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MIN RADIOAKTİU 
(IRAOLARI MÜSADİR3 EDİB
M üstəntiqİrı fikrincə, b ıı çıraq lar ölkə- 

mizo əhalin in  sağtatnhğma zər&r vurmaq  
məqs&difə gətıri- 
lib

Azərbayca- 
nın Milli Təhlü- 
kəsizlik Nazirli- 
yi əməliyyat ke- 
çirərək, insan 
o r q a n i z m i n ə
mənfi təsir edən və müxtəlif xəstəlik- 
lərin yaranmasına səbəb olan radia- 
sialı çıraqları müsadirə edib.

səh.2

T ü r k m ə n is la n ı n  T ü r k iy ə d ə k i  

s ə f ir i  N u r m ə h ə m m ə d  X a n A m o v
tstefa verdı

■
T u rk m e n is ta n  h a k im iy y ə t  

d a i r ə lə r i  üçün g ö z lə n i lm ə z  
olan bu addım Səf i r  tərəfindən  
m ətbuat  işç i tər i  i lə  görüşündə  
belə  açıqlandı .  

səh.4

Sabuncu ravon Polis 
Rəisi işdən çıxarıldı

Daxlll İşlor Naziri Ramii üsubov 
Sabunçu rayon Polis İdarəsinin rəisi 
$ifm  Şirinovii vazifəsindən azad ecte- 
tak, sarencama göndarib. Onun yerk  
nə Əzizbəyov rayon Pofis İdarəsiftin 
sabiq rəist Toğrul Rəhimov to'yin 
ediiıb,

Wmm
səh*3

0DS> p M K l İ Q ?
“Bakı şəhərinin ülamə, sadat. əğni- 

ya və ə'yanı qərar qovmuşlar ki, bjr 
sülh kamisiyası düzəltsinlər ki, mü- 
səlmanlarla ermanilərin arasındakı 
ədavəti söndürmək- 
dən ötrü, ağalarımı- 
zın hümmətilə bərpa 
olan bu süfh cəmıy- 
yətinin bu aün rəsmi 
- güşadı öıundu və 
cəmi kəsir də var idi.
Hamı can və baş iiə 
razı oldu sülh eləmə- 
ye..."

“Molla Nəsrəddin”, 2 iyun 1906 N9

sa/ı. 13
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\alaraq “həya- 
! tin girdabı, qa- 
\dm qulbazan” 
məqaləsini bir 
daha qəzet sə- 

j hifəsinə çıxa- 
j nnq vəsözve- 
\ririk gələn 
! n ö m rə lə r im iZ ’  
ı də də qadınla-
rımızm agır

• ı
ABŞ-İRAN NUNASİB8TL9Rİ 

GIİN-GİJNDON K9SKİNL9ŞN9KD9 
DAVAM EDİR

Bəs Azərbaycanın 
bu dövlətlərə yeni 

münasibəti necə ola- 
caqdır?

Amerika prezi- 
denti Core Buş bu 
yaxınlarda Konqres-
də çıxışı zamanı ter- __________________
roru dəstəkləyən
dövlətlər arasında İran dövlətinin admı xüsusilə qeyd etmə- 
si və bu dövlətə silah satan Fransa, Rusiya və digər dövlət- 
lərin bu hərəkətlərinin pislənməsi göstərir ki, ABŞ İrana 
münasibətdə daha kəskin mövqe nümayiş etdirir və daha 
çevik kəskin addım atmaq üçün zəmin yaradır. Bəs onda 
bu gün öz müstəqilliyini və dövlətçiliyini qorumaq üçün 
dönmədən mübarizə aparan Azərbaycan bu dövlətlərlə mü- 
nasibətləri hansı müstəvidə inkişaf edir? İranla ABŞ-ın mü- 
nasibət/əri kəsk/n/əşdiyi bu günkü vəziyyətdə Azərbaycan/ 
nə gözləyir? Bütün bun/ara açıqlama gətirmək üçün Azər- 
bay can, ABŞ və İran münasibətləri tarixinə nəzər salaq.

səh.3

j həyat şəraiti və qadın qul bazan 
! qında yeni araşdırmalar olacaq.
II
! səh. 12

ç i f n ı ı a ı
i u s

ATOM
SUALTI

M YItilM
QAÇIB

M AQİS
l i Y İ B f

: m  HAOÖIM m  TAI
; Hala bu gün da Cənubi Azər- 
•baycanda yüxanda qeyd olunan 
£12 şəhər adı 12 ay adı iiə yaşa- 
hnaqdadtr, 12 addan birinin Azar 
| i | | | | l l  H i  bu torpaqların tanxi to- 
Ipomm olmasını sübut edir, Üç adı 
;birlikda götürdükda Azər §  Dey + 
; Aban H Azarbaycan. Xanzate pey- 
tğəmberin qam ilə boyanmtş Arass 
♦suyu tökülən dərya Xəzar danizi 
üadtanıb» 
ill səh.12 \

Rus əsgərlərı bu barəde sənədlər tapıb-
lar.

səh.3

1 .  S a l y a n  v ə  N e f t ç a -  
l a  r a y o n l a n n d a  b ə ' z i  
b ə l ə d i y y ə l ə r  ö z  i ş  
p r ı n s i p l ə r i n i  b i l m i r -  
l e r  v ə  y a x u d  b i l e r ə k -  
d ə n  ö z b a ş ı n a l ı ğ a  
y o l  v e r i r l ə r .  h ə m i n  
b ə l ə d i y y ə l e r i n  a r a z i -  
s i n d ə  y a ş a y a r ı  s a -  
k i n l ə r  o n l a r d a n  n i y ə  
n a r a z ı l ı c ı  e d i r l a r .

2 .  B i r  k ə n d i n  f ə r y a d ı .  
G ö r ə s ə n  İ m i ş l i d ə  
^ f a t y a d  e d a n  h a n s ı

k a n d d ir?

3 . İ m i ş l i d a  s ü r ı ' i  
e n e r j i  p r o b l e m i n i  
k i m l a r  y a r a d ı r ?

4 .  Q u s a r  r a y o r ı u n u n  
b ə ' z i  k e n d l a r i n d a  
t o r p a q  i s l a h a t l a n  n i -  
y a  g e c i k d i r i l i r  v ə  y a  
m ə  m u r  ö z b a ş ı r ı a l ı -

j
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A28RBAYCAN D0UL3IININ G3L3C3K 
MUQ8DDARATIAZ3RBAYCAN 

XALQININ 02 3LİND3 OLMALIDIR
Bütün bu hallar cəmiyyətdə 

düzgün əhval-ruhiyyənin for- 
malaşmasına səbəb olur.İstiq- 
la liyyət əldə etdikdən sonra 
müstəqil, suveren ötkedə hü- 
qüqlarının tam tə'm in olundu- 
ğu cəmiyyətdə, azad və firavan 
yaşayış təmin edən və buna 
tam hüquqları çatan insanlar 
konkret olaraq cəmiyyətdən 
bəhrələnə bilm ədikləri üçün, 
əksinə belə insanların hüquq- 
larının addımbaşı pozulması, 
güzəranlarının, yaşayış səviy- 
yəsinin son dərəcə ağırlaşması 
səbəbindən onlarda xoş gələ- 
cəyə ümüd azalır. Nastalji əh- 

| val-ruhiyə uğrunda b ir sözlə, 
azad, m üstəqil cəm iyyətdən

bahralanmamiş ondan İyran- 
ma, üz dondormə klml camly- 
yatin varlığı üçün tahlükall blr 
hal tezahür adlr (maydana çı- 
xış). Bu 
I •  •  » 
q e y d 
atdlylm 
k i m i ,  
cemly- 
y •  |
O ç ü  n ı 
xüsusi- 
lə helo 
t  a m 
güclən- 
m emiş,
möhkəmlənmemiş, qonşulu- 
ğunda təhlükəli düşməni olan 
və güclü, böyük imperiya döv- 
lətinin maraq dairəsində olan 
gənc dövlət üçün əlavə prob- 
lemlərin yaranması deməkdir. 
Son vaxtlar ölkəmizin hayatın- 
dakı dəyişikliklər, sabitliyin po- 
zulmasına edilən cəhdlər, bu- 
nun üçün etnik qruplardan, 
m illi azlıqlardan, cəmiyyətdən 
narazı adamlardan hətta cina- 
yətkar ünsürlərdən istifadəyə 
əl atılması təkzib olunmaz 
faktdır. Bır tərəfdən Qafqazda, 
əlləxsus Azərbaycanda təsiri 
heçə enən lakin bununla heç 
vəhclə razılaşmaq istəməyən 
Rusiya, digər tərəfdən Quzey

Azarbaycanda hamlşa maraq- 
ları olan Iran, üçüncü tarafdan, 
Islam bayrağınm bütün kaçmlş 
Istaml məkanda ucaldılmasına

■■

can atan Makka, dördüncii ta- 
rəfdən, Azərbaycanı öz ta 'slr 
dairəsinə salmaq istəyən Ame- 
rika və Avropa. Bııra, həmişə 
bizə kömək olmuş, dar mə- 
qamda qardaş əlini uzatmış 
qardaş Türkiyənin də maraqla- 
rını əlavə etsək mənzərə aydtn 
olar. Sözsüz yuxarıda göstəri- 
lən və adları çəkilməyən (mə- 
sələn, Azərbaycanla geniş iqti- 
sadi və digər əlaqələr quran 
Çin, Yaponiya və sairə) digər 
superdövlətlər burada təs irlə - 
rin i gücləndirmək məqsədilə 
məmləkətimizin hərtərəfli öyrə- 
nilməsi işini aparırlar, daxili 
qüvvələrdən istifadə etməyə 
səy göstərirlər.

Maraqlı sual doğur. Bas na- 
ca yaşamalı, bundan sonrakı 
galacak dövlet hayatımızı nacs 
qurmalı.

C o - 
m ly y ə t l-  
mizdə ya~ 
ş a n m ı ş  
b əz l nihi
list, monfl 
psixologi- 
yant nəzə- 
rə alaraq, 
6z siyasi 
baxışları- 
mı bütün 
h a l la  r ın

təhlilindən sonraya saxlaya- 
ram. Hələlik Ise bu flkrə düşən 
soydaşlarımıza xitabən sual 
edirəm. Bəlkə böyük mübarizə- 
lərt çətinliklər, itkilər bahasına 
əldə etdiyimlz müstaqll dövlət- 
çlliyim izin üstündən xətt çə- 
kək?

Elə isə, bəlkə uzun müddət 
müstəmləkəsi olduğumuz, mil
li höquqlarımızın tapdalandığı 
Rusiyaya tərəf qayıdaq, yeni- 
dən boynumuzu rus boyundu- 
ruğuna salaq, bizə çörək, mini
mum sosial təminat və işğal al- 
tında olan torpaqlarımızın qay- 
tarılmasında kömək olmaq is- 
təyini bildirən Rusiyanımı?

Gəlin sadəlöv olmayaq, pal- 
çığa bir dəfə batmaq olar.Tari-

xlmizln 2 son asrtpa, Rusiya 
Sovet dövrünə nazar salaq, İlk 
sw a l torpaqlarımız işğal olu-1 
nur va ya sovet dərsliklərlndə | 
göstorlldlyl kiml Irql zülmün-1 
dsn qurtulmaq üçtin dlgər Qaf-1 
qaz xalqları kimi Azərbaycan | 
xalqları da Rusiyaya (iz tutur- 
lar, Ruslyadan kömak umurlar. 
Nəticədə tarlxi torpaqlarımız- 
dan minlərcə soydaşımız, türk | 
asllll azarbaycanlılar (qarabağ- 
It və s. tayfalar) macburi köçü- 
rülür, deportasiya olunur. 1813 
və 1828-ci illərdə Rus və Frarv 
sada Azerbaycan torpaqlarının 
bölünməsi rəsmiləşdirilir, Şi- 
mali Azərbaycan Rusiyaya il- 
haqedilir.

Rusiyanın tərkibinə daxil 
edilmiş torpaqlarımızda erms- 
nilər, kürdlar məskunlaşdırılır. 
Erməni kartı ortaya atılır, gələ- 
cək, yə'ni sonrakı bəlalanmtz 
üçün zəmin qurulur, torpaqları- 
mızda təkcə özümüzə deyil, 
bütün Türk dünyasına qarşı, 
şübhəsiz ilk öncə xüsusilə 
dünya tu rk aləminin dayagı 
olan Osmanlı Türkiyəsinə qarşı 
terrorçu erməni silahı işlənib 
hazırlanır və Rus imperiyası tə- 
rəfindən hər vəchlə dəstəklə- 
nir.

(Ardı gələn sayımızda)

R w j v a  I r a ü a  

k w H  d k U ^ | i

Bunu Sergey Ivanov b ild irib.
“ Rusiya İranla hərbi-texniki 

əməkdaşlığı dayandırmaq niy- 
yətində deyil” . Bu haqda Roma* 
da keçirilən mətbuat konfran- 
sında RF müdafiə naziri Sergey 
İvanov b ild irib.

“ Rusiya İrana adi silah və 
hərbi texnika göndərir. Bunlar 
zirehli transportyor və məhdud 
radiuslu hava hücumundan mü- 
dafiə vasitələridir. Bu, adi kom- 
mersiyadır və biz onu dayandır- 
mayacağıq” - deyə nazir vurğu- 
layıb.

IfflMllllllIIİipillllllUİIUEDII
Müstəntiqin fikritıcə, bu çıraq- 

la r ölkəmjzə əhalinin sağlamlığına 
zərər vurmaq məqsədilə gətirilib

Azərbaycanın M illi Təhlükəsiz- 
lik  Nazirlıyi əməliyyat keçirərək, 
insan orqanizminə 
mənfi təsir edən və 
m üxtəlif xəstəliklə- 
r in  yaranmasına 
səbəb olan radiasi- 
alı çıraqian müsa- 
dirə edib. Bu barə- 
də ANS-in verdiyi 
məlumata görə, çı- 
raqlar ölkəmizə 1998-ci ildə Iran- 
dan keçirilib. 1800 ədəd çırağın 
96-sı artıq başqa şəxslərə verilib. 
MTN çıraqların harada olması ba- 
rədə məlumata malik deyil. Bu
nunla belə, həmin çıraqların axta- 
rılması istiqamətində iş gedir. Na- 
z irliy in  mühüm İşlər üzrə müstən-

tiqi Novruz Kərimov te- 
lekanala verdiyi müsa- 
hibəsində bild irib ki, çı- 
raqlar Hindistanda ıs- 

tehsal olunub. Maraqlıdır ki, mal 
ölkəmizə gətirilərkən gömrük rəs- 
miləşdirilməsi tam başa çatdırıl- 
mayıb.

Müstəntiq faktla bağlı heç ki
mi n saxlanılmädığını söy- 
ləsə də, mal sahibinin şəx- 
ş iyyə ti• məlum olmayan 
İran vətandaşı olduğunu 
istisna etməyib. N.Kərimo- 
vun fikrincə, bu çıraqlar 
ölkəmizə düşünülmüş şə- 
kildə, əhalinin sağlamlığı- 
na zərər vurmaq məqsədi- 
lə gətirilib. Çıraqların şüa 

verən hissəsi fitillid ir. Adi halda 
60 mikrorentgen şüa yayan fitillər 
işlək vəziyyətdə 100 mıkrorentge- 
nədək şüa yaya bilir. Bu isə insan 
orqanizmi üçün təhlükəlidir. Radi- 
oaktiv fitillər məhv edilmək üçün 
Baki şəhər İcra Hakimiyyətinin 
İzotop Xüsusi idarəsinə verılib.

E d llH A D  Ə LİYEV  (IİY N » T L Ə R  
D ZIU ) Ş IJR A N IN  S dD R I OLDIJ

Nazirlər kabineti ötən cümə “ Azərbaycan Respubü- 
kasinda tarif (qiym&t) şurastnm yaradılması haqqmda”  . 
qərar qəbul edib. Şura aparıcı döviət qurumlannın nö- | 
mayəndələri daxU oimaqla 14 nətərdan ibarəl olacaq. I 
Şura dax\U Istehsalın İnkVşafınm sttmuUaşdmlması, da- 
xili bazarda ye rll maltarın rəqabət qabUyyətlnVn artırıl- 
ması uçun gomrük rusumlarmın totbiqinde çevik mexa- 
nizmin yaradılması, iqtisadi inkişafın təleblərinə uyğun 
olaraq tarif və qiymətlərin dövlət tənzimlənməsinin tə- 
min edilməsi məqsədi ilə yaradılıb. Şura hər il hökumət 
qarşısında hesabatla çıxış edəcək. İqtisad İnkişaf Nazi
ri Fərhad Əliyev şuranın sədri təyin edilib.

Banklara bir-birinin 
səhmini almaq yasaqlandı

Azərbaycan Milli Bankının qərarına əsasən, ölkənin 
səhmdar- kommersiya banklarının nizamnamə kapitalı- 
nın strukturunda başqa bankların səhmlərinin olması 
qadağan edilib. Bü barədə “Turan”a məlumatlı mənbə- 
lərdən bəlli olub.

XVI əsrin ortalarında İran 
hökum əti firəng  dövləflərinə 
elçi-nümayəndə he'yəti göndə- 
rir. Farslarla türklərin çoxdankı 
düşm ənçiliy in i nəzərə alaraq 
onlar daha yaxın yol olan Ara- 
lıq dənizl vasitəsi ılə deyil, 
Azərbaycan ərazisindən, daha 
doğrusu Xəzər dənizl ila get- 
məyi qərara alır. Yolüstü Bakı- 
da iki gün qalan nümayəndə 
he'yəti firəng monarxları üçün 
çəkidə yüngül, qiymətdə ağır 
hediyyəlar aparırdılar. Rus çarı 
ilə danışıqlardan sonra gəmi 
ile Britanİya adalarına galmiş- 
lar. Britaniyadakı danışıq va 
sazişlərdən sonra onlar Ispanl- 
yaya yola düşmüşler.İspaniya- 
da danışıqlardan sonra nüma- 
yanda heyətinin tarkibindan Iki 
nafar burada qalmağı qərara 
alırlar.Onlardan blrl fars, dlgari 
ise Oruc Bayatlı adlı Oğuz tay- 
falarının Bayat boyundan olan 
b ir azarbaycanlı olur. Xatırla- 
dım kl, Dadə Qorqud va Mo
hammad Fizuİi klm i ulularımız

məhz bu boydan olmuşlar.
GÖrasən, onların bu xristi- 

an ölkəsində xoşlarına gələn 
nə idi? Əlbattə ki, o dövrdə 
çadrasız, açıq-saçıq geyinmiş, 
tək İspaniyanın deyil, bütün 
dünyanın k iş ilə rin in  ürəyini 
fəth etmlş qadınlar bu ölkə- 
də onları müsal- 
man öl-

H r f w
m a y e n f  || 
q a d ın la -  1  
rın kişilər- : 
la birgə
məclislərdə yayib-içmalarl, de- 
yib-gülm elarl, raqs etmelari 
saxlamışdı. Burada yaşamaq 
arzusunda olan bu iki “ qahra- 
manM müvafiq xahişla İpaniya 
kralına mOraciat edirlər. Kral 
razı o lur və har ikfsinln kilsədə 
xristıan din lni qəbul etmaleri 
marasimi taşk ll adillr. Hətta 
kraliça onları öz köynaylndan 
da keçlrir. Bu o deməkdlr ki,

onlar kral ailəsinə yaxın adam 
olurlar. Həmyerlilərimizə kral 
Xuan adını verir. İspaniyada 
bütün kişilarə “ don” deyərək 
müraciət edirlər. Be- 
ləlikla, həm-

yerlimiz çev- 
rllir olur “ Don Juan", 

ispaniyada onun na vəzifə da- 
şıdığı malum deyil,ancaq o, bu
rada qalmağının sebabini haç 
vaxt unutmur. Bu Don Juan 
bir-birinin ardınca çoxlu eşq 
məcaraları yaşayır. Belalikla, 
günlar ötür. Qahramanımız isa 
b ir gün böyük qabahat edir. O, 
şəhər merinin qızına aşiq olur. 
Qıza yazdığı eşqnama naca 
olursa, marln allna düşür. Mera 
bu dalml qonağın sevdası xoş 
gelmir. Ancaq kralın adamını

səbəbsiz-günahsız məhv et- 
mək olmazdı. O, merin qızının 
pəncərəsi altında öldürülür. Bu 
da macaranm sonu. Nakam 
sevdalı ispaniyada da dafn edi- 

' lir  və məzarının ətrafına dəmir 
çəmbər çəkilir. Deyilənə göra 
onun məzarının kanarından ke- 
çan qadınların uzun tumanları 
həmişə bu çəmbərin dəmir bar- 
maqlıqlarına ilişarmiş...

Deyirəm ay, Oruc bay 200 II 
gözlayib sonra dünyaya gal- 
səydi, burada, ela vatan torpa- 
ğında - öz “Avropamızda”  asl 
müsalman kiml ölardi.

Don Juan öldü, bas onu ya- 
şadan, bütün dünyaya tanıdan 
kim oldu? Onu aksariyyat tanı- 
yır. Lord Core Qordan Bayron. 
Ball, dünya adabiyyatının Ikl an 
yaraştqlı kişi nümayandalarin- 
dan blri olan Lord Bayron (onu 
da qeyd edlm ki, digar an yara- 
şıqlı klşi yazarı İmadaddin Na- 
sim l olub) dünya ölkalarini 
gazmak İstayir. Dövrünün an 
böyök lirikl Bayronu hamı xü-

susilə qadınlar çox sevirdi. İs 
paniyada artıq .Don Juan yox 
idi. Kişinin bir adı qalmışdı 
özü də neca ad. İspan gözəlləri 
Bayronu əhata edib ona göz 
verib işıq vermirdilar, hala üs- 
təlik onu “ Don Juan” da adlan- 
dırırdılar. Əvvəllar bu ada fikir 
vermayan Bayron sonradan bu 
adın na mə na daşıdığını araş- 
dırıb öyrənmiş və bütün dün- 
yada maşhur olan “ Don Juan” 
əsərini yazmışdır...

Haranin öz taleyi, öz qisma- 
ti var. Bu taleyin yaşamasında 
tasadüflərin nə qədər mühüm 
və əhəmiyyətlj rolu vardır. Hər 
təsadüfün da bir zarurət oldu- 
ğu qaçılmazdır. Görəsən Oruc 
bay Bayatlı İspaniyaya gedən 
nümayənda hayatinin tarklbin- 
də olmasaydı va İspaniya tor- 
pağında qalmağı qararlaşdır- 
masaydı, dahi İngilis yazıçısı 
Bayron “ Don Juan” ı yazacaq- 
dımı? Bəlka da yox.



j  fites Azərbaycanm bu döv- 
■ H münasibətl necəl

Amenta prezidenti 
İ İ Ä ^ ^ İ I
tm roru  dasiakiayan  dövlatlar *ra$m~ 
da iran  dövlaüntn adm t x iisu $ iia  qeyd  

bu dövi& tş ; a ^ iM 8 H §  
F ^n s a f .R usfya\va  d i g ə r d ö M m  
bu harakattetfnto p islanm asi gö stə rir 
hh A B Ş  im m  mumsMwid® d&im k&s- 
k in ^ ^ ^ ^ n ü m a y iş e td irir va dabs 
çe v ik  ka&kin addtm  atm aq üçün za-

m aq üçün dönm adan m übariza apa- 
ran  Azarbaycan bu dövtaüaria  Ä |

e d ir?  İranta A B Ş -tn  m ünasiba tf& ri 

la ra  açıqtam a gətirm ak üçün A za r-

Mə' Ium 11 sentiyabr hadisələrindən 
sonra Amerika dövləti digar dövlatlarə 
qarşı yeni siyasi konsepsiya ilə çıxış et- 
mayə başladı. Bu dəfə ABŞ özünün he
gemon dövlət olduğunu digər dövlətlərə 
“ terrorizmlə mübarizə adı altında” diqtə 
edərək xoş la və ya zoria qabul etdirir. 
Harda Amerikanm marağı var Amerika 
ordadı r prinsipinə daim sadiq qalan bu 
nəhəng dövlət son zamanlara kimi tə' si- 
ri altına sala b i I mədiy i dövlətlərl bu dəfə 
terrorçuları himayə etmakda dəstəklə- 
məklə suçlayaraq zorla öz maraq dairə- 
sinə salmaqda davam edir. Terrorizmə 
ölüm devizi altında həyata keçirilən bu 
m əqsədyönlü kompaniyaya qoşulan 
ABŞ-ın dostu, qoşulmayan isə düşməni- 
d ir şüarı ortaya çıxdıqdan sonra dünya
rn n digər dövlətiəri bu tə' limın dövlətə 
dost olduqiarmt nümayiş etdirmak üçön 
əldən-ayaqdan düşməyə başladılar.

Çoxları bun- 
dan yararlan- 
maq məqsə- 
di iiə
m ə ' I u m 
kompaniya
ya qoşulsa 
da, bəziləri 
ABŞ-ın gö- 
zündan düş- 
məmək üçün 
bu addımı 
atır.

Çünki ha- 
mı b ilir ki, 

güclülər mühakimə olunmur. Öz qur- 
banlarının siyahısını gündən-günə ço- 
xaldan Amerika bu siyahıya gundən-gü- 
nə yeni dövlətləri əlavə etməkdə davam 
edir. Bu siyahıda İranın adının tez-tez 
çəkilməsi Azərbaycanı narahat etməyə 
biiməz. Ən azı ona qörə ki, Azərbayca- 
nın İrania münasibətləri hə- 
mişəki kimi indi də gərgin 
olaraq qalır. Azərbaycanın 
m üstəqilliyinə tahlükə kimi 
baxan İran bu dovlətlə geo- 
nolotik cəhətdən tarixən ma
raq ları uzlaşmayan qonşu 
olublar. ABŞ -Iran münasibət- 
ləri tarixinə baxanda görün- 
nür ki, bu gün rəqıb rolunda 
çixış edən bu dövlətlər İranda 
respublika qurluşu qurulana 
kimi, yə 'n i 1979-cu iladək ya- 
xın m'ü nasibətlardə olmuşdu- 
lar. Hətta Amerika Şah dövründa İranı 
özünə yaxın muttəfiq edir. Şah ordusun- 
da quruculuq Işlari apanrdı. Yalnız 1979- 
çu ildən İran İslam Respubiikası qurul- 
duqdan sonra onlar rəqib dövləttərə 
çevrildilər. İranda” Amerikaya ölüm” şü- 
arı qaldırıldı. Deməli, ABŞ İran xalqı ilə 
yox, İrandakı quruluşla düşməndir. Bas 
onda bu gün Azərbaycanın bu dövlətlə- 
rə münasibətl necədir və necə olmalı- 
dır?

Azarbaycanın ABŞ- a münasibəti 
malumdur. Bu dövlətlər arasında mü-

nasibətlər yüksələn xott üzrə İnklşaf İranla mehriban qonşuluq va əmakdaş-

N i ı  M i i i n ı ı ı  n r a n
H S I I I D S I H I S  H M H  u i ı

edir. Amma İrana münasibətdo isə gər- 
ginlik davam edir. Çünki İranın Azərbay- 
cana qarşı münasibəti birmənalı deyil- 
dir. Boyük tərəddüdlərdən sonra 1991-ci 
il dekabr ayının 25-də Azərbaycan Res- 
publikasının dövlət müstəqilliyini tanı- 
yan İran Azərbaycan dövlətinin xaıici si- 
yasətində özünəməxsus yer tutur. Döv- 
lət müstəqilliyini qazandıqdan sonra 
İran Azərbaycan dövlətinjn xarici siya- 
sətində mubahisəli məsələyə çevrildi.
Əslində bu məsələyə münasibətdə Şi- 
mali Azərbaycanda ikl xətt vardır. Birin-

.

ci xətt tərəfdaşları Cənubi Azərbaycan- 
dakı azərbaycanlılarm vəziyyətini və bö- 
lünmüş Azərbaycan amilini əsas götürə- 
rək İrana qarşı kəskin xətt yetirməyi tək- 
lif edirdilər. Lakin azərbaycanlıların düş- 
düyü vəziyyət, xüsusən Rusiyadan edi- 
lən aramsız təzyiqlər, Ermənistanın iş- 
galçılıq s\yasət\ nat\cəs\ndə yaranm\ş 
şərait bu xəttin tərəfdaşlarının istəkləri- 
nin və praktik fəaliyyətini heçə endirdi. 
İkincı xəttin tərəfdaşları Ermənistanın 
tacavuzu nəticəsində Azərbaycamn 
düşduyu real vaziyyatdan çıxış edərək

Itq müna- 
ftibatlari- 
ni inkiçaf 
etdirıbna- 
•İni vacib 
s a y ırd ı- 
lar. Real 
vəziyyat*-

da bu xatt tədrican Azərbaycan dövtati- 
nl İrana münasibatda rasmi xəttinə çev- 
Hldİ. İkl dövlat arasında münasibətlar bu 
gön da bu xatt uzrə inkişaf etmakdadfr. 
Lakin beynalxalq aləmda siyaai möhltin 
tez-tez dinamik dəyişməsi Azərbaycanı 
daha çevik va düşünülmüş addım atma- 
ğa vadar edir. Dünən Azərbaycanm dov- 
lət müstəqilliyi ilə barışmayan İran bu 
gün onunla hardasa hesablaşmağa va- 
dardır. Bu gün Azərbaycan diplomatiya- 
sının qarşısında duran ən onəmli məsə- 
lə Cənubi va Şimalİ Azərbaycan məsalə- 
sidir. Beynəlxalq təşkilatiarda müzakirə- 
ya çıxartlıb lazımınca dünya ictimaiyyə- 
tina çatdırmaqdır. Sözsüz ki, Azərbay- 
can cənübda qalan 20 milyondan çox 
soydaşının həyatına biganə qala bilməz. 
Bunun uçun tarixi zamin də yaranmaq- 
dadır. Buna misai olaraq cənubda baş 
qaldırmaqda olan mi IIi oyanış qığılcım- 
ları ilə alışmaqda olan tonqalı görmə- 
mək olmaz. Canubİ Azərbaycan Milli De- 
mokratik Hərakatin ın rəhbəri sayılan 
M.Çöbrəqani bu gündən müxtəlif bey- 
nəlxalq təşkilatlarda, müxtalif ölkələrdə 
görüşlar keçirir. Real vəziyyəti dünya ic- 
timaiətinə çatdırmaqla onlardan dayaq 
alır. Bu gun Azərbaycan dövlətinin an 
böyuk vazifasi bu hərakata və hərakatın 
başçısının mə'navi və maddi dastək ol- 
masıdır. Bütün bunla rı həyata keçirmək 
üçünsə ictimai-siyasi vəziyyəti nəzərə 
atıb tövqəldövlət sayılan ABŞ-m İrana 
qarşv yürütdüyü ^yas^dan yarartan-
maq lazımdır. Rusiya İran münasitfott&- 
rində nəzərə alsaq görərik Ki, beynəl- 
xalq ictimai-siyasi vəziyyət hələ kəskin- 
ləşməkdə davam edəcək.

Çeçenlər Rus Atom  
I  Sualtı Qayığını 
qaçırmaq istəyib?

Rus ƏS- 
garləri bu ba- 
rəda sənad- 
lə r tapıblar. İ

Rusiya ln- 
f  o rm  a s iy  » 
ka n a fia rın ın  
m a'Jum atına 
göra, federal 
qüvvələr Çe- 
ç e n is ta n ın  
Starı ve Novı 
Ataqi kəndlərində g iz li sanadlər 
aşkar ediblar. OnJann arasında 
Rusiyanın atom suattı qayığınm 
ələ keçirilməsi planı da olub.

Plana görə, qayığı tutanlar 
arasında slavyan m illətla rinə 
məxsus 7 nafər də olmalıymış. 
Əməliyyatni 1995*1996»cı iııarda 
keç lrllm asi nazarda tu tu lııb - 
mus. Bunlardan başqa, rus as- 
gərfəri qizli sənadlar arasında 
Çeçenistanın b lrinci prezidenti 
Cövhər Dudayevin şaxsl işirti 
da tapdıqlannı İddla edirlar.

Sabunçu rayon Polis 
Rəisi işdən çıxarıldı

Daxili İşlər Naziri Ramil Usubov Sabunçu ra
yon Polis İdarəsinin rəisi Şirin Şirinovu vəzifəsin- 
dən azad edərək, sərəncama göndərtb. Onun ye- 
rinə Əzizbəyov rayon Polis İdarəsinin sabiq rəisi 
Toğrui Rehimov tə 'yin edilib. Öz növbəsində Əziz- 
bəyov rayon Polls İdarəslnin rəisl vəzlfəsinə Sabi- 
rabad rayonunun keçmış polis rəisi Xanlar Zeyna- 
lov tə' yin olunub. Bundan başqa, uzun-müddət 
sərəncamda qalan Nəsimi rayon Polls İdarəsinin 
sabiq rəisi Niyazi Xəlilov Bakı şəhar Baş Polis İda- 
rəsi Narkotiklərlə Mübarizə İdarasinln rəisl tə yin 
edilib.

Onu da btldirak ki, son günlər Ş.Şirinovun va
zifasi ndən çıxarılacağı halda mə lumatlar aktual- 
laşmışdı. Xatırladaq ki, o Nardaranda baş verən 
e 'tiraz aksiyatarrndan sonra “səhhati ilə bağlı”  və- 
zifədən getmək haqda ərizə vermişdi. Lakin çoxla
ri bunu raisin e 'tiraz aksiyalarına loyal munasibə- 
tin in  naticasi kimi dəyarləndirirlar. Qeyd edak ki, 
Bakı şəhər Baş Polis İdarəsinin raisi Maharram 
Oliyev da bu flk irlari tasdiqlamirdi.

Q urban Mammadov 
a clıq  ak siyasm ı 

dayandırdı

3 k in  h ə lə  d ə  “ ka Hi la n ı lır

e' tiraz edər&k yarıvann 28-dən aclıq aksi- 
yasına başlamışdı. ADP »üzvülarinin, 
onun Hüquqiarım Müdafiə Komitasinin 
müradotindən sonra Q.Mommadov aclığt 
dayandınb. takin Q.Mammadova qarşı j 
tazyiqtar bala da davam etmşkdadir, 9elə J {

Kalbuld omın 5 gön rmkktettna I

T ürkm an is tan  ha- 
k im iy y ə t d a irə lə r i

t ik  cə m iyyə tin  n is tan ın  təcrid  vəziy
e le m e n ta r a tr ib u t la -  yə tinə  sa lm m as ım ’

g ö s t ə r i r

m m  w u j ı x j w l D Q l R l l  sS*

Q m S m S  m m m m m m  m m w m
n\ tm s ı& ın ıı

tında  bu 
xalqa çox baha başa 
gala b ila r.

Qeyd edak ki, bu 
is te fa  Türkm ənbaşı- 
nın s iya sa tin ə  ilk  
e 't ira z  fa k tı d ey il. 
B ir m üddət önca 
T urkm en is tan  baş 
n a z ir in in  m üavin i, 
X a ric i İş lə r Naziri 
B oris  Şıxmuradov da 
vəz ifəs indən  is te fa  
ve rə rək, S.N iyazov 
baradə sərt bəyanat- 
la çıxış e tm işd i. Ha- 
zırda o, Rusiya pay- 
taxtında  g iz lən ib . Bu 
kim i fa k tla rı Türkmə- 
n is tandakı d ik ta tu ra  
re jim inə  qarşı barış- 
maz m üxa lifə tin  mey- 
dana çıxm ası k im i I 
dayarlənd irm ək o la r- j 
mı?

üçün göz lan ilm a z  
o lan bu addım S a fir 
ta rə fin d ə n  m atbua t 
iş ç ila r i ilə  görüşün- 
da bela  a ç ıq la n d ı. 
“ Mənim a td ığ ım  ad- 
dım uzun il lə r  a rz in - 
də ö lkan in  möhkəm- 
lanm əsinə, onun xa
r ic i  s iy a s ə tin in  ef- 
fe k t l i  o lm asına  va 
d a x ili is la h a tla rın  ef- 
fe k t iv l iy in a  o lan 
inam  va səy lə rdən  
sonra ga ld iy im  qana- 
ə tin  n ə ticə s id ir. Belə 
g ö rün ü r k i, Türkm ən- 
başın ın  d ik ta to r  re ji-  
m i dönəm ində  bu 
n iy y ə tlə r həyata ke- 
ças i dey il. O re jim  k i, 
T urkm an is tanda  qor- 
xu, ç ıx ılm az lıq , safa- 
la t, beyna lxa lq  aləm- 
dan ta c rid , dem okra-

rına yasaq, in fo rm a- 
s iya la ra  ç ıxışa  qada- 
ğa, beyna lxa lq  b ir l i-  
y in  ö lkə d a k i va z iy - 
ya tla  bağ lı a ld a d ıl-  
ması va kobud dezin- 
fo rm as iya  m üh iti ya- 
rad ıb ” .

Uzun illə r  Türkm a- 
n is tan ın  Türk iyədək i 
s a fir i vəz ifəs ində  ik i 
ö lkə ə la qə lə rin in  in- 
k işa fına  öz töh fə lə - 
r in i v e rd iy in i qeyd 
edan keçm iş sə tir  is- 
te fa s ın ın  əsas sa- 
bəb lə rindan  b ir i k im i 
N iyazovun  “ avan tü - 
r is t  x a r ic i s iya sa t 
d o k tr in a s ın ı” , T ü rk i- 
yə, Rusiya, Azarbay- 
can, Ö zbəkistan, və 
başqa d ö v la t lə r la  
m ü n a s ib ə tlə r lə  “ ik t- 
ü z lü lu k " , “ Türkm a-
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Müraciəti

mM h&myerlitorimiz! :
Son vaxtlar orta maktab mə'zunlarının görüşü adət halını almışdır. Bu görüşlər l 

: zamanı yaddan çıxmayan mektəb illeri xatırlamr, xatirələr yada düşür. Biz ma'zun- :
• ların bu günkü görüşündə tahsil aldığımız məktəblə bağlı nəcib b lr təşəbbüs irall • 
t sürülmüşdür. f 
: Hamınıza bəllid ir ki, rayonda mövcud iq ti9adi vaziyyat hələlik tahsil sahəsina də :
• lazımi səviyyədə vəsait qoyulmasına imkan vermir. Bizlm təhsil aldığımız doğma 2
• saylı məktəbin də ta 'm ira məktəb ləvazımatlarına və inventarlara ehtiyacı vardır. • 
; Gəiəcəyimiz olan uşaqların bu məktəbdə rahat təhsil almaiarı üçün biz mə zunlar • 
: bu çatin vaxtda məktəbə dayaq durmalı və öz köməkliyfmizi əsirgəməməliyik.

Bu məqsədlə də biz sizi bu nəcib təşəbbüsə qoşulmağa çağırırıq. İnanırıq ki,siz j 
: bu nəcib təşəbbüsə qoşularaq müstəqil Azərbaycanımızın layiqli övladlarının y e t iş - :
• dirilm əsində böyük xidməti olacaq doğma 2 saylt məktəbə öz köməkliyinizi əsirgə- • 
: məyəcəksiniz. : 
: Hörmətlə. j
• 2 saylı məktəbin mə zunları adından: • 

V.ƏIəkbərov. M.Əhmədov. V.ƏIiyev. V.Hüseynov. Ə.Hüseynov.Ə.Səmədov. :
: E.Məhərrəmov. S.İsmayılov.E.İsmayılov. E.Mehdiyev. Ə.Mehdiyev.
• Ə.Nəsirov. İ.Tağıyev. Ş.Məlikov. R.Başirov. Ə.Quliyev | 

Müraciət 24 iyun 2001-ci il tarixdə 2 saylı orta məktəbdə qəbul edilm işdir.

Izərbaycan 99Mübnriz Mfüharibə Veteranları B ir liy i99 nin Sai- 
yan Rayon şö'bəsinin 2-ei konfransmm nümayəndəlorinin

Azərbayean Respublikastnan Prezidenti Heydər Əliyev cənabla-
rına

M ü r a c i ə t i
örm ətli Prezident sizin yeritd iyin iz xarici və daxili siyasəti dəstəkləyirik. Bu gün 

Azərbaycanda hüquqi dünyəvi dövlət quruculuğunda sizin böyük zəhmətiniz var- 
dır.Qarabağ problem inin həlli üçün yeritd iyin iz siyasəti bəyənirik. Torpaqlarımızın 
azad olunması üçün A.M.M.V.B-nin üzvləri hər an hazırdır.

Müharibə veteranları şəhid aiiələrinə Qarabağ əlillərinə göstərdiyiniz qayğıkeş- 
likdən biz çox razıyıq. Yerli dövlət büdcəsinin təsdiqi ilə əlaqədar qanunvericiliyi- 
mizə müəyyən dəyişiklik iər olunmuşdur. Biz bu islahatı vacib bilir, qəbul edirik. Hə- 
mişə sizin m üdrik liy in iz dahi şəxsiyyət olmağmız, xalqımızın karına gəlib. Odur ki, 
sizdən xahiş edirik ki, imtiyazlı şəxslər üçün nəzərdə tutduğunuz güzəştlərin saxla- 
n ılm a s ın a  k ö m ə k lik  e d ə s in iz .

A.M .M . V .B -n in  Sa lyan  rayon  ş ö 'b ə s in ir ı 2 -c i K on fransm m
N üm ayəndə lə ri adından.

D.ƏIiyeva adına qadın hüquqları müdafiə cəm iyyəti Xaçmaz rayon şö 'bəsin in  
sədri, Quba, Xaçmaz bölgəsi üzrə insan hüquqları Resurs mərkəzinin icraçı d irek 
to ru  Solmaz Mehdiyevaya

Ərizə
Biz Qusar rayon Atlüxan kənd sakin ləri m ə lum a t üçün sizə b ild ir ir ik  ki, preziden 
tin  torpaq islahatı ilə  əlaqədar verd iy i fərmana əsasən torpaq islahatı ilə əlaqədar 
verd iy i fərmana əsasən torpaq islahatı aparılmalı id i. Lakin hal-hazıra k im i Atlü 
xan kəndində islahat getm əm işdir. Torpaqda yaşaya-yaşaya torpaqsız qalmışıq 
İslahatla əlaqədar o laraq dəfələrlə rayon İH-nin başçısı, m üavinləri və işç ilə ri ilə 
görüşm üşük. Lakin İH-nin işç ilə ri bizi təhq ir etməklə, tutm aqla hədələyərək sizə 
sadvalist, vəhabist damgası vurarıq deyə hədələnm işik. Onu da b ild irim  ki, 1996 
c ildən Qusar rayon İH-ə rəsm i ş ikayətlər e tm işik. 2000-ci ildə Azərbaycan Res 
publikasının prezidenti H.ƏIiyev cənablarına, Baş Nazir A.Rasizadəyə, M illi Məcli 
s in  sədri M.ƏIəsgərova , Aqrar İslahat Kom isiyyasının sədri A.Abbasova, Baş 
Prokuror Z.Qaralova, A li Məhkəmənin sədri S.Həsənovaya, Dövlət Torpaq Komi 
təsinə və Qusar rayon İcra Başçısı İ.Əmirov cənablarına şikayət ərizəmizi göndər 
m işik, lakin hal-hazıra k im i heç b ir cavab almamışıq.
Ona görə də biz Atlürxan kəhd sakinləri aşağıdakı tələblərim izin yerinə yetirilm ə 
s in i xahiş edirik.

1. Torpaq islahatının aparılması üçün Bakıdan komissiya tələb edirik.
2.Dövlət xəritəsinə əsasən Atlüxan kəndinə məxsus olan torpaq müəyyən edilsin
3.Dövlət xəritəsinə əsasən torpaq payı düşən vətəndaşlara püşk atma yolu ilə  tor- 
paqlar paylansın.
Xahiş ed irlk  bütün bunları həyata keçirm ək üçün Respublika nümayəndəliyindən 
m ütəxəssislər ıştirak etsin.
Hörm ətli Solmaz xanım 23 avqust 2001-ci il tarixdə sizin qəbulunuza torpaq isla 
hatı ilə  əlaqədar olaraq Atlüxan kənd camaatından ağsaqqallar Bakı şəhərinə yo- 
la düşm ək üçün yığıncaq keçirm işd ir. Nümayəndələr həmin yığıncaqda seçilm iş- 
d ir. Lakin həmin gün rayon İH-nin nümayəndələri xəbər tutaraq, polis lə  b irlikdə 
kəndə gələrək camaata hədə-qorxu gəlm iş tutm aqla hadələmiş, “ kim Bakı şəhə 
rine getsə biz onu sadvalist, vəhabist damğasını vuraraq tutacağıq” - deyə hədə 
ləm işdir. Ərizəmizdə göstəririk  ki, biz Atlüxan kənd camaatı sadə kənd adamları 
yıq. Biz nə sadvalist, nə də vəhabistik. Bu haqda heç b ir anlayışımız yoxdur. Ra
yon İH süni gərg in lik  yaradır, üz-üzə qoyur. Onun belə qanunsuz hərəkətlər etmə- 
yə nə marağı var?
Biz qanun çərçivəsində torpaq islahatının aparılmasını istəyirik. Hüquqlarımız qo- 
runmazsa başqa tedbirlərə əl atmaq məcburiyyətində qalacağıq. Biz dövlət or- 
qanlarından Konstitusion hüquqlarımızın qorunmasını xahiş edirik.
Qusar rayonunda İH sadə adamları separatçılarla səhv salır. Xahiş edırik bizim 
hüquqlarım ızın qorunm asını nəzərə alasınız.
20 nəfər Atlüxan kənd sakin i (imzalarla təstiq  etmişlər)

Q ubada fa a liy - 
yə t göstəran  va 
bölgə yazılarını 
özündo  b lr le ş - l 
d irən "A y  Iş ığ ı” ! 
ədab i m a c lis il 
1993-cü ildə  ya -j 
r a d 11 m ı ş d ı r 
M aclls qədim  Qu- 
banın  bu günkü  
odəbi a lam ina güzgü tu tm aq la  ya- 
naşı, ədəb i k e ç m iş in in  də s ir l i -  
se h rli sənət ə n 'ənə lə rine  sadlq  qa- 
lır, p oe tik  sabahına yen i-yen i bədii 
to h fə lə r ih l ve rir. M illİ tə rk ib i m üx- 
ta l if  o lan  b ir  bö lgədə d o s tlu ğ a , 
qardaş lığa , başlıcası isə asl ada- 
b iyya ta  x idm ət etm ək k im i müqəd- 
dəs b ir  v a z lfə n l ye rinə  y e tirə n , 
Dərbəndin “ N arm -qa la ” ədəbi məc- 
lis iy lə  s ix  ə laqə la r quran, eyni adlı 
üç a lm anaxı iş ıq  üzü görən  bu 
m əc lis in  fə a liy yə ti Bakıda, eləcədə 
respub likam ızın  d igə r bö lgə lə rində  
z iya lıla r tə rə findən  m araqla qarşı-

lanm ış va taqd ir 
e d ilm lşd ir. B.Va- 
habzadə, Anar, 
S.Tahfr, N.Xəzri, 
M .İsmayıl, M.As
lan, V.Arzumanlı, 

fN .Şəm sizadə va 
b lr  çox ünlü ağ- 

saqqal sənət adam- 
ları m əclisə uğurlar 

d iləm iş , yaxın və uzaq Darbəndin, j 
Təb riz in , B orça lınm , Karkükün po
e tik  nə fəs lə rinə  nəfəs tu tm alarını 
sa lam lam ışla r.

“ Ay iş ığ ı” ədəbl m ac lis in in  yent 
ş e 'r la r in l hö rm ə tli qəzetin iza taq- 
d im  etm akla  və poeziya havəskar* 
ların ı nəzərina çatdırm aqla  digər 
bö lgə lə rdə  yazıb yaradan qələm 
d o s tla rım ız ı ü rəkdən tə b r ik  edi- 
rəm.

H örm ətlə : Ram iz Qusarçaylı, 
şa ir, Azərbaycan YB-nin üzvü, 

‘A y  iş ığ ı” Ədəbi M əclis in in  sədri.

M üəHim lik sənətinə 
y iyə lənm ək çox yaxşı 
peşəd ir. Ç ünki, insanı 
həyata hazırlayan, pe- 
şa sah ib i edən, çörək
y iy ə s i  e d ə n  m ü ə ll im -  
d ir .H ə y a td a  h ə r  n & yə  
n a ll o lm M şuqsa,m üah 
lim ia r ln  sayəsində nail 
o lm u şu q . Hək*m i-hə- 
k im  edən, a lim i-a lim  
edən də m üə lh m d ir. 
M anim  m üə llim  peşa- 
s inə  xüsus i hörm ətim  
va r. Elə bu üzdən də 
m ənim  bu sə fə rk i m u- 
sah ib im  Quba rayonu- 
nun Ə liq  kənd o rta  
m ək tə b in in  d ire k to ru , 
əm əkdar m üə llim  Bək- 
m irzə Paşayevdir.

Paşayev Bəkm irzə  
1952- ct N sentyabrın  
3 ‘ də Q ubanın  Ə liq  
k ə n d in d ə  anadan 
o iub . O, 1969-74-cü il-  
lə rdə  Azərbaycan Pe- 
d a q o ji İn s titu tu n d a  
təh s il a lıb . İ ik  əmək 
fə a liyyə tin ə  ela rayon- 
dan başlayıb . Hal-ha- 
z ırda  Ə liq  kənd ində o r
ta  m aktəbda  d re k to r  
vəz ifas ində  ça lış ır.

Man məktəbə daxil
o I an da iik  növ bədə 
diqqatimi təmizlik cəlb 
etdı. Məktablilərin əy- 
nindaki. maktə b I i for- 
ması, onların davra- 
nışlarr mani çox hey- 
ran etdi. Bunlar hamı- 
sı Bəkmirzə niuəlllmin 
təiabkarlığtndan Irali 
gəlir. Onun maktabfn^* 
da şaglrdlar çox şa| 
vadlı və tərbiyəijdirlər. 
Onu da qayd edfm k}, 
maktabin 300 nafar şa- 
girdi var. Bəkmirzə 
müəllimin yetirməlari 
alim əktablerdətahsil 
alıb va alırlar, Onların 
içərisində alim, müal- 
I H  mtihandSa, hakim 
və s. kimi görkamli zi-

yatt şəxs lə r də vard ır. 
M əktəb in  tə 'm ir in d ə , 
onun ya raşıq lı görün- 
m əsində elə onun ye- 
tirm ə lə rin in  də böyük 
ro lu  var. Onun keçm iş 
m a 'zu n la rjn d a n  b lr i 
Bakt ^  A zə rpoçtun  
R ə 'is i m ak t9b in  tə 'm f* 
r i  üçün  sp on so rluq  e t-
n tiş d ir .  B o k m irzG  m ü -
a lllm in  m əktəb ində  
a li l,  şəh id , kim səs'ız 
a ilə lə r in  uşaq ta rı da 
təhsıl a lırla r. O, bun la- 
r ın  ham ısına yard ım  
ed ır. M əktəb in  şa- 
g ird lə ri də onun zah- 
m a tin İ yerə vurm ur.

M əktəb i a 'la  q iy - 
m ə tlə rlə  o x u y u rla r. 
O nlar öz lə ri da vətən- 
la rinə  lay iq  övJad o l- 
m aq ıs tə y ir la r. Bək- 
m irzə m üəliim  və şa- 
g ird lə ri də .bu arzulara 
na il o lacaq lar. Man b ir  
daha Quba rayonunun  
Əl iq kand mək t ə b in I n 
m ü ə llim lə r in d ə n  b lr l 
ilə  da həm söhbat o l-

dum . Ə İixanov Hacıqu- 
lu 1941-ci ild a  dekab- 
rın  29-da anadan o lub. 
0 ,1961-c i Ilda  Ordu 
ra larına çağtrılıb . X id- 
m atdan  q a y ıtd  ı q d an 
S^onra o, kandda  emak 
1 &a liy y a tIn ə  baş Ia y ıb . 
1966-cı i ld a  D m itro v  
adına ko lxozda  fehlə, 
m ilhas ib * k ita bxa na ç ı 
va s. k im i va^lfa la rda  
İş ia m lş d ir . S onra
1968-ci İldə M.Ə.Sabir 
adına Pedaqoji texn i- 
kum da, M .F .A xundov 
adına İn is t itu td a  rus

d i l l  fakü ltas inda  təhsi- 
lin i davam e td irm işd lr. 
Hai-hazırda Əiiq kən- 
d inda  rus d ili və ədə- 
b iyya tından  dərs de- 
y ir. Onun dərs dediyi 
şag ird la r çox savad)f 
va a ğ ıllıd ırla r. Eyni za- 
manda Hacıqulu müəl- 
Jim xeyirxah iş lə r ilə I 
m o ş ğ u ld u r .  K a n d tn  I
prob lem fə r/ onu çox [ 
narahat ed ir. Buna mi- I 
s a l o la raq  deyə bUa- \ 
ram ki, onun çakdlrdV 
y i  yo ! |  Qubadan Ətik 
kəndinə gedən yo ldu r 
Bu yo l çox bərbad va 
atlyyatda id i. Kanda 
heç b ir  maşın gala bit 
m ird i. O, hatta sovet 
iüarində  bu yo l bara 
s inda  çox yerlara oz 
ş ikaya tin ı b ild irm işd i 
Keçm iş Mərkəzi Komi 
təyə k im i ştkayattar a t 
m işd ir. Hacıqulu müəl 
lim  buna göra b lr  çox 
ta s ir la r ə m ə 'r u z  qal 
mı ş d ir . Lak in  buna 
baxm ayaraq o, çatın 
llk ta  a rzusuna nail ola 
b ilib . 1968*-cj ilda ind l 
ki M ill! Mac) is in dapu 
ta ti, Mi I lo t V aklli A r if 
Rahim zadanin kömak 
Ity i Ha bu yo l uh çəkili* 
ş in i tə şk il ed ir. Yolun 
ilk  xey ir-duastn i o ve 
İ İ  Qubadan Əlİq kan- 
d in a  gad an yo lu  on tar 
s a iir la r . Q udya lçayın  
sah illnda  yerlaşan bu 
kand l daşqından, toz- 
Juqdan tam iz lay ib . 0 , 
o z  xe y irxa h  iş i ila  
M r td  ahaU s itiin  90 - 
ziin<t9 yü k$a ilr. BOtön 
kand i n aha 11 s f o n a al- 
q ış d ila y lr . Yol asrlar- 
dan - asrlara , nasi liar- 
dan I nasifla ra  keçir.

H acıqu lu  m üə llim  
A lla h  a iza bu yo lda 
u ğ u rla r d ila s in . Slza 
uzun 6 m0 r» uğu rla r 
a rzu lay ırıq .

Xankişiyeva Elmira.



Aysha Käxımov 1969-cu uiq 
ssatiyMbrM 2&Ü9 Qubä ravonu* 
mm KmsMx kandinda anadan ofc 
muşdur, 1985-1989-cu illarda Qlt 
bg Sovxoi texnikumunu bltirmiş- 
diL Ilk am&k fəaliyyatino İsmavıltı 
rayonunda başlayıb. 1989-cu ildən 
bu raxsmda aoianom islavib. Son: 
t£ harbi xidmətə çaänhb. &  hər- 
M xidmətini Rusivantn 
Xabarovski 
şahə- 
[ n d ə) 
keçirib.
H a r b [} 
x id m a

başa vurduq- 
dan sonra öz ravonunda Lenin 
adına sovxozda kevfivyət iizrə aq- 
ranom işləvib. 1989-cu ilin dekabr 
ayında vekdilliklə bələdivyə sədri 
seçilib. Oı saçki qabadı xalqının 
laviq li övladı kim i səylə işləyəcəyi- 
nə söz vermişdir. YAP-ın üzvüdür. 
Ailəlidir. İk i öviadı var.

Azərbaycan respublikasınm 
prezidenti H.ƏIiyev cənablarının 
15 yanvar 2001-ci il tarixli, 253 
saylı fərmanında - bələdiyyələrə 
inzibati binaların verilməsi Res- 
publika Nazirlər Kabinetinə və yer- 
li icra hakimiyyəti orqanlarına hə-

vale olunub. Bundan başqa prezi- 
dentln yeni fərmamnda isə bələ- 
diyyelere 2002-ci II yanvarırı 1-den 
torpağın verilmasi ve əhalidon 
vergl yığımı sistemmfn do onlara 
hevale edilməsi gösterlllr. Bələdiy- 

yelerln yaradıl- 
masından Ikl II 
k e ç m e a l n e  
baxm aya raq  
əhall hələdə 
bu qurumun 
fəaliyyet sis- 

temlərindən xəbər- 
slzdlr. Lakln Quba rayonunun 

Xamaləh kənd əhalisi bələdlyyə 
sədri Aydının öz iş fəaiiyyətini bə- 
yənir, Hətta ona özləri də koməkllk 
edir. Belə ki, 1906-cı ildən qalan 
qədim məscid binasının bərpasına 
başlayan Aydına əhali özləri də 
köməklik göstərir. Təhsfl sahəsinə 
böyük marağı olan Aydın orta 
məktəb şagirdlərlndən ə'la qiy- 
mətlər alanları mükafatlandırır. 
Bundan başqa əhalinin yol, su və 
s. problemlərinin həllini həyata ke- 
çirir. Hər bir işi planlı şəkildə işlə- 
məyi sevir. Kənd əhalisinin hər bi- 
rinin dərdinə şarik olmağa çalışır.

Xankişiyeva ELMİRA

Xanlar ravo- 
nu M ollacəlilli 
b ə lə d iyyə s in  i  n 
fəaliyyəti haq- 
qında Kəpəz 
müəllim  m ə'lu- 
mat verir.

Bələdiyyələri 
bizim cəmiyyəti- 
miz üçün yeni

bir sahə oldu- 
ğu hamıya 
mə'lumdur. Ki- 
fayət qədər 
təcrübə olma-
dığı üçün ölkəmizdə yaradılmış 
bütün bələdiyyələrdə olduğu kimi 
bizim bələdiyyəmiz də çətinliklər- 
lə işləməli olur. Amma bizim bələ- 
diyyə şurasına seçilmiş üzvüləri 
bələdiyyəmizin formaiaşmasında 
əllərindən gələn köməkliyi edirlər. 
Aydındır ki, bələdiyyəlıərin fəaliy- 
yət dairəsi onun büdcəsinin for- 
malaşmasından asılıdır. Biz bu sa- 
hədə atdığımız ilk addımlarla əha- 
lin i özümüzə inandırmağa çalışmı- 
şıq. Bələdiyyəmizin ilk fəaliyyət 
dövrlərində əhalinin sosial prob- 
lemlərinin həlli istiqamətində bə'zi 
işlər görməklə onların qazandıq. 
Büdcəyə daxil olacaq vergilərin 
toplanmasında qarşımıza çıxan 
çətinliklərin 70 faizlnl aradan qal- 
dırmağa nail olmuşuq. Sosial 
problemlərin həlli yolunda aşağı- 
da göstərilən işlər bələdiyyə və 
kənd icra nümayəndəliyinin birgə 
fəallyyətinin nəticəsidir. Ötən ilın 
əvvəllərində 5 km yol cari tə mir 
edilərək istifadəyə verilmişdir. 500 
metr elektrlk naqill yenisi ilə əvəz 
olunmuş, 10 ədəd elektrik dirəklə- 
rl dəyişdirilmişdir. Bələdiyyə büd- 
cəsində olan imkanımızı nəzərə 
alaraq bu II də blr sıra Işlər görmə- 
yə nail olmuşuq. Beləki kənd 
qəbrstanlığında şəhidlerin xatira- 
slnl əbədiləşdirmək üçün onların 
dəfn olunduğu yerdə ehsan bulağı 
tikilmiş, kend daxilinda 3 ədəd iç- 
mell su kranı temlr edilmişdfr. 
Kend orta mektəblnde uzun lllər 
tə 'm lr aparılmaması nətlcəsində 
mektebin bərbad hala düşməsini 
nezaro alaraq məktəbdə smeta de- 
yeri 3,438,000 manat olan tə'm ir 
işJərinə başlamışıq. İkl aztəmlnatlı

ailəyə maddi yardım olunmuşdur. 
Bundan başqa Respublikamızın 
10-cu ildönümü müeasibətilə keçi- 
rilən bayram tədbirlərində 4 şəhid 
ailəsinə, 2 Qarabağ əlilinə, 4 nəfər 
əsrin 100 yaşlı adamlarına bayram 
hədiyyəsi verilrrlişdir. Biz görülən 
bu tədbirlərlə kifayətlənməyəcək 
kəndimizin ən böyük probleminin 

həll edilmə-

ABS-IN BKYN9LXALQ CHF f ir ny° ,u"“p m a q
I'O S K ILIT I ILr) 9LAQ0 YAR ADILDI öçgh kand

icra nüma- 
yəndəliyi ilə birlikdə xarici fond 
təşkilatları ilə əlaqə saxlayacaq. 
Amerikanın beynəlxalq CHF təşki- 
latı ilə öz əlaqəmizi yarada bildik. 
Biz İcma Fəaliyyət qrupu yarada- 
caq onların gözəl fəaliyyətinin təş- 
kili nəticəsində həmin təşkilatdan 
20 mtn ABŞ dolları məbləğində 
pul uduşuna nail olduq. Hal-hazır- 
da smeta dəyəri 25 min ABŞ dolla- 
rı məbləğində olan 10500 metr 
məsafədən kəndə suvarma suyu 
məqsədi ilə boru kəmərinin çəkili- 
şinə başlanmışdır. Bu iş layihədə 
göstərildiyi kimi 72 günə başa çat- 
dırılacaq və təşkil olunacaqdır. ic
ma fəaliyyət qrupu həmin CHF 
təşkilatı ilə əhalinin sosial prob- 
lemlərinin hall edilməsini qarşıya 
məqsəd kimi qoyacaqdır.Və mən 
əminəm ki, biz həmin təşkilatla 
daha çox işlər görəcəyik. Xırda 
problemlərimizi isə bələdiyyənin 
vəsaiti hesabına aradan qaldırma- 
ğa çalışacağıq.Bu işlərin görülmə- 
si əhalldə bələdiyyələrə inamın və 
marağın artması üçiin əyani sü- 
butdur.

Bəzi yerli İcra Hakimiyyəti or- 
qanlarının balədiyyalərln fəaliyyə- 
tlnə müdaxilə etmək cəhdləri mat- 
buatdan blza mə lumdur. Amma 
bizlm bələdlyyə belə blr müdaxilə 
ilə üzləşmdylb.Əkslnə biz həm Ra
yon İcra Haklmiyyətinln həm da 
kənd İcra nümayəndəliyinin öz 
üzərimizdə həmişə qayğılarını 
hiss edirik və bu qayğıdan çox ra- 
zıyıq. Çalışacağıq ki, gələcəkdə də 
yeni yaranan qurum kiml öz xey- 
riyyeçl işlerlmlzlo seçicilərimizin 
e tımadını qazanaraq, böyük nal- 
llyyətlər aide edək. .

Qozənfər GətıcəJi
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Müəllim, ilk  dfə 
olaraq əmək fəaliy- 
yətinə harada başla- 
mısınız və o illəri ne- 
cə xatırlayırsınız?

Man tabiat e tiba- 
rı ilə torpağa bağlı 
b ir insanam. Gənc 
yaşlarımdan ta bu 
günə kimi bütün hə- 
yatımı kənd təsarrü- 
fatına bağlamışam. 
Göyçədə yaşayıb-iş- 
lədiyim illəri isə həm 
xoş, həmdə eyni za- 
manda kövrak qam- 
li-kədərli duyğularla 
xatırlayıram. Belə ki, 
hələ qaçqınlıq illə- 
rindan  x e y li əvvəl, 
yə'ni 1974-cü ildən 
1980-c f illə rə  kimi 
Göyçə mahalında

kand sovetl sədrä,
1980-88-cl illərə kimi 
isə kolxoz sadrl va- 
zifələrinda Işləml- 
şem.

Siz Xanlar rayo
nunda məskunlaş- 
dıqdan sonra da 
xeyli iş görmüsü- 
nüz. Bu haqda nə 
deyə bilərsiniz?

1988-ci ilda er- 
məni işğalçıları göy- 
çəliləri Göyçə maha- 
lından qovdular. Biz 
Azərbaycana pənah 
gətirdik va Xanlar ra
yonunun Mirzik kən- 
dində məskunlaş- 
dıq. Elə həmin 
vaxtdan ta bu günə 
kimi yenə də quru- 
culuq va təsərrüfat 
işilə maşğul olmu- 
şam. Burada da av- 
val sovxoz drektoru, 
sonra isə Quşqara 
kənd icra nümayən- 
dəsi vəzifəsində iş- 
ləmişəm. Kənd ca- 
maatı ilə söhbətdən 
belə mə'lum oldu ki, 
müəllim burada işlə- 
diyi müddətdə özü- 
nün işgüzarlığı, bilik 
və bacarığı ila hamı- 
nın hörmətini qazan- 
mış, əlindən gələni 
camaatdan asirgə- 
məmişdir.

H əm işə  kəndda  
işığın, suyun olma- 
sının, kəndin abad- 
laşmasının qayğısı-

na qalır. Torpaq Isla* 
hatı ila bağlı yerll 
əhaliyə torpaq pay- 
lanmasında Iştlrak 
etmlş, eyni zamanda 
yenl ailə quranlara, 
şəhid ailələrinə, Qa- 
rabağ müharibəsi 
veteranlarına növba- 
dan kanar torpaq sa- 
həsinin verilməsin- 
də böyük kömakllyl 
olmuşdur.

Torpaq islahatı 
lla bağlı icra nüma- 
yəndəsionu da qeyd 
etdi ki, bir neça döv- 
lət əhəmiyyətli ta- 
sərrüfatlar öz yerin- 
də qalmışdır.Bunlar- 
dan camışçılıq və to- 
xumçuluq sovxozla- 
rı avvalki qaydada 
fəaliyyət göstarir.

Aeroport yolu- 
nun kənarında qaç- 
qınlar üçün təzə sa- 
lınmış kəndə 1-km- 
lik məsafədən su çə- 
kilmişdir. Bundan 
başqa kənddə 10 şə- 
hid ailasl vardır ki, 
bunlar da Xanlar Ra
yon İcra Hakimiyyəti 
başçısı Əli mustafa- 
yev cənablarının 
göstərişinə əsasən
t ıo r  i ld ə  ta x ı lla  v o  d i-
g ə r  ə rz a q  m ə h s u lla r ı

lla ta'mn olunurlar. 
Əwallar kəndda 8-M- 
llk maktab faallyyet 
göstarlrdl, lakln icra 
nümayandəslnin kö- 
mokllyl sayaslnda 
bu, 11-llllk kand orta 
mektabl Ha avaz 
edlldl.

Bundan başqa 
blr çox tadbfrlarin, o 
cümladan Dada Qor- 
qudun ildönümünü, 
20 yanvar faclaslnin, 
Xocalı soyqrımının 
va Novruz bayramla- 
rının, Prezidntimlzln 
anadan olmasının və 
s. keçirllməslnda lc* 
ra nümayəndasi 
həm də təşkilatçı ki
mi faal iştirak edir.

Müalfimin arzu 
va istayinl soruş- 
duqda, o, bunu qeyd 
etdi ki, qoy hörmatli 
Prezidentimiz özü- 
nun uzaqgörənliyi 
ila, dünya miqyaslı 
siyasl xadim kimi 
bilik va bacanğının 
sayəsində işğal al- 
tında olan torpaqla- 
rımızı sülh yolu ila 
geri qaytarılmasına 
köməklik etsin. Bu- 
tun köçkün və qaç- 
qınlar oz doğma ata- 
baba yurdlarına qa- 
yıtsınlar.

Bu, təkcə mənim 
yox bütün Azarbay- 
can xalqının arzusu 
va istəyidir.

Biz da bu arzuya 
qoşularaq deyirik kt, 
qoy AUah bu işöa  
Azərbaycan xa lc ft^  
köm ək olsunl

Qəzənfər Gəncəli
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Damirov Safərəh 
Asian oğlu 1964-cü ilda Qu
ba rayonunun Uzunmeşə 
kəndində anadan olub. 
1999-cu ildən rayonun 
Uzunmeşə kənd bələdiyyə- 
sinin sədri vazifəsinda çalı- 
şır.

Səfərəli müəllim, bəla- 
diyya sistemi respubllka- 
mızda yeni ta'yin olunmuş 
orqandır. Bu gün respubli- 
kamızda bu orqanın genlş 
fəaliyyət göstərilməsi üçün 
yetərincə şəralt yaradılırmı? 
Bələdiyyə sədri seçildiyiniz 
gündən bu günə kimi hansı 
tadbirlərl hayata keçirmisi- 
niz va gələcəkdə hansı təd- 
birlarl həyata keçirmək fik- 
rindəsiniz... Səfərəli müəl- 
lim bu gün öz seçicilərinin 
e timadını doğrulda bilirmi?

- Ma'lum olduğu kimi 12 
dekabr 1999-cu il Azərbay- 
canda lik bələdiyyə seçkilə- 
rl keçirlldi. Qeyd edim klt 
Azarbaycan bələdiyyə orqa- 
nı Heydər Əllyevln adı ile 
bağlıdır.

Bizlər da onun təşabbü-

sü ilə yaranan, diqqəti ilə in- 
kişaf edən bir qurumun üz- 
vüləriyik. Möhtaram prezi
dentimiz Heydər Əliyevin 
sarancamı ilə 2000-ci il fev- 
ral ayının 26-da Ədliyyə Ha- 
ziri tərəfindən nizamnamə- 
miz qabul olundu. Ədliyyə 
Hazirliyində “ Bələdiyyələrlə 
iş və bələdiyyələrlə metero- 
loji yardım mərkəzi” nin ya- 
radılması, onlarla qanunun 
tətbiq edilməsi barədə mü- 
vafiq fərmanların nizamlan- 
ması və bələdiyyənin büd- 
cəsinə dövlət tərəfindən kö- 
çürülmüş dotasiyalar yeni 
quruma qayğı nümunəsidir. 
Bu gün respublikamızda bə- 
lədiyyələrin hüquqi, iqtisadi 
və maliyya əsasları formala- 
şır.

Qısa müddətdə ilk ad- 
dımlannı atan bələdiyyələ- 
rln qarşılaşdığı bə'zl prob- 
lemlər geniş miqyaslı təd- 
birlər planı həyata keçirilə- 
rək öz həllini tapmamışdır.

Rəhbarl olduğum bala- 
diyyanin üzvüləri qarşıda 
nəzərdə tutulan geniş fea- 
liyyet proqramının həyata 
keçirilməsi uçün saylə çalı- 
şırlar.

Beladlyya yaranandan 
kəndin kimsəsiz ahıllarına,

uşaqlara müxtəlif yardımlar 
göstərmişik Kandda bir çox 
abadlıq işləri görülüb. 
Kənddə yerləşən Murad piri 
və məscid ta'mir edilmişdir. 
Kənd əhalisinin içməli su ilə 
tə'min olunması üçün 3km 
məsafədən su kəməri çəkil- 
mişdir. tibb məntəqəsi 
tə'mir edilmişdir. Həmçinin 
kənd yollarının abadlaşdırıl- 
ması işi də həyata keçiril- 
mişdir. Gəlacakdə da əhali- 
nin sosial vaziyyatinin yax- 
şılaşdırılması nəzərdə tutu- 
lur.

Bələdiyyənin üzvüləri 
kütləvi tədbirlərdə, əlamət- 
dar tarixi günlərin qeyd 
olunmasında əhali ilə birgə 
olur və əlindən gələni asir- 
gəmir.

Biz çalışacağıq ki, res- 
publikamızda bələdiyyələrin 
fəaliyyəti bundan sonra da 
inkişaf edərək özünü doğ- 
rultsun.

Səfərəli müəllim, bu xe- 
yirxah işdə biz də size uğur- 
lar ve yeni-yenl nailiyyatler 
arzulayınq. Arzu edirik kl, 
bu kiçik kend bələdiyyəsi- 
nin sədri öz seçicileriln e'tı- 
barını qazansın.

Xankişiyeva ELMİRA
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! Alqış vətən torpağım
1 candan əziz biiəcılarə. 
j Alqış olsun vətən üçün 
; döyüşlərdə ölənlərə.

İnanmaq olmur ki, bir daha 
mən onu görməyəcəyəm. Bunu 
f ikirlaşanda qəlbim sıxılır, dəli ol- 
maq həddinə çatıram. Man onun 
öçün kim olmuşam? Dostmu, qa- 
raşmı, yoldaşmı? Kim bilir, bəlkə 
də bunların hamısını əvəz etmi- 
şəm. Əlbattə-, kişilər çox vaxt öz 
hisslərini açıq biruzə vermək is- 
təmirlər. Baxmayaraq ki, onunla 
ildə bir dəfə görüşürdük. Hərdən 
bir məktublaşırdıq. Amma onun
la hər görüş mənə doğma, əziz 
idi.1993-cü ildə onu cəbhəya yo- 
la salanda bela, man özüm da 
onunla sonuncu görüşüm olaca- 
ğını ağlıma bela gətirmirdim.

Qoy onun kişi kimi harakati 
hamıya örnək nümuna olsun. O,

doğutduğu torpaği qorumaq 
öçön fikirlaşmədan Ön cobhəya 
getdi. Tamara bu dard bizlm dar- 
dlmizlr. Bu dərdi mazara gedena 
kimi blrllkda çakmellylk. Cama- 
laddlni isə heç vaxt unutmayaca- 
ğıq. O, ölmədi, sadəcə 
olaraq bizdən obədi ay- 
rıldı.

Ağayev Camaləddin 
Hilal oğlu 1951-ct ilda 
Salyan şahərində ana
dan olub. Salyan şahar
1 saylt orta maktabi 
1968-ci llda bitirib. Uk- 
raynanın Xarkov Şaha- 
rində 2 II harbi xidmətdə olub. 
Özüdə artileriya hissəsində. Xid- 
mat etdiyi zaman komandarlari- 
nə harbi tahsil almaq haqqında 
raport yazdı. İmtahanları müvaf- 
faqiyyətlə verdf. Ukraynanın Su- 
mi şaharinda yerlaşan iki dəfə 
Qırmızı Bayraqordenli M.V.Frun- 
ze adına Ali Harbi Mühəndislar 
Akademiyasına daxil oldu. 1973- 
cü ilda hamin Akademiyanı başa 
vurdu. Hümunəvi harbi zabit kimi 
Almaniyanın Qalle şəhərina gön- 
dəritdi. Beş il Almaniyada zabit 
kimi fəaliyyat göstərdi. Qüsursuz 
xidmətlərinə görə medalla təltif 
olundu. Yenidan Ukraynaya çağ- 
rıldı. Bu data Turuskavest şahə- 
rində havadan müdafiə hissasin- 
də xidmətini davam etdirdi. Svet
lana adlı bir qızla aila qurdu. Ca
rnal və Hataşa adlı övladları dün- 
yaya gəldi. Cəmaladcjin inadkar, 
sözündən dönməyən, oğul idi. 
Ən çətin yerlərə getməyə can

atırdı. Ela bll ölümü axtarırdı, 
ölümla mübarsza aparmaq Ista- 
yirdl. Əfqanstanda mühariba 
başlayanda Cemaladdin da ora 
getdl. 1978-cl İlda od-alov Içarisl- 
na düşdü. Blr II arzində 135 dafa

hava hücumunda iştlrak etdl.
Sonuncu hava hücumunda 

düşmən döyüşçü yoldaşlarının 
hamısını güllədən keçirtdi.Cama- 
lədin tasadüf naticasində meyid- 
lərin arasında sağ qaldı. Və bir 
günün içarisində saçları ağardı. 
0,yenidan Ukraynaya çağrıldı. 
Bu dəfə Ovruc şəhərində xidma- 
tinS davam etdirdi. Va bir neça il- 
dan sonra 1986-cı ilda Çemobıl 
Atom Elektirik Stansiyasında qa- 
za baş verdi. Çernobıl qazastnın 
aradan qaldırılmasında asl fada- 
karlıq göstərdi. Altı il orada olma- 
ğı har adam, hər kişi bacarmazdı. 
Amma Cəmaladdin hər çətinliya 
dözdü, sinə gərdi.

Doğma Vətənin an ağır günlə- 
rində Camaləddin ana torpağının 
harayına özünö yetirdi.1993-cö 
ildə doğma yurdu Salyana qayıt- 
dı. Bir neça aydan sonra cəbhəyə 
yola düşdü. Mühandis, kapitan 
Cəmaləddin Ağayev torpaqları- 
mızın müdafiəsinda ayq-sayıq 
dayandı. Ağdam yaşayış rnanta-

qolerlnln dOşman tapdağından 
temlzlanmaslnda blr zabit kimi 
asl qahramanlıq göstardl.

25 aprel 1994.MIIII Ordumu- 
zun doyuşçüləri va bir neça tex- 
nlka düşmən mühaslrasinda 
idl.Onları mühasirəden çıxarmaq 

Camaladdina 
e tibar edildl.
O vaxt ,Baş 
Oarvand Istİ- 
q a m a t l n d a  
başıpozuqluq 
var ıdi.Dö- 
yüşçülarim i- 
zin, düşma- 
nln hansı Isti- 
q a m a t d a 

mövqe tutmaları ma'lum deyildi. 
Güllalər har tarəfdən yağış kiml 
yağırdı. Buna baxmayaraq Cə- 
maladdin 3 nafar döyüşçü götü- 
rub Baş Qarvand istiqamətində 
maşınla yola düşdü. Xeyli yol 
getmişdilər. Kandin içərisindəki 
qamışlığa yaxınlaşdı. Hiyləgər 
düşman gizJəndikləri yerdən ma- 
şını güclü atəşə tutdu, Cəmaləd- 
dingil qapıları açıb, ehtiyatla aşa- 
ğı düşdülər. Sonra o pulemyotu 
götürub döyüşçö yoldaşları- 
na:” Kömək ardınca gedin, man 
sizi müdafia edəcəyəm” deyib 
Camaladdin qamışlıqda gizlənən 
erməni quldurlan ila takbaşına 
döyüşə girdi. Camaləddinin si- 
lahdaşlarından biri şahid oldu, 
digəri isa ağır yaralandı.

O biri yoldaşı özünü Ordumu- 
zun əsgərfarinə çatdıra bildi. Ca- 
maləddin isə hala döyüşürdü. Bir 
neça ermani dığasını da ga- 
bərtmişdi. Ermənilər ondan ya- 
nıqlı idilər. Cəmaləddin əllərinə

keçsə idl dərhal parça-parça 
edardllar. Pulemyotun patronu 
qurtardı. Silahsız, patronsuz qal- 
dı Camaladdin. Özüna çıxış yolu 
axtarırdı. Ela bu vaxt düşmanin 
snayperdan atdığı gülla ürayina 
dəydl. Döyünən qalbini 44 yaşın- 
da susdurdu. Çox çakmadi ki, er- 
manilar Camaladdinin meyidinə 
yaxınlaşdılar.Ayaqları İla onun 
meyidlni o taraf, bu tarafə itala- 
yarək diri olub- otmadığını yoxla- 
dılar. Bütov bir güfla darağını Ca
maladdinin ürayina boşaltdı- 
lar.Sonra maşını öz maşınlarına 
qoşaraq şahid döyüşçümüzlə , 
yaralı asgari maşına atdılar.Ca
maladdinin meyidini götürmaya 
imkan tapa bilmadilar. Çünki or- 
dumuzun asgarlari artıq düş- 
manlari haqlamışdılar. Ermənilər 
darhal aradan çıxdılar. Doqquz 
gün Baş Qarvand kandi uğrunda 
ölüm-dirim savaşı getdi. Əldan- 
alə keçan kand nahayat düşmən- 
dan azad olundu. Camaladdinin 
meyidi götürüldü.Şahid düşmə- 
sindan 2 gündan sonra Müdafia 
Hazirliyinin Camaladdinin divizi- 
ya kamandiri olması haqda amri 
galdi. Heyf ki, Camaladdin o gü- 
nü göra bilmadi. Camaladdin 
Ağayev Salyan Rayonunda Şahi- 
ıdlar Xiyabanmda uyuyur. Lakin 
ona, onun ruhuna qarşı hörmat- 
sizlik davam edir. Vatanin bela 
mard, igid oğlunun adının əbədi- 
laşdirilmasi haqqında heç kim fi- 
kirlaşmir.Görəsən na vaxta kimi? 
Bacısı Tamaranın fəryadmı isa 
heç kas eşitmak istamir.

“Əllsakit Ağababaoğfu.

Lakin bə'zən insanların bad- 
xah əməlləri, çirkin niyyətlari ila 
qarşılaşanda insanı nə dünyanın 
əşrafi sayır, na da onu soyuq ma
zara zinat hesab edirsən. İnsanlar- 
da olan məkr va hiylə, tamah hissi, 
paxıllıq, xəbislik və s. keyfiyyatlari 
üstələyir! heça-puça döndərir. Su
leyman peyğəmbərin məsəllarində 
bela deyilır: “ Qalbində makr olan- 
lara xor baxılar” , va ya “Tamahkar 
dava yaradar, Rəbbə güvanan bol- 
luğa çatar” .

Hazrati Məhəmməd Əleyhissa- 
lamın “ 101 hadis” nda isə:

“ Ən yoxsul adam tamahkar 
olan kimsadir”  kalamları tamah- 
karlığın insan övladı üçün an bo- 
yük qəbahat olduğuna dalalat edir.

İndiki ağır dö v ran da insanlarda 
tamah, acgözlük, başqalannın var- 
dövlətina, mal-mülkünə asanlıqla 
sahib olmaq harisliyi artmaqdadir. 
Bela insanlar vəhşilaşib an pis 
yollara al atmaqla, nayin bahasina 
olursa-olsun başqasının malina, 
mülküna sahib olmağa can atirlar. 
Tanri oz bandalarini belalarindan 
qorusun. Lakin ba'zan kömaksiz, 
sahibsiz bandasini tanri da qoruya 
bilmir. Tan ha I ıq özü onlari belala- 
rina düçar edir. Belalarina düçar 
olmuşlardan biri da Davaçi rayo- 
nunun Davaçi kand sakini Mam- 
madova Elmira Şami qızıdır. Onun 
soyladiklari:

“Man awallar tak olmamışam. 
Atamın anamın yegana övladı ol- 
muşam. Atam Şami uzun müddat 
sistemda işlayib. O anam Roza ila 
evlananda birinci * arvadi Saatxa- 
mm olub. Atamin ondan övlad ol- 
madığından yaş yarımlığımda zor- 
la anamdan ayrılıb analığıma verii- 
dim. Orta maktabi bitirandan son
ra 1976-77-ci rillarda Dəvaçinın 
Quşçu kandinda 110 sayli texniki 
peşa maktabini bitirmişəm. Bag- 
bançılıq ixtisası almjşam. ixtisa- 
sım üzra heç yerdə iş tapmadığım- 
dan 3 aylıq darzilik üzra şagird ol- 
muşam. 1982 - 1994-cü iladak dar- 
zi işlamişam.

1992-93-cü illarda Qarabağda 
gedən müharibada vuruşan cəb-

haçilərə kömak maqsadi ila pulsuz 
balış və döşak ağları tikib, 100 ma
nat pul ila cəbhəyə göndərmişam. 
H a m ı kiml m ə n d ə  k ö n lü m  tu ta n  a f-  
lah bəndəsinə nişanlandım. 1980- 
cı i ld a  bibim Mina A ğ a y e v a  v a  
onun dayısı arvadı Zeynəb Kəıi- 
m o v a n ı n 
b əd x a h  I ığı 
ucbat ından 
toyumda qal- 
maqal düş- 
du. Valide- 
yinlar arasında baş veran narazı- 
lıqlara göra toyum. dava-dalaşla 
sbna yetdi. Ömürlük aila saadatin- 
dan mahrum oldum. Atam dünya- 
sını dayişəndən sonra, (10 ildir 
rəhmətə gedib) asil müsibatli, faci
al!* günlarim başladı. Mani tak gö- 
rüb, müxtəlif təzyiqləra mə ruz 
qoymağa başladılar. Analığım Sa- 
atxanım həyətdə ogru görüb psixi 
xastaliya tutulub yataq xastasi 
olandan sonra tamamila taklan- 
dim. Atam sağlığında Petrov adlı 
rusun arvadı Jeniyadan aldığı bu 
evləri manim adıma keçirmişdi. 
Yaxın qonşum Hadir va arvadı Ha- 
car Şahverdiyevlar evimi alimdan 
almaq üçün har cür makr va hiyla- 
yə əl atır, mana şar va böhtanlar 
yağdırırlar. Bibim Mina va galini- 
nin dayısı arvadı Zeynab da ona 
köməklik edir. Himayadarları, ar- 
xaları da Nadirin qohumu İcra ha- 
kimyyatinda ictimai-siyasi şö'ba- 
nin işçisi Rafiq Ramazan oğludur. 
Dükandar Nadir onun qaynatası- 
dır. Nadirin oğlu Cavidin jurnalist 
olmasına baxmayaraq ata-anası- 
nın haqsız amallarinə göz yumur. 
Onlar evimda tamir işlari aparan 
milliyatca rus Pavel Makarovu öy- 
radib mani döydürüblar. Pavel va 
Elşad Ağarzayev birlikda Aydınla 
Banövşanin qapısından 7 qaz, 3 
ördak oğurlayıb gatirib manim ha- 
yatima qoyublar. Polislar buna gö- 
rə hayatimda düz 6. dafa axtarış 
aparıblar. Müstantiq İlqar Abdulla- 
yev va avtobazanın raf sürücüsü 
Teymurşah Müzaffarov 5kv m xal- 
çamı atamın qoşalüla ov tüfangini 
aparıblar. Müstandiq İlqardan icra 
başçısına şikayat etdiyima.göra il
qar öz maşınıyla mani vurub azan- 
dan sonra, gatirib rayon markazi 
xəstəxanasının hayatina atıb. 
Onun tapşırığı ila xastaxananın 
gözatçisi va şoferi mani yanmcan 
olana qadar döydular. Bu vahşica- 
sina döyülmadan sonra xasarat al* 
dim, beyin pozulması aməla galdi.

Pisxoloq hakim Azad Orucov baş- 
qalannın tahriki ila mani dalixana- 
ya qoyacağı ila hadaləyir. Şahar 
s o v e tin d ə  y a rd ım  iş lə r in a  b a x a n  
Ə ffh e y d a r  v ə  Z e y n ə b  K ə r im o v ia r  
i s a  e v im ə  y a rd ım  e tm ə k  a d ı  i lə  g ə -  
l ib -g e tm ə k lə  q ız ı l la n m ı;  8  q r .  z ə n -  

bil sırğamı 
15 qr. ya- 
qut qaşlı 
qolbağımı, 
8 qr. üzük 
oğu rlay ıb

apanblar.
Atamın 3 qol saatını da yoxa çı- 

xanblar.
Bütün bunlara göra rayon pra- 

rorluğuna şikayat elamişam. De- 
yiblar get polisa şikayət ela. Polis 
raisi Matlab Rzayev, müavini Musa 
Hüseynov mani qapıdan qovublar. 
Davaçi inzibati orqanlarmın heç 
biri şikayatima mahal qoymadığı 
öçün 2 data prezıdent aparatına te- 
leqram vurmuşam. BMT-na, QA 
camiyyatinə, respublika prakrorlu 
ğuna şikayat arizasi ila müraciat 
etmiş, Amerika safirliyina qadar 
gedib çıxmışam. Heç kim harayı 
ma hay venrnir, imdadıma yetmir. 
Qurbanın olum, ümüdüm siz ju r 
nalistlara, matbuatadır. Fiziki sağ- 
lamlığımı əlimdan alıblar. Cavanlı- 
ğım gedir, artıq 51 yaşım var. 
Vaxtsız qocalıram. Mana kömak 
edin. Qoymayın ata mülkünü alim
dan alıb, mani küçalara, yaxud da- 
lixanaya atsmlar. Manda insanam, 
yaşamaq istayiram. Söyülmadan, 
döyulmadan, təhqirə va tazyiqa 
ma'ruz qalmadan ömrümün qalan 
illarini rahat başa vurmaq istayi 
ram.”

Elmiranın yana-yana, göz yaş- 
lan içarisinda dediyi son sözlar- 
dan sonra V. hüqonun: ‘bütün in- 
sanlann yaşamaq hüququ var: nö- 
karin da, mahbusun da “  sözlarini 
xatırladım.

Man deyacdim ki, tanha bir 
şaxsin da. Bu anlarda hansı şairin- 
sa yazdığı;

Meşalar soltanı, meşalar şahı 
Aslanın özü da tanha qalmasın 
düşüncalarimda aks-sada ver

di. Bir da aqillərimizin dediyi; “Bu 
dunyanın dozdüyüna, cahannam 
da dozmaz” kalamlanni yada salib 
düşündüm: "  tanhalıq na boyuk fa- 
lakatdir, Elmiranın dözdüklarinə 
heç cahannam da dozmayacak* 
Tann sana zülm edanlann balasim 
özü versin.

XALİDO QARAÇAYU.

Atamızdan qüwatli, atamiz- 
dan ağıllı adam tanimazdrq. Ela 
bilirdik ki, dünyada atamin holl
edə bilmədiyi m ü ş k ü l iç yox- 
(fur. Vaxt ötür, atalar qocahö 
övtadlannın müdrik məsləhət- 
lərinə dözmürlər. Zaman keçir 
övladlar özləri yaşa dolub dun- 
yaya gətirdikləri 
öv lad la r ın ın  
a ğ s a q q a 11 
olurlar va 
belaca om- 
rün karvan 
yolu tukan- 
mir. Lakin bir 
haqiqat aba- 
diyyat qanunu ki
mi daim yaşar. Bir ailənin baş- 
çısı, çoxlu öviad atası olsaq be
la, yena atalarımız haqqında if- 
tixarla danışan övladlarıq!

Övladlarının saymazyana 
raftanndan gileyli danışan ata- 
lara qulaq asanda, onlann da- 
xili fəryadını eşidandə neca? 
Bela hallarda soyuqqanlı ol
maq çatindir.

Qeyratkeş atalar öz mahab- 
batlarini söza çeyirmakda xa- 
sislik göstərirlər. Öz yanğılannı 
heç bir hadd gözləmədən övla- 
dına bayan edan analara nisba- 
tan atalar dözmlüdürlər.təm- 
kinlidirlar.

Ata qalbinda qövr edan ma- 
habbət qövrü övlada qayğı he- 
sabına zaman-zaman sönmür.

Çiçayin yaxşıltğı onun at- 
rindan bilindiyi kimi, övladına 
da layaqati onu boya - başa 
catdıranlara xidmati va hörmati 
ıle muayyanlaşir.

Heç kas goydən düşmayib. 
Otan asrin ortalarında Fizullll 
Nacaf klşinj çox az adam tanı- 
yırdı. Illar ötdu, sevimli oqul ya- 
şa doldu. Pariaq zakası ila gör- 
Kəmli adib, böyük ictimai xa- 
dim, qorxmaz inqilabçı kimi ta- 
nınan oglu Narimanın hesabına 
bu sakit tabiətli, yoxsul güza- 
ranlı kişinin adı indi diİTardə 
tez-tez çakilir. Nariman Nacaf 
oğlu Narimanov!

30-cu illarda bakılıların bir 
qismi har sahar məktəbə tafa- 
san bastaboy, qıvnmsaç bir 
uşaqia maraqfananda profes
sor Əbülfat Qarayevin oğlunu 
tanıyırdılar. Bu tabcidir. Oğul 
ata ila tanınar! Lakin zaman 
keçdi, kiçik Oara böyudü va öz 
musiqi zakası ila.ümumdünya 
şöhrati qazandı. Indi aim a(a- 
minda müəyyan "pay" qoyub 
dünyadan koç eləmiş profes
sor Əbütfəz haqqında söhbət

düşanda, nabalad adamlara 
marhum aümi müfassal tanıt- 
maqüçün mütləq zəmanəmizin 
böyuk bəstəkan Qara Qaraye-vin adrna istinad etmoH oiurucj

Budur, böyük atalıq haqq-sayı- 
nın müqabVUndə boyük ovlad 

mükatatıl 
B i r 
v a x t 
o v 
l a d ,  
şöh- 
ratli 
a t a 

ila tanı- 
n a r d ı .  

İndı* vafalı 
övladın şöhrati ata 

ünvanı üçün şanlı baladçiya 
dönüb. Bu ibratii fakt atalann 
urayina qürur hissi aşılar!

Atasının avasiz qayğı va 
zahmatini tadricla yadaan çıxa- 
ran ganclar vicdanın hökmünü 
unuourlar. Vicdan isa insanın 
amalləri üzarinda sart va ada- 
latli nazaratçidir. Insan vicda- 
nın sasina qulaq asmırsa, ürak 
ilə dil arasında körpü yoxdur. 
Saf urakli, saf dilakli övladlan 
ila faxr edan atalar xoşbaxtdir!

Dağ azamatli, dünya qey- 
ratli casur va möhtaram atala
nn vafalı övladı olmaq şaraf- 
diff.

Azarbaycan gənclərinin se- 
vimlisi, böyük Heydar maktabi- 
nin layiqli davamçısı, millat va- 
kili, Azarbaycan Respublikası- 
nın Olimpiya Komitəsinin Pre 
zidenti, ARDNŞ-nin vitse-prezi 
denti, YAP sadrinin birinci mü 
avini İlham Əliyevə də beia şa 
raf nasib olmuşdur. Yalnız öz 
el-obäsında tanınan Əlirza kışi 
dan farqli olaraq, Azarbaycanın 
xilaskarı Heydar Əliyev canab- 
lannı bütun dünya siyasət ala- 
minda yaxşı tanıyırlar, müdrik 
bir siyasatçi, dahi bir insan, ki 
mi qəbul ediriər.Belə bir atanın 
övladı olmaq isa ham çox şa- 
rafli, ham da çox masuiiyyatli- 
dir. İlham Əliyev böyük fəaliy- 
yatlnda takca atasjnın deyil, 
bötöv Azarbaycan xalqına la- 
yiqli övlad olacaq, nüfuzlu si- 
yasətçi, gözal diplomat, 
ganclarin yaxın dostu olduğu 
onun faaliyyatinda bir daha 
tasdiqlanir. Azarbaycan xalqı, 
Azarbaycan gancliyi doğru ola
raq İlham Əliyevda Azarbayca- 
nın xoş galacayini, ümüdlü sa- 
bahını görür.

Yazdr.Abdullayeva Sevinc.



Hörmətli Prezidentin 
həyata keçirdiyi daxili və 
xarici siyasət nəticəsində 
iqtisadi göstəricilər mü- 
əyyən qədər olsa da ra
yon əhalisinin yaşayış 
vəziyyəti yaxşılaşdırıl- 
mışdır. Salyan rayonu- 
nun sahəsi 1790 kv.km- 
dir.

2001 -ci itin əvvəlinə 
Azərbaycan Respublika- 
sının əhalisi 8 milyon 
81min nəfər, o cümladən 
4mi!yon 107 min nəfər və 
ya 51 faizini şəhər sakin- 
ləri, 3 milyon 974 mın ne- 
fər və ya 49 faizini kənd 
sakinləri təşkil etmiş- 
di.Salyan rayonunun 
əhalisı 113892 nəfərdir. 
Əhalinin 39.529 nəfər və 
ya 35 faizini şəhər və qə- 
səbə, 674.363 nəfər və ya 
65 faizini ise kənd sakin- 
ləri təşkil edifg...... _____

ö fk ə  ehalis ln ln  c ins-
yaş tərkibi aşağıdakı kimi 
seciyyəJəndirilir. 3 m il
yon 954 min nəfər və ya 
51 faizi qadınlardır.

Salyan rayonunun 
əhalisinin etns tərkib i 
aşağıdakı kimi səciyyə- 
landirilir. 55346 nəfər və 
ya 49 faizi k işilər və 
58546 nəfər və ya 51 faizi 
qadınlardır.

Sənaye
Ölkə iqtisadiyyatını 

bazar iqtisadıyyatına uy- 
ğunlaşdırılması dövrü ki
mi səciyyələndirmək 
olar. 1996-2000-ci illər ər- 
zındə 2103 yeni sənaye 
müəssisəsi açılmış və 
2001-ci ilin yanvarın 1-i 
onların sayı 4835-ə çat- 
mışdır.

Heft Respublikanın 
başlıca sərvətidir. Heft 
sənayesi ölkə iqtisadiy- 
yatının aparıcı sahəsıdir.
2000-ci ildə Azərbaycan- 
da hasil edilən neftin 
ümumi həcmi 14 min ton- 
dur.

Öikə əhalisinin hər 
nəfərinə düşen məhsul 
istehsalının artımı, sena- 
ye məhsulu buraxılışının 
getdikcə artan sür'ətinin 
bariz nümunəsiçlir. 1999 
və 1995-ci fllə müqayise- 
də əhalinin hər nəfərinə 
düşən neft hasilatı 1,5 da
ta, elektirik enerjisinin is- 
tehsalı isə 2,5 faiz artmış- 
dır.

Özəlləşdirmə prosesi
I başlayandan 2001-ci il
II yanvarın 1-i veziyyetinə

görə ilkin dəyəri 47,4 mil- 
yard manat olan 605 se- 
naye müəssisəsi özəlləş- 
dirilmişdir.

Rayonda 1992-ci ildə 
1305 milyon manatlıq sə- 
naye məhsulu olduğu 
halda 2000-ci ildə 58623 
milyon manatlıq sənaye 
məhsulu istehsal edilib. 
Rayonun kimya sənaye 
məhsulu istehsalının 
artması Azərbaycan Pre- 
zidenti möhtərəm' Heydər 
Əliyevin təşəbbüsü ilə 
bağlıdır.

T ic a rə t
Son on illik  ərzində 

qeyri-mütəşəkkil ticarə- 
tin əmtəə dövriyyəsinin 
strukturu da xeyli deyişil- 
mişdir.  ̂ ^

T ic a r a t in  v a  p u llu  x id -

mətın bütün növiəri vasi- 
təsilə əhaliyə 1990-cı ildə
1,2 milyard manatlıq is- 
tehlak malları satılmış, 
müvafiq olaraq 0,1 va
2385,9 milyard manatlıq 
pullu xidmət göstərilmtş- 
dir.

Əmtəə dövriyyəsi və pullu 
xidmət haqqında
2001-ci ilin  yanvar- 

sentyabr aylarında tica- 
rətdə pərakəndə əmtəə 
dvriyyəsi 5965 milyon 
manat az olmuşdur ki, bu 
da müvafiq dövrə nisbə- 
tən 4,6 faiz yə'ni 221 mil
yon manat az olmuş- 
dur.Ümumi əmtəə dövriy- 
yəsinin 10,9 faizi, ye'ni 
5313 milyon manatı xüsu- 
si sektorun payına düşür.

Statistik hesabatlara 
görə tlcarət ve xidmət 
təşkilatlarında cəml 427 
nəfər faktiki işçi vardır və 
bu ilin doqquz ayı ərzındə 
243747 min manat əmək 
haqqı verilmişdir.

2001-ci ilin yanvar - 
sentiyabr aylarmda Sal
yan rayon əhalisinə 462 
milyonmanatlıq pullu xid- 
mat göstərilmişdir.

Ümumi äaxili 
məhsul

1990-cı ildə müstəqil- 
lik qazanmış və bazar Iq- 
tisadiyyatı istiqamətinde 
i!k addımlarını atan Azer- 
baycan RespublSkası bö-

yük iqtisadi və slyasl sa- 
bltliklərle rastlaşmışdır.

Bu dövrde Omuml da- 
xllt məhsulun hecmi her
II orta heeabla 13-20 faiz 
azalmış ve 1994-cü ilde 
1873 milyard manat ol- 
muşdur.Senayedə yaran- 
mış elave deyerin ümuml 
daxlli mehsulda xüsusi 
çəkisi 1994-cü ilde nisbə- 
ten 11,6 faiz artaraq 2000- 
ci ildə 32,0 faiz təşkil et- 
mişdir.Ölkədə ümumi da
xili mehsul axırıncı beş II 
erzinde 1996-cı ilden 
2000-ci ilə qəder 39,0 faiz 
artmış ve 2000-ci ilin ye- 
kunlarına görə 23,6 tril- 
yon manata çatmış- 
dır.Hörmetli Prezidentin 
həyata keçirdiyi daxili ve 
xarici siyasət nəticəsində 
iqtisadi göstaricilar mü- 
eyyən qədər olsa da ra
yon əhalisinin yaşayış 
səviyyəsini yüksəltmiş- 
dir. Rayon əhaiisinin şax- 
si təsarrüfatlarında və aq- 
rar bölmadə məhsul yığı-

mının qızğın vaxtıdır. Ra
yon təserrüfatları 2001 -ci 
il məhsulu üçün 18005 
hektardan taxıl məhsulu 
48.794 ton har hektardan 
mahsuldarlıq 27,1 sente- 
ner aide edilmişdir. Taxıl 
istehsalı keçen ilin müva- 
fiq  dövrünə nisbətən 
10789 ton, ye'ni 28 faiz 
artmış və məhsuldarlığın 
1,1sentner artmasına nail 
olmuşlar. Rayonun iqti
sadi potensialının böyük 
bir hissəsi kend təsərrü- 
fatında cemleşmişdir. Ra
yonun ehalisinin 72 faizi 
kənddə yaşayır. Lakin 
kend təsərrüfatında işle- 
rin bu günkü vəziyyəti 
mürekkebdir, digər teref- 
den kəndli teserrüfatları 
üçün hale lazımi şerait 
yaradılmayıb. 2001-c II- 
den kənd əhalisi özünün 
aile büdcəsini tə'min et- 
mek üçün bazarlarda sat- 
mağa kend təsərrüfatı 
mehsullarından kartof 
1060 ton, Terevez 4294 
ton, bütün növ meyvələr 
2916 ton istehsal etmiş- 
dir.

Kənd, meşəvə 
bahqçılıq təsər- 

riifats
Rayonda bitkiçillk 

məhsulları ile yanaşı 
heyvandarlıq məhsulları

istehsalı da artmışdır. 
heyvandarlıqla məşğul 
olan kənd emekçllerl 
doqquz ayda et istehsalı 
(dirl çəkidə) 7,9 faize 
ye'nl 397 ton, süd İsteh- 
salı 12,4 falze ye'nl 695 
ton, yumurta istehsalını
8,4 falze ye'nl 432 mln 
eded, yun istehsalım 1,3 
faize ve yaxud 1,6 tona 
çatdırıb. Qeyd etmek iste- 
yirəm ki, bitkiçilik meh- 
sulları istehsalı 67 faiz, 
heyvandarlıq mehsulları 
istehsalı 7,8 faiz, kənd tə- 
serrüfatı mehsulları is- 
tehsalı 7,3 faiz artıb.

2001 -ci ildə ölkə üzre 
rekord miqdarda 1540,2 
ton taxıl, 261 min ton 
bostan, 780,8 min ton te
revez, 469 min ton kartof 
istehsal edilmiş, meyve 
ve gilemeyvenin mehsul- 
darlığı 41 faiz artmışdır. 
Heyvandarliq sahesi son 
iller dinamik şekilde inki- 
şaf etmişdir. Ölke üzrə 
2000-ci ilde 108,7 min ton

et, 1031,1 min ton süd,
542,6 milyon eded yu
murta ve 10,9 min ton 
yun istehsal edilmişdir. 
Ölkədə mal-qaranın sayı 
2000-ci ilin souna butün 
təsərrüfat kateqoriyaları 
üzrə 2021,6 min baş ve ya
1993-cu ile nisbeten 24,7 
faiz çox inak ve camış, 
6,1 milyon baş ve ya 34,1 
faiz çox qoyun ve keçi 
mövcud olmuşdur.

S əhiyyə
Ölkədə müalicə- profi- 

laktika və ya istirahət ev- 
ləri, qocalar və əlillər 
üçun istirahet evlerinin 
fealiyyeti hemçinin ilkin 
elillik, doğum-abort, xes- 
tələnmə, Istehsalatda 
travmatizm, bədən tərbi- 
yesı ve idmanın inkişafı 
haqqında məlumatlar ve- 
rilmişdir. Xəstəliklər 9-cu 
baxış Beynəlxalq təsni- 
fatlarına uyğun olaraq 
təqdim edilmtşdir. 2000- 
ci ilde respublika üzre 
735 xestexana ve 1614 
ambulator poliklinika fa- 
llyyet gstermişdlr. Salyan 
rayonu özrə 13 xestexana 
ve 1340 sayda xestexana 
çarpayıları ve 37 ambula-

tor-potlkllinika müessise- 
lerl fəaliyyət göstermsiş- 
dlr. Hekimlerln sayı 303 
nefer, ehallnin her 10 mln 
neferlne heklmlerin sayı
26,6 nefer, orta tibb işçl- 
lerlnln sayı 792 nefer, 
Əhallnln her 10 mln nafe- 
rine tibb işçilerlnin sayı
69,4 nefer düşür.

Əsaslı 
tikinti

1990-2000 -ci lllerde 
Azərbaycanın iqtisadi ve 
sosial tareqqisi tikintinin 
geniş miqyası ile six ela- 
qedar Imuşdur. 2000-ci il
larda iqtisadiyyatın diger 
sahalərinə aid olan çoxlu 
sayda tikintilər ve ob- 
yektler bu illerda tikilib 
istifadeyə verilmişdir.

M aliyyə
1990-2000-ci illerde 

bütün mülkiyyət formala- 
rından olan müəssisə ve

təşkiləatlar tərəfindən öl- 
ke iqtisadiyyatının ve so
sial sferanın inkişafına
24.6 triiyon manat inves- 
tisiya yönelmişdir. 1990- 
2000-ci mllarde iqtisadiy- 
yatın sənaye sahasinin 
inkişafına 16,9 trilyon 
manat (68,7 faiz) menzil 
tikintisina 2,7 trilyon ma
nat (11,1 faiz), neqliyyat 
sahəsinə 1,2 trilyon ma
nat (4,9faiz), ticaret ve 
xidmət sahəlerine 0,7 tril
yon manat (2,9 faiz) in- 
vestisiya serf edilmişdir.

1990-2000-ci illərdə 
ölkəde növbədə 10,6 min 
xəstəni qəbul edən am
bulator- polikilinika mü- 
essiseieri, 10,8 mln yerllk 
klub ve madəniyyət evləri 
ve diger sosial-medeni 
obyektlər tikilib istifade- 
yə verllmişdir. Salyan 
rayonunda 2001-ci ilin 9 
ayında 6500 milyon ma- 
natlıq tikinti-quraşdırma 
işləri görülmüdür. Tikinti
- quraşdırma işlərinin
33.7 faizl yeni tiklntilerin 
payına düşür. Rayon əra- 
zisinde istehsal xarakter*
II heç bir obyekt tikilme- 
mişdir.

Mədəniyyət 
və rabitə

Ölke İqtlsadlyyatının 
bütün sahəlarinin inkişa- 
fında müşahlde olunan 
deyişiklikler neqliyyat sa- 
həsindən də yan keçma- 
mişdir, 2000-ci ilin yekun- 
larına gore, ölkədə neq
liyyat müəessiseleri avto- 
mobil neqlfyyat sahəsin- 
de fəaliyyət göstərən fizi- 
ki şəxslər terefinden yük 
va sərnişin daşınması
1996-cı ilde olduğundan
90,9 ve 20,8 faiz artaraq
80,2 milyon ton yük və 
871,5 milyon samişin teş- 
kil etmişdir.

Telefon stansiyaları- 
nın tutumu 1990-cı ildəki 
617 min nömreden 2000- 
ci II yanvarın 1-1 veziyye- 
tinə mobil telefon rabitə- 
sinin 431 min abunaçisi 
olmuşdur. Rayonda mo
bil telefonlar olduğu 
üçün ba'zi idare ve müəs- 
sisələrdə telefonlar işiə- 

I mir. Rabita xid- 
mətlərinin daha 

|  da yüksek saviy- 
yədə qurulmasına 

I ciddi yanaşmalı- 
yıq. İdarelerarası 

$ bütün əlaqələr 
|  mobil telefonlarla 
1 aparıldtğından ra- 
|  bitə xercleri 3-4

^  dəfə çoxahr.
2000-ci ilda il- 

I  kin ma lumatlara 
göre, Dövlet büd- 

cəsinə bütün menbeler- 
den daxil olan gəlirləri
1994-cü ile nisbeten 7,1 
defe artaraq 3,6 trilyon 
manata çatmış, xərcləri 
isə 5,6 defe artaraq 3-8 
trilyon manat olmuşdur.
1997-2000-ci illerde büd- 
ceden xerclenen vəsaitin 
orta hesabla 48 faizi 
əmək haqqı, pensiya ve 
müavinətlərin verilməsi- 
nə yönəldilmişdir. 1994- 
2000-ci iller erzinde kre- 
dit qoyuluşları 3-4 defe 
artmış ve 2000-ci filde iqtK 
sadiyyata kredit şekilde 
23216,8 milyard manat 
qoyulmuşdur. Rayon ma- 
liyyə sahasinin me'luma- 
tına gore yanvar, sent- 
yabr aylarında dövlet 
büdcədən 9366 milyon 
manat ve ya nezerde tu- 
tulmuş, 92 faizi qeder va- 
sait xerclemişdir.

Rayonun vergilar 
şö' besi yerli * budceye 
vergileri 3362 milyon ma
nat vesait köçürerek 94 
faiz yerine yetirmlşlər.

Salyan Rayon 
Statistika idarəsinin 
rəisi S.E.İsmayılov. I

Qətemə akiılan 
Ətisakft Ağababaoğlu.
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Həm söhbətim  A TU-nun 
J operativ cərrahhq və topoq-1 
J ra fik anatomiya kafedrasmm  
| müdiri, tibb eim ləri doktoruA  
J p ro fesso r Logman Abbasl
■ j oğlu Məmmədovdur

Ön söz. Xalq şa iıi Məmməd 
Äraz onun haqqında yazıb: 
“ Professor Loğman Mamme- 
dov xarakteri, m e'neviyyatı ilə  
Azərbaycan təbiətinə banzayir; 
xeyirxahltğı, səxavəti, insan- 
pərvərüyı sərhədsizdir.Belə zi- 
yalıiarın xalqın nüfuzunu qa- 
zanmast təb iid ir.’*

Mammadov Loğman Abbas 
oğ<u 1950-cİ ildə Gürcüstanın 
Qaraçöp mahalında anadan 
olub. Azarbaycan Tibb İnstitu- 
tunun müaltca-profilaktika fa | 
kültesini bitirib, ele orada ope
rativ cərrahlıq ve topoqra fik  
anatomiya kafedrasında baş la- 
barant kimi işə başlayıb. Sonra 
1974 - 1989-cu illərdə İ.M. Seme
nov adına 1-ci Moskva T ibb 
Akadem iyaşm da çahşıb, 
eksperimental cərrahlıq labora
to ry  asm in elmi İŞçİsİ və rehbə- 
ri K lm i fa a iiy y a t g o s tə r ib . 1978-
c i ılde namizedfık, 1989-cu ildə 
isə doktoriuq dissertasiyasirıı 
m üdafıe edıb. Ö,hem de 
Moskva İctim ai EImlər Univer- 
site tin in  fəlsəfə fakültəsini ve 
Moskva İctimai Patentşünaslıq 
İn istitu tunu b ıtirib , Ümum itti- 
faq E im i-Tedqiqat Patent 
Ekspertizası İns titu tunun  və 
Dövİət Farmakologiya Komite- 
sinin İctimai əsaslarla xüsusi 
səlahiyyətl i eksperti kim i çalı- 
şıb, Moskvada Azarbaycan di- 
asporunun teşkiJatçilarındarı 
və aktiv üzvlərindan b iri olub.

Professor Loğman Məmmə- 
dov yorulm aq bilmədən çalışan 
məhsuldar afimdir. 0 ,b ir keş- 
fin, 6 dərman preparatı və vəsa- 
itinin, 140 elm* işin, o cümlədən 
22 bctıranın ve 6 darsliyin müəl- 
İifid ir, “ Dovlət ixtiraçısı”  döş ni- 
şanı iiə tə ltif olunub, dəfələrlə 
diplom, medal, fexri- ferman ve 
pul mükafatına layiq görülüb. 
o, elmi əsarlarinin və ixtira tan
nin m üəllif I ik haqqını həmişəlik 
Ümumdünya Uşaq Fonduna 
köçO rüb.p

İstedadlı qələm sahibi Nari
man Əbdülrehmanlının yazdığı 
p ro fesso r Loğman Memmə- 
dov, “ Tale kitabi”  onun çetin- 
liklerden keçmiş, lakin sin ma
in ış, əyilmemiş öm ür yoluna 
yaxşı ışıq tutur.

Professor Loğman Mamma* 
dovdan siyasətə münasibətini 
soruşanda b itd lrd i kl, mən 
Azarbaycan xalqının oğluyam, 
xalqımıza edə bitacəyim xidmət 
mənim üçün ən böyük siyasət- 
dir.

- Logman m uellim r mən ba- 
yaqdan fik ir verirem, sizın kabi- 
netinizdə yaxşı əl işləri var - 
heykaltaraşJıq nümunaleri. Bu 
da göstərir ki, Löğman müəlli- 
min gözəl bədii zövqü var. Bax 
bu hardan irə li gəlir, nəsildəmi 
badii yaradıcılıqla məşğul olan 
var, xobbinizdim i?

* Tebll, Insanda olan har b lr 
xüsusiyyət bu ve ya diger dere- 
cada onun nesil-necabetlyle, 
ye 'n i genetik xüsusiyyetile ela- 
qelidir. Amma her genetik xü- 
susiyyət da ela həyatın gedlşi 
boyu yerinl tutmur, be'zen gö- 
zai b ir genetik xüsusiyyata ma- 
lik olan nasildan çox b ir yarar- 
sız insan ç ıx ır və ya eksi- 
ne.Ye'nl genetik xüsusiyyat- 
don əlave insan işlamayi da ba- 
carmalıdır. Bu İşlarin yaranma- 
sında, man bunu dəfələrla de- 
mişem, bıı bacarığı atamdan 
götürmüşəm. Atam fizika»riya* 
ziyyat müallİmi olmasma bax- 
mayaraq, həmtşə boş vaxtiarın- 
da, xösusan yay aylannda gö* 
zət bannalıq va dülgərlik ela- 
ylrd i, at arabası düzəldirdl. Man 
hamişa soruşardım ki, niya be- 
la ucuz düzəldirsan, məsalan, 
başqa usta o vaxt evi 400-500 
manata tıkirdi, atam 200 mana- 
ta. Deyfrdi: , a bata, manim 
meqsədım asas pul qazanmaq 
deyil. Man b lr az istəyirəm sizin 
ümumi illik  bödceniza b ir əlavə 
pul gətirim. Amma əsas məq- 
sədim yetimlara, kasıbiara ev 
tikm əkdir. Onun pulu çatmır 
500 manat ve rməy ə, öm rü boyu 
evsızmi qalmalıd<r?f

Sonra Moskvaya getdirn. 
Ümumən, bu əl işi ilə çox uşaq- 
Iıqdan məşğulam. Yadımda qa
lan əl işim, b ir dafa aluminium 
mdftıldən b ir gözəl. dördtəkərfj 
araba düzəltd im, yekə pişiyim iz

hamişə nənomin yanında otu- 
rurdum cahro əyirəndə. "A ga- 
da, get burdan, - deyirdfi, bu, ar- 
vad İşldir, bax məıiim yanımda 
çox oturarsan, arvad olarsan” . 
Amma man çox maraqlanar- 
dim, yanında oturardım. Va o 
yaddaşımla çertyo junu da 
özüm çokdim cəhranin, ustüıiə 
nenemın xatirasi üçün yazdım 
u Hanamin cahrasi” . Sonra ya- 
vaş-yavaş bu sanatin yönümü 
el Işindan, ya 'n i Inca dülgarlik- 
dan deyak ya xarratlıqdan galdi 
keçdl heykaitaraşltğa. Ye 'n l 
man hayatda har yerda gazan- 
da ela bil nese itirm işem oralar- 
da, gözüm nasə gazir. Xüsusan 
da meşəlardə, çox əcaib ağac- 
lar, mənə nəyi İsa xatııladan 
ağacın b lr hissəsfni - ya buda- 
ğınımı, ya kökünümü, nəyiniisə 
g ö tu rü re m m u ə y y a n  mövzu 
üzre işləyirəm . Masaian, bu 
əsərın adı 'T ü rk  dünyasfd ır, 
görürsünüzıtıü, çoxşaxəti, ge- 
nlş, amma sinəsində nə qədər 
yara var. Turk dünyası Qara- 
bäğ, Bosnıya, K ipr, Çe- 
çenstan... dağlıdır. Mən arzu 
edirəm ki, türk dünyast avval- 
axır düzəlsin, Özünün məşhur- 
luğuha, möhtaşamltyinə, mag- 
rurluğuna qail b ir alam olsun.

Ba'zan kənddə olanda gö~ 
röram qapıya gətirib 3-4 ayri- 
öyrü  agac tu liayiblar. Gdturub 
yandırıram. Birdən b iri çığ ınr

olur ki, ö, bölünmür, vahid, tam 
şekilde olur...

I  B ir şeyi deyim bu barade, 
uX5şbaxtlik nadir?”  sualına, bi- 
lirs in iz ki, cürbəcür cavablar 
var. Hayatda an böyök xöş- 
baxtfik insanın hamişa özü ol- 
malıdır.

':-|:_ Həm əl jştarfnlzdən göru- 
nür, bam başınızın üstdəki fov- 
hada yazmısmız: “ Qarabağsız 
Azarbaycana Vətan demaya 
haqqımız yoxdur” ,  Y a  n i butun 
bunlar b»r alim vatanparvarliyi- 
nin nümunəsidir Mən bild iyi- 
mə Görə, Siz Moskvada uzun 
muddat işləyəndən sönra Qa-

var idi, ğ ^İrd İm  bunu da qoş- 
cfem böra / Pİşİk ela rahat gəldi 
ki^ arabanın qollarının arasına. 
Məftüdən boyunduruq da du- 
zəltmişdim, ele pişiyin boynu- 
nu  boyunduruğa salıb bərki- 
denda bi rdən piş i k əIimdən çıx- 
ds- Hürküb qaçdı, arxasınca da 
araba, g ırd i iobyalığa. Əmimgi- 
lin qapısında lobyalıq var idi, 
ç l ç a k l a y  ə n  
vaxtı idi. Onda 
çox kövrak 
olur axı. Onun 
yarısını b içd i 
tökdü, dağıtdı 
orafarı. Nənəm 
Çıxıb baxır, go- 
rQr ki, iobya 
beiə oynayır 
üstdən, sonra 
da böyrii üstə çökür sa nki blçil- 
m iş o t kimi. Çığırır ki, ay gadə, 
əstoğfrullah, əstəğfruIlah! De- 
mədim o pişiyi man eləmişəm, 
arabanı man düzəltm işəm. 
Ye'ni ela bu, al işın in məhsulu 
olmaq dəcəllik də sayılsaydı, o 
vaxt, maraglamrdım.

Sonra Moskvaya getdim, bi- 
rinci el işim at arabası oldu. 
Onu da, düzü, yaradıcİlıq nami- 
nə düzəltmədim, yaman kasıb- 
lamışdım dedilər təzə b ir salon 
açılıb, bax ela düzaitdim. Am
ma sonra dedim yox, bunu ma
ne na de versələr satmaram. 
Elə o günden galacekda mahv 
ola bilecak ev, məişat, təsarrü- 
fa t aşyalarının m odeiinı dö- 
zaltmakla məşğul oldum. Son- 
ra beşik düzəltdim, cahrə du- 
zəltdim. Beşiyi rəmzi olaraq 
MAna beşiyı” adlandırmişam, 
çahrenin üstüna yazmışam 
^Hanamln cahrasi'*. Əmımin 
həyat yotdaşı yaşlı idi, biz ona 
nəna deyirdik. Biz ümuman na- 
nəmizi görmamlşik. Gedırdim

ki, ədə, niyə yandırırsan? Deyi- 
rəm nədir, ağacdır da. Deyir 
sen ayri-uyrü ağac yığırsan axı, 
men də sane getirmişəm. Deyi- 
ram yox man eyri ağac yığmı- 
ram, • özömun alemimda b ir  
dünyam var. O dünyanın pz fai- 
safasl var, ona uyğun gələn 
ağacı marl götürürəm . O faisa- 
fen in  hansısa bfir elementinl 

açan ağacı seçi- 
rem. Və axır 
vaxtlarda çdx qe- 
ribadir, men onu 
düşünüb eləmə- 
m işem, amma 
asarleri axırda 
nəzardən keçir- 
dikdə görmüşam 
ki, üstünlük təş- 
kil edən esərlər

bizim  facie larim izla  bağtıdır, 
Qarabağımızla bağlıdır. “ Xocah 
harayıfVdıri b irin in  adı "  Ayn- 
lıq^dır (Azerbaycamn cənubu- 
nun, şimalının ayrılmasını nə- 
zerda tuturam), b irin in  adı 
^Azarbaycanım^dır, axnncının 
adı “ Müasir Azərbaycanndır, 
çox möhtaşam b ir əsərdtr, heta 
qurtarmamışam, 4 İtd ir üstündə 
işlayirem.

Be zen sual verirler ki, Log
man müellim, ne təhar olur ki, 
bu boyda faaliyyetle meşğui 
ofa b ilirsiniz? Deyirəm kı, meni 
bdimek lazım deyil ki, müellim 
Loğman, alim Loğman, hakim 
Logman, heykelteraş Loğman. 
Yox, man bircə adamam, görü- 
nür, həyatımın telebatından, 
ehvaü-ruhiyyem in deracəsin- 
dant maddi imkanımdanmı, na- 
danmi asılı olaraq be' zen kitab 
yazmaqla meşğu) oiuram, 
be'zen kimse acığımı tutduran- 
da ağacın östünde işleyirem, 
dars deyirəm, şabmat oynama- 
ğımdan da qalmıram.

-Loğm an müailim, yaxşı de- 
diniz, insan o vaxt böyük, gozai

rabağa gorə, Azərbaycantn 
ufüqlarini qara buhıdlar a land a 
özünüzun işintzi, gələcək kar- 
yeranızı, her şeyt attb gelmisi- 
niz ki, burda vətendə lazımsı- 
raz. Siz alim vetenpervevliyini, 
alım etikasım, aiim insanIığını 
nede görürsünuz?

- Təbii, bu gün başqa ölka- 
lərdan Asarbaycana gəien ba
rn ı deyir ki, Vətən məni çəkdi 
gatirdi. Gedıb xaricda ali-ayağı 
heç nə tutmayan, işləyə bilmə* 
y ib  qovalanan və yaxud qohu- 
munun bıri böyak vaztfəye du- 
randa çekib onu da böyük vəzi- 
feye getirmayini də bu ğ iin  bi- 
çarə Vatenimizin boynuna yı- 
xırlar. Ona görə o sözu deməyə 
artıq men de çakinlrem. Amma 
birca faktı deyim. Əgər man 
Moskvada işlameyim i Azerbay- 
canda Işİəməyimfa muqayisə 
elesem, eie bil ki, Moskvada 
uMersedesn sürurdüm^ Azer- 
baycanda ise qırıq "Zaparo- 
jets” . Men çünki Vetene evden- 
eşıkden ötru geiməmişem, men 
Vetenim uçun işlemeye gelmi- 
şam.

Təbii ki, her b ir  insan Vete- 
n in i sevm əlidr. Amma need? 
Men kende gedənde yığılırtar, 
bu baredə söhbet edirik. B ir de- 
fe  deyende ki, her kəs senatin- 
den, yaşından asıiı olmayaraq 
vetenperveriik borcunu yerina 
yetirmelidir, zurnaçalan Ramiz 
dedi:

- Ay Logman mueiKm, men 
qandim siz deyani, amma men 
zutaaçıyam, əlimdan heç ne 
geimir, men ne edim^ maddi te
rete qalsa özfim dolana biim i- 
ram.-.

Dedim ay ftamiz, bax bizim 
kendin bdyrönde ki bu balaca 
dag var, Novruz bay rami xoruz 
bam vaxtı çıx o dağın başına, 
qara zumanı çai, eli zurna sasi 
Uə oyat.

Dedi ay loğman müeilfm, 
eleyerem, amma özün camaati- 
mizi bilirsen, deyecekler Rami- 
zın başı xarab olub.

Dedim Ramiz bäxma, san 
b ir it, ik l il, Öç İl, dörd il, ele, be- 
şlnci il eiemeyende hami Saha
ra durub deyacak a, Ramiz niya 
çalmadı gören? Toy olur, geti- 
rib papağıntzın altina pul qoy- 
m am tş . çalm irsınız, harden 
e lan eleyin ki, kasibiann xatri- 
na çalırıq. Bax budur vatenper- 
verlik.

Her b ir alim beyninin mah- 
suiunu hamişe dovletine, xalqi- 
na hesr etmelidfr. Ozü barada 
düşünmemeii, şexsi mulkiyyet- 
çiliye varmamahdır.

Bu gün Azarbaycanda çox 
dəhşətli b ir tendensiya yara- 
nib: gUya ham* her şeyi bilir. 
Alim in vetenperveriiyi birinci 
liovbede onun vicdanlılığı, ha- 
latiigidir, Atim sehv cumle, ya- 
Ian yazmamalidir.

- Logman muaillm, son za- 
maniar çoxiarı tez-tez tekrar 
edirler ki, guya SSRİ tərkibində 
olduğumuz 70 It erzinde Azar
baycan geri qaltb. Sonra, alif- 
banın dayişmesi bizi zangin bl- 
lik  menbeierinden ayn salmir- 
mi?

- Deyim ki, 700 min ii yaşa- 
saq da , biz 70 ilde çatdığımız 
zirvəyə çatan deyiiik. Bele çıxır 

i l ,  latın alifbasma keçmekfe biz 
yaxin gelecekde bir 10 ildan 
sonra Azarbaycanm, hamçinin 
Rusiyanm kitabxanaianm bala- 
İarımıztn üzönə bağfayınq. Ma
nim b ir teklifim  var ki, k irii əljf- 
basi da oyredtisin, butun orta 
Mmumtehsii mekteblerindet' 
kpiiecierde ve ali məkteblərcte 
rus d ili x a riç i d il kim i keçiisin .

— rv+< ii^wmIt • -
canöa tə lıs ir ' sfstemmıh : möv* j 
cud durumuna münasibətiniz?

- OweVa sual qoyulmalidir 
ki, tehsil sistemlnden ne isteyi- 
rik. Tehsifden Azarbaycana la- 
zim olacaq darecade bu va ya 
diger ixtisas uzre gozel vatan- 
pərvərler yetişdirilmesini göz- 
ləyirik. Bu gün 30 Universitet 
açıiıb, 30 tibb fakültesi. Yaxşı, 
qurtaranlar harda işleyecekler? 
Azarbaycan 5-6 ildan sonra ali 
diplomıu işsizlar öikesine çev- 
rilacək. Men özei sektorun inki- 
şafının, reqabet sisteminin ta- 
rafdarıyam. Amma ağıtlı raqa- 
bətin. düşmençifik reqabetinin 
yox. Men dovlet müassisalərin- 
da pullu təhsilin qəti əleyhinə- 
yəm.

|  Loğman mueilim, bu gün 
na üzerınde işieyirsiniz?

-Manim üç esas işim var. 
Osarimin bıri oğlum Abbasdır 
ki, Amerikada oxuyur. İkincisi 
ddrd ilden beri üstundə işfadi- 
yim iz, gələcək telebelerimiz 
üçön operativ cerrahlıq ve to
poqrafik anatomiya uzca 
ensikiopedik xarakterll, rəngli 
illüstrasiyaiı rahbarliyin hazır- 
lanmasıdır. Bu kitabın 2800 ma- 
kina səhifəsi matni va 1400 
şekit var. İnşalİah, 6 ay gece- 
gündüz işlesem çatdıraram. tlk 
günden epiqrafmı da haztrta- 
dım: “ Həyatda an ali meqsedle- 
rine çatmaq üçün yalntz ve yal- 
nız tahsii və elmi yeganə psul 
kimi seçmiş keslere Ithaf olu- 
nur" Üçüncüsü - 4 İld ir üzerin- 
de işiediyfim i4Müasir Azerbay- 
can”  adh sanet asərimdlr, ye- 
qin ki, b irtnci onu başa çatdır- 
maq mene nesib oiacaq.

Söhbetimizi neca yekun- 
İaşdırmaq isterdiniz?

r Men isterdim ki, Azerbay- 
can xalqının hamısı xoşbext 0İ- 
$un!

M üsahibənİ apardt: 
Şohtet Abbas.
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Salyan Peşə Litseyinin { 
direktoru Məmmədhəsən j 
Semədağa oğlu Fuzulla- j 
yevlə ətraflı söhbət I 

I I

Məmmədhasan müallim, 
eşitdiyima göre Salyan Peşa 
Litseyi 2001-ci ilin Azarbaycan 
Respublİkası Tahsil Naziri Mi- 
sir Mardanov cənabläfımn qe- 
ran ila, Ilin an yaxşı peşə tahsi- 
Iİ müəssisəsı adi uğründa rrtu- 
sabiqayə qoşulub. Xahiş edi- 
ram bu barada biza atrafh 
ma'iumat verasiniz.

Respublika peşa maktabia- 
ri arasinda an qocaman va 
dzunn dasti-xatti ila seçilan 
tahsil ocaqlarindan olan Sal
yan Peşa Utseyinin faaliyyati- 
na nazər salmamışdan önca 
Salyan bolgasi barada, litseyin 
bu bölgədd yaradıimasının za- 
ru riliy i barada azaciq malumat- 
li olmaq daha dnamlidir.

Bela ki, Sal yon rayon u 
müstaqil Azərbaycamn an qa- 
dim yaşayış mantaqalarindan 
birid i. ü  w a lle r Salyan qazasi, 
Salyan quberniyast adlanan bu 
gozai, fusunkar mamiakat res- 
publikamızın Şirvan, Mil-Mu- 
ğan va canub bölgələrinin qov- 
şağinda yerləştr. Salyan rayo- 
nu yalrnz flora va faunasi ila. 
deyil, eyni zamanda Özünün 
maarifparvar ziyahları, aimiəri, 
ruhanilari va işgüzar adamlari 

I ila nainki Azarbaycanda, elaca 
I  da bütün dünyada mahşur ol- 
I muş va ind i da mahşurdur. Eİ 
I arasinda “m ö'm ünlar evi” ad- 
iaoaa  son iki
y u zn T la ə ^^S ra a yc^ rw n ç fə ^^  
nin ictimai-siyasi fik ir tarixina 
neça-neça ülamafar, filoloqlar, 
alimfar, yazıçılar, m usiqiçilar 
bəxş etmişdi r . Bu torpağın an 
böyük yetirmalarindan olan Əli 
bay Huseyinzadani, Qafqaz 
Şeyxülisiamı Axu nd Əh mad 
Saiyamni, dunya şöhratli ma
estro  Arif Malikovu, Ağaxan 
Agabayli, Firuz Malikov, Əlöv- 
sat Quliyev kimi akademiklari, 
idrls Seyidov, Mardan Murad- 
xanlı, Ənvər Qasımzadə, Sol- 
Ian Manafov kim i professorlari, 
nuva fizikası üzrə mahşur alim 
Rafil Rzayev, azadliq va istiqlal 
şairi Xalil Rza Ulutürkü, Əliağa 
Kürçaylım, Böyükağa Talıblını 
va adlannı çakmadiyimiz on- 
larla lay aqətli övladlari yetiran 
Salyan torpagi da respublika- 
mızın m ustaq illik  qazandığı 
gündan inkişaf yolunun yens 
marhalesina qadam qoymuş- 
<fur,

Yarandığı gundan zamanm 
talabina uyğun olaraq ganc va 
yenlyetmalara müxtəlif ixtisas 
va peşələr vermakla galəcəyih 
kamil mütaxxassislarini hazır- 
layan Peşa Litseyi takca Sal- 
yanda yox elaca da respubllka- 
mizin Mug an- va Canub zonasi- 
nın qovşağında geniş b ir regi- 
onu ahata edan coğrafi makan- 
dan sənət, peşa sahibi olmaq 
istayanlarin seçilib camlandiyi 
b ir maktab, elm-tehsil mabadi- 
dir.

Litseyda tadris, ta 'lim  va 
tarbiya, şagirdlann seçdiyi ixtl- 
saslara havasle yiyəJənməsiV 
onlarla asuda vaxtlarinin teşki- 
ti uğuriu b ir planla - Respubli
ka prezidenti Heydar Əliyev ca- 
nablarimn tahsil İşçilarl qarşı- 
sında qoyduğu çox düzgün, 
ciddi va samarali b ir planla ha*

yata keçirillr.
Rayonumuzun, alacada 

respublikamızın amak selna- 
masina Öz şerefll amaklarl lla 
tarlxi töhvalar yazan onlarla 
zahmat adamının hayata isteh- 
salat vaslqə8İ mahz bu tahsil 
ocağından verilm işdir. Əldə 
olunan her bir uğurun, har bir 
müveffaqiyyatin esas sababi 
isa İşda Azarbaycan Respubli- 
kasının Tahsil İslahatlan proq- 
ramının məqsədyönlü şakllda 
həyata keçirilməsi, respublika 
müallimlerinin anonavi avqust 
müşavirasinda - 18.08.2001-ci 
II tarixda prezident yamnda ic
ra aparatının rəhbəri R.Mehdi- 
yev cənablarının məlum meru- 
zasindan Irali galən vazifalarl 
respublika tahsil, 
naziri M.Marda- 
nov canablarının 
cari tədris ilin i 
keyfiyyat ili e'lan 
etmasini proqram 
sanədi kimi qabul 
etməyimizdir. Va 
nəhayat, bütün
respublikanın, o__
cumiaden Salyan Peşa Lıtseyi- 
n in pedaqoji kollektfvı də ölkə 
prezidenti Heydar Qtiyov ca- 
nablarının latın qrafikasına ke- 
çid və m illi - mə'nəvi dayarlari- 
mizin qorunub saxlanılması ila  
əlaqədar sarancamlannı böyiik 
n ıh yuksakliyi ila yerina yetirir- 
lar ki, bu da tə'lim-tərbiyə işla- 
rin i daha da müvaffaqiyyatla 
hayata keçi ri I məsin i n qarantı- 
dir. .

Salyan Peşa Litseyində təd- 
risin, tə 'lim  və tərbiyənin gu~

yatä keçirmək üçün hər cür şə- 
rait yaradılmışdır.

Har yeni dars ilində rayon 
İcra hakimiyyati, ağsaqqallar, 
ziyalılar, idara va muassisa 
rəhbarleri ila maslahatiəşmalər 
aparıiır, ixtisaslar va peşalar 
yerli təlabata uyğun müayyan- 
laşdirilir ki, bunun da nətica- 
sinda lltseyi bitiran maxzunlar 
İŞS8Z qalmırlar.Omumiyyatla, 
Salyan Peşa Litseyi rayomm 
ictimai - siyasi va sosial haya- 
tında mühüm rol oynayır.

Salyan şaharinda 1941-ci iP 
dən 104 saylı va 1974-cü ildan 
76 saylı texniki peşa maktəblə* 
ri fəaliyyət göstərmişlər.104 
saylı texniki peşə məktəbi 
kand təsərrüfatı sahələri üçün, 
76 saylı texniki peşa məktabi 
isa sanaye peşalari uzra ixti- 
saslı fəhlə kadrları hazırlığı 
aparmışlar. 1996-cı ilda Nazir- 
lar Kabinetinin 23 avqust 116 
saylı amri va buna muvafiq ola
raq Tahsil Nazirliyinin 02 
sentyabr 440 sayiı amri ila Sal- 
yanda fəaliyyat göstərmiş bu 
texniki peşa maktablari birlaş- 
dirilm lşdir. Balalikla, 02 noyabr 
1996-cı ildan bu texniki peşa 
maktablarinin bazasmda peşa 
litseyi faaliyyata başlamışdır.

Hazırda litseyda kand ta- 
sarrüfatı va sanaye peşalari 
özra ixtlsasll kadrlar hazırlanır. 
Litseyda Mudafia Nazirliyi 
liçün avtomobil nəqliyyatı su- 
rücüsü kadrlarının hazırlığı 
aparılır. Ödanişli asaslarla ay- 
rı-ayrı ixtisaslar uzra qruplar 
faaliyyat göstarir. Litsey aşağı- 
da göstarilan peşələr üzrə kadr 
azırlığı aparır:

I.G anlş profiIIi tarktorçu- 
maşınçı, tamırçirçilingər, MBS”  
kateqoriyalı avtomobil naqliy-

yatı sürücüsö.
2.Elektİrik qaz qaynaqçtsı: 

MBSH kateqoriyalı avtomobil 
naqliyyatı sürücüsü.

3.Avtomobillərin təmiri uz
ra çilingar: “ BS’' kateqoriyalı

sür'atlar qu- 
tusu, kardan 
Ötürmasi, or
ta, arxa, qa- 
baq körpüia- 
rl va sükan 
mexanlzm l- 
larl yararlı 
halda labara- 
toriyada yer- 
la ş İ r .A v to -  
mobilin qur- 
luşu kablnat- 
da olan ya- 

rarlı texniki vasitalar bunlar- 
dır*ZİL-130 markalı ävtomaşını- 
nın arxa, qabaq körpularinin 
kasiyi müharrikin kasiyi, maşın 
*‘Mp^kİy;lÇ-41i2’' avtomobilinin 
müharriklnin, kardan vaiının,

avtomobil neqliyyatı sürucüsü.
4fSürucu kommersa nt.
5.Modelçi-davzi.
6. Əməliyyatçı mühasib
7. Uşaq • tərbiyəçisi-daya.
Bu ixtisaslar uzra kadrlar 

haırlanması üçün litseyin zan- 
gin maddi , texn iki bazası var- 
dır. Beiaki litseyin 2 tadris bi- 
nası vardır.T-ci asas binada 8 
texniki fann kabneti, 9 ümümi 
fənn kabneti, 1 İdman zalt, 1 ki- 
tabxana, hərbi idman komplek- 

: vö ^  ̂  ernäfötxanä ye rlə f m 
Tadris prosesi esasən bu bina
da aprılır. 2-ci binada isa avto- 
mobillarm quruluşu və Istis- 
marı üzra labaratoriyafar, çiltnr 
garlik ema latxanası vardır. Av- 
tomobillər və traktoVlardan far- 
di surgü dərslari bu binanın 
açıq sahasinda yeni teşkil edil- 
miş avtodromda aparılır. Litse
yin maddi texniki bazasmı ar- 
tırmaq maqsədilə bir sıra yeni- 
danqurma işləri aparılmış- 
dır.Bela ki, Lazımi ayani va tex
niki vasitalarla tachiz edflmiş 
yol hərekati qaydaları kabineti, 
traktor ya avtomobillar kabine
ti yaradıimışdır. Şagirdlarin 
harbi vətənparvarlik sahasinda 
bilik va bacanqlarını inkişaf et- 
dirmək maqsadiia müasir üs- 
lubda harbi idman kompleksi 
qurul muşdur.

Yol harakati qaydalan kab- 
netində olan ayani va texniki 
va^italar proqram materiaiları- 
nı tam ödayir,

Bu kabinetdə xabardaredici 
nişanlar uzra elektirikləşdirii- 
miş tablo, üstüklük va qadağa- 
nedici nişanlar uzra elektirik- 
ləşdirilmiş tablo, eyni zamanda 
məcburi hərəkət istiqaməti ni- 
şanları üzra ma'lumatveriçl- 
göstarlci nişanlar üzra, sveta- 
forlar uzrə elektirikleşdirilmiş 
tablolar vardır. Yol nişanları 
svetaforlarla tamin olunmuş 
elektirik^əşdirilm iş şaharcik 
maketi vardır.

Avtomobillərin qurluşu la- 
baratoriyasında olan ayani va 
texniki vasitalar daha da zən- 
gindir, ZİL-130 maşınmın mu- 
harriki, s ü f atlar qutusu kar
dan vaiı, qabaq, orta va arxa 
körpıiləri, bölüşdürücu qutu, 
iabaratoriyada vardır va yararlı 
vaziyyatdəd irlar .Laba ratoriy ar 
da KAMAZ«4310 maşınının

arxa, qabaq körpüiarinin kasi
yi, kamaz avtomobilinin mü- 
hərrikinin va sür'atlar qutusu- 
nun kəsiyi, QAZ-5]t avtomobili- 
nin sür atlar qutusunun kasiyi, 
yanacaq nasosunun elektirik- 
laşdiiriimiş stendi, V-9DQ, K- 
126V karbiratorunun elektirik- 
laşdirilmiş sxemi,K-88 va K-89 
karbiratorunun elektiriklaşdı- 
rilm iş sxemi, KRAZ-255 V avto
mobil in in ilişma muftaşmm 
elektiriklaşdiriimtş sxemi,

ZİL-131 avtomobilinin 
l öşd ürüc ü q u t u s u n u n elektirik- 
İ&şdirilmiş sxemi, URÄL-375 
avtomobilinin pnevmohidrav- 
İfk tormoz sisteminin elektirik- 
laşdirilmiş sxemi, QAZ-66 av
tomobilinin sükan güclandiri- 
cisinin elektiriklaşdirilmiş sxe- 
mi, Birsilindirli muharrik make
ti, yağ nasosunun maketi, sar- 
bast gediş muftası maketi, 
yüksak tazyiqli yanacaq naso* 
su seksiyasımaketi, avtomobi- 
lin  quriuşuna dair plakatlar.

MAvtbtrenajor-T-5m” mar- 
kalr stend qurulmuşdur ki, bu 
da şagirdlarin ilk tədrislari öy- 
rənmələrinə köməklik gostarir.

Avtomobillara texnikl qu1- 
luq labaratoriyasında yararlı 
vaziyyatda 2 ədəd ZİL-131 av- 
tomaşını, b ir adad KAMAZ- 
4310 avtomaşını, 1 komplekt 
isti nizamlanma muharriki var- 
dın

• Yeni müallimiar otağı ya* 
radılmış va lazımı metodiki gu- 
şələrlə təchiz oluhmuşdur. Lit
seyin giriş hissasinda tamamk 
la yenidanqurma işlari, foyeda 

‘ isa şahid mazunlannın xatira 
löhvasi, H.Ətiyev guşəsı va bir 
sıra guşalar yaradılmşdır. Ye
nidanqurma İşlari davam etdi- 
rilir.Litseyin 70. hektar sahəsi 
olan ta'lim  təsərrüfatr vardır.

Bundan başqa Peşa Litse- 
yinda avtomabil qurluşu Avtot- 
renajor kabinetlari da öz geniş 
faaliyyati ila daim diqqat mar- 
kazlndadir. Bu kabinetiarin da 
oz zəngin iş  avadanlıqlan var- 
dır.

|  Son ÜJər litseya verilan şa- 
gird qabulu uzra planlar vax- 
tında va tam yerina yetirilir. Be
la ki, natamam orta tahsil baza- 
sından 90 nafar şagird qebulu 
planı 01 sentyabr 2001^1 U tari- 
xə kimi komplektiaşdirilmişdir,

Cari ildə Mödafiya Nazi^tiyi

üçün haztrfanan avtomobil 
naqliyyatı sürOcOsO ixfisası 
üzra 200 nafar qabuf edilmiş- 
dlr.

2001-2002-cİ İl tadris ilinda 
litseyda orta tahsil qruplarında 
254 şaglrd tahsil alır, o cumla- 
dan 1-cİ kurslarda 90 nafar, 2« 
cl kuralarda 76 nəfar, 3-cö 
kurslarda 88 nafar tahsi! alır, 
Tadris ill arzinda litseyin şa- 
gird kontingentl sabit qalmış, 
üzursuz sebabdən yayınma 
halları yoxdur. Yalntz 2 nafar 
şagird litseydan xarıc edilmiş- 
dir. 1 nəfar yaşayış yerin* də- 
|yişdiyi üçön, 1 nəfər isa vafat 
etdiyi uçun - litseyda uzun 
müddat işlayan va padaqofi 
tacrübəyə malik mühandis mü- 
allimlər çaiışır. Beta ki, hazırda

_________ şagirdlarin to-
H im -te rb fyesi ila 

:3$ möaliim, 24İ 
istehsalat talimi 
lustası, 8 sürücu 
jtafimatçı çalışır. 
33 nafar muallim 
[ali tahsilli, 5 na
far isa orta ixti
sas tahsila ma- 

I f ik d ir .  istehsalat 
talimi ustalaruH 

dan isa 3 nafari all tahsilli, 21 
nafart isa orta ixtisas tahsilli- 
dir. Litseyin mualiim va ustala- 
rin in  ixtisaslanm artirmaq 
maqsadila tartib edilmiş qrafik 
əsasında göstarilan muddat- 
lərdə ixtisasartırma kurslann- 
dan keçiriar. Rahbar va mu- 
handis pedaqoji işçilar dars itt- 
nin ayvalindən başlayaraq har 
bir şagirdin bilik, bacanq va is- 
tedadim, ta h s il,  amaya va icti
mai tapşınqlara münasibətmi, 
ailə şaraüim oyranir və butün 
buntərs nəzərə alaraq taDnı-tar;
biyə  prosesin in  plarrtaştünrlar. 
Buna görə də dars ili ərzində 
şagirdlərin dərslərə davamiy 
yati 80-85 faiz taşkif edir. Tad- 
ris ül böyu şagirdfardə vatan- 
daşlıq ruhunun tərbiya edilma- 
si, elmi dunyagöruşlannin for- 
maiaşmasıT ideya, siyasi saviy- 
yalarinin yuksaldilməsi üçün 
daima ardıctl iş  apanlır.

Bu tadris il i Azarbaycan 
Respublikasımn müstaqlltiyi- 
nin 10-cu ildönumuııə tasadüf 
edir. Bu mustaqillik litseyin pe
daqoji kollektiv üzvularinin 
qarşısında təmamiiə yeni vazi- 
falar, yeni tələblər qoyur.

Litseyda elmi-kütlavi tad- 
birlar, viktarrnalar, dispudlar, 
görüşlər, id man yarışları, litsey 
daxili ofimpiadalar keçiriTır.

“ Narkomaniya əsrin bəlası- 
d ır” mövzusunda keçirilm iş 
dispydda rayonun icra hakl- 
miyyatinin, polis orqanlannın, 
sahiyya işçilartnin nömayən 
dələri, eyni zamanda ömum- 
tahsil maktablarinin direktorla- 
rı va şagirdləri iştirak etmişlar. 
Bu tədbir rayonda boyk maraq 
doğurmuşdur.

18 oktyabr dövlat müstaqü- 
liyinin 10-cu Udönumu ila aia- 
qədar tantanali yığıncaq keçi- 
rttmişdir.

8 mart qadınlar günü bay ra
mi qeyd edilmişdir.

B ir çox tadbirlar fotoşəkil 
va vidiokaseta çəkilmişdir.

Lsiseydə mini va harbi va- 
tanparvarlik ışinin yaxşılaşdı- 
rılması maqsadila litseyin “Dö- 
yüşçü mazunlanw,’,Şahid oğut- 
far adlı fotovitrin yaradılmış- 
dır.

Litseyin foyesinda va kitab- 
xanasmda Prezident HLƏIİye- 
vin hayat yoiu va faaliyyatina 
haşr olunmuş stendlər taşkil 
edilib. Litseyda butün yaztlar 
latın qraükası ila apaniır.

ƏJİsakit Ağababəoğlu
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Məmmədov 
Ənver Hacı- 
memmed oğlu 
1948-cl ilde 
Qubanın Xına- 
lıq kəndində 
anadan olub. 
0 , BDU-nun fi- 
laloglya fakul- 
tesini bitirib. İlk 

əmək fəaliyyetinə Sverdlovsk! 
şəherindən başlayıb. O,burada 
neft-qaz çıxarma idarəsində nə- 
zarətçi işləyib. Ərıvər müəllim tə- 
ləbə ikən ind iki şəhid Rü'fət Kəl- 
bəliyev adtna orta məktəbde 
Azərbaycan d ili və ədəbiyyatı 
müəllim i işləyib. Onu da qeyd 
edim ki, Rü'fət Kəlbəliyev bu 
məktəbin mə'zunu olub. Fizuli 
rayonunda döyüşlə rin  b irində 
qəhrəmancasına həlak olub. 
1976-cı ildə  Ənvər m üəllim  
Rü' fət  Kəlbəliyev adına orta 
məktəbə d irek to r tə 'yin edi- 
lib.Mə'lumdur ki, Təhsil Nazirli- 
yin in  qərarı rlə 2001-2002-ci il 
təhsildə keyfiyyət ili e 'lan olun- 
muşdur. Onu da qeyd etmək la- 
zımdır ki, respublika prezidenti 
elmə, təhsilə xüsusi d iqqət və 
qayğı ilə yanaşır. Bu qayğının 
nəticəsində bütün sahələrdə ol- 
duğu kimi, təhsil sahəsində də 
xeylı irə liləyiş vardır. Belə ki, 
məktəblərdə təhsil sistemi yeni- 
ləşdirilm iş, keyfıyyət artmışdır. 
Bu sözləri Ənvər m üəllim in rəh-

bər- 
I i k 
e t  - 
d l y i S 3N C L I Y I ) I I 2.
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məktəbə de həvalə etmək olar. 
Hal-hazırda məktəbdə təhsilin  
yüksək səviyyədə təşkili müsbət 
dəyişikliklərlə həyata keçirilir.Bu 
məktəbdə dərs deyən müəllim- 
lər son dəracə tələbkar və öz bi- 
lik lərin i şagirdlərdən əsirgəmə- 
yən müəllim lərdir. Bunun nəti- 
cəsid ir ki, məktəbi b itirən 
mə'zunlarm əksəriyyəti ali və or
ta ix tisas m əktəblərinə daxil 
olur. A li məktəblərə daxil olanlar 
içərisində oğlanlar çoxluq təşkil 
edir. Bu il qızlardan yalnız b ir nə- 
fər Xəlilova Pərvanə Mirağa qızı- 
dır ki, oda BDU-nin kitabxanaçı- 
lıq və biblioqrafiya fakultəsinə 
daxil olub. Məktəbin şagirdləri 
müntəzəm olaraq h*ər il bütün id- 
man tədbirlərində iştirak edirlər. 
Ənvər müəllim gələcəyimiz olan 
gənclərin sağlam ruhda yetiş- 
məsi, elmə, təhsiiə yiyələnməsi 
üçün yeni-yeni nailiyyətlər əldə 
etmək uğrunda durmadan çalı- 
şır. O, vaxtaşırı Rayon Təhsil 
Şö'bəsində keçirilən toplantılar- 
da fəal iş tirak edir, Məktəblərdə 
olan çətin lik lərin  aradan qaldırıl-

m a 8 ı 
ü ç ü n 
məsləhət- 
lər alır. Bu 
i I I n 
s e n ty a b r  
a y ı n d a  
Təhsil Na- 
z iri M isir

Mərdanov Ənver müəllimin rəh- 
bərlik etdiyi bu məktebə gəlmiş, 
məktəblilərin təhsili ilə maraqla- 
nıb, yaxından tanış olm uş- 
dur.Respublika prezidentin in  
məktəbləra, gənclərə qayğısı nə- 
ticəsində Xınalıq kənd məktəbi 
də əsaslı tə 'm ir edilm işdir. Əl- 
bəttə Ənvər müəllimin bu işdə 
də az əməyi olmamışdır. Müstə- 
q il Azərbaycanın yeni, gənc nəs- 
lin in  tə 'lim  - tərbiyəsi, təhsili la- 
zımi səviyyədə həyata keçiril- 
məsi hər bir məktəb direktoru- 
nun, müəllim in, ziyalının başlıca 
vəzifəsidir. Bunu ləyaqətlə həya- 
ta keçirən, öz əməlləri ilə hamı- 
nın sevim lisinə çevrilm iş Ənvər 
müəllim in arzuları böyükdür. Ən 
böyük arzusu yeni inkişaf yolla- 
rına qədəm qoyan gənc və müs- 
təqil respublikamızın əsil quru- 
cu larını yetişdirm ək, torpağa, 
xalqa bağlı, m illətini sevən, vətə- 
nini qoruyan vətən övladları ilə 
fəxr edib qürur hissi ilə yaşa- 
maqdır. Bu yolda ona biz də 
uğurlar arzulayırıq.

XAHKİŞİY€VA ELMİRA.
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ill

Şuşa, Xankəndi, Xocalı, Əsgəran, Xocavənd, Ağdərə. 
İşğal tarixi: 1988-1994-cü illər, sahəsi 4400 kv. km. 
Laçın-17 may 1992-ci il- sahəsi 1835 kv. km. 
Kəlbəcər-3-4 aprel 1993 -cü il-1936 kv. km. 
Ağdam-23 iyul 1993-cü 11-1094 kv. km.
CəbrayıI-23 avqust 1993-cü il-1050 kv. km.
Fizuli -23 avqust 1993-cü il-1386 kv. km.
Qubadlı-31 avqust 1993-cü il-802 kv. km. 
ZəngiIan-30 oktyabr 1993-cü il-707 kv. km.

Mü| | | |
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1969-cu flin  
o k tyab r aym da Sal
yan şəhərlndo ana- 

dart o lub, Orta tə hs ll- 
l id ir . Banna Iş lə y ir .

A ilə lid ir.

Salyan şəhər 
N.Gəncəvi adına 2 saylı 
orta məktəb rayonumu- 
zun özünəməxsus ənə- 
nələri olan təhsil müəs- 
sisələrindən biridir.Ha- 
zırda məktəbdə 78 nə- 
fər pedaqoji işçi ça- 
lışır. M üəllim lər 
yüksək pedaqoji və 
metodik vərdişlərə 
malik olmaqla, öz 
bacarıq, yaradıcı iş 
keyfiyyətləri, təhsi- 
lin  hum anistləşd i- 
rilm əsi, şagird lərə 
yeni təfəkkürün for- 
m alaşdırılması sa- 
həsində nailiyyətlər 
qazanmışlar. Onlar 
özlərinin zəngin bi
lik, bacarıq və vər- 
d işlərin i yeni nəslin 
tə 'lim i və tərbiyəsi 
kimi sərfəli işə ba- 
carıqla sərf edirlər. 
Məktəbin bütün bu kimi 
keyfiyyə tlə rin i nəzərə 
alıb, mən də uşaqlarımı 
b ir Valideyn kim i həmin 
məktəbdə təhsil alma- 
ğını istəm işəm.Mənim  
oğlanlarım Hüseyinba- 
laf Seymur və Xəyalda 
bu məktəbdə təhsil alır- 
lar. 2000-2001-ci tədris 
ilində məktəbin 10-11- 
ci s in iflərində 756 nəfer 
şagird təfısil almışdır. 
Əlamdtdar haldır kı, bu 
il 43 nəfər şagird mək- 
tabi müvəffəqiyətlə bitı- 
rərək respublikanın ali 
m ektəblərine və özəl 
ins titu tla ra . qəbul ol- 
m uşdur. Ötən tədris

ilində  məktəbdə yük- 
sək təTım keyfiyyətləri- 
nə nail o lunm asında 
m üəllim lərdən H.Meh- 
d iyevanın, S.Ağalaro- 
vanın, V.Məmmədova-
n ın ,  X . Z e y n a l o v a n ı n ,
Ə . H ü s e y n o v a n ı n ,  
T.Ağalarovun, G.Səfə- 
rovanın, H.Qurbano- 
vun, M.ƏIiyevanın və 
başqaların ın gərgin 
əməyini xüsusilə qeyd 
etmək istərdim.Məktəb- 
də sağlam və işgüzar 
m ühüt, m ə'nəvi iq lim  
yaradılm ası məqsədi 
ilə gənc və bacarıq lı 
təhsil işç is i Firudin Hə- 
sənov 2000-ci ilin  aprel 
ayından məktəbə direk
to r tə 'y in  o lum uş- 
dur.Buda az vaxt içəri- 
sində tə 'lim -tərb iyə iş-

lə rin in  keyfiyyətin in  
yüksəld ilm əsində pe
daqoji kollektivdə inti- 
zamın və mütəşəkkilli- 
y in  möhkəmlənməsin- 
də həledici ro l oyna- 
mışdır. B ir məsələni də 
qeyd etmək istəyirəm 
ki, rayon İcra Başçısı- 
nın 1-ci müavini 
M ə'sud Əhmədo- 
vun,təhsil, səhiyyə və 
mədəniyyət məsəleləri 
üzre müavini Vasif Zər- 
bəliyevin, 38 saylı yol- 
tlk in ti idarəsinin rə 'is i 
Vaqif Hüseynovun, ta- 
nınmış ziyalı Yehya Əli- 
yevin, Seyfulla İsmayı- 
lovuny Ak if Məmmədya-

rovun, Mübariz Hiim- 
mətovun, Azər Şirino- 
vun, Elxan Mehdiyevin, 
Ə ləsgər Mehdiyevin, 
Rü'fət A ğ a la ro v u n , Əl- 
fa ğ a  Qaşımovun, Ab- 
d u la li N ə c ə fo v u n , S a l
y a n  B ə tə d iy y ə s in in  
sedri Tahir Məmmədo- 
vun və başqalarının kö- 
m əkliklikləri sayəsində 
ümumi sahəsi 380 m 
olan 14 s in if otağı tik il- 
m işdir. Məktəb üçün 5 
tonluq su çəni qoyul- 
muş, köhnə s in if otaq- 
ları tə 'm ir  o lunm uş, 
pəncərələr restavrasi- 
ya olm uş, baseyin lər 
tə 'm ir edilm işd ir. İcra 
başçısının mayın 28-də 
m əktəbim izin keçmiş 
m ə'zunlarına və iş 
adamlarına müraciə- 

t i n d ə n  
s o n  ra  
sadala- 
d ı ğ ı m 
i ş I ə r 
m ü m - 
kün ol- 
m u ş - 
d u r . 
M ən im  
d  ə 
uşaqla- 
rım he
rn i n  
m ə k - 
t  ə  b  d ə  
t ə h s i l  
aldıqla- 

rından mən də həmin 
məktəbdə tə mənnəsız 
o laraq işləm işəm , İd-' 
man müəllim i Nəcəfağa 
bütün yayı məktəbdə 
işləyib, santexnik işləri, 
domir qapıları, hasarın 
üstünə dem ir məhec- 
cərləri düzeldib qoyan 
Zakirə dərin minnətdar- 
lığımı bildirirəm. Səmə- 
dov Əlirza Bayram oğlu 
da məktəbdə elektirik 
işlərinin görülməsine , 
işıq çəkilm əsinə söz 
verıb, Məktəb təhsil | 
ocağıdır, ona qayğı isə 
hər birim izin borcudur. |

Əlisakit Ağababa oğlu.

Gənc nəslin tə- 
l im - tə rb iv ə s in in  
formalaşdırılması- 
nm təməli məktə- 
f?9<i&cte.r oedaaoii 
iosLcis ocaq lan ' z

qoyulur. Şəki şə- 
hər təhsil şö'bəsi 
nəzdində belə mü- 
əssisə lər k ifayət 

qədərdir. Artıq  əhali arasında seçim fik ri 
də formalaşıb - hansı uşaq bağçası daha 
yaxşıdır?

Öz təqdirəlayiq fəaliyyəti ilə müsbət 
rə y qazanmış 24 saylı uşaq bağçasına 
gəlişim də təsadüfi olmadı. Hər dəfə Şəki- 
yə səfərimdə bu uşaq bağçası və onun 
kollektiv i haqqında gedən xoş fik irləri eşi- 
dirdim.

Uşaq bağçasının müdürə- 
si, gözəl
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və təcrü- 
bəli pe- 
d a q o q 
Bəsti xa- 
nım İbra- 
h i m o v a -  
nın qısa,

lakin ahatəli söhbətində 
işin əsas mahiyyətini görmək mümkün- 
dur;

- 1991-ci ildən bu uşaq bağçasına rəh- 
bərlik edirəm.

Bağçaya 43 nəfer məktəbəqədər uşaq 
gəlir. Hər il bu rəqəm artır. Valideyinlər öz 
övladlarını səher saat 8-dən axşam saat 
5-ə kim i bizə e 'tibar edirler. Aylıq üzvülük 
haqqı 770 manatdır. Bu məbləğ indiki şə- 
raitdə mənə elə gəlir ki, bütün valideyinlər 
üçun münasibdir.

Uşaqların təlim-tərbiyəsi ile 7 müəllim, 
3 terbiyeçi məşğul olur. Müəllmlər peda
qoji təhsillid irlər. Gün ərzində uşaqların 
düzgün qidalanma, yııxu, oyun rejimləri- 
nə ciddi diqqət yetirilir.

Onlar hər səhər dövlət himnimizi din- 
lədikdən sonra əyləşirlər. Artıq uşaqlarda 
m üstdqil Azərbaycan Respublikasımn 
dövlət himni, gerbi, bayrağı haqqında 
mə'lumat var. Onlar bu atributlara hör- 
mətla yanaşırlar.

Qruplar bir qayda olaraq böyük, kiçik 
və orta yaş qrupları üzrə yaradılıb ve her

qrupda müəllmlər uşaqların yaş səviyyə- 
lərinə, fiziki və mə'nəvi imkanlarma uy- 
ğun məşğələlər keçirirlər.

Demək olar ki, hər ay şe'r, mahnı, id-
m an, rəsm  ü zrə  miisabicf&t&r ic&çirMr.

Böyük qruplarda uşaqların mektəbe 
hazırlıqiı səvtyyədə öyrədi\mə\ən onların 
1-ci sinifdə yüksək nəticələr əldə etmələ- 
rine zemin yaradır. Xüsusen İsmayüova 
Nazəni, Quliyeva Mahirə, Cabbarova Ve
nera, Həsənova Şərafət, Məmmədova Gü- 
nəş kimı* yüksək ixtisaslı və humanist mü- 
əllimlərin əməyi sayəsində bu nəticə əldə 
edilir.

M üəllim lərin plan - proqramlarının 
yoxlanması təhsil şö'bəsinin bağçalar üz 
rə inspektoru Ulduz xanım Rəhimovanın 
və metodist Günəş xanımın nəzarəti ilə 
keçirilir. İş planlarımız müasir tələblərə 
cavab verən

səviyyədə 
qurulur.

Ş ə k i 
r a y o n 
t  ə h s i I 
ş ö ' b ə s i  
her ay 

bağçaların 
maddi təminatını ödəyir. Əmək haqqını 

vaxtlı-vaxtında alırıq.
Şəkidə təbii qaz olmasa da, təhsil 

şö'bəsi bağçanı maye qazla tə 'm in edir. 
Valideyinlər də belə xidmətlərdən çox ra- 
zıdırlar. Gördüyünüz kimi yerləşdiyimiz 
bina da uşaq bağçası səviyyəsinə uyğun- 
laşdırılmış binadır. Lakin cari tə 'm irə ehti- 
ayc var. Ümid edirik ki, dövlətim izin büd- 
cəsinda vəziyyət imkan vererse bu sahə- 
yə de diqqat yetiriləcək.

Besti xanım həm də gözəl ailə sahibi- 
dir. Övladları ali təhsillid irlər. Oğlu Meh- 
man Camşıd Naxçıvanski adına hərbi 
məktebde təhsil altr. O, həm b ir ana, həm 
de 30 illik  iş tecrübəsinə malik pedaqoq 
kim i bu həqiqətlə fəxr edir. Qeyd edək ki, 
Bəsti xanımın həyat yoldaşı Kami! İbrahı- 
mov - məşhur tarzən olub. t4Qızıl fond” da 
onun asarləri qorunur.

Belə b ir xoş təəssuratla 24 saylı uşaq 
bağçastndan ayrıldım.

BLNARƏ İSMA YILOVA.
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Təbii sərvətləri, gözəl təbiəti ilə  bizi 
ovsunfayan axarlı-baxarlı Kəlbəcər tor- 
pağı həmişə sadə zəhmət adamlarının 
yaşadığı bır bölgə olmuşdur.

Tarixin m üxtə lif mərhələlərində də- 
fə lə rlə  təca- 
vüzə m ə 'ruz  
qalsa da igid 
öv lad la rı sa- 
yəs ində  Kəl- 
bəcər öz vü- 
qarını Inamla 
qoruya b il- 
m işd ir. Lakin 
namərd qonşularım ızın öz havadarları 
ilə birləşərək bu gün torpağı və təbii 
sərvətləri ilə  birgə bu ərazini də işğal 
edə b ilm işd ir.İn d i Respublikam ızın 
m üx tə lif bö lgə lə rində  m əskunlaşan 
K ə lbəcərlilə r m üvəqqəti köçgün lük 
g ün lə rin i yäşayırlar. Məhz bu çətin  
vaxtda qurmaq-yaratmaq əzmi ilə  yaşa- 
yan insanların gündəlik qayğılan ilə ta- 
nış olmaq üçün Kəlbəcər rayon qərar- 
gahı yerləşən Gəncə-Xanlar rayonunun 
üstündəki müvəqqətı yaşayış ünvanma 
gedirik.

xyw voiwv ato rlw ■ •»
yətlərindən olan ölkə prezidenti Heydər 
Ə liyev cənablarına olan məhəbbət və 
inamda yoğrulmuş və zövqlə işlənmiş 
“ Heydər Əliyev irs i muzeyi” nin geniş 
salonuna daxil o luruq.

Burada bizi respublikanın m üxtə lif 
bölgələrinə səpələnm iş tədris müəssi- 
sələrinin gərgin iş i və təhs il islahatla- 
rından doğan vəzifələrin təşəbbüskar 
icraçısı rayon Təhsil şö 'bəs in in  m üdiri 
Məhəmmməd Bağırov qarşılayır.

Muzeyin ekspanatları ilə  bizi tanış 
edən M.Bağırov deyir: Bu gün biz bizi 
yaşadan, m ə'nəvi rııh verən ölkə prezi
denti möhtərəm Heydər Əliyevə olan 
ümüddür, inamdır. Ancaq onun gücü və 
iradəsi biz insanları doğma yurduna qa- 
yıdacağı inamı ilə yaşadır. Bu gün bu 
m üdrik insanın gündəlik iş in in  nəticəsi- 
d ir ki, əlaqədar nazirlik lər məcburi köç- 
künlərin ən xırda qayğıları ilə  yaşayır- 
lar. Belə ki, Təhsil naziri M isir Mərdano- 
vun, Səhiyyə nazıri Əli İnsanovun, Res- 
publika p rokuroru  Zakir Qaralovun, Da
x ili İşlər Nazirliyin in əməkdaşlan tərə- 
findən məcburi köçkünlərə humanitar

yardım lar ed ilir, onlara maddl ve 
mə'nəvi dayaq olurlar. Bunu nolnkl Kəl- 
bəcərli köçkünlər o cümlədən Kəlbəcər 
Təhsil İşçiləri de daim hiss edirlar.

Rayonun təhsil şobəsln in m udirl 
M.Bağırov yoldaş 1979-cu ildə Gəneə 
Pedaqoji İnstftutunun fizika-riyaziyyat 
fakültəsini b itiribd ir. A ilalid lr, iki övSadı 
var. Başçılıq etdiyi şöbədə 1800 nafar 
çalışır. 1000 nəfərdən artıq şagird təhsil 
alır. 2000-ci tədris ilində 586 nəfər şa- 
g ird məktəbi b itirm iş, onlardan 140 na- 
fə ri a li m əktəblərə daxil o lm uşdur. 
M.Bağırov belə izah etdi ki, Respublika- 
mızın hərtərəfli inkişafında Təhsil Nazi- 
r i M isir Mərdanovun apardığı Təhsil is- 
lahatları qaçqın və məcburi köçkünlərin 
təhsilinə, məktəblərin işinə göstərdiyi 
qayğı bütün qaçqınlara göstərilən hör- 
mətdir və bu bizi ruhlandırır. Kəlbəcər 
Təhsil İşçiləri bu qayğılardan ruhlana- 
raq öz iş lərin i həmişə yuksək səviyyə-

də qurma- 
ğa nail 
o l u r l a r .  
R espub li- 
ka müsa- 
b iq ə lə rin - 
də uğurla
i ş t i r  a k  
e d i r I ə r . 

Təhsilin humanistləşdirilməsi ila əlaqə- 
dar “ İlin ən yaxşı m üəllim i”  müsabiqə- 
sində müəllim Həmidov Kamran Bəşir 
oğlu 3-cü yeri, ik i mühazirə isə yenə də
3-cü yeri tutmuşdur. Bakı şəhərində fə- 
aliyyət göstərən 20 saylı məktəbimiz 
yaratdığı fəaliyyəti ilə fərqlənən tə 'lim - 
tərbiyə müəssisəsi 1-ci yeri tutubdur. 
Məktəblərdə maddi bazanın möhkəm- 
ləndirilm əsi müəllimlərə, məktəb rəh 
bərlərinə, elmi-pedaqoji, metodiki kö 
məklik göstərilm əsi işçilərin daim diq- 
qət mərkəzindadir. M.Bağırov vnüəllim 
Tənn m l  qurultayında çıxış edarək
təhsilin  inkişafı 5 tək lif irə li sürmüş və 
bu tə k lif Təhsil Nazirliyi tərəfindən bə 
yənilm işdir.

Respublika Olimpiadasında Kimya- 
b io logiya fənni uzrə məktəbin 2 şagirdi
4-cü yeri tutmuşlar. Bundan əlavə Maa- 
r if  şö'bəsində muzakirə edilir, nəticələ- 
ri vaxtlı- vaxtında məktəblərə çatdırılır. 
Məktəbin pedaqoji kollektiv i həmin fər- 
man və sərancamlan dərindən öyrənib 
öz işlərində tə tb iq edirlər.

İslahat proqramı ilə dərs deyən 1-ci- 
s in if müəllim lərinin hamısı kursdan 
keçm iş. 1,5,10-cu s in if yeni islahat 
proqramı əsasında tə 'lim ə başlamışlar. 
Bu baxımdan Təhsil şö 'bəsi həmin si- 
n ifləri c idd i nəzarətdə saxlayır.

Bütün qaçqınlar hörmətli prezidenti- 
m izin daxili va xarici siyasətini bəyənə- 
rek təhsil sistem inin təkm illəşdirilməsi 
13 iyun 2000-ci il fərmanını bəyənmiş, 
ona uzun ömür, can sağlığı arzulamış- 
lar. Arzu etm işlər ki, torpaqlanmız sülh 
yolu ilə geri alınsın və onlar öz yurd-yu- 
valarına dönsünlər.

Hazırladı: QƏZƏNFƏR GƏNCƏLİ.
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Xalqın beynəlxalq 
arenada təm silin in  ən 
mühüm vəzifəsindən biri 
məhz idmandır. Müstəqil- 
liyim izin ilk  illəri.ıdə ölkə- 
dəki mövcud siyasi-iqti- 
sadi böhran idmana da 
öz təsirin i göstərməkdə 
idi. O vaxtkı hakimiyyət 
bu sahəyə demək olar ki, 
sonuncu dərəcəli məsələ 
kim i baxırdı. Məhz millət 
vəkili İlham Əliyevin Milli 
O limpiya Kom itəsinin 
Prezidenti kim i faaliyyətə 
başlamasından sonra 
Azərbaycanın idman sa- 
həsində dönüş yarandı. 
İdmançılarımızın xaricı 
ölkə lərdə Azərbaycanın 
bayrağını qaldırması, res- 
publikaya qələbələrlə 
dönməsi məhz İlham Əli-

yevln idmançılara olan 
diqqət və qayğtsının və 
bu sahədə apardtğı ardı- 
cıl fəaliyyətinin bəhrəsi- 
dir. Azərbaycan idmanı 
özünün an yüksək pillasi- 
nə tsə Avstraliyanın Sid
ney şaharinda keçivilən 
XXVII Yay Olimpiya 
Oyunlarında çatdı. Bu 
olimpiada Azarbaycanı 
təmsil edən idmançıları- 
mız vətənə 2 qızıl va 1 bü- 
rünc medalla döndülər. 
Azərbaycan Sidneydə hə- 
qiqətən böyük qələbəyə 
nail oldu, reytinq cədvə- 
linda yüksək yerlərdən 
birini tutdu. Şübhəsiz ki, 
idman sahəsində əldə 
olunan uğurların an bo- 
yük sabəbkarı ölka prezi
denti Heydar Əliyevdir. 
Onun olimpiya oyunları- 
na hazırlığa dair farman- 
ları, idman va bədən tər- 
biyəsi haqqında qanun 
qəbul etməsi və yarışla- 
rın nəticələrinə dair mü- 
kafatlar ölkədə idmana 
xüsusi maraq yaradırdı. 
Bu gün Azərbaycan xalqı 
həmin uğurlara görə 
möhtərəm prezidentimizə 
və onun layiqli davamçısı 
olan İlham Əliyevə 
borcludur. M illi Olimpiya 
Kom itəsinin prezidenti 
seçilan m illət vakili İlham 
Əliyevin dediyi kimi, qar- 
şısına qoyduğu an asas 
vazifa idmançılarımızın 
Sidney Olimpiadasından 
medallarla vətənə qayıt- 
ması idi. Buna görə də o, 
idmançılarımızın çıxışla- 
rının yüksək səviyyədə 
tə'm in edilməsi və lazımi 
işlərin görülm əsi üçün 
əlindən gələni əsirgəmir- 
di. İlham Əliyev idmançı- 
larımızın Sidneydən qələ- 
bə ilə qayıdacaqlartna 
amin idi: “ Biz əminik və 
inanırıq ki, Sidneydən qə- 
ləbə ilə qayıdacağıq” . Elə 
da oldu. Sidney Olimpia- 
dasından sonra beynal- 
xalq id man qurumlarının 
da Azarbaycana maraqla

n artır.
İlham Əliyev Azartsay- 

canın idman sahasmə 
olan böyuk diqqəti və 
qayğısı nəticəsində olka- 
mizda idmanla məşğul 
olmaq prosesinin kuttəvi 
xarakter almasma çalışır, 
Bunun nəticəsidir tri, 17 
noyabr 2001-d  ü tartxdə 
Şəkl şəhərində gənclərin 
çoxdankı arzusu həyata 
keçdi. M illi Olimpiya ko- 
mitəsi tərəfindən cənab 
İlham Ətiyevin təşəbbüsü 
sayəsində Şəkldə OlmpH 
ya Sağlamlıq kompleksi- 
nin tə'məl daşı qoyuktu 
Bu vaxtacan Şəkidə bu 
səviyyədə idman üçün 
yararlı olan bina, və 
yaxud gözəl şərait yara- 
dılmamışdır. Bu hadisa- 
nin hayata keçirümasi Il
ham Əliyev cənabiannm 
gənclərə olan qayğı və 
d iqqətin in təzahürüdür 
Həmin hadisə itə əiaqə- 
dar Şəkidə ytğıncaq keçi- 
rild i. Yığıncaqda 10 rmn- 
dən artıq Şaki şəhər 
gəncləri iştirak edərək öz 
fik ir və sevinclərini bikkr- 
dilar. Olimpiya Saglamltq 
Mərkazinin tüüntis* bun
dan sonra Şəki şəhərində 
mö'təbər yartşlann keçh 
rilməsinə şərait yarada- 
caq va şəhərdə badən 
tarbiyasi və idmanın inki- 
şafını təmin edəcək. İna- 
nınq ki, befə komplekslə- 
rin tik ilib  istifadəyə verll- 
məsi, idmammızın regj- 
onlarda da inkişaf etdirü- 
məsinə boyük təkan ve- 
rəcəkdir. Biz umüd edirik 
ki, xarici ölkəlrdə keçiri- 
lən yarışlarda yenı-yeni 
qaləbələr qazanaraq, 
bayrağımızın yuksək zir- 
vələrdə dalğfalanmasına, 
möhtaşəm htmnimizin 
səsləndlrilməsinə nail 
olacağıq.

HazfrtadnELNARƏ.

6 yanvar 2002-ci il tarixdə 
Salyan şahərində taşkil edilm iş 
“ UŞU-Kikboksinq”  yarışı keçi- 
rild l. Yarışı g iriş  sözü ilə klu- 
bun rəhbəri Telman Cəfərov 
açaraq, idmançılara qələbələr 
arzulayıb və bu idmanın Res- 
publikam ızda populyarlaşm a- 
sında, klub və bölmələr arasın- 
dakı em əkdaşlığın artma- 
sı,gənclərin idmana cəlb o lun- 
ması, onların sağlam harbi və- 
tənpərvə rlik  ruhunda tərb iyə 
olunması və ən guclü idmançı- 
ların Beynalxalq yanşlarda işti- 
rak etmələri üçün seçilm esin-

B 9t 8R
dən söz açdı.

Yarışda 6 klub öz gücünü 
sınadı. Hacıqabul, Əli-Bayramlt 
kamandaları, Arbatan kənd 
məktəbi, Xalac məktəbi, “ Plas- 
t ik ” və “ Rabitə” çi komandalan.

Yarış çox gərgin və maraqlı 
keçdi və nəticədə “ Plastik** ko- 
mandasından 4 nəfər, Əzizov 
Rəşad, Nəcəfov Elvin, Ağayev 
Ağabala, Sadıqov Kebir - birin- 
cl yere layiq görüldü və diplom 
və hədiyyələr llə tə ltif o lundu- 
lar. “ Rabitə” çi komandasından

Əliyev Ramil, Şahbazov Bah- 
ruz, Qədirov Kainat, Hüseynov 

V a - 
q if - 
b i - 
r in c i 
ye rə  

ç ı x -  
d  ı *j 
I a r ,  
o n -  
I a r
da diplom larla ta ltif olundular. 
2-c i və d igər yerləri isə “ Arba
tan”  idmançıları böluşdürüb - 
1-ci yerə Isayev Ceyhun, 2-ci 
yerə isə Pənahov Orxan, Qası-

mov Elçin, Sadıqov Şəhriyar, 

Hüseynov Elçin, və qalan yer-

Iəri isa Əli-Bayramlı və Hacıqa- 
bul idmançıları bölüşdürdülər. 
Onlara da diplomlar va hədiy- 
yəlarla ta ltif olundular.

Sonra idmançıları klubun

d irektoru  T.Cəfərov urakdan 
təbrik etdi və onlara yeni-yeni 
qələbələr arzuladı. Ən yaxşı do- 
yuş texnikası nümayiş etdirən 
idmançı. Əzizov Rəşad Samid 
oğluna öz xösusi hadiyyəsmi 
“ Maqnitafon" verib, beynalxalq 
yarışlarda vəsiqə qazanması üə 
tabrik etdi. Sonunda isa Maşədi 
İnqlab İdmançılara öz həcüyya- 
Jərini tə ltif edlb və bu işda onla
ra muv^fəqiyyatiar və qarşı- 
dan gələcak yanşlarda yeni qa- 
iəbəiər arzuiadı.

Qəiəmə akMar 
üiisakit Ağaöaba oğlu 
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Qur'anda Azarbaycan 
haqqmda (avə 12. sura 
50.

“ Bunlardan qabaq Nuh 
peyğəmberin Qövmü və ər- 
Rəss çayının camaatı...”

İmam Rza İmam Hüseyin- 
dən rəvayet edərək buyurub:

"Ramazan aytnda Həzrət 
Əlinin şahədətinə 3 gün qalmış 
Bəni- Təmim qəbiləsindən Əmr 
adlı b ir nəfər Həzrət Əli (ə) - 
den soruşdu:

- Ya Əli, Qur'anda adı çəki- 
lən “ Əshabi Rəss” hansı 
dövrdə yaşamış, yaşadıqları 
yer və məmləkət hara olmuş- 
dur? Onlara peyğəmbər gəlib- 
mi? Onlar hansı yolla həlak 
olublar?

Həzrət Əli (ə) buyurub:
- Ey mö'mün qardaş, indi- 

yədək heç kəsin soruşmadığı 
b ir sualı verirsən. Əshabi - 
Rəss ağac budağına pərəstiş

edən bir tayfa olub, Sənubər 
ağacını Yafəs Sbn Huh tufan- 
dan sonra bir bulağın yanında 
əkmişdi.Yafəsdən sonra adam- 
lar ağacın özünü müqəddəs 
sayıb ona sitayiş etdilər. Çay 
boyu əkib artırdılar. Niyyətləri 
olanda ağaclara tapınardılar. 
Lakin Allahın onlara yazığı gə- 
lib Xənzələ ibn Səffan adlı birin 
onların peyğəmbəri etdi. Onlar 
peyğəmbərə qulaq asmayıb oz 
əw ə lk i inanclarında qaldılar. 
Lakin allahın qəzəbilə ağaclar 
qurudu. Həmin adamlar quru- 
muş budaqdan tonqal qalayıb 
oda tapındılar. Amma ağacla- 
rın qurumasından da çox nara- 
hat idilər. Şeytan onları aldadıb 
dedi ki, peyğəmbərin qanı ilə 
bu ağaclara su versəniz yeni- 
dən yaşıllaşar. Xənzələ pey- 
ğəmbəri bir quyuya diri-diri sa- 
lıb çayın suyunu ora buraxdı- 
lar. Yenidən quyudan dövr

eden qaniı su çaya axı- 
dıldı. Xenzəle ibn Səf- 
fan peyğəmbər ne qa- 
der qışqırdısa, xeyrl 
olmadı. Allqhın onlara 

yenlden qəzəbi tutdu və 
bayram günlərində dəhşətli 
külək asib çoxunu helak etdi. 
Ərəss çayına peyğəmber qanı 
axdığı üçün rəngi qırmızı oldu.

s ı 
“  B ə ■ 
h a r ü l  
Ənva” 
k l t a -  
b ında 
S ə lə -
biyə istinad edib yazır: Əshabi- 
Rəss Həzrətı Süleymandan əv- 
vəl yaşamışlar. Onların yaşadı- 
ğı yerdə olan Ərrass (Araz) ça- 
ının uzunluğu 300 km-dir. Asi- 
yanın şərqindən başlanıb Qızıl- 
Ağac körfəzində Xəzər dənizi 
ilə qovuşur.

Onlardan (Məkkə müşrlkla- 
rlndən) əvvəl Nuh tayfası, Rəss 
(Səmud qövmönün bir hissəsi- 
nln yaşadığı yerin adı) əhli, Sa- 
mud (qövmü peyğəmbarləri) 
təkzib etmışdi.

Həzrət Əli Əshabi-Rəssin 
yaşadığı şəhərin adlarını Aban, 
Azər, Dey, Bəhmən, İsfəndiyar, 

Fərvərdin, Ordibehişt,
Əmrdad, Murdad, Mehr, Tir və 
Şəhrivər olduğunu bııyur- 
muşdur. Onların padşahı Tər- 
güz ibn Cabur ibn Kənan ol- 
muşdur. Onların əqidəsinə 
görə su, külək, od və torpaq 
çox müqəddəs və sitayişə la- 
yiq ünsürlər olub.

Bu deyilənlərə əsas ola
raq bu gün da Azarbaycan 
xalqı 4 çərşənbəni - su, külək, 
od və torpağı bayram edir. 
Qanımızla gələn inanc isə bu 

gün də qalmaqdadır. Belə ki, 
ziyarətgaha, pirə gedənlər öz 
saçlarından, paltarın sapından, 
hətta müəyyən paltarı belə zi- 
yarətgahdakı ağaca və ya hər 
hansı budağa bağlayırlar. 
Azarbaycan arazisinin çox ye-

rlnda yuz illərlə ziyarət olunan 
müqəddəs ağaclar hələ də var. 
Coğrafi adlar isə Naxçivan - 
Nuh çıxan, yə'ni Nuhun 3 oğ- 
lundan biri Yafəsin məskən 
saldığı yer. Ərəss çayı isə 
Arazdır.

Həlo bu gön də Cənubi 
Azərbaycanda yuxarıda qeyd 
olunan 12 şəhər adı 12 ay adı 
İlə yaşamaqdadır. 12 addan bi
rinin Azər olması elə bu tor- 
paqların tarixi toponim olması- 
nı sübut edir. Üç adı birlikdə 
götürdükdə Azər + Dey + Aban 
= Azarbaycan. Xənzələ pey- 
ğəmbərin qanı ilə boyanmış 
Arass suyu tökülən dərya Xə- 
zər dənizi adlanıb.

Qur'an böyük hikmətlər, ta
rix i həqiqətlər məcmuəsidir. 
Onun sirləri zamn-zaman, zar- 
rə-zərrə aşkarlanır. Vətənimi- 
zin qədim tarixindən bəhs 
edən ayəni Qur'anda oxuduq- 
dan sonra nə qədər böyük mil- 
lət olduğumuz haqda düşün- 
məyə dəyər.

E'tina YUSİFLİ

O xucularm 'xaM iM lm laB

sini bir daha qəzet səhifə- 
Wm&ctxarırıa və söz yeri-
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ya t ç ə rä it iv & q ä d irrq u t ba- 
z ş n  haqq ın cia  y e n i a ra ş- 
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Ehtiyac, Imkansrzlıq, yox- 
sulluq insan mə” nəviyyatını 
ac qurd kimi içindən ye- 
y ib  dağıdır, məhv edib bə- 
laya düçaredlr. Sabahları 
ümüdsüzlüklə açanlar, 
zülmət İçərisİndə işıq ax- 
taranlar, bu manfur həya- 
tın dibində, çirkabında 
itib-batanlar, zamanın 
amansız zərbələrinə dözmə- 
yib üzülüb-sınanların sayı min- 
ləri, milyonları ötüb keçməkdə- 
dir... :

Gün-güzəran, dolanacaq 
ağırlaşdıqca insan öz gözəl 
məMnəvi keyfiyyətlərin i Itlr- 
məkdə, düşdüyü mühütün do- 
lay lärırida kiçilib  xırdalaşmaq- 
da, mə"nəviyyatca cılızlaşmaq- 
dadır...

Bir-birindən bad gələn acı 
günlərin ağırltğı insanlarda ya- 
şamaq eşqini azaldır. Həyatda 
yaşamaq tədricən öz mə ’na və 
marağını itirir. Bu mənfur hə- 
yatın neca da sərt va amansız 
qanunları varmış. Bu ağırdan |  
ağır zaman, dövr qüruruyla, 
əy i Iməzli y i ıla, s ı nmazl ığı y I a 
faxr etdiyimiz azəri türkləri da 
sınmaqdadır.

Yeddi il qadın 
qul bazarmda
Artıq vaziyyat o hadde çatıb 

ki, azarl klşilariyla barabər qa- 
dınların da b ir q isnjf” Qadın 
qui bazart”  deyilən Nasimi ba- 
zarının yaxmJığmda (“ Azermat- 
buatyayımı" firmaaımn qaba- 
ğında), səhər tezdən divar bo-

yunca yığılmış 40-a yaxın qa- 
dınların qayğılı çöhralərindən 
qəm-kədər yağ ır.. Ehtiyac 
onları döyə - döyə gətirib bura- 
da müvəqqəti “ iş yeri”  axtar- 
mağa məcbur edib. İçərilərində 
müxtəlif yaşlı qadınların əyin- 
Idri nimdaş, köhnə geyimli, əl- 
lərində balaca çörək çantası 
var. & a ”ziləri m əzlum  görkam - 
də ayaqüstə durub, bə"zilərl 
də divar dlbində mlskln du- 
rumda oturub həsrətli baxışla- 
rını onları işiətməyə aparcaq

təcavüz edən tiə 
olur ’

v Aman allah! Dema duz 
yeddi ild ir ki, qadın qul bazarı 
varmtş. Reapublikanın rnüxtalif 
əyalətlərindən b lr  parça çorək 
üçün büra galirlar. Əksəriyyəti- 
nin heç q a im a ğ a  yeriə rt də  
yoxdur. Orda - burda qalıb, bir 
təhər pul qazanıb övladtarını 
saxlayırlar. Hətta paytaxtda ya- 
şayan yerli qadınlara da bura- 
da rast gəlmək olar. İstər uzaq

sahibkarları axtarır.
Ağrılı - acılı real blr sahna, 

dəhşətll həyat səhnəsi.
Əvvəl bir qadar kənarda du

rub ürak ağrısıyla onları müşa- 
hidə eləyib, sonra ehtiyatla ya- 
xınlaşdım. Aralarında ortaboy- 
lu, yaraşıqlı, d illl - dilavar gənc 
bir qadın diqqətimi cəlb elədi. 
Adını soruşdum.

- Nailadlr - dedi.
Burada Işlamasinin sababl- 

ni soruşduqda bela cavab ver- 
di:

- Neylayim, üç övladrm var. 
Yoldaşım yoxdur. Düz 7 * ild ir 
kl, bura fila baş dolandırıram. 
Əgar bura olmasaydı, man da 
körpalərim da acından mahv 
olub gedardik, Gördüyün bu 
cavan gəllnlərln harasinln b lr « 
iki uşağı var,

Ərieri olmayanlar beç, olan- 
larda işlamlr. Ba°zilarinin yol- 
daşları Işslzdkdən “ kişl qul ba- 
zarında” iş axtanrlar. Dnlar daf 
man do yaşamaq üçünt balaca 
tifllla rin  ölmamasl xatlrlna bar 
cür azab * aziyyata döaairük,

Namusumuza

əyalətlərdən gələnlər, istarsə 
də yerli sakinlər burada an al- 
çaldıcı ada MQul qadın M adına 
məhkumdurlar.

Özümü iş axtaran ktml gös- 
tərmaya cahd edərək hüfküt- 
mədən, qəlblərlna toxunmadan 
dlgər qadınlarla söhbatə başla- 
yıram:

- Burada İş tapmış olanda 
gün arzinda qazancınız nə qə- 
dar olur?

Yerbəyerdan müxtəlif ca- 
vablar sesləndi. Ağız deyəni 
qulaq eşitmadl. “ Başçı” hesab 
edilən nisbətən yaşlı Basti xa- 
la onları sakitləşdirib aramla 
danışmaga başladı:

- Qızım, səhər tezdan galirik 
kl, blzl müxtallf yerlarə Işlama* 
ya aparırlar. Klml ev Işlərfni 
gördürməya, klml soğan, kar- 
to f aoydurmağa, klml meyvə - 
taravaz bazarlarında yeşiklara 
alma, armud, şaftalı qablaşdır- 
mağa aparırlar. Ba”zan 3-4 na- 
far birga soğan, kartof, kalam 
dolu maşınları boşaldırıq. Gün- 
da bir - Iki “ şirvan” qazantrıq. 
Hardan Inaaflt sahlbkar, olan
da axşäm ava aparmağa 1 - 2  
kq kartof, soğan b lr az da may-

va verlr. Onda sevincək olu- 
ruq. Qazancımızı axşam yeyib- 
yatır, sübh tezdan yenldan bu
ra yollanırıq.

; > İşladlyıniz yerlərdəsizlnlə 
kobud rəftar edan, sizə “ qul” 
kimi baxan təhqir edib alçal- 
dan olurmu?

• O lur, Söyüş  ,8ö /v n  him, 
italayib vuran kim, hətta namu
sumuza təcavüz etmək Istə- 
yənlər da olub.

Elə hallarda sizi müdafiə 
edan, poiis tərəfindən qoruyan 
plubmü?

■ - Yox ay bata, bizi onlar 
adam yerina qoymurlar. Yeri 
gələndə polislar də bızl ordan- 
bura, burdan-ora qovurlar, ita
layib söyürlar, tehqir edirlar. 
Layaqatimiz tapdtanır, mənliyi- 
miz xırdalanır.

-Burada durub kiminsa qa- 
pısında işlamaya getmak, ya-

xud yad bir kişinln amirana, 
sart göstarişlari ila işfamak al- 
zin üçün ağır dayilml?

« Ağırdan da ağırdır. Neyla- 
yak a bala. Acından ölmamak 
uçün har azaba dözüruk. °Qu| 
qadın”  adı blzlm layaqatimlzi, 
manHylmlzl haça ddndarir. La* 
yaqatlmiz tapdamr, manliylmlz 
xırdalanır. Günah blzda dayil,

■ ................................ ■„ ... ,ı n ı , n

bala. İş yarlarinin olmamasıdır 
ki; biz burada ış axtanr, ma” nə- 
vlyyatca əzilirik. Fabrik-zavod 
işləsə, biz da rşçi olardıq. Özü- 
muzu amalli-başlt insan hesab 
edərdik. Bura bizi ınaanlıqdan 
da uzaqlaşdırtb. 0  tərafda dur-
m u s  d ö r d  c a v a n  a ə l in i  a ö r ü r -
aanmi? Magar fndi onların 
"qul”  adına layiq olan vaxtları- 
dırmı’?

Nefti ilə dünyaya meydan 
oxuyan ölkənin qadınlan na> 
dən qul kimi işləmalidir??!...

Görasən bu illar arzinda bir 
dövlat ma'murunun, ixtiyar sa- 
hiblərinin , xalq elçisl adlanan 
deputatlardan birinin ayağı bu
ra dayibdirmi? Yaxud milyon- 
larını xərcləməyə yer tapma- 
yan varlı, imkanlı milyonçuiarı- 
mızın təşadüfən də olsa bura 
yolu düşübmü?

Bu qadınla- 
ra ıngilis, 
amarlkalı va s. 
a c n a b i l a r i n  
rəhbərlik atdiyl 
şirkatlarda yar 
yoxdur. Çunkl 
onlara belalari, 
hayatın dlbln- 
da qalmışlar, 
hayat girdabın- 
da çabaiayan- 
lar yox, 15 - 20 
yaşiı yeniyat- 
ma avropasa- 
yağı geyinmiş, 
dilinl, dinıni bll- 

mayan “ gözalçalər” lazımdır.
Qəribədir, milyon tonlarla 

naft Iatahaaft lla az qala bötün 
dünyaya meydan oxuyan bir 
dövlətln qadtnları “qul bazarın- 
da>( mı iş  axtarmalıdır?}"

(Aröı g&tetı sayfanmuxte) 

Xalidə QARAÇAYLI
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çeneqiar \mişt özlarina 
uydurma konqar adı 
qoymuşdular. Bu xalq 
Sır-Dəryanın aşağı va 
orta axtru ətraf ında ya- 
şayırdı.

Qara Irtışda y'.aşa- 
yan karpuklar va Sir- 
Daryada məskunla- 
şarı paçeneq-

tayfa idi. O blri tayfalar: 
xeyll klçlk idi. Güman i 
etmək olar kl, bir neça ) 
mln nefərdan, hatta • 
blr neçə yüz nəferden ; 
ibarat tayfalar da var- i 
mış.

Göstə-;
» rilən 30: 

mln na-: 
far 9 1 
b ö I - • 
m e - :
y əi 
bö-:

;$£§§

ıtssast yə nı Kanqlam- 
fe f l ta  qaynayıb^^-

;ıir otan:
ıda məh- '*

iəkköl tapmtşlar. Aşin 
:xaniarmift barpä edi* 

ordasınm 2-ci 
fflsffflnetiti seyanto- 

uların gələcək nəsli 
;ay?lan sırter oidular. I

anndan “turk sir bu- 
idun” ya'ftj t«rl^8^r,xafe

I M | M
vuruşduqlart '1

ı mə lumat verir. On« 
j far başqatarı yox pe-
irvW n i 'i i ’ nrt'i'* • • • • % •• i V* * • • •'

kanqar- 
lar arasinda 

geniş çö^tvar idi ki, 
orada da artıq qıpçaq- 
lar yaşayırdılar. Müa- 
sir Qazaxıstanm çöl 
sahasi hin adı da bura- 
dan . götürülmüşdür. 
Dəştiqıpçaq - Qıpçaq 
çölü demakdir. Qıp- 
çaqlar burada kanqar- 
faria qarışaraq şərqdə 
qıpçaqlar, Avropada 
komanlar, Ruslyada 

ad ı ilə 
məhşur olan xalq kimi 
taşəkkül tapdıtar. Ca-

M M C W İIİS 1
ğı axını arasinda 
turklaşmi^ ariyalılar, 
parfiyalMarın yaxın qo- 
humian oian türkmən- 
lar yaxud quzular ya- 
f^ırd ılar; Orta Asiya- 
da an iri tayfa birlikləri 
bu siyahi ilə başa ça-

688-ci Mdə uyğur- 
!ar öz istiqlaliyyətlari 

turklərin 
əleyhinə çıxış etdikləri 
vaxt 6mın nəfər dö- 
yuşçü çıxarmışdılar. 
Demali bütun əhatinin 
miqdan 30 min nəfər 

Lakin bu an iri

ıunmuş - : 
dü. Hər bölməyə i 

3,5 min nafər düşürdü. • 
Uyğurlar öz əcdad- • 

ları - kürən saçlılar ki- i 
m* yevropoid idilər.: 
Çin rasmlərinda uy- \ 
ğuriar iri burunlu, iri • 
gözlü, alt dodağmdan : 
başlayan böyük saq-: 
qalh, qalın bığları va • 
çatma qaşları olan • 
adamlar imi təsvir: 
edilmişlər. Uyğur qə- : 
birlərində aparılan qa- • 
zıntılar bu etnik qru- • 
pun yevropoid oldu-: 
ğunu qəti təsvir etmiş-: 
dir. Uyğurlar öz azad- • 
lıqlarını, sərbəstlikləri- •
n i  q a h r ə m a n l ı q l a  q o -  :
^^pr^ lakin işin mütə- : 
şəkkiliıyinə nail ola • 
bilmirdilər.Qələbədən • 
sonra hərə öz köçünə : 
qayıdırdı. Bu da düş- : 
məna özünə gəlməyə, • 
qüvvələrini yenidan j 
döyüşa çıxarmağa im-: 
kan verirdI. Mahz bu i 
xüsusiyyətləri Kat İl- \ 
xana uzun müddətə • 
onların ayrılmalarını : 
saya salmamağa və j 
Tan imperiyasma qar- \ 
şı mübarizəsini əvval- • 
ki kimi davam etdir- : 
rriaya imkan vermə-: 
mişdi. |

Çox zangln Azarbaycan matbua- 
tı tarixinda aTəşviqatçıH jurnalmm 
da öz adı, öz yari vardır. Düz 70 II 
bundan əvval - 1932-cl ilin yanvar 
ayında naşrə başlayan jurnal 59 II 
faaliyyatda olmuşdur. Ancaq fasila- 
larla. Ham da har fasiladan sonra 
ad dayl- 
şikllyi 
nə uğ-l 
ramış-  
dır. Ma
sai ə n :
1 9 3 2 
33-cü il- 
lerda “Taşvlqatçı”, 1937-41-ci illar
da “Agitator bloknotu”, 1945-59-cu 
illarda “Təşviqatçının dəftarçasi”, 
1966-89-cu illarda “Taşviqat- 
çı”(“Agitator” variantları ilə),

və nəhayət 1989-91 -ci illarda 
“Dialoq adını daşımışdır. Göründü- 
yü kimi, an çox (22 il) “Taşviqatçı” 
adı altında nəşr edilmişdir. Jurnal 
mə lum hadisələr axınının girdabı- 
na uğrayaraq, 1991-ci ilin sonunda 
(“Dialoq” kimi) tamamilə qapandı.

Gizlətmək lazım deyil ki, “Təşvi- 
qatçf’ kommunist ideologiyasına 
asaslanırdı. İctimai - siyasi xatta 
malik partiya jurnalı idi. Lakin o,əs- 
lində xalqımızın istək va arzularının 
təmsilçisi, haqq və ədalət keşikçisi 
kimi fəaliyyət göstərirdi. Millilikdən, 
d ig ə r in s a n p ə r v ə r  ideyalardan heç 
də uzaq d ey ild i. Bə lkə də buna gö - 
rədir ki, dəfə lərlə  m ərhum iyyə tlərə  
ma ruz qalmışdır. Yuxarıda deyilən- 
lərdən da ma lum olur ki, 1934-36, 
1942-44,1960-65-ci illarda çapı sax- 
lanmış, tez-tez adı dəyişdirilmişdir.

“Taşviqatçı” takca siyasi jurnal 
deyildi. Onun sahifələrinda sosial- 
madani, quruculuğa da elma, tahsi- 
la, sahiyyaya da, ma'navi tarbiyaya 
da, müxtalif xabarlara, faktlar va ra- 
qamlara, hatta badii adabiyyata da 
yer verilirdi. Yani heç bir mövzu 
mahdudiyyati yox idi. Takca bir 
nömraya - 1982-ci ilin yanvarinda 
çapdan çıxmış 50 illik yubiley nöm- 
rasina nazar salaq. Burada yubiley 
materiallarından başqa, “Tarixi 
günlar va hadisalar” (taqvim), bö-

yük şairlmiz Xəlil Rzanın “Yaşıdım" 
şa'ri, MKltab rafina" (yenl. kitablar 
haqqında icmal), xabarlar, “Taaar- 
rüfat mexanizminin təkmlllaşdiril- 
meai-iqtisadi siyasatin müvaffaqiy- 
yatlə hayata keçirilmasinin miihüm 
’vasitasıd ir", “Fəhla maişatr*, MYal- 
nız keyfiyyatli”, k,Analara qayğt ,̂
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vaxt gu- 
şasi” - 
şe'rlar, 
dahila- 
rin gülu- 
i|
Müdrik 

sözlar”...
Göründüyü kimi, hamısı indi da 

ahəmiyyətini itrmayan materiallar- 
dır. Jurnal milli mənliyimiz, milli tə- 
fəkkürümüzün inkişafı yolunda heç 
da az iş görmamişdir. Mahz bu ce- 
hatlari nazara alaraq, 1997-ci ilda 
“Milli təfakkür” adlı qazet ta'sis et- 
dim va qazetin adı altında daimi qa- 
lan bu sözlari yazdım: “1932-ci ilda 
nəşrə başlayan “Taşviqatçı” jurna
lmm milli varisidir”.Qazetin ilk 
nomrasinda onun maqsəd va mara- 
mı geniş qeyd olundu. Sanki bunlar 
mana “Taşviqatçı”m yaşatmaq ta- 
sallisi verirdi. Axi, uzun liter man da 
o kollektivda çalışmış, şö'ba müdi- 
ri, ma'sul katib vazifalari daşımış- 
dtm. Ona bigana qala bilardimmi? 
Jurnalm 70 Illlyinin anilmasi da 
m əhz ona sevg idan \ra\i gaUr.

Vaxtıilə ju rna lm  baş redaktoru  
o lm uş iste dad li ju rn a lis t va ictim ai 
xad im la rim iz  Əlisafa Mammadova 
va Rafiq Əlakbarova, mas'ul katib- 
lar Tahir Hüseynov va Xanlar Rüs- 
tamova, şö'ba müdiri Mail Cabrayi- 
lova Allah rahmat elasin, Qalib Əh- 
madova, Nurana Mardanovaya, Şa- 
iq Bahramogluna, Vaqif Alkaramo- 
va, Xudu Mustafayeva, Əlirza Sayi- 
lova, Mammad Əfandiyeva, Əjdar 
Nagiyeva va başqalarına uzun 
ömür versin. Çünki onlar da “Taşvi- 
qatçı”nı yaşadanlardan olublar.

SABİR NURİ TÜRKEL 
“Milli Təfəkkür” qəzetinin baş 

redaktoru.

“Bakı şahərinin ülamə, 
sadat, əğnıya va ə'yanı ga- 
rar qoymuşlar ki, bir sülh 
ka m i s iy  a s ı 
düzəltsınlar  
ki, müsalman- 
larla ermani- 
larin arasın- 
dakı ədavəti 
söndürmək-  
dən ötrü, ağa- 
l a r ı m ı z ı n  
h ü m m a t i l a  
barpa olan 
bu sülh ca- 
miyyatinin bu 
gün rəsmi - 
güşadı olundu va cami kasir 
aə var idi. Hamı can va baş 
ilə razı oldu sülh elamaya...

“Molla Nasraddin , 2 
iyun 1906 N9

“Sizdən (yazıçılardan) 
xəbər alıraıriı elmin sıza na 
nəfi var? Hürriyyat nama- 
na^ir? Kim indiyadak Qara- 
bağda onun bahrasinı gö- 
riiD va göracak?...”

“Molla Nasraddin”, 9 
iyun 1906, N 10

“Qafqazda ermani - mu-

səlman sülhüna Əsgaran er- 
mənisi va Agdam müsalma- 
nı çox sa'y edirlar. Əgar ara-

mızda bir neça nafər bu qi- 
sim xeyirxahı- sülh adamlar 
olursa. aramızdan tez ada- 
vat götürülar.”

Molla Nasraddin", 23 
iyun 1906, N 12

Bir nafar on dörd ya on 
beş yaşında ermani uşaöı 
nadan ötrü isa gedib naçaf- 
nika sikayat edan zaman na- 
çalnifc yuxudaymış ela gü- 
man elayib ki, şikayatçi mü- 
səlman balasıdır, gena da 
qalxıb şikayat edan ermani-

ya deyib ki, bala san uşaq- 
san, sanin şi- 
kayat edan 

v a x t i n  
d e y i l  
flan is 
görmak  
vax t in -  
dır. Uşaq 
qayiaib  
galıb öz 
erm an i  
cam iy-  
yat f irqa- 
s i n a 

soylayib, Ha- 
man ışin xati- 
rasi üçün bir 
gün ondan 
keçmiş dörd 
ermani küça- 
dan keçan za
man naçalnikl söyüb deyib- 
lar ki, san naçalniksan, 
borclusan şikayat edanin şi- 
kayatina baxasan, nainki bi- 
qabil sözlar deyasan. Sani o 
qadar bu küçaaa döyarik ki, 
palçığa dönərsan. Canab

naçalnik bir cür hiyla va pa- 
litka ila er- 
manilardan 
özünü sala- 
mat. qurta- 
rib. Indi odu 
budu, er- 
maninin iti 
da sikayata 
g e a a n d a  
canab na- 
calnik mum 
kimi olub, 
s i k a y a t a  
baxib sa- 
rancam ela- 
yir.

Bundan 
sonra vay, 
vay müsal- 
m a n I a r i n 

güzaranına va halina.
Bizdan isa ermanilardan 

dars götürmak lazim deyil. 
Siz öz işinizdə olun. Ağala- 
rın, böyüklərin yaninda tark- 
adablik yaxşı iş deyil". 

“Molla Nasraddin’1, 30

iyun 1906, N 13

Bali, lazimdir dava ela- 
mak. Kimnan dava elamak? 
Man bela maslahat görüram 
ki, Qafqazda na qadar ki er
mani var, tökülüb bir günün 
içinda müsalmanların hamı- 
sını qırsın, sonra da müsal- 
manlar tökülüb ermanilari 
qırşınlar.

iki ay bundan irali 
Frangstan darülfünunun 
marizxanasinda bir Qafqaz 
ermanisi ila bir Qafqaz mü- 
səlmanının başlarını yarib 
beyinlarini misqal tarazida 
çakirmişlar. Bu heynda gö- 
rürlar ki, tarazida heç bir 
şey yox: Ma'lum olur ki, be- 
yinlar “ağırlıqlarmdan” ha- 
vaya uçublar.

“Molla Nasraddin”, 21 
iyul 1906, N 16 .

Hazirladi: E tina Yusifli.
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CəfəmvİsmətMəmməd 
oçjtununxaSrəbri.

M m  Quba Rayonlararast 
Ovçutar Cəmtyyətində təsər- 
rüfat müdin tşleytrdifn. Rusi- 
yanın Jevski şəharindan eza- 

iyyatdən yenicə qayıtmış- 
lım. B ir aydan çox id! ki, ora- 

da İdSm. Ermənılərin Kalba- 
car rayonunu tşğal etməsini 
da orada radiodan eşıtdim.

irəyədə birgə qaldığım 
Şamjan çeçen mənə isteza 
« dedi:

-  Siz azarbaycantılar niyə 
jerməniiərdan qorxursunuz? 
Niyə torpaqlanm zı dö- 
yüşsmüz təslim  edirsiniz?

Man cavab verməyə söz 
tapmadım. Axı nə deyəydim? 
O, məni başa düşmayəcəkdi. 
İstadim deyəra kl, rəhbərlari- 
m izln kresto davası çtd iyin- 
dən hər şeyf (vətən torpağmı) 
unudublar. Hərbidən xəbəri 

liolmayanlan komandir vazrfə- 
sinə təyin ediblar.

Çeçen dostumun tənə do- 
lu suallan məni b ir an belə 

Ifə rk etmfrdı. Uğursuz xə- 
bərler galmakda idi. Qu- 
badlı, Laçm, Füzuli rayon- 
ları da verildi. Özü də necə. 

ISonra iar cəbhedə mənə 
Jməlum oldu ki, FuzuK rayo- 
I n u  v e r ü ə n d ə  n ə  b iz im , n a  
Ida ermani işğalçıların ın 
Iheç gülla atmağa belə ehti- 
yact olmayıb. O boyda ra- 

jyonu bizim kilər qoyub qa- 
çtblar. Sonda isə Horadliz 
stansiyasında ağzınadək 

Idöyüş sursatı ilə dolu va- 
qonları veriblər. O günlər- 
də efirda həmin stansiya- 
nın necə yandırvfıb-talanma- 
sını göstərən kadrtarın bir in- 
da tamaşaçı mövqeyi tutan 
qaçqınların içəris indən b ir 
bığıburma kiş iyə  o zaman 
dövlət nümayəndəsi olan La
id Şövkət Müraciətlə kim ol- 
duğunu soruşdu. 0  “ qaçqı- 
nam”  deyəndə əsəbi halda, - 
məgər kişidən də qaçqın 
olarmı? - dedi.

Bu söz ındi də beynimdən 
çıxmtr. Doğrudan da, niyə ki- 
ş ilər də özlərini qaçqın ad- 
landırdılar. Məgər onlar öz at- 
raflartna 10-15 ər oğulfarı yı- 
jğıb, partizan kim i vuruşa bil- 
məzdifərmi? Nə isa... Qoy er- 
maniyə tahvil verilan bölgə- 
larin mərd oğullan məndən 
incimasinlar. Man onu da çox 
yaxşı bllirəm ki, yüzlərlə ağ- 
daml!, şuşalı, laçınh, füzutili, 
qubadlılı, kalbacarti va s. ra- 

ig id ld ri düşmənə 
urdufar. Ancaq ye- 
idilər Çoxiu “ klşi- 
k cıxmısdılar. Rusi-

yonıann
nan uddl

lıya kimi all silahlılarımız er- 
məni-rus birləşmələri qarşı- 
sında davam gatire bUmlrdl...

B ir də ki, Imkanlı “ kişl- 
lar” İn oğlanları şəhərdə gün- 
larini kazlno va diskotekalar- 
da keçirirdilar. Respublika- 
dan xarici ölkalara qaçanlar 
isə külli mlqdarda pulla, eyş- 
işrətlə maşğut idilar. Hörmət- 
li prezidentim lz H.ƏIiyevin 
xalqa müraciəti ilə artıq 2-3 
uşaq ataları da cəbhəyə yol- 
lanırdılar. Onlardan biri də 
man oldum. 27 oktyabr 1993- 
cü il tarixinda axşam saat 
18.00 radalarində qapımda 
avtobus dayandı. Sahə mü- 
vakkili Vaqif va İH-nin kənd 
üzrə nümayəndəsi Eynulla 
müallim məni hərbi komis- 
sarlığına gətirdilər. Komissa- 
rın otağında çoxlu vəzifəli 
şəxslər yığışmışdı. İçəri çağı- 
rıldım. Komissar dedi:

bat qoydular. İsmayıl tikintl 
üzrə mühandis, Gülağa harbl 
müəllim, men isa mühəndis- 
mexanik idim. Azay Adıgözə- 
lov (Batya) isa keçmiş mexa- 
nizator olsa da, harbi savadı 
var idi. Osgərlər əsasən, ko- 
mandirləri özleri seçirdilər, 
yəni kimin hansı rotaya yazıl- 
ması çox vaxt onların razılığı 
ila olurdu. İlk günlardə iki 
leytenantla tanış oldum . İlk 
anlardan Qusarın Balaqusar 
kəndindən olan Abdulkəri- 
mov Sərvər va Val-vəla kən- 
dindən hərbi müəllim Rzayev 
Şamo ila mehribanlaşdıq. 
Sərvəri mana müavin, Şamo- 
nu isa 2-ci vzvoda komandir 
tayin etdik. Şamo Əfqanıstan 
od-alovunu keçmişdi. Sərvər 
isə elektrik üzrə mühəndis 
idi. 2-ci rotanın heyəti əsa- 
sən, Petropavlovka, Vladimi- 
rovka, Vəl-vələ, Zərqova, İs-

ı aıveı 
namır- 
in va»

eUmn 17*18 yaşmdan 
ığı) tutmuş, ah*J yaş*

- Biz prezidentimizin çağı- 
rışı ila yeni Quba-Qusar ba- 
talyonu yaradırıq. Zabitləri 
çağırırıq. Siz döyüşə getmə- 
yə hazırsınızmı?

Man razılıq verdim. Ora- 
dakıların çoxunu tanıyırdım. 
Hamı razılıq hissi ilə mənə 
baxdı. Komissarın göstarişi 
ila sabah 9.00-da man burada 
olmalı oldum. 28.10.93-cü il 
tarixinda man va 30 nafar kö- 
nüllü Qusardakı tıarbi hissa- 
ya göndərildik. Batalyon taş- 
kil olunana qədər biz burada 
qalmalı idik. Rayonda qaçha- 
qaç, tuthatut başlandı. Polis, 
prokurorluq, DTK geca-gun- 
düz yatmırdı. Böyük “ İkarus” 
avtobusları ilə Qusara küçə- 
dən, bazardan tutulanları da- 
şıyırdılar. Rayon idarə va mü- 
assisa rahbərlari isə kəndlər- 
də tabliğat aparırdrlar. Harbi 
hissaya zorla getirilənlar tez- 
likfa m inbir fırtldaqla aradan 
çıxırılar. Vatan, torpaq qeyra- 
t i  çakaniar isa özlori könüUü 
öəlirdiiar. gündən aonra 
artıq rotalar y&tfonınsğd bas- 
taırdı. MaıH 2*cL İsmayılı 3- 
cu, Gulaganı isa 1*çi rotaya 
komandlr Uıyin otdliar* Hanv 
kandlim Azay dayını isə kom-

nov va Nügədi kəndlərindən 
və Qusar rayonundan olanlar 
idilar. Qalan kəndlərin hara- 
sindən b ir-ik i nafər ancaq 
olardı. Rotanın nizam-intiza- 
mı ela ilk günlərdən başlandı. 
Rotada “ Əfqanıstan”da 1991- 
92-ci illərdə Qarabağda vuru- 
şan əsgərlər var idi.

Mənim institutda aldığım 
harbi tahsil artilleriya üzra ol- 
duğundan “ piyada”  rotasına 
rəhbərlik etmak Oçün üzünü 
görmədiyim silahlardan da- 
nişmaq çox çatin idi. Taktiki 
darslari Şamo, İbrahim Nov- 
ruzov va Bayraqdarov Hum- 
mat aparırdı. Man da sıravi 
əsgərlərlə bir yerdə yerinə 
yetirirdim. Yaxşı harbi termin 
var: “Talimda na qədər çatin 
olsa, döyüşdə bir o qödər 
asan olar” . Büfün batalyo- 
nun asgarlari buna əmal edir- 
dllar. Batalyonda 10-15 faız 
asgar heç örriründlə allarınə 
sflah aimamişdılar. SŞRİ 
ddvFönds Hkintİ batafvonla-

təlım kaçirdılor. Bstaiyonun 
taşkıli ve tachlzatına • rayon

prokuroru Əll Eyvazov rəh- 
bərlik edirdi. Ele o vaxt ra
yonda hakimiyyet AXCP-nin 
altnda idi. İH əvəzi birinci mü 
avin Qanlyev Mirzəxan müal- 
limə tapşırılmışdı. Çox vic* 
danlı, sadə va təmiz adam idi 
Rayonda bütün taşkilati rah 
barlər prokurorun amrini ye 
rfina yetirirdilər. Nə qadər ta- 
labkar olsa da, vazifəli və 
varlı balaları rotada qalmadı. 
Yalnız iki nəfər - sovxoz di- 
rektoru Yolçu Paşayevin oğ 
lu Rafiq və keçmış müstəntiq 
Xanmədin oğlu Nacaf könül- 
lü olaraq batalyona galdilar.

Noyabrın 12-da bizi Qusa 
rın yaxınlığındakı meşəyə 
aparıb, 3-4 gün avtomat at 
dırdılar. Bununla da, təlimlər 
başa çatdı. Müdafiə Nazirli- 
yindan galanlar bildirdilar ki 
qalanını müharibədə öyra- 
narsiniz. Vaxt gözləmir.

13 noyabrda gözlənil- 
mədən xəbər gəldi ki, cəb- 
haya yola düşürük. Biz Qu- 
badan harbi marşla tribu- 
nanın qarşısından keçmak 
istədiyim izi bildirsək də,

p r o k u r o r  v o  d i g e t r  r a / ıb w fo f j

razılıq vermədilər. Onlar 
qorxurdular ki, uşaqlar qa- 
çıb-dağılışarlar.

Hərbi hissəmizdə 2 min 
tutulub gətirilmə 4 yüz na
far isa könüllü idi. Bu 4 yüz 
nafar rayonun mard 
qorxmaz oğlanları, ar igid 
lari idi ki, maqsadlari erma
ni qasbkarlarına qarşı vu 

ruşmaq, verilan torpaqla 
geri almaq idi. Onlar vatan 
ugrunda vuruşub, öz canlari 
ni qurban vermaya hazir idi 
lar.

Hamyerlim Şamil Şıxba 
bayev öz vidiokamerasi ila 
ga lm işdi^ila larim izi va qo 
hum-aqrabalarımızı da gatir 
mişdilər.

Harbi hissanin hayatinda 
təntənəli mitinq oldu. Man da 
çıxış etdim. Döyüşçülarim 
adindan soz verdim ki, biz 
müharibaya olmaya yox öl- 
dörmaya gedirik. Qoy azizla- 
rimiz ağlamasınlar. Hamimiz 
sağ-salamat qayıdacağıq 
Xahiş etdim ki, arxada qalan- 
lar ailələrimizin maddi cahat- 
dan korluq çakmaşina yol 
vermasinlar. Rayonun axun- 
du biza xeyir-dua verdi.Va 
muqaddas Quranin altindan 
keçib avtobuslara oturduq.; 
Axşam çağ< idi. Ouba rayo-l 
nunu çıxanadak blza bütun 
yol boyu uşaqdan-böyüya ki-| 
mi yaxşı yol va uğurfu döyüşl 
arzuiadılar...

(A rd i g&l&n sayttmzda)\

Xatida QARAÇAYU

Keçən əsrin əvvəllərin- 
də azarbaycanlıların və 
ermənilərtn etnik tarki- i 
bi haqqında
|  löar möhdrlbaaliKtorı

sonrakı ik iild a  * 1828 *ei lidan 183ö«cu 
iladak Zaqafqaziyadan 40 mm İrən er- 
manısi, 84 min 600 Türkiya ermenisi kö- 
çurüfm üşdür va onlar ermani m illatinin 
ç0z*'i olduga Yetizavetopoldıı ye 
q t^ 0m ly ^ n rım > rı yaxşt torpaqlarinda 
yertaşdirllm lşdir.^ kdçküntadn an çoxtı 
örmənHardjr. Ind l (1911-cl İl- jE.Y.) ,
H y ş ç ^ ^  l  300 mln
nafardan 1, mltyonu diyann yerli ahafisi 
deyil, galmadtr.

H j^ y ro ş f, “ Zaqafqaziyada rus 
na tahlüka" kltabı. S.Peterburq, 1911. s. 
59-61 .1

1828-1854-ci ifiarda ruslar Ikl dafə 
Şarqi Anadduya böcum p m ş, bar | İ |  
fe cb I Gttmnitet ontarm taÄrji 

$W  m  baldd rualar çıxıb 
ggtmaü olanda Ü ^ |  | l i  yüt İB H  
ni tərəfdarrnı Qafqaza ga tirm l^ onlan 
qovulm uş m us^m anlartn |vlarinda

1828-cı üa klm l ahaltslnm 80 taszi mö- 
salmanlaf td l 1820-ci ildan 1920-d

ıtnpe-
rtyasmm ara2İ$lna köçörölmuşdör.

1 usiyadan

A8 Ş prolessoru Caslor 
"Haenasid olrauşdurmu?” | İ | 1|  |p j
I918-t920r0i illarda azarbaycaolı^

indikı arazisinda yasayan 575 min nafar 1 
azərbaycanhnm 565 mkü qınlmtş va |

^akiarc^^ea^ilö: mlrv nafarG ı̂t^rqa- 
dər artKi atarbayoanfı ahaii qalmışdm 
1922-ci ikia  60 mln qaçqm qayıtdıqdan 
^fb^lf^zarbaycan^ar bur l̂a 72 ntfeı 
596 nafar taşkil e tm işdif.

Birinci dünya müharibasi

155 nafar, Törtdyadan galan 
tin  sayı 300 min nafar. Qars və Şörmə- 

yezdl ahaiisi 130 rofrı

nafar.

qa la^tiİİrkW

min 843 nefer;

Daşnak bökumati <Uya^tinin m fr

Uhali 1961 min 677. Da^naklann >  
mizlamakM slyasatinin näticaslrıda
1919-cu iladak qovulmuş azarbaycanlı-

qovuimuş
772İ

min 52. ItKf- 429 mln 858 nafar. yvvaikii 
m i |  17Zf mto $01M

MtQıı
|carhi 10 mln azarbaycanlı qaidt^i taMa 
1922’CMida qaçqmların cpyttmast 
$ ı0 ina  r)afw« I
1031 <1 ilde  ; 105 anlrt 838 nefar oK |
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Yusif Şükürlü,

j ASDT  - Şəfc/ rayon | 
[ t&şkilatmm üzvü, fi- j 
j p f j  rlya z iyya t [ 
j efm ləri nam izədi, « 
ı AZEA  - /n Şə/c/ f/i/a /r* 
ı b io fiz ika  tabaratoh- ı
I yasm m  m üd iri, b in
ı necə fc/ta/> müətiifi. 1

(Əvvəli ötən sayımızda)
Roza bir-iki addım atıb, 

dayandı və çiyni üstə çevri- 
lerek, nifrətlə Abdurahmanın 
üzünə baxdı:

- Abdurahman, deyasan 
manı beyanmadın?!. Sənın 
o, axsax Sarıyandan əysi- 
yam?!

- Ay qız ! Nə Sariyə, nə 
zad? Qələt eləmədik ki, bu- 
raya ayaq basdıq! Get heye- 
tə! Aşot, qonşular görər, bi- 
abr olarıq!.. Roza, bir özünə 
gəl!

- Abdurahman! San nə 
tahar kişisın?!. Niya mənnan 
bele damşırsan?

• Ay Roza ! Sənnən necə 
danışım? Man bura dost evi- 
nə qonaq gəlmişəm. Burada- 
kı qadın-qız, hamısı mənim 
anam-bacımdır!

• Ara, yaxşı, yaxşı! Ana- 
bacıya bax!.. Man gediram, 
ama yaxşı deyip ki, bizımkı-
i ° r -  ^ «^ m u S J * r o x a n ın  s n n r a l t ıhagıTı m a n ım  o la  f

- Roza! Dedim ki, Aşot 
mənim dostumdur!

• Haa..? Ara, navaxtdan 
ermanıyla musurman dost 
olup?! Deyırsan Aşot santn 
dostundur, qoy olsun dos- 
tun! Na olsun ki, man sanın- 
la dilxoşluq eladım?.. Hamı- 
sını vermadım ki! San elə 
dost-dost diya-diya durmu- 
san! Qorxma, sanin dostuna 
da qalar!

- Nə qalar?
Roza ürəkdən şaqqanaq 

çəkib, güldü və çaynik-fin- 
can olan nimçəyə yaxınla- 
şıb, əyildi və fincana çay 
süzdü. Qalxanda da elə 
qalxdı ki, elə bil Adurahma- 
na acıq edirmiş kimi, “qoy- 
nunda olanları onun gözünə 
soxdu” . Abdurahman ye"ne 
“ ie"net şeytana" deyə pıçıl- 
dadı.

- Ara, dodağının altında 
nə danışırsan? Eşitmiram! 
Otur çayını iç, soyuyur. On- 
suz da musurman qanana- 
can dunya dağılacaq!..- deyə 
Roza saçlarını çiyninə atdı, 
rişğendyana gülümsədi və 
eteklorini yelleye - yelləyə 
heyete doğru getdi.

Abdurahman çömbelib, 
oturdu. istədi ki, fincandakı 
çayı içsin, içə bilmədi. Boğa- 
zında qaldı. Başını əllərinin 
arasına alıb, fikrə getdi ki, 
‘*bu ne iş idi man düş- 
düm?” ...

Nə qədər oturduğunu 
bilmədi və blr vaxt Aşotun 
səsinə başını qaldırdı. Lakin 
Aşotun üzünə baxa bilmedi. 
Utanırdı ondan. Ye"qln elə 
ona görə idi ki, Aşot ele bit- 
miçdi Abdurahman oturdu- 
ğu yerdə yuxulayıb;

- Ara! Ay kırvə! Ara dur! 
Oaha besdi... Bes gec&ni 
kim yatacaq?!.

Abdurahman bir anlığa, 
ürəyında, Rozanın dediklari 
ile Aşotun dediklərini tutuş- 
durdu.Sözler eyni, sesler 
başqa idi! Düşündü ki, “bal
ks Roza düz deyir - ermeni 
ile müselmanın ne dostlu-

ğu?!” . Ele bil Rozanın sözle- 
ri hela indl ona çatırdı. O, ba- 
şını qatdınb Aşotun üziine 
baxdı. Sanki, Aşotu birinci 
dəfa idi görür, onun eyri bur- 
nu, göy dodaqları, qeyri-adi 
eyrlliya malik qaşları He bi
rinci dəfeydi rastlaşırdı.

- Ara! Na olup sana? 
Dursana!.. Dur gedaxl-deye 
Aşot elini irəli uzatdı.

Adurahman onun elin- 
den tutmadı. Özü qalxıb, be- 
lini düzəltdi va Aşota :

• Gedək!- dedi.
Aşot qab-qaşıq olan 

nimçani götürüb, qabağa 
düşdü va Abdurahman da 
onun ardınca həyətə yollan- 
dılar. Həyətə çatanda Abdu
rahman gördü ki, stolun üs- 
tündə samavar qaynayır. 
Deyəsən quzu da kəsilmişdi. 
Çünki, hinin damında təza 
duzlanmış, nisbatən kiçik 
qoyun dərisi də var idi.Ab
durahman avvəl-əwəl özü- 
nü Aşota borclu hesab etdi. 
Sonra fikirləşdi ki, “o da bizə 
gətər, man da ona belə 
yaxşılıqdan dörd da 
fə artığını edarəm.
Borclu qalmaram 
buna!.. Amma, öz 
aramızdır , zalım 
oğlu özünə yaxşı 
şərait qurub. Ba- 
ğı-bağçası, hini- 
damı, hamamı- 
təndirxanası, nə 
bilim, nə, nə... Biz 
isə Göynüyün daşlığında, 
şahərdən betar sıxlıqda qırı- 
lırıq. Bunların məhsulu hara 
, bizimki hara?! Zəhmətimiz 
çox, fayda az! Bunlar heç 
vaxt ağır işə girişmirlər. Elə 
bil hökumət də bunlara da- 
yib dolaşmır. Biz bir it damı 
tikən kimi uçaskovu gəlib, 
durur başımızın üstündə ki, 
səndən imzasız məktub var. 
De görək bu damı tıkmək
u y u r ı  m ı s n ı a ı ı  n a r d a n  “ WtTttt-'

san?! Amma bunlar?.. Hansı 
erməni zəhmət çəkib, kömür 
yandırıb, satar? hansı ermə- 
ni dağdan odun kəsib, atla 
kəndə sürüyər, sonrada 
doğruyıb dəyər-dəyməzinə 
verər?.."

Yenə Abdurahmanı Aşo- 
tun səsi xəyailardan ayırdt:

- Ara , kirvə! Tika kavab 
istayirsan, yoxsa qazan ka- 
vavı?

-Aşot! sənin istədiyin 
mənə də xoşdur!

- Ara, bu lap xoşuma get- 
dı! Bayaq dedım sana çoşqa 
kəsim, Roza qoymadı ki, o, 
musurmandı. Quzu kesdım...

-Sağ ol kirvə! amma la- 
zım deyildi.

- Yoox, nə danışırsan?! 
Səndan ötru lap camış da 
kesardım, ama qorxdum ye- 
mazsan! ha, ha, ha...

Yenə Aşot Abdurahma- 
nın çiyninə bir şapaiaq ilişdi- 
rib şaqqanaq çəkdi. Abdu
rahman fikirlaşdi ki, “arsız 
da adamdı bu Aşot".

İkindi yeməyindən sonra 
Aşotla Abdurahman söhbat 
edə-edə yola çıxdtlar. Aşot 
dedi ki, “gedək kendin başı- 
na hava alaq” . Bu fikiri Ab- 
durrahmanı da bəyəndi və 
onlar Göybulağın ortasmda- 
kı yol iie “kənd başına" doğ- 
ru yollandıiar. Yolda rastlaş- 
dıqlarının hamısı onlara er- 
menicə salam verirdi. Abdu- 
rahmanı en çox maraqlandı- 
ran o oldu ki, onun öz Qudla- 
iı taıiışı da Abdurrahmangilə 
ermənicə salam verdi. Axır- 
da Abdurahman dözmeyib 
Aşotdan soruşdu:

- A kirvel Niya bu kandda 
hamı ermənicə salamlaşır?

- Ermanı kəndidır, pəs 
ona göra...

- Burada ermeni çoxdur, 
yoxsa müsəlman?

- Ermanı kendinda erma- 
ni £oxdur, kirvef heie bizi siz 
kırmasaydınız biz daha çox 
olardıq!

- Biz sı'zj ne vaxt qırmı- 
şıq? Kirve) - deye Abdurah

man mat-meettel qalmış ve- 
ziyyətdə, dayanıb, Aşotun 
üzüne baxdı.

- Biz slzi ne vaxt qırmı- 
çıq?

- Ara, 18-20-ici illerde!.. 
Qayabaşı, Daşbulaq, Göybu- 
laq, Səbətli, hamısı ermanı 
idi. Turklarla Zeyzidliler blr- 
də Göynüklülər gəlıp, qırıp 
tökdular.

- Aşot! sen ne danışır- 
san?! Menim eşitdiyime gö- 
re, eline silah alıb, bütün bu 
dağdibi kəndləri dağa-daşa 
salan siz ermeniler olmusu- 
nuz. Tatevosdan, Andranik- 
den fitva alıb, birinci siz baş- 
lamısınız...

- Ara biz heç vaxt başla- 
mırıq!

- Vallah, kirve! Babamgil 
danışırdılar ki, əgər türk or- 
dusu gəlməsə ermeniler bü- 
tün bu dağdibi kendlerin 
müselman ehalisini qıracaq- 
mış... Sonra da, axı biz sizi 
qırmış olsaydıq sen burada 
ne gezirdin?! Bes sizinkiier

biz adi adamlarıq...
Abdurahman fikirleşdi 

ki, ‘*Aşot da özüne göre az 
aşin duzu deyil. Bir balaca 
berke düşen kJmi sürüşüb 
aradan çıxırM.

Nehayet Aşot mətləbi ya- 
salayıb-pasaiadıqdan sonra 
dedi:

- Daha besdir, gel qayı- 
daq eye! Men göruramısene 
çox içmak yaramtr. Çox 
içanda deyma-duşar olur- 
san!

Yene hemin şapalaq, ye- 
ne hemin şaqqanaq..., artıq 
Abdurahmanın keyfi pozul- 
muşdu. Birde qayıdıb Aşo- 
tun qapısını açmaq istemedi. 
Amma neylemek olardı?!. 
Bir tərəfdən axşam idi, diger 
tərəfdən də qayıdıb getmeye 
ne ad versin - onu bilmirdi...

Abdurahman Aşotun da- 
lınca, kendaşağı yollandı. 
Yol boyu Aşot özü zarafat 
edir, özü də gülürdü. Abdu
rahman ise yalnız qulaq asır, 
lazım geldikde “he", və ya

niye demirlər ki, türk esgəri 
o vaxtlar Qanığın üstünden 
kendir körpü çekib, sizin ar- 
vad uşağı Şireye keçiribier. 
Qıymayıblar ki, qadın-uşaq 
qırılsın. Amma ermeniler ələ 
keçəni süngüden keçiribier. 
Baxmayıbiar ki, bu qadındır 
ya uşaq!

- Men onları bilmiram, 
kirva! Bir onu biliram ki, bu
h e n d a v a r ın  h a m ıs ı  b iz im  d ə - 
d a -b a b a  to rp a q la n m ız  o lu b . 
B iz ç o x  o lm u ş u q . S iz in k ilə r

bizi qırıp, biz az qalmışıq...
• Ay kirvə! Sen lap köhne 

qramafon kimi- ele dediyini 
deyirsen. Özü de bir esasın, 
bir sübutun olmadığı halda!..

- Onlar ne olan şeydi, kir
ve?!

- Onlar odur ki, bura sa
nin dede- baba yurdundursa 
niye adına Göybulaq deyir- 
ler? Hiye bu yer ermenice 
adlanmır? Əsassız danışma- 
ğa qalsa. ele şeyfer deyerem 
ki, mat qalarsan.

-Ne deyarsan, a kirve?
• Deyerem ki, ermeni adı- 

ni da size ruslar verib!
- o neca olur, kirve?
• Ele olur ki, özünüz özü- 

nüze “ hay" deyirsiniz, ruslar 
ise - armenin". Biz de ruslar- 
dan götürüb size “ermeni" 
deyirik.

- Haa!.. Ne olsun ki?!
- O olur ki, buralara mu- 

selmanlıq gelerken müsəl- 
manlığı qebul etmeyen tay- 
falar olub ki, o türk tayfalan 
“ermeniler" adlanib. Onlar 
xaçperestdirler deye onlarin 
adini ruslar götürüb yapışdı- 
nblar size.

- Kirve! men bele şeyleri 
bilmiram. Yaxşı, bes biz er
meni deyilikse neyik?

- Haysiniz!
- Kirve! Bele sözleri Ro- 

zanın yanında danışma! 
Yoxsa o, bizi bu axşam ac 
qoyar. Ara! O işiların biza ne 
daxli? Siyasat siyasat adarh- 
ları uçundur! Sen nan men

“yox" deyirdi. Onlar heyete 
çatıb, gördüler ki, artiq ora- 
da iki kişi oturub çay içirler. 
Onlar Abdurahmanla görü- 
şüb, onu süfrenin başında 
əyləşdirdilər. Dediler ki, “biz 
qonşular sen qonağın başı- 
na yığılmışıq". Bu iş Abdu- 
rahmanı bir az sakitləşdirdi. 
Fikirləşdi ki, daha onu Roza- 
nın qerəzli eyhamları, Aşo- 
tu n  sün'l “ hörmətləri” tə n g ə  
getfrməyacek.

N ə y ə td ə  b a ş q a  q a d ın la r  
da göründü. Deya
san, qonşular öz xa- 
nımları ile gelmişdi- 
ler. Roza onları geti- 
rib Abdurahmanla 
tanış etdi:

-Abdurahman, 
bu xanım menim 
müəllim yoldaşım, 
bu ıse məktəbimizin 
direktoru Murad mü- 
əllimin arvadıdır. Ta- 
nış ol! Bu xanım da 
ma'nim refiqem Nelii- 
dir. - Sonra o, qadın- 

lara müraciatle, yavaşdan: - 
Bu da mənim köhnə nişan- 
lımdır! • dedi ve, çox güman 
ki, evvelden söhbətləri oldu- 
ğuna göre, qadınların üçü de 
güldü. Abdurahman xanım- 
ların ikisi ile de el verib gö~ 
rüşdii. - Men de tanışlığa go
re çox memnunam! - dedi. 
Ve sonra bu “memnun" sö- 
zünün haradan yadına düş- 
düyünü fikirleşdi.

Söhbət esnastnda 
me'lum oldu kl, Murad müel- 
lim ve Mişa dayı Aşotun ya- 
xın qonşularıdır, Susan xa- 
nım Muradın, Nelli ise Mişa- 
nın arvadiarıdır. Bele, qısa 
tanışlıqdan sonra hamı “qo- 
naqlıq" stolunun başına keç- 
di ve məclis getdikce qızış- 
mağa başladı.

Meciisin evvelinde söh- 
bet ve sağfıqlar Azarbaycan 
turkcesi ile, bir az keçdikden 
sonra ermeni, rus, türkcenin 
qarışığı va an nehayet erme
ni dilinde gedirdi. Bayaqki 
danışıqlardan xoflanan Ab
durahman ya az içir, ya da 
ki, her sağlıqdan sonra qe- 
dehi dodağma toxundurub, 
bir damcı da içmeden yere 
qoyurdu. Roza da bir teref- 
den onu dilxor edirdi. Başqa 
iki xanım kimi o da yüngül 
ve qeşeng geyinmişdi. Naz- 
qemzesini bir az da artırmış, 
ele bil ki, öz gözelliyi ile Ab> 
durrahmandan qisas atmağa

çalışırdı. Yazıq Abdurahman
- onu heç adam yenne qoy- 
mayan, artıq meclisin sonla- 
rına yaxın tamamilə ermeni- 
ca danışıb, blr-birinin sağlıq- 
larma arağt su kimt içen, er
meni kişisi ve her kelmesi- 
nin axırında Abdurahmanın 
“ ağrıyan yerine" vurmağa 
çalışan Roza ve onun refiqe- 
lerinin arasında qaimışdı. 
Maselen, Roza deyirdi ki, 
“yesene Abdurahman! ax
sax Sariyadan pis hazırlama- 
mışam ha...", ya da “ musur
man ne bilir ağzının dadı- 
m"... Her defe də xanımlar 
Abdurahmanın “ bostanına 
atılan daşlardan" hezz alır 
ve qaqqıldaşıb gülüşürdülər. 
Hele iş o yere qaldı ki, Roza 
Göybulaqda Sona adında bir 
dul qadının olduğunu dedi 
ve Abdurahmanın onunla 
evlenib burada qalmasını da 
teklif etdi.

Bu teklife qa- 
dınların üçünün 
de ürekden gül- 
mesi Abdurah

man ı o qenaete 
getirdi ki, Sona 
kimdirse ya eybe- 

cerliyi ilemi, ya da 
qocalığt ve ya hansı 
eyibese malik olma- 

sı bunları güldürür.
“ Sona” söhbetinden 

sonra Abdurahmanın bu gün 
ikinci data keyfi möhkam po- 
zuldu. O, öz-özünü danlama- 
ğa başiadı ki, axı niye gelib 
bu itin -qurdun içine dü- 
şüb?!, “bunlar ne cür millet- 
dir?, ya dostiuğu bilinmir ya 
da düşmanliyi’V Nəysə, axır 
ki, Abdurahman üçün üzücü 
olan bu meclis sona yetdi. 
Qonşutar salamatlaşıb get- 
dilər. Aşot əməlli-başlı kef- 
lənmişdi. O, ermenice Abdu- 
rahmana nə isə deyir, onun 
dediyinə Roza e'tiraz edir, 
sonra da Aşot Abdurahmanı 
qucaqlayıb, üzünü-gözünü 
öpürdü...

Abdurahman Rozanın 
xahişi ile Aşotu balkona çı- 
xardı. Aşotısa tekid ile te'ieb 
edirdi ki, “hele kirvesi ile ye- 
yib-içecek". Roza balkonda- 
ki soyuducudan iki litirlik, si- 
fon çıxardı ve ondan üç sta- 
kana tünd moruğu rengde 
maye süzüb, birini Aşota, bi- 
rini Abdurahmana, ibirini de 
özüne götürüb:

-İçin! serindi... - dedi.
Aşot stekanı baştna çə- 

kib, oxaylandi ve Rozadan 
xahiş etdi ki, birini de versin. 
Roza sifonu gatirib onun 
stekanini doidurdu. Aşot bu 
stekani da başına çekdi, 
sonra bir müddet stekani ha- 
vada saxladi ve elinde ste- 
kan ketilden qalxib lenger 
vura-vura çarpayıya yaxinla- 
şıb, üzüquylu yatağa yıxıldı. 
Roza Abdurahmanın üzüna 
baxıb gülümsadi ve dedi:

• Abdurahman sen İye iç- 
mirsen? İçsene!.. Sen yat- 
maq istemirsen?!

- Bu nedi ki? - deye Ab
durahman stekani burnuna 
yaxınlaşdırdı, qoxusundan 
bildi ki, alıbalı likorudur.- li- 
kordur?

- Haa.
- Arağın üstünden fi- 

kor?..
- Qorxma, sane heç ne 

elemez! Sen araq içmedin ki, 
Çek başına!

Abdurahman üreyinde 
ne "olar,oiar" dedi ve ste- 
kandaki likoru son damcısı- 
na kimi içdi. Onun bu hare* 
keti Rozanm çox xoşuna 
geidl ve

Axir ki, teraliyinden 
döndün! • dedi ve elindeki 
stekani o, da başına çekib, 
boş stekani soyuducunun 
üstiine qoydu. Sonra düy- 
meni basib balkonun işığını

söndürdü, gelib Abdurah- 
manın dodaqlarından öpdü.

* Dİ dur, Aşotu. yerine sa- 
kit edek!-dedi.

Abdurahman evvelce 
Rozaya, sonra üzüouyiu çar- 
payıya sarilib xoruldayan 
Aşota baxdi. Daha deyilecek 
bir söz qalmamışdı... O, ita- 
etle ayağa qalxdi va Roza ila 
kömekleşib, Aşotu soyundu- 
rub yatağına uzandırdılar.

-Sen de soyun, çaroayı- 
nin o birin de yat! - deye Ro
za ikinci çarpayını da Abdu
rahmana göstardi, özü isa 
otağa keçdi.

Abdurahman soyunub, 
çarpayısına uzandi ve iireyi- 
nin döyuntüsünün ne vaxt 
dayanacağını gozladi. Heha- 
yat ürek döyüntüleri de keç- 
di. Her şeyi unudub yuxula- 
mağa çalışdı. Ele bil yerine 
qor töküimüşdü. Çalışırdı ki, 
bir terefi üste, terpenmeden 
bir az yatsin, belke yuxulaya 
bile... Mümkün olmurdu.. 
Bir terefden de Aşotun xo- 
rultusu Abdurahmanin lap 
zehlesini tökmuşdü.Durub 
Aşotun yatağına yaxınlaşdı 
Onun çiyninden tutub, silka- 
ledi:

- Aşot! Aşot! Ə, zalım oğ 
iu, qoymazsan bir çimir 
alaq?!. • deye Aşotu oyatma 
ğa çalışsa da heç bir netica 
ala bilmadi. Ele bil çağırdıq 
ca ona daha çox qaz verir 
sen! Xorultu bira-iki artirdi...

- Zahmat çekma, oyan 
maz!..

Abdurahman çevrilende 
Rozanı yanında gördü. Bil 
medi ne desin. Roza:

- Ara niya geimirsan? 
Sen ne tahar kişisan?!. Gal 
buraya, gal-xal - deya Roza 
Abdurahmanin qolundan tu 
tub, otağa tərət çəkdi. Abdu
rahman hipnoza düşmüş ki
mi, itaətlo onun arxasmca 
getdi. Roza onu öz yatağına 
uzandırdı:

- Sakit ol, Abdurahman! 
Yaxşı olacaq! - dedi ve qayr 
dıb otağın qapısını örtdü ve 
cefteni keçirtdi. Sonra, ay- 
ninde olan bir xalatını da so
yunub kanara atan, Rozaya 
baxan Abdurahman öz-özü 
ne fikirleşdi ki,"gör ne fe- 
saddır bu axçi, axır ki, istedi- 
yine nail oldu".

Sahar hava işıqlaşanda 
Roza meslehet gördü ki, Ab
durahman durub, öz yerine 
getsin.

- Roza! Man daha bu ev 
de qala bilmarem! Durub 
heç Aşotu gözlemeden, çt- 
xıb gedeceyem.

- Abdurahman! Sen ne 
danışırsan?! İsteyirsen 
ki,qonşular arasında biabır 
olaq? Yoox Sen heç yera 
getmeyeceksen! Menım xatı- 
rıma!..

Abdurahmanin deyile
cek sözü qalmamışdı ve du
rub, dinmez-söylemez Öz ya 
tağına getdi. Aşot hele de 
xoruldayırdı. Ve, artıq, onun 
xorultusu Abdurahmanin 
heç vecine de deyildi. O, ye
rine giren kimi yuxuladı. 

Abdurahmanı Roza oyat
dı.

- Abduahman! Dur daha 
besdir yatdın!.. - deye neva 
zişle onun üz-gözünü sığal 
ladı ve eyilib öpdü. - Dur, ha 
mamı hazirlamışam, yuyun! 
Aşot da mal-qaranı naxıra 
aprıb. Qayıdar oturub çay- 
çöreyinizi yeyersiniz!

Abdurahman ne ise da
rn ek istedi, amma Roza sol 
eiinin şehadet barmağı ile 
onun dodeqlarının ustiinden 
ehmaica basıb:

* Ssss... - dedi ve yene 
eyilib ele barmaq basdiğı 
yerden öpdü, pıçıltı ile elave 
etdi: - sen bizim kirve qona* 
gımızsaıv!

Şeki. 25.05.2000.
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ycni qəd̂ m qoyan 
Müsmqi gmnü 
münasibətih *ziz- 
fori adsndan 3misi 
&/»$£& r ürakd&n 
fr b r iJ k  c t /ir . o n a  f o -

yaida ən yük&k 
ne 'm t olan can- 
sağlığı, həyalm 
keşməkesli yolla- 
nnda uğurlar arzu- 
f*y*r.

qohumlan 
Onun ömür yollartntn 
daima nuriu uə uğuriu 
olmasıni diiəyirhr. Xü~ 
susi/ə 9misi ff&jti dünt/a- 
/a r  qədər se u d iy i jR a fae /i 
9n semmli t/9 şad günü 
olan doğum günü müna- 
sibətih ürəkdən təbrik 
edir, ona işıqlı gəhcək 
arzulaytrlar.

Cözət aih səa~ 
dətinə qouuşan 
Sahih bəyi və Ö* 
mab xantmı toy- 
/art münasibaiih iş 
t/o/daş/an a? y<*~ 
xm rzfiqəst T*rmr& 
xantm tebrik edir, 
onlara aih xoş- 
bəxtliyinin əbədi 
olmasını arzula- 
yırlar.

Əz/z anamız sizin 60
illUt yubleyiniz münasibətih 
öuladlanmz\ v9 nəuəhriniz 
səmımi q&lbdən tebrik edirhr.

Əzizi/niz Zahid? xanımt uə onun 
gül balası, sonbeşiyı Mirhüseyni od 
günü münasibətih mBabadağ” qəze- 
lirıin kollektivı adtndarı tebrik edərək, 
ona gözəl həyat, sevgi dolu günhr uə 
xoşbəxt gələcək arzulayınq. Həmçi- 
nin onu qohumlan da böyük s3mi~ 
miyyəth təbrik edir, gəhçək plan!a- 
nnın gercəkhşməsini arzulayırlar:

■ S i  ' -

Mstbtat pr. ̂  
y^şS İ̂Miycsa naşriyya^ '
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Ony çox zaman "Miaiar diyi ça* 
(ınrtaf* Bu hörtnat afamatl olmaıqdan 
başQa, hum da onun md ciiltaiarl <yar* 
Şiamtfa yaronan hayrvtln nadoatldlr. 
Ilham Nabi oftiıı Karimov Oovşan Ittn* 
da* Oii bifrcOnda, ya’nl 107M H 
aanlyabrın 10-da Sumqayılda anadan 
olulı. 14 yaşında Ifcan ötOnda tokuıa 
maracı hlaa adito va ftumcıayçtdakt 
Colar Cabbarlı adına modan)yyat aa* 
rayında olan kuraun rahborl Pü» 
ro Rxa Bahmana miıraciat odtb. Ua- 
tad da İlhamın qablliyyati! ofdutunu 
gdrarak# onu kuraa qabııl adibJa- 
ta dadlı yanfyatmo 4 II fcuraa gotdi va 
hamişa da öz üzorlnda maataqil ça* 
tı̂ dı, bHdiMorinl takmillaşdirdl, daha 
çotin nömrotor dyrondl.

İlham Kerimov “Slm-aim" airk 
şou f qrupuna rohborlik odlr. 0, ma-

çrntr, palxafoH laorOba-
nır, qar 
nmdan '‘qtz 
)ar uataaıdır.

Oalm axiartşda olan hham dafa* 
larla T(irktyada, Ruatyada, Oürcä#' 
tanda, Özbaklıtan4af r**pubftkami' 
an müxtalX rayontartnda (̂ aatroüar* 
da olub. Homifo alqiflarta qarşHanan 
mö cüaralar ualaaı Azarbayomda Mu* 
zlya aanollnln daha da infcifafm ar« 
zoiayır. Btz do ona bu xayirxah ama* 
llnda ıığurlar arzu adirlk,

Şohlet Abba*.

Voton
Hor an üroyimdo, bil ocsmmdascn, 
Yerini amram, hardason VoCon! 
Qurbanın oimoğa hazıram hor an, 
Əsason İndi, çün dardasan, Vaton!

Eşqinlo yaşaram, nogmo qoşaram, 
Soni gözdən uzoq qoya bilmirəm. 
Vofən məhəbbətİ no olan şeycü?! 
No vaxfdı içffom doya bıimırəm,

Yanım ocagında, dönüm oda man, 
Külüm torpoğına çökŝ  qctışa;
Valən boyda s e ^ i bu dünyoda man
H&I& görməmtşdm, frw ı ıı ı ıonM|nı«ı
Vətəni sevonlər! Gəlın btrleşək, 
Keçilməz doğ oksq, boşaniz şimşək, 
Düşməni dagloyoq, daş kimi əzək, 
Vətən yağılara deyildir bəzək.

Cahangir Dodaşh. 

Qubarlı ürəyin laylası

Qubanı beşiyə qoyub Qudyalçay 
Yanıqlı bir nəğmə çolır gecələr 
Agkıyan gözünü yuyub Qudyalçoy 
Fikirə, xəyala dalır gecəier.

Uyumur yorolı ürəkdə hasrət, 
Əsməyib qara yei, tufan qopmayıb. 
Namərd hiyiəsindən edirşikayət 
Bir ogul gözİəyib qüwə toplayıb.

Zvvodo ərimiş buzlar qoynoyr,Bos niyə anmir Şoh doğı göron Gorckim sinen üslo yoflı ofnofr, Hor axsaq, seyrakd̂harsoçkjnan.
Xeyü vcodbuğckxkv\arpadan k&jsüvb Dayimxm uyufmur unu, kopoyi Şeytan kailolorin losbeho di/zub Cəhənnəm yondınr motta təsayi.
Qubant beşiyə qoyub Qudyolçay Şırin yuxusundan qokr gecələr Agkyyon gözünü yuyub Qudyalçay

Möhsorb

Rəhmana Məktəbimizın qarştsındaki büstü önündə içinxla oxuduğum şe'r.
Oldün döyuşlardə, ay şəhid bda, Içsmdə hıçqıran goynayin qaids. Vətənə layiqli övjod ömayin,Anana al qanlı köynayin qddı.
Man səno dərsvevcfcı\ValansaMfircirn Man sceqiibcnverdrn Vətenə,san can. Qorxdunmu säe öbə, mən də ofarəm 
Mənhn yeriməmi öldün, bakscan?
Düşdü cavan ömrvn dumana, çənə, Faləyin işinə mat qabram mən.Bir vaxf Vətən dərsi veri rdim sənə İndi heykəiindəp dors ahram mən.

B ə x tiy a r Ərşad

A lla h  N h M I  « l« s tn (
Rəhman Məmmədzadə a iləs l ilə  b irlikdə  yaxın qohum ları Həvva, Məlahət, Sevinc və Ədalət xanıma, Şamilə, Ələssər, Ələkbər, Nərgizə, Pərizada və Aişəyə ezizJəri Məmmədvəli MƏMMƏDOVun
vəfatından kədərlənd iy in i b ild ir ir  və dərin  hüznla onun doğmalarına 
və yaxınlarına b a ş  sağlığı verir.

Qərinə Balayeva, Gülbahar Əiiyeva A B u -n u n  p ro re k to ru  

Q ə d i r o v  S ə d r ə d d in ə  a n a s ı  Emina xanımın
v ə fa tın d a n  kədərləndildarini b ild irir  v a  d ə r in  hüzn tə  baş s a ğ lığ ı veririər.

Bəşirovlar aiiəsi və həyat yo idaşı Məharrəmova Solmaz Məhərrəmova Nizamiyə əmisinin
vəfatından kədarlənd ik lərin i b lld ir ir. Dərin hüznla baş sağlığı verir.
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