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fliia irtılıı

azərbaycanlıların soy
qınmı günüdür. Xalqımız
ötən əsrin ikin ci
onilliyində erməni
cəlladlarının
soydaşlanmıza qarşı
törətdiM əri qanh
faciələri heç zaman /k
unutmayacaq. B ir
J i
dahabelə
/M m
faciələrlə
üz/əşməmək
üçün tarixin J
dərslərindən
A
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Həftəlik lctimai-siyasl və hüquqi qəzet N° 44-45 (050-051) 31 mart-06 aprel 2002-ci il

qiyməti 1000 manat

götürm əliyik!

M

U N LADENIN
QARDAŞI
ETİRAZ EDİR
ənim zavallı millətim, tarix-boyu dəfələrlə yadellilər tərəfindən yağmalandın, dəfələrlə genosidə məruz
qaldın. Qırıldın, söyüldün. döyüldün, sürgün edildin. Yenə də səni tarixin səhifələrindən silə bilmədilər. Bir o tek olan tanrı şahiddir ki, sənin başına gətirilən o
dəhşətli faciələr hansı millətin
başına gətirilsə idi, o miliətdə yaşamaq eşqi çoxdan sönərdi. Sən
də sörimədin. Sönmədin, ona

M

gö rə ki, sə n in sə n q a rşın d a böy ü k m ə n ə v i b o rç u n v a rd ı.
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AMERIKA ƏSGƏRININ OLUM

O rd u m u z d a

SƏBƏBLƏRİ ARAŞDIRILIR
ABŞ Müdafiə Naziri
Əfqanistanda döyüşlərin birinci günlərində öldürülmüş Amerika əsgərinin ölüm səbəblərini araşdırmaqla məşğuldur.

Əziz oxucu Babadağ qe
zetinin son nömrələrində silsilə yazılarla sizə təqdim olunan “Hayatın Girdabı. qadın
qui bazan” araşdırma vazıları yenə sizin xahişinizlə sizlərin görüşünə gəlir. Yazıda
“Qadın qul bazan” anlammın
tez-tez müQİIif tərəfindən tək-

rar olunması vaşadığımız
dəb-dəbəli cəmiwətin qirdabına düşmüş aqrılı -acılı həvat sürən biçarə Qadınlarımtza göstərilən belə rəftar əsas
götürülüb olduöu kimi sizə
təqdim olunur. Qxu və düşün. Oxuvaq və düşünək.
Redaktor.

g ir d a b ı q a d ın
q u l b a z a rı
>4»

— v. n

Daim xalqımızın maariflənməsini, demokratik prinsipler üzərində qurulmıış Azeıbäycanımtzda fnsan hüqüqlarının müdafiəsini, ölkəmlzin informasiya btökadasından
azad olunmast və informasiya müharibasində qalib gəlmesini xalqımızın haqg səsini dunya ictimaiyyetinə çatdırmasına işğa! ölunmuş
torpaqlarımızın azackolması və vetənpərvərlik ruhunun yüksaldilməsi
ve sairə yolunda mübarize aparmağı qarşısına məqsəd qoyan“Babadağ* qezetinin işıq üzü görməsiriiri 7 tli tamam olur. Dağ yüqarlı
Azərbaycammızm yüksəlişi naminə-devizi altında 1995-ci iWən fəaliyyete başlayan ictimai siyasi hü*
quql olan “Babadağ” qezeti öz pftnsiplerinə sadiq ‘qaldığr iiçün dəfəlerle haqsız təzyjqlərə
meruz qalmışdır. Bütun bıı çətinliklərd baxmayaraq öz oxucusüna arxaianan qezetlmiz etjbarım
oxucularının qarşısında Itfrmamayə çalışmışdır. Düza-düz eyriyəəyri kimi qiymet veren qezetimjz
yaşadığımız cəmiyyətdə baş verən
hadisələrin dolğun tehrif olunmamış şəkildə oxucusuna çatdırmağa
çalışmışdır. Bəlke də buna görə bu
qezetin fealiyyəti yoiunda ınaneəye çevriiən qara qüvveler orwn
ezemətli adı altında yqx Olmuşlar.
Əziz oxucular bundan sonra
bütürv “Babadağ” çılar çalışacaqlar
ki, qazahcjiğı etiban <Jaİm qoruyub
saxlasm v» yaşatsın.

Bu gün/ərdə “N ” sayh
hərbi hissədə olduq. Burada
nizam -intizam , sə/iqə-sahman, təm izlik ilk baxtşdan
diqqəti cə/b edir. Tə'Um keçən əsgəriərin sağ/am, idmançı görkəmi, yüksəkruhu
insanda haqh fərəh doğurur.
cy

seh.9

■

BHəcəri
bələdiyyəsin/n
fəaliyyəti. Reallıq və
ya böhtan.

■

RespubHka
Döv/ət Yo/ P olisinirı
əm əkdaşlan aras/nda
re ke tçlllk

■

Qubada te/efon
şəbəkəsinin fəaliyyəti
n iyə yantm az
haldadır?

^Babadağ
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AZƏRBAYCAN DÖVLƏTİNİN GƏLƏCƏK MÜQƏDDƏRATI
AZƏRBAYCAN XALQININ ÖZ ƏLİNDƏ OLMALIDIR
Ə w ə ll ötən sayımızda
Bunun nəticəsində turk-soylu xalqların dini-m illi zəmində sıxışdınlması başlandı ve soydaşlanmız doğma yurd-yuvalarında ikinci
derecəli arzuedilməz, etibarsız insanlar hesab edildi. Düzdür, XIX
esr Qafqazda yerli türk əsilli xalqlann istilaçı rus imperiyasına qarşt mübarize, dövrü kimi tarixə düşmüşdür, (akin
bu mübarizə heç də bərabər qüwələrin mübarizəsi olmamışdır. Belə ki, bir tərəfdən tepedendımağadək silahlanmış, kifayət qedər nizami rus
qoşunu ordusu ve digər terəfdən adi ov tüfenglerine belə böyök ehtiyac duyan, bəzen bjri digerini başa düşməyən, daxili çəkişmələrə varan,
qarşısma böyök siyasl meqsəd qoymayan, meqsədi yalnız öz yurd-yuvalarının müdafiesi olan və
buna göre de perakende, ayh-ayrı dəstələr halında vuruşan, igid, döyöşkən Qafqaz turWəri.
Sözsüz ki, burada, həmin məqamda, Qafqazda vahid dövlətin
olmaması, pərakəndəlik, daxili çəkişmələr öz nəticəsini verməyə
bilməzdi. Qafqazın müqavimətini
qurmaq üçün erməni kartı həmin
dovrdə rus imperiyasımn kanna
gəldi. Məhz erməni kartından və
digər separatçı qüwələrdən, eləcə də sadəlövh kütlələrln inamından istifadə etməklə rus imperiyası XIX əsrdə Qafqazı özündə saxlaya bildi və burada müsəlman
türklərinə divan tutuldu. Lakin rus
imperiyası əsas məqsədlərə çata
bilmədi, Osmanlı imperiyasının işğ alı v ə İstanb ulu n rus ordusu tə rə -

