimlə
olmuş, iştirakı ilə idm ançılanm ızı
qələbələrə ruhlandırmışdır.
2 00 2 -c i ildə Danim arkada keçirilən beynəlxalq yarışda idman
m əktəbim izin yetirmələrinin çıxışları Beynəlxalq Aşihara K ara
te F e d e ra s iy a s ın m Prezidenti
Xidonori Aşiharanın nəzərindən
y a y ın m a d ı. Rafiq m üəllim və
mən Xidonori Aşihara ilə görüşdə Aşihara karatenin incəliklərinin A zərbaycand a gənclərim izə
və uşaqlarım ıza yüksək səviyyədə öyrədildiyi və gənclərimizin
sağ la m lığ ın ın m öhkəm ləndirilməsi, onların bədən tərbiyəsinin
və hərtərəfli hormonik inkişaf təfederasiyanın m ərkəzində im ta- sirinin gücləndirilməsi ilə yanaşı,
han və sınaqlardan ləyaqətlə çı- onlarda vətənpərvərlik, cəsurxıb beynəlxalq m əşqçi dərəcəsi- luq, dözümlülük kimi ali keyfiynə layiq görüldüm.
yətlərin də aşılanm ası haqqında
B akıya qayıtdıqdan sonra R a - geniş m əlum at verdik. O, bizim
fiq A bdullayevlə birgə B akıda m əktəbin fəaliyyətilə dərindən
həm in karate federasiyasm ı tə - m araqlandı, sonralar bizim dəsis etm əyi qət etdik. Bunun üçün vətimizi qəbul edib Azərbaycan
A şih ara F e d erasiyası
ilə yaxından tanış olm aq üçün Azərbaycana g ə lm ə k istədiyini bil dirdi. Yəqin ki, yaxın
z a m a n la rd a A z ə rb a y can Aşiharaçılarına bu
böyük şəxsiyyətlə görüşmək nəsib olacaq.
Q eyd edim ki, 200 4 cü ilin sonunda Bakı
şəhəri Gənclik Olimpiya M ərkəzində Aşihara
karate növü üzrə respublika çempionatı m üvəffəqiyyətlə təşkil olunub keçirilmişdir. Y a rışda Bakı şəhəri ra-

Bağırov Maarif Müseyib oğlu
Gəncə şəhərində anadan olub.
Yüksək peşəkar idmançı olan Ma
arif Bağırov hal-hazırda Azərbaycan Aşihara Karate Federasiyasının baş məşqçisidir. Onun gərgin
əməyi nəticəsində 2001-c! ildə
Bakı şəhərində karate federasiyası təsis edilmiş, onun mərkəzi
məktəbi açılmışdır. Daha sonra
respublikamızın ayrı-ayrı bölgələrində, o cümlədən, Gəncə, Xanlar, Şəki, Şəmkir, Biləsuvar şəhərlərində federasiyanın məktəbləri təşkil edilmiş, öz fəaliyyətlərinə başlamışlar. Yuzlərlə gənc,
uşaq həmin məktəblərdə bu karate növünün incəliklərinə həvəslə yiyələnir. Maarif Bağırovun istedadlı tələbələrinin rəhbərliyi altında
məşqlər edirlər.
Ailəlidir, 3 övladı var.
“S ağ la m b ə d ən d ə sağlam ruh
o la r” deyiblər. H əqiqətən də b e lədir. İnsan fiziki cəhətdən nə
q ə d ə r sağlam , güclü olarsa, ruhən, m ən ən də bir o q ədər güm rah, çevik v ə həyatsevər olar.
S on za m a n la r respublikam ızd a id m a n ın in k iş a fın a dövlət

qayğısı yüksəlm işdir. A yrı-ayrı
b ö lg ə lə rd ə
O lim p iy a
İdm an
Kom plekslərinin tikintisi, m üasir
idm an b a za la rın ın yaradılm ası
sevindiricidir.
H e s ab edirəm ki, gənclərim izin düzgün tərbiyəsi və sağlam
b öyüm əsi d ü n y a m iqyaslı idm a n çıla rım ızın yetişdirilm əsi ki
mi zəruri bir s ah ə y ə vətənpərvər, təəssübkeş, imkanlı insanların köm əklik göstərm əsi də çox
vacibdir.
H ə le xeyli ə w ə l dostum Rafiq
A bdullayeviə birlikdə B akıda yeni, m üasir karate idman növünü
təşkil etm ək isteyirdik> bu m əqsədlə m ən H ollandiyaya səfər
etdim . O ra d a B u d o -ka y -k an ka- ‘
rate 5 növlüyü iiə yaxından tanış
oidum . Növbəti səfərim zam anı

Bakı şəhəri S əm əd Vurğun küçəsinin yaxınlığında yerləşən Zabitlər
bağında yer seçdik. R a 
fiq A bdullayev federasiyanın yaradılm ası işində, təsisat sənədlərinin
h azırlanm asında, Ə dliyyə Nazirliyində qeydiyyatdan keçm əsində m ənim lə çiyin-çiyinə çalışm ışdır.
N ə h a y ə t, biz
2 0 0 1 -c i ildə karate federasiyasının Bakı m ərk əzinin y a ra d ılm a s ın a
nail olduq. Rafiq Abdullayev federasiyanın bütün fəaliyyəti dövründə yaxından iştirak etm iş,
m əktəbe qayğısını heç bir an
əsirgəm əm işdir. Bu Rafiq müəllimin böyük ürəkli, fədakar insan,

yonlarmın karate məktəblərinin
yetirmələri ilə yanaşı G əncə, Ş əki, X an la r, Biləsuvar, Şəm kir
məktəblərinin idmançıları da öz
məharətlərini nümayiş etdirmişlər. Daha sonra Şeki şəhərində

beynəlxalq yarış keçirildi. Həmin
yarışda idmançılarımızm yüksək
müvəffəqiyyət qazanm ası yadda
qalan və sevindiricidir.
Həmin yarışların təşkil edilm əsində və müvəffəqiyyətlə həyata keçirilməsində Rafiq Abdullayevin yüksək təşkilatçılığını
xüsusi qeyd etm ək istərdim. Ra-

fiq Abdullayev gənclərin yaxm
dostu olduğunu, ölkəmizdə idm anın inkişafına qayğı ilə yan a ş d ığ ın ı y a r ış d a k ı fə a llığ ı ilə b ir
d a h a s ü b u t e td i. Ö , b u g ü n d ə

A zə rb a y c a n Aşihara K arate F e 
derasiyasm m gündəlik həyatın -

da yäxından iştirak edir, öz tövsiyyə və məsləhətlərini, əməli
köm əyini bizdən əsirgəm əyir.
Buna görə bütün Azərbaycan
Aşiharaçıları adından və şəxsən
öz adımdan Rafiq Abdullayevə
böyük m innətdarlığım ı bildirir,
ona uğurlar arzulayıram.
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Maarif Bağırov,
Azərbaycan Aşihara Karate
Federasiyasmm vitse-prezidenti,

Hiiquqi, demokratik dövlıl quran, dağ vüqarlı,
doğma Axərbaycanımıxın yüksəlişi naminə!
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Atamın kitabından
ğul, unutma insan
oğlu insan öz nəfsinin qulu olmamalıdır, öz nəfsini, tamahını,
istəyini əqidəsinə tabe etməyi
bacarmalıdır. Belə olan
tərzdə insan oğlu insan özü
eatinə qalib gələ bilər.

O

Bir de səninlə hər xoş danışanın, sənə yarınmaq istəyənin
dilinə inanmağa tələsmə, oponentinin xislətini öyrənməmiş öz
ürəyini, sirrini açmağa tələsmə.
Nadan adamlarla oturub durma, nadanlaşarsan. Pis adama
onun xəbis işində kömək olmaq,
yaxşı adamlara pislik etmək eyni
bir şeydir. Özün də həmişə pislik
etməkdən uzaq ol. Fikirlərini
(ürəyindəkileri) açıb-tökməyə teləsmə, ürəyini açanda da özündən ağılfı dosta aç ki, ondan ziyan görməzsən. Axmaq adam
larla dostluqdan uzaq ol, çünki,
bir gün özün onların xasiyyətinə
düşərsən.
İnsanlan yalnız sənə qohum
olduqlarına görə sevib qiymətləndirmə, yaxşını pisdən ayırmağı öyrən, lakin bu zaman bunu
çox incə, zərif elə ki, onlar duyuq
düşməsinlər. Kobudluqdan qaç.
Həmişə nəzakətli olmağa səy

göstər. Unutma, insana nəzakət
qədər asan başa gələn heç bir
digər keyfiyyət yoxdur, heç nə də

ma.
Nə baş verirsə versin, müvazinətini itirməməyə (saxlamağa)

nəzakət qədər yüksək qiymətlən- * çalış. Çünki, həyat güclüləri sevir. Zəifiiyini biruzə versən əsl
dirilmir.
dostları
peşman edərsən, düşSəndən böyüklərin hörmətini
saxla ki, səndən kiçiklər də sənə mənlərl sevindirərsən, ətrafı isə
özünə güldürərsən.
hörmətlə yanaşsınlar.
Həmişə məğrur və ədalətli ol.
Həmişə nə isə öyrənməyə
çalış. Tənbəllikdən qaç, çünki Hirsli (qəzəbli) olanda etmək istənbəllikdən böyük eyib (bəla) tədiyini etmə. Hər xırda pisliyin
yoxdur. Səadəti elmdə öyrən- dalınca getmə, çünki, sən də xırməklə axtar. Elmli adam hərəkət- dalaşıb pislərdən olarsan. Mübalərində sanballı olar, nadanlıq et- hisədən çəkin, çünki nadanı mübahisə etməklə qandıra bilməzməz.
sən.
Ehtiyacı olanlara kömək etMənalı yaşamağa çalış. Nə
məyə çalış, lakin bunu bacardıqqədər
mənalı günlərin çoxsa, bir
ca üzə vurma və ya başqalarımn
o
qədər
yaşayırsan. Mənasız keyanında bu haqda özün danışçən bütün günlər hesaba alınmır.

İnsaı həyotma əhəmiyyəH olan qaydalar
*Səni yaradanı tanı və onun buyurduğu şərtlərə
əməl et.
*İslam dinini öyrən və şərtlərinə əməl et, çünki
İslam dini əxtaqlı yaşamağı öyrədən dindir.
*Kimsənin haqqını yeme və haram qazancdan
uzaq ol.
*Ata-ananı bütün insanlardan üstün tut.
‘ Əsəbi olduğun vaxtlarda qərar qəbul etmə.
*Çətin vəziyyətə düşdükdə belə, məcburiyyət
qarşısında olsan da heç bir insanın heç vaxt qəlbini qırma.
*İnsanlarla ünsiyyətdə olduğun vaxt ədəb qaydalarına riayət et.
'Plansız ve düzgün qərar qəbul etməmiş yola
çıxma.
‘ Pisliyə qarşı yaxşılıq göstərməyə çalış.

*Yaxşı ilə.pisi bir-birindən ayırmağı bacar.
‘ Ailəde və işdə verdiyin qərarların ədalətli olmasına diqqət et.
•Çətinliklərlə üzleşsən də belə öz məqsədlərine
nail olmamış əl çəkrtıə.
*Məqsədlərinə nail olmaq istəyirşənsə, çox çalış
və əmək sərf et.
‘ Maddi imkanın yaxşıdırsa, imkansız və ehtiyacı olanlara yardım et.
'Məsləhətləşəcəyin insana güvən və inamın olduğu insan olsun.
*Keçmişindən daima dərs çıxarmağa çalış.
*Heç bir insana kin bəsləmə və intiqam almaq
yolu ilə getmə.
*Yaranmış problemin səbəbini araşdırmamış
qərar qəbul etmə.
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Bismillahir rəhmanir-rəhim.
Məlum mesələdir ki, dünyada mövcud olmuş ve indi
də mövcud olan təqvimlərdə
il aylara, aylar həftələre, heftəler günlərə, günler saatlara bötünür. Bu günlər əzəli
yaranışın cövhəri olan dünyanın kainat adlanan bir dairede dəyişilməz və bölünmez qanunudur. İstər dünyada insan cəmiyyətinin formalaşdığı dövrlərin bütün
dolaylarında, istərsə də bugünkü təqvimlərdə yeddiyə
bölünən həftənin axırıncı
günü istirahət günü hesab edilir.
Bu istirahət günü müxtəlif təqvimlərdə müxtəlif günlərə təsadüf edir. Bu da təbii ki, günlərin müqəddəsliyi baxımından səciyyələnir. 1996-cı ilin yaşadığımız miladi təqvimində (milad təvəllüd
mənasındadır) istirahət günü həftənin yeddinci günü olaraq əhyadirilmə günü götürülür. Bu hicri-qəməri təqviminin yekşənbə gününə təsadüf edir. Bu təsadüfü xristianiıq aləmində, daha doğrusu, xristianlıq tarixində miiqəddəs bir gün kimi səciyyələnərək
onu İsa peyğəmbərin dünyaya gəldiyi gün kimi qəbul edib müqəddəsləşdirmişlər. Həzrət İsa peyğəmbərin doğulması haqqında
müxtəlif rəvayətlər var ki, biz bu rəvayətləri təmamən rədd edirik.
Biz yalnız Həzrət İsa peyğəmbərin necə dünyaya gəlməsi haqqındakı həqiqəti, asimani-müqəddəs kitabımız olan Qurani-Kərimin dediyi kimi, Allahın ruhundan əmələ gəlməsini təsdiq edirik
və o Həzrətə “İsa ruhullah" deyirik. Həzrəti İsanı (ə.s.) dünyaya
gətirən Məryəm ana bakirə qız ikən uşaq doğduğuna görə muqəddəsləşdirilmiş və bu uşaa da sonralar ülül-əzəm peya^mhər
kimi tanınmışdır. 124 min peyğəm bərin daxilində olan beş nəfər
əzəmətli, yəni Aliah-təaia yanında və həm də m əxluqat yanında
şəni uca olan yüksək dərəcəli peyğəmbərtərdən biri olmuşdur.
Bakirə qızın uşaq doğması təəccüblü olduğu qedər də, m öcüzə -

li olduğundan bu təvəllüdgünü sonralar “Voskreseniye" - anadan
olma-dirilmə kimi müqeddəsləşərək xristian dünyasında istər dirilmə, istərsə də ruhlärm nəcatı -istirahət günü kimi qəbul edilmişdir. Bu da məlumdur ki, yəhudilər şənbə gününü (subbotanı) özlərinin müqəddəs günü kimi qeyd edirlər. Allah-təala tərəfindən
kainatın altı günə yaranması, yəni altı gün erzində yaranıb tamamlanma günü, istirahət günü müqəddəs gün deyə qəbul ediblər. Əlbəttə, bu gürr haqqında da (şənbə günü) səmavi kitabımız
olan Qurani-Kərimdə daha doğru, ətraflı söhbət aparılır və bu günün müqəddəs gün olmasına şəkki-şübhə qalmır. Yəni bu günün
(şənbə günü) müqəddəs olmasını biz də qəbul edirik. Yeri gəlmişkən nəzərinizə çatdırım ki, yəhudilərin hal-hazırda bayraqlarında olan emblem həmin bu müqəddəs günə işarədir. Həm dünyanın altı gün ərzində yaranmasına və həm də altı cəhətə - cənub, şimal, şərq, qərb, yer və göyə işaredir. Sanki, yəhudilərin altı guşəli emblemi, altıncı günün - şənbə gününün əzəmətli gün
olmasını elan edir. Beləliklə də altıncı gün yəhudilərin istirahət
günüdür. Biz her iki millətin əzəmətli - müqəddəs günlərin hörmətini ehtiramla saxlayırıq.
Müsəlman dünyasında müqəddəs gün kimi qəbul edilən cümə
gününün də özünəməxsus məziyyətləri var. Məlumdur ki, müsəlman dünyasında qəbul edilmişdir ki, Allah-təala külli-kainatın fəxri olan Həzrət Məhəmmədi (c.e.v.) bu gündə qəbul edilmişdir.
Yərii Rəsuli-Əkrem (c.e.v.) cümə günü merac etmişdir. Həmin bu
müqəddəs cümə günü Həzrət Rəsulə (s.ə.v.) səmavi kitabımız
Qurani-Kərim nazil edilmişdir. Hətta Adəm babamız və Həwa
nənəmiz bu eziz və müşərrəf gündə xəlq edilmişdir. Axirül-əmr
Allah-təala bu günün istirahət günü olduğıınu iqrar edərək cümə
surəsini nazil etmiş və cümə günlərində bütün müsəlmanların istirahət edərək, məscidlərə yığışıb ibadət etməyi məsləhət bilmişdir.
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