findən tutulmasına möyəssər ol-

madı. Burada
Qafqaz türidərinin
müqavimət və
mübarizələrinin
rolu danılmazdır.
Bu müqavimət ve
mübarizə isə
haqlı olaraq səngimək bilm irdi. Bu
isə digər amilləriə birgə rus imperiyasının gücünə öz əks-təsirini
göstərmeyə bilməzdi və qanunauyğun olaraq XX əsrin əwəllərində rus imperiyasında iqtisadi-siyasi böhranın kəskinləşməsi baş
verdi. Ve 1917-1918-ci illərdə Çar
Rusiyasının süqutu ilə nəticələndi.
Bolşevik Rusiyanın yaranması ilə
yanaşı bir çox millətlər də öz milli

dövlətlərini qurmaq imkanı əldə
etdiler. O cümlədən Qafqazda
Azerbaycan Cümhuriyyəti yaradıldı. Lakin Qafqazda türkçülüyün
vüset almasından qorxan qüwələr, ilk önce Rusiya, Azerbaycan
Cümhuriyyetini
körpe ikən boğa
bildilər, əvəzinde bolşevik Rusiyasının birbaşa müdaxiləsi
ile Qafqazda
Azərbaycan,
Gürcüstan bolşevik dövlətləri,
tarixi torpaqlanmızda isə qondarma Ermənistan Respublikası yaradıldı.
Qafqazda ən
böyük zərbə əslində Azərbaycana dəymiş oldu. Bunu da azərbaycanlıların türk əsilli olmaları ve
dini mənsubiyyətləri (isiama mənsubluqları) ilə və Qafqazda həmişə rus-türk maraqlanının toqquşması ilə izah etmək olar. Bəlkə də
bu səbəbdən də istər 1917-ci, istərsə də 1920-ci illərdə Rusiya tərəfindən yaradılmış Azərbaycan
Respublıkasında real hakim iyyətı
qeyrf milfetlərin nü m ayən dələri,
şaumyanlar, kirovlar həyata keçi-

s ə k d ə s tə k lə n m iş , b iz a z ə rb a y c a n lıla r is e ö z to rp a q la rım ız d a

yenə də ikinci sort (növ) qismin-

de yaşamağa məcbur qalmışıq.
Bu bizim Rusiya ile münasibetlerim izin tarixi menzeresidir.
O ki qaldı bu günümüzə, hal-hazırkı durumumuza görə müstəq illiyim izi şübhə aitına alan ve
Azərbaycanın xoş gələcəyinin
Rusiya ile bağlı olduğunu iddia
edenlere cavab olaraq tarixe nəzer salmağı tövsiye ederdim.
Yeni Qarabağ və diger torpaqlarımız rus-çar-sovet imperiya siyasətinin bir nəticəsi kimi əlimizden alınıb (işğal edilib) və bu
torpaqların yeniden Rusiyanın
kömeyi ilə Azərbaycana qaytarılmasına inanmaq sadəlövhlük
olardı. Düzdür, hal-hazırda bezi
melumatlara göre 2 milyondan
artıq soydaşımız Rusiyada yaşayıb-işləyirlər ve ailələrini dolandırıriar. Lakin unutmayaq ki, Ru
siya üçün azerbaycanlı mütəxəssislərin, iş adamlarının imkanları, bacarıqları, işgüzarlıqları
Azərbaycandan az ehemiyyetli
deyil. Ve bir de Rusiyada soydaşlarım.ızın yaşayıb-yaratması
(onlara çox böyük hörmetim
var). heç de Azerbaycanın (hansı formada olur-olsun) Rusiyaya
birləşdirilm esine heç bir əsas
verməyir (belə olsaydı, gərək
Ç in v ə b a ş q a d ö v lə tlə r ço xd a n

ÄBŞ kimi dövl&tin torkibine daxtı
olardı).
•t

YENİ İŞ YERLƏRİ

Martin 26-da Mllli TəWükesizlik Nazirliyinirv keçirdiyi emeliyyat
nəticəsındə deləduziuqia məşğul
olan Kazım Əhmədov ve Akif
Məmmədov Hacıqabul rayon sakini Həmidxan Mürvetovdän hədəqorxu yolu tie pul teleb edərkən
yaxalanıblar.
Müəyyən edilib ki, özönü MTN
əmekdaşı kimi qələmə verərək kriminal araşdırmalar aparan Kazım
Əhmədov Akif Memmədovla cinayət əlaqəsinə girerek, N. -Muradovu ailə üzvlerinin oğurlanması,
mənzilinin yandırılması, elece de
soyuq silahla oldürülməsi ilə hədeleyerek, ayrı-ayrı vaxtlarda boyük məbleğde pulunu menimseytbler.
K. Əhmədovun idare etdiyi
“mersedes” markalı avtomobilə
baxış zamanı oradan müxtəiif şir. ketlere aid möhur və blanklar, yer
li ve xarici ölkə vətəndaşlarına
m e^us senedler, saxta vesiqeler
-tapılıb.
Nəticede toplanılmış material'
lar Respublika Prokurorluğuna
gonderilib, faktla bağiı clnayət İşi
qaldınjtb.

rirdilər. Ve yaddan çıxarmayaq ki,
hemin dövrde Rusiya (Lenin)
münasibətleri kəskinleşdirmemek
üçün ən əsası sovet dövleti güclənənedek vaxt qazanmaq məqsədilə Azərbaycan, gürcü ve ermeni xalqlarını da qardaş xalqiar
elan etdi ve her üç respublikanı
Zaqafqaziya Federasiyasında
birləşdirdi. Lakin bu Leninin növbəti gedişinden başqa bir şey deyildi. Bunu, sonrakı gedişat, xalqımızın başına gətirilən bəlalar,
torpaqlarımızın ermənilərə peşkəş edilməsi, neft Bakısının ruslaşdırılması, erməniləşdirilməsi,
yəni Bakıda digər millətlərə mənsub əhalinin kütləvi yerləşdirilməsi ilə yerli, azerbaycanlı əhalinin
sığışdırılması ve Bakıda azərilərin ve diger türksoylu ehalinin faizinin aşağı düşməsi bir daha sübut edir (bu bizim Rusiya ile münasibətlərimizin tarixi mənzərəsi).
Fəqet, sonrakı sovet illərində
Azerbaycan xalqı, diger Qafqaz
türkleri kimi daima sıxışdırılmışdır, burada esas zerbe obyekti
türksoylu, türkdilli azerbaycaniılar olmuşlar. Həmişə də ermeni
separatizmi, erməni terrorizm i
paytaxt - Moskva tə rə fin d ə n yü k-
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FƏLƏSTINLIQIZ OZUNU

VO 2 N Ə F Ə R
YƏHUDİNİ ÖLDÜRDÜ
2 srail qoşunlannın hücumunun
■ davam etdiyi bir vaxtda 16 yaşlı
I fələstinli qız özünü Qərbi Qüdsun super marketlerinden birtndə
partlatmışdır. Nəticədə 2 nefer mülki yehudi ölmüş, 20 nefer yaralanmışdır.
ABŞ Dövlet katibi Kolin Pauell
bu kimi terror aktlarını pisləmiş və
Yasir Ərafatdan döyüşçülerinin bele aksiyalara son qoymasını tələb
etmişdir. O, hemçinin bildirib ki, İsrail naziri Şaron da gerek Ramallaha hücuma keçməzdən əwel “bu
hücumun neticələrini yaxşıca ölçüb-biçəydi". ABŞ katibinin sözlərinə görə, Şaron bildirib ki, onlar qətiyyən Ərafatı tutmaq ve ya mehv
/şsfz/ərm m əşğulluğuna
köm ək
m əqsədi/ə
Ə m ək və Ə halinin Sosia/
M üdafiəsi N aziriiyi tərətindan y e n i iş yerlərinin - təsərrüfat və m üəssisə/ərin
yaradılm ası davam etdiri!ir. B u gün/ərdə daha b ir
m üəssisə - Bakın/n Sabunçu rayon əm ək və m əşğu/lu q m ərkəzi nəzdində “B il-

g ə h ” çö rək və m akaron
m ə’m ulatı s exi istifadəyə
verilm işdir. M üəssisədə
qəsəbənin 10 n əfər işsiz
sakini m ünasib iş/ə tə'm /n
o/unub. Onların 8 -i qadmdır. Burada h ə r iş növbəsində b ir tona yaxm keyfiyyətti, m üxtəlif çeşid li çörək
və m akaron m ə’m ulatı istehsal o/unacaq.

etmek flkrində olmayacaqlar.
BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında çıxış eden baş katib Kofi Anan Ise Felestin rehberliyinin ha
kim iyyətdən uzaqlaşdırılmasının zeruritiyi
haqqında gezən söhbətlərə rəğmən bildirib
ki, Fələstin Muxtariyyatı rəhbərliyinin dəylşilməsi ilə heç də bıı
bölgede dinclik və
əmin-amanlıq berqerar olmayacaq.

^T B abadağ
—

Soyqırmı qurbanlarına ithaf edirəm

Həzi
Zeynallı

ənim zavallı millətim,
tarix boyu dəfələrlə
yadellilər tərəfindən
yağmalandın, dəfələrlə genosidə məruz qaldın. Qırıldın,
söyüldün, döyüldün, sürgün
edildin. Yenə də səni tarixin
səhifələrindən silə bilmədifər.
Bir o tək olan tanrı şahiddir ki,
sənin başına gətirilən o dəhşətli faciələr hansı millətin başına gətirilsə idi, o millətdə
waşamaq eşqi çoxdan sönərdi. Sənsə sönmədin. Sönmədin, ona görə ki, sənin sən
qarşında böyük m ənəvi borcun vardı. Bu bore babalarımızdan sənə m iras qalm ış zaman-zaman itird iy in torpaqların q a y ta rılıb b irlə ş d irilm ə k
borcudu.
Sən hələ də bu borcu verə
bilməmisən. Haqsızlıqları görüb çığırıb-bağırmaq istəsən
də səşinə səs verən olmamış,
əksinə, haqsızların səsinə səs
veritmiş, onlara himayədarlar
tapılm ışdır. Məhz 1918-ci il
Mart qırğını və onun təhlili
bunlara bariz sübutdur.

M
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1723-cö il sentyabrın 3-də I Pyotr
Peterburqda tentene ile Bakının alınmasını bayram etdi.
Həİə o vaxtdan da
Bakıya və onun ətrafına xaçpərəstləri
köçürməyə başladıİar. Bundan sonra
erməni katalikosları

torpaqlan hesabına “Böyük Ermənistan” yaratmaq istediler. 1890-cı iləTlfllsdə Daşnaqsütün partiyasınt yarat
maq ilə aktivfəallyyete başladılar. Beləliklə, Rusiyanın siyasi ve hərbi dəstəyi nəticəsində XX esrde eramızda
misli görünmeyen facielerin başianğıcı
qoyuldu.
(1905-1907,19181920,1947-1952 və 1988-ci illerdən
sonra bu faciəli qırğınlar arasında en
böyüyü 1918-ci ilin maıtında oldu.

Şuşa, Xankəndi, Xocalı« Əsgəran, Xocavənd« Ağdə
İşğal tarixi: I988-I994-cü illə r, sahəsi 4400 kv. km.
Laçın-17 may 1992-ci il- sahəsi 1835 kv. kro.
Kəlbəcər-3-4 aprel 1993 -cü i1-1936 kv. km.
Ağdam-23 iyul 1993-cu iI-1094 kv. km.
Cəbrayıl-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.
Zəngilan-30 oktyabr 1993-cü ü-707 kv. km.

tez-tez Pyotrun sarayında
görunməyə başladı. Tezliklə
ise I Pyotr belə bir göstəriş
verdi: “Erməniləri Gilan, Mazandaran, Dərbənd, Bakı və
başqa yerlərdə yerləşdirməyə çalışın. Bu bölgələrdə yerli əhalini isə imkan düşdükcə sfxışdınb çıxann". Tarixə
“Pyotrun vəsiyyəti” adı ilə
daxil olan “Rus siyasəti”nin
başianması neinki 1918-ci
ilin Mart qırğınına gedən yolun başlanğıcı, hətta Azərbaycanın bugünkü fəciəsinin bünövrəsi oldu. Pyotrun
ölümündən sonra vəsiyətləri
dövlət siyasətine çevrildi. O
vaxt örtnenU erin n ə dö vletij

susayanları
başçı təyin etmişdi. Qırğın
ə rə fə s in d ə
Bakıda 20mindən çox
ermeni hərbi
b irlə şm ə lə ri
var idi ki, çar
ordusu Qaf-

B es bu qırğını tö rə tm ə kd ə m eqs&d n&
Idi? Bu m illi q ısasç ılıq idi, yoxsa s iy a 
si m əq s əd ? O va x t xalqın arasın d a
böyük hörmət q a z a n m ış “Müsavaf’

q a z d a n çə kile n d ə bütOn
s ila h lə v a z im a tı
o n la ra
vorH m \şd\. E rm ə n ilə r q ırğ ın a ə w ə fc ə d a n bstzır idll&r, e w o /te r
bfr-ikf d e fe c ə h d e ts e /e r d e b a ş tu tm am ışdr. B u d e fe isə toqquşm anrn b a ş lan m a sı üçün b ə h a n ə H .Z T a ğ ıy e v in

partiyasının nüfuzunu öldürmək, xalqın milli ruhunu sondürmek hələ de
milli zəmində idi ki, bunu da erməniler məqsədyönlü plan şəkllndə həyata
keçirirdilər. Bolşeviklərə Bakı və onun
nefti lazım idi. Məqsəd qırğın törətmek yox, neft əldə etmek idi. Bundan
da ermənilər Öz xeyirlerine istifadə etdilər. Çünki Rusiyada bolşeviklərin
Azərbaycan siyaseti Şaumyanın vasitəsilə ermənilərin əli ilə həyata keçiri-

oğlu Məhemmedin cənazəsinrn gəmiLenkərandan B akıya gəlişini təşkil
eden hərbiçilər oldu. Eımeniler şayiə
yaydılar ki, bu zabitlər Muğandakı
Matakan bağını dağıtmaq üçün göstəriş alıblar. Şehərin müxtelif yerlərində
mitinqlər teşkil olundu ve hemin hərbiçilerin tərksilah olunması tələb olun
du. Martin 30-da döyüş başlandı və
minlərlə soydaşlanmız qanına qəltan
olundu. Onu da qeyd etmək lazımdır

_____

nə də yeri-yurdu yox icjL H a 
m m dö vrierde Q a fq a z a kö ç m e k işt©y ə n e rm ə n ile r ö z dövfetini yaratm a q
üçün pa yta xt yerini s e ç m ə k isteyirdi-

lər. Belə şərait Şimali Azərbaycanın
çar Rusiyası tərəfindən tam işğalından sonra 1928-ci ildə yarandı. Belə
ki, həmin müqavilədə “Tebə alış-verişi”ilə bağlı müddəa vardır. Bu da ermənilərin İrandan köçürülməsi üçün
nəzərdə tutulmuşdur. Beləlikle, ilk köç
Naxçıvana və Qarabağa başlandı.
Tezliklə, İrandan 40 min, Turkiyəden
isə 84 min erməni Şimali Azərbaycan
torpaqlanna köçürüldü. Bundan sonra
ise ermeniler Türkiyə və Azerbaycan

P
ABŞ Müdafiə Naztri Əfqanistanda döyüşlərin bifinci günlərində
öldürülmüş Amerlka esgərinin ölüm
səbeblərini araşdırmaqld meşğuldur.
Ə w əllər bele hesab edilirdi ki,

də

ki, bu qırğın təkcə Bakıda yox, Azərbaycanımızın bir çox bölgələrində olmuşdur, o cümlədən Şamaxı və Qubada heyata keçirilən qırğıntar erməni vəhşiliyine bariz nümunedir. Xalqımızın milli hissləıini boğa bilmədıtər.
Əksinə ermənilərə, bolşeviWərə n'rfrət
hissi birə-on artdı. Mart faciesi siyasi
partiyalar arasında xatqın milH şuu^
runda müstəqü dövlətçiük ideyasını
güdendirdL Azerbaycan mitti haklmiyyəti mart ayının 31-ni matəm günu
k\mi qeyd etmişdir. 1918-ci i\ avqustun 31-de Ə\eM>er bəy Xasmemmed o vu n sedrtlyt t e fösrqəladə tə h q iq a t

komtssiyası yarädrtcSı. ToossQI Ki, 2B
A p ro l işğeJı b u işi a x ıra çatdım uağa
Im t c a n v & r m & d i. M & t u m
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qırğ ın ta r b lz ə v ə tə n d a ş m üharib & si k i
m i ta n ıd ılm a ğ a çatışıldı. A m m a te e s sü flər olsun ki, m üstəq illiyim iz əld ə
edildikdən sonra yene yenl-yert* fa -

ciələrlə üzləşməli olduq. Bunu acı da
olsa qeyd etmeliyik ki, bizim laqeydliyimizdən, unutqanlığımızdan xəber
verirdi. Hətta Xocalı faciəsini belə
dünya ictimaiyyetinə lazımi səviyyədə çatdıra bilmivik. Bu il hər bir ailədə,
tehsil ocağında, ali mektəblərde-her
yerdə təbliğ olunmalı, şüurfara həkk
edilməlidir.

BIN LADENIN
QARDAŞI
ETİRAZ EDİR

Şfmali Korlina ştatından olan Stenli
Harrimon martin 2-de ^ƏI-Qaide”
təşkilatının döyüşçüleri ile silahlı
toqquşmada öldörülüb. Ancaq Əfqanistanda olan Amerika qoşunlarmın
kömandanı general Tomml Frenks
bildirib ki, mesele araşdırılmalıdır.

AMERIKA 9S6MININ OLUM
SƏBƏBIƏRİ ARAŞDKIUR
"Bele kl, ola bllsin, Stenll Hafrimon
Özünun şəhvi ucbatından Öldürülüb’*.
ölən hərbçinin dul qadını Şeyla
. Harrimon ise deyib ki, onun erl

BUNU UNUTMAQ
0LMAZ!

tlrdi. Bakı Sovetinin
sedri Şaumyan Qafqaz və Qərbl Ermənistan üzre fövqəladə komlssar təyln edildi. O,
ise Bakıda “Qızıl ordu"
hissəleri adı ilə ermeni herbi birləşmələri
yaratmış, onlara Amazasp, Qazarov, Lalayan kimi türk qanına

ohsuz da “Amerikariın azadtığı və
təhiukəsizllyi üçün həlak olub. Ona
görə də bütün hallarda o əsl qəhrəmandır",

y

Bütün dünyanın axtardığı bir nömrəlı tərrorçu
Hüsamə ben Ladenin qardaşt ötən gün Ey- Bİ-Sİ
telekompaniyasına verdiyi müsahibədə bildirib ki,
bir nəfərə gorə bütün ailəni ittiham etmək olmaz.
ri yolunu azıbsa.bunun uçün bötıın aileni ittiham
Abdulla ben Laden deyib ki, onlann ailəsi 11
sentyabr terror aktını ve bu aktın mehz Hüsame etmek olmaz”.
İsrail ordusunun Remallah şeherindeki Ərafatərəfinden heyata keçrilmesini eşidende dehşetə
gelibler. “Çox ağır vaxtlar yaşadıq ve biz de özü- fctın qərargahını tutmasından sonra bu vaxta qeder
müzü qurban hesab edirik” deyən 35 yaşlı qardaş biri-biri ile düşmənçilk edən Fəiəstin quruplan döbildirib ki, meşhur qardaşı ilə ataları bir olsa da nen artıq “ömumi duşmene" qarşı vuaışmaq öçön
demek olar ki, onu tanımır ve yalnız bir dəfə, özü birləşməyi qerara alıblar. Fələstin Azadtıq Xalq
de 80-cı illerin ortalannda görüşüblər və aile artıq Cebhəsi bildirib ki, bundan sonra her bir israitti
çoxdandır ki, Hüsamə ile əlaqə saxlamır. MBizim harda olmasmdan asili olmayaraq, qisas obyektiböyuk aiiəmiz var. Əger bu ailənin üzvlerinden bi- ne çevriləcek.
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•fW ni h ty il rnom
tNMQA !§!)tfwırıb Hta*b tdlrtm kl,
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IW tf fw M yyü klmı ionTM liffnı}ı
ınatna çox bOyOk tıflmek tdlr,
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iyasıdır
* Bahar xanım Bahar
Muradova oimamışdan qabaq yəqin ki, bapbalaca
bir qız Idi, hardasa böyüyürdü, bir az dəcəl Idlmi,
ya sakit idimi? Bax o
uşaqlıq, gənclik illərini neca xatırlayırsınız?
- Sözün düzü, bu, mənim
kedərlə xatırladığım illərdir.
jOna görə ki, man Füzuli şəhərinda dünyaya göz açmışam, indi isə o torpaqlar
düşmən tapdağmdadır.

M

erıim uşaqiığım da başqaian ktmi keçib, ye'ni dəcəlli-

__ytm! də olub, sakitliyim de.
Amma daha çox decəi oimuşam.
Qayğısız böyüyürdüm. hər şeyin
qarşıda oiduğunu, her şeytn yaxşısıntn mənı gözfədiyini düşünürdürn.
Umumiyyətiə, bır çəhrayt rengdə görürdüm həyatı. Amma böyüdükcə
gönJOm w. heyat heç d© çehrayt
w ıgcten ibarət deyij, butün rangier
var burada V ə daha çox boz, qara

rengiər çox zamah üstünluk təşkil
edir. Bu boz, qara rənglərdən də bizim payımıza çox düşdü. Mən o
uşaqlığımı xatıriayarkən evimizi xatırtıyıram, evi xatırtayarkən Füzulini,
o gözəl Qarabağ böigəsini xatıriayıram və təbii ki, o bir kədər hissi doğurur məndə.
Men sade b ir zəhmətkeş aitesinde böyOmüşəm. Çoxuşaqlı atlə idi. 7
bacı, 3 qardaş idik.
- Bahar xanım , siz danışırsım z,
flJdr veririəm və m ənə etə gəlir kl,
ye m y etm ə fik çağın ızd a çox rom antik oim usunuz...

- Elədir, atamtn şexsi nömunəsi
hemrşe menim gözömun qarşısındad»r. Tebii ki, hər b ir uşaq kirni mənə
efə gərlirdi ki, mənim atamdan bilikti, qabiliyyədi, dünyagörüşü geniş və
gözəl insan yoxdur. Bütun ömrüm
boyu da bu, mənim üçun bele qalacaq. İnsanın beyninin, şüurunun saf,
təmiz səhifələrinə yazılaniar hemişə
qaJır.
Menim atam sadə zəhmət adamı
oimaqdan əw el b ir musiqiçi icfi. On*

Həmsöhbətim Yeni
Azərbaycan Partiyası
icra katibinin
müavini Bahar
xanım Muradovadır.
da Allah vergisi var idi, çox gözel s@~
si var idi. Adı Əvez icfi atamın. Qarabağda onu aşıq Əvez kimi tamyırdılar. Xanendə idi. muğam ustası İdl.
Aitenin özOnde onun romantlzml,
heyata özünemexsus, orjinal münasibeti bizim hamımıza te 'sfr etmlşdi.
Bəlkə de o uşaq romantikliyi senetçi
aiiesinde doğulmaqdan irəli gəlirdi.
- Atanın səsl qızına keçməylb?
Yeri gəiəndə b ir zümzümə edirslninzm l?
- Mene ele gəlir ki, zümüzümeni
səsi olan da, olmayan da edir. Zümzüme insanın ehvalınm hans.ısa vəziyyətilə bağlıdır: kədərli anında da
z ü m z ü m e ede b ilə r s ə n , s e v in c li
anında dä.

dırt

- B a h a r x a n ım a s tro lo g iy a y a
in a n trm ı, u ld u z fa lın a , b ü rc lə rə

m unasfbəti necədir?
- Men romantik rııhda böyüsəmde, reallığa hemişe üstüniük vermişam. Mendə bəlkə reailıq romantizmden üstünlük təşkil edibdir. Bəlke de bu bizim o vaxt sovet həyat
tərzindən irəli gəlirdi ki, ilkin olaraq
formalaşmağımız belə şeyleri qadağan edirdi. Bunlar təbliğ olunmurdu
və biz her şeyə materialist nöqteyinəzərden baxırdıq. Bəlkə də bu öz
rolunu oynayıbdır, amma men hesab
edirəm insantn özünün təbiətindən,
şəxsi xüsusiyyətlərindən, keyfiyyətlərindən də çox şey asılıdır. Man da
ha çöx reallıqlan qiymetlendirirem
ve ona əsasən fəaliyyət göstərən
adamam. Ətametiari sınamamağa
üstünlük verirem həmişə və özünetəlqindən kənaram.
- İliniz, bürcünüz hansıdır?
- İlim Pələng >11, bürcüm Balıq
bürcüdür.
- Bahar xanımın sonrakı həyatı, təhsil lllə ri? ..
- Sözsüz ki, romantik uşaq dovrünün romantik da arzulan var idi. tlk

Həm zəyev Əlihevdər ƏH oä!u 1957-c/ il avqust avmda A s■
tara ravonunun M ild kəndində
anadan olm uşdur. A !i təh sllll
mütəxəssisdir. Rus diH və ədəb/yyatı fən/ərindən kurs kecm/sdir. Ə w ə lla r M iki kəndində orta
məktəbdə sırav/ m üəllim ardıcıl
24 // işləmişdfr. Astara PedaaoH
TexnSkumunda əsas müəlllm və
sonra texnikumda şö 'bə m üdiri
/şJəm/şd/r. Hal-hazırda YAP As
tara ravon təşldlatmın sədridfr\
Ailəlldfr 3 övladı vardır.

W y n w d i • iq lkia r p irU y ıırftd «
• i n poatlarttan bfrini tulıiftunux.
I İ 2M , pwltyams Q u rlw döştn
v»stt»n(
ym im yeOrt MHrml?
* Möny
kl, blz 6 t ıvıo’ fluKyyettfvılzl Iszımınc*
ediHk v ı
bu ifin şeraflnl d# duyuruq. Biz #n
aiJ bu mö'nuUyyşti (hfk ad&mk bu
Işl daha arttq Inamla aparmağa çaftştnq. Ammı ©
nö d tn o ıd ı
doftrulduruq, ya’qln ki, rtüticöni q(y*
matlandlrmak kanardan müşahid#
edanlar Dçön daha asandır Lakln
pro f t in özQnü qiymatlandirarak,
men deyirem ki, Yeni Azarbaycan
Partlyası, dojrudan da, ÖJke heyatına te 'sir gösttrə bilecek bir
tidara malikdlr.
- Slztn M he hanaıdır?
- Biz burda blr vahtd canif or*
qanizmlk, ya‘nl partiya heyattntn bötön sahaiartna dair işter
burda heyata keçlrillr. Amma
sözsüz kl. burda da bir
şarti bölgö var. Menim
sahəm esasən parti*
yanın ictimai elaqe>
lerl( qadınlar ve
gənclarlə iş, eynl
zamanda humanitar məsaiəiərdir.
Bu
gün
Azərbaycan qadınlarının problemlerl ilə bağft
nə kimi tədbfrtər
heyata keçfıirsiniz?
-

əw əl men aktirisa olmaq istəyində
idim. Və o zaman evden icazə alıb,
Bakıya Mədəni-maarif texnikumuna
gəldim. Amma iş ela getirdi ki, men
Yüngül Sənaye Texnikumuna daxil
oldum. Oranı bitirdikdən sonra ise
heyata baxışım, insaniara münasibətim dəyişdi. Hüquqşünas olmaq
qərarına gəldim. Lakin bu isteyim də
vaxtında reallaşmadı, man Azərbaycan Dövİet Universtetinin filologiya
faküitəsində gundüz işləyərək axşam oxudum. 1990-cı ildə oranı bitirdim. Amma indi hüquq fakültasini
də bitirmişem. Arzum indi reallaşıb,

var,

o ra d a

problem var, ofmaaa da qadtn
onu yaradacaq. Biz
problem oimasa dayana bıim irik...(gö;
lör).ƏIbatte bu zarafatdır. Doğrudur, ölkede
problem çoxdur ve
ümumiyyətlə, harda
problem varsa, onun
iağın qadının çiyninə
! düşür.Çünki hem ea
rniyyətin problemleri,
hem ailə- məişət itk
növbade
qadından
me'suliyyetle yanaşma te'lab edir
va elə bil ki, hər şey ondan soruşulur. Bu ahangdarltğı, balansı, harmoniyanı gözləmək qadının çiyninə düşan missiyadır. Ona göre də ham
dövlet, hem də ayrı-ayn siyasi partiyalar qadın problemlərina ciddi diqqet yetirmalidirler. Bu məsələ olkə
prezidentinin fəaliyyətindən ümumiyyətlə bir qırmızı xatt kimi keçir.
Bu barəda müvafiq qanunverici ba
za yaradtltb. Bu işla məşğul olan xüsusi dövlet struktüru yaradılıb va bu
staıkturun rahbari de YAP Siyasi

ŞufMHAm OtvOdOf. 0u
Öfkt prexiıtonitnin YAP MNfrt k M
qadmtarta ba^ı vertffyi botön tmfw tm , w w io a m lir, göfijtao ifitf
YAP-m bu Mhedeki faaOyyetı kfmt
qebııt tdiimetN^f
Blz flk növbede mOharlbadan
•fiy y e t çekan, evindervaflyindan
didargln oten, 6vtadıf #r) a§)f cföfan
M e e lr olan qadtntertfmzm problamiar»ni mOvaflq orqanlar, beyne#^älq teykiM ar qarşftmda qıidırınq.
Öadfnlarm Idareetmeyt, dOvkrtln
müvaftq ^rukJuflarfm dah« çox cet>
olunmatfna ÇBkştnq.
•
®*har %*nm Mr m lltet vakiiı
ftdml
- OitzäOr teçkl kampanfyaat
vaxtı men teçictlarimin
heç blr konkret v t d varmamlfem
LakJn hetab etfiıem k), mtnim <«fə
nllen yard# hetabat varmayt faktJanm var. Amma men hetabat vemwyl de xoftamtram. Bu içl men görOrem va adamlar da hiae adirler ki, iş
gönMOb. Mene o beedir. Bir kan^
tu çeklilree, hanstsa blr mekteb, n hlyye ocağı ta mir okmursa, bunun
özü ete böyOk hetabatdır.

- İşdan Mr qeder aeude vaxt ta>
panda omı nece keçlrlraink? Hofr*
blnlz nedir?
- EvdekJ vaxt da boş oknur, prob
lem evde de olur. buna xobbi de da>
mek olmaz, eweNer vaxtım bir az
çox oianda biçmekle, tlkmekte meş>
ğul ofurdum, ayn-ayrı yemeklwt haziflamağa menlm xüsusi havetim
var fdi. ŞimJyya! haztrtama^a xösusi
meytlm var idi. Vaxt olsa yəqin Id,
indi de hazırlayaram.
- Bahar xanım to n zamanlar
ne vaxt gedib klno-teatra, hantı
tamaşaya baxıb?
- Kino-teatra getmeyim son vaxt*
lar yadıma g&lmir. Bak/da kino-teatrlann vəzlyyəti size bəfltdir. Sovet
Haradao/an
qa- iri kino-teatrtar
dövri/ndə dəödə
ö z ö n ü İQtİB&di c&h&td&n doğruftm a-

dı. H e m d& tndl toxnfka, əVadanftcf a

qader artıb ki, tnsaniar evinden çıxmadan isləntton kiıx4\lme baxa bila der. Amma hesab edirem ki, teatr
medənlyyatin daşıyıcısıdır. Ona gore teatrlara getmək lazımdır. Men
son defe bu yaxjnlarda Şehrryar adına mədəniyyet markazinde Baki Belediyye Teatrinin quriuşunda C.
Memmedqluzadenin “Ölülar" tamaşasına baxmışam.
- Bedii yaradıcılıqla maşğul olmursunuz?
- Ə wəller bezan adsiz, sujetsiz
yazıfar olurdu. Men buna qelbin vaziyyetini eks etdiran yaztlar deyirem. Nəsrlə idi, bə'zən nazm parçalan da olurdu. Bu da yaqln ki, ro~
mantizmdan ireli galirdi. Amma realizmin da orada çox böyük payı var
idi. Lakin onlann heç birini men çap
etdirməmişam.
- Bahar xanım, maraqli, samlmi söhbət uçun taşakkür edirəm,
sag olun!
- Siz da sağ olun!
Mösahibəni apardı:
Şöhlət Abbas.

||f

YAP Astara rayon təşkilatı
da Çöigənin ictimahsiyasi, tə~
sərrufat həyatmda əhəmiyyətli
ro i oynayır. Rayon əhalisinin
qayğt və probiemfari gündəlik
işim izin apartct xətiərindən biridir. Rayonun mədəni həyath
nm inkişat,%sosiaLabadhq işiə ri də daim diqqat mərkəzinBu gün ötkəmizdəki çox- mfz Heydər ƏHyev cənabiarı dədir.Ümumi inkişafa öz töhpartiyalılıq sistemində Yeni n/n mödrik rəhbərtiyi sayəsin- fəm izi vermək üçun bütün /mAzərbaycan Partiyasının apä də ölkəmizin iqtisadiyyat/ gün- kanJardan istifadə edirik
rtct ro/u şəksizdir. Partiyanm dən-günə inkişafedir, h ə rb i və
Hazıriadı: Necefov Emln
sədri, möhtərəm Prezidenti- siyasi qüdrəti möhkəmiənir.
m üxblr

-

-

WBabadağ
RtSpub/fka president!
H.ƏHyev cənab/an 1993"
cö // fyun aytnm 15-de
haktmiyyətə goiənda öh
kwniz müharfb&dən özifr
föb ektotı düştnüş, iqtf*
sadfyyatı yerte-yeksan
otmuş bfr vaziyyətdə /d/.
Onun yorifie başqas/ a/~
saydt düşdiiyü şəraitdən
baş çtxam bilmazdi.
MOdrük slyasətçimiz
HƏUyevtn bacanq va
sa'yi nətfces/ndə Azərbaycan /nktşaf ad/b d/rÇ&fo hüdi Bit gün ö/k&~
nln Özəyfnf təşkll edən
regfontann əkşəriyyati
as// /s/ahatfar meydamna
çevri/m/şdl. Ə/bəttə, bütün reg/on/arda inkişaf
eynl sür'ət/ə getmir.

*!j

|urada da, şexsiyyet, rehbertik istedadı, islahatlarm
B
mahiyyetini qavramaq dəIrəcesi mOhüm ehemiyyet
kəsb edir. Respublikamızın Qərb zonasında yerleşen, Şemkir
räyonu Icra başçısı Asian Aslanovun
rəhbərliyi ilə iqtisadiyyatdan tutmuş
mədəniyyətə, idmana qedər həyatımızın bütün sahəleri bu gün öz çiçeklənmə dövrünü yaşayır. Böyuk
öndərimizin strateji, taktiki proqram
siyaseti ağılla, qetiyyetlə həyata keçirilir. A.Aslanov doğuiub böyüdüyü rayona ürəkden bağlanıb çox sevdiyinə
görədir ki, az müddətdə rayonun inkişafı, əhalinin rifahı öçün xeyli işlər
görmüşdür. Belə ki o, rayonda Avropa standartlarına uyğun stadion tikdirib başa çatdırmaq üzrədir. Məscid
tikdirib əhalinin istifadəsine verən ra
yon rəhbəri yojjarı, şəhidlər xiyabanını da tə 'm ir etdirib. H .Ə Iiyev adına
yaraşıqlı bir park saldırıb. Uzaq bır
məsafəden Şəm kirə fçməli su çəkdirmekfe əhalinin suya olan ehtiyacını
aradan qaldırıb.
Rayonun özündə ve kəndlərində

şəhidləri yad etmək üçüri abidə
u caltm ışdır.
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n f e lr
Tovuz rayon Qovlar qəsəbəsində
Sovxoz direktoru, işləyen 611 Süleymanovun Asian haqqında dediklərindən:
"Men onu lap genc yaşlarımdan
tamyıram. O, çox işguzar insandır.
Onun atası rəhmətlik də ellnİ, obasını seven bir insan olmuşdur. Atalar
çox gözel deyib: “ot kökü üstə blter"
Asian başçı keçenden sonra Gəncə
Qazax magistralmın kənarında keçmiş lcra başçısımn qoydurduğu qurd
heykellnl deyişdirlb Koroğlunun heykeli ile evəz etdi. Men bele düşünürəm ki, qurd oğlu qurd heykeli qoydurar, klşi oğlu kişi heykeli. Rayonda
hamı onu çox sevir və böyük hörmet
besleyirter. Kaş bele işgüzar, qeyretli
insanlar respublikamızda çox olaydı”.
İcra hakimiyyətinin başçısı A.As
lanov təhsilə, səhiyyəyə, mədəniyyəte, Idmana qayğını özünün bir saylı
vezifesi, şeref işi sayır. deyir ki.
həmyerlilerimi sağlam, firavan, elmli,
kamll insan kimi görəndə qürur hissi
keçirirəm, fəxr edirəm, me'nevi zövq
alıram. Işlemek, qurmaq hevesim bi~
re on qat artır. “Adamları sağlam görmək istəyirsənsə “tibb müəssisələrinin sayını artır"! Menim devizim belədir*.
Səhiyyə rayon merkezinde deyil,
kəndlərdə de inkişaf etdirilir. Rəhbərlik çalışır ki, kəndli her ağrıdan, xestəlikdən ötrü elavə xərc çəkib rayon
merkezinə gelməsin
Son 2 llde Düyərli, Dəllər, Cəyirli,
Könüllü ve s. kəndlərdə keçmiş inzibati tikililər əsaslı tə 'm ir edilib, seiyye ocaqlanna çevrftrrrişdlr. Q ara Kemərlı kəndinin tibb məntəqəsi isa ye

Xəlil Rza Ulutürk ■70
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Ulu-türkün ad gününü
İsteyimcə hallandırsa hansı natiq
Odur Turan dünyasında
Dostluğunda ehde sadiq
Dili selist, nitqi aydın
Çiyinleri dağdan uca
Xaiq dərdini haykırmaqdan
Zövq alırdı yaşadıqca.
Üreyini vurğusunda
Əsrlərin addım səsi
Davam edir 37...poeması
Dağıtmaqda davam edir daş
mehbesi,
Vur gəbersin Xelil Rza kölgəsini,
Qamçılayan naqis, nadan
Ulutürkün qardaşıyam,
Ona layiq söz gezirem
Kömeyim oi, ey yaradan
Ulutürkün ad gününü
isteyince hallandırsa hansı natiq,
Odur Turan dünyasında
Dosluğunda ehde sadiq
Fərhad Rza U lutürku
01. Şubat 2002.
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ni, yaraştqlı binaya köçürülmüşdür.
Bu qəbilli misalların sayını artırmaq
mümkündür. Hazırda rayonda 22
xestexana, 6 poliklinika, mama menteqesi ve 34 tibb məntəqəsi fealiyyet
göstərir. Əhaliye 350 ali tehsillİ ha
kim, 1059 orta ixtisaslı sehiyye işçisi
xidmet edir.
Bu gün Şəmkiri Azerbaycan futbolunun paytaxtı da adlandırmaq
olar. Rayonda idmanın bu növü As
lan müellimin kömekllyi, şəxsi təşəbbusü, təşkilatçılığı ve qayğısı nəticəsinde inkişaf etdirilerek 1996-cı ilde
“Şəmkir” in respublika çempionatında, Avropa tum irierinde qazandığı
nailiyyetler m ehz başçının adıyla
bağlıdır.
B ildiyim iz kim i A zerbaycan tarixinin m üeyyən blr dövrü Tibilisi iiə
bağiıdır. Görkem li slyasət, dövlət,
eim , m adəniyyot edebıyyat xadimleri-

mizin bir çoxu mehz bu şeherde fəaliyyətlərinin en məhsuldar illərini yaşamış, bir qisml burada doğulub boya - başa çatmış, bir qismi burada
ebediyyete qovuşmuşdur. Asian müellim iftixar hissi ile dedi ki, biz gürcü
dostlarımızm könüllü kömeyl sayəsində qonşu torpaqlarda tariximize
aid ne varsa, axtarıb tapırıq tapdıqlanmızın berpası, yenidən heyata qayıtması, başqa sözlə göz qabağında
olması üçün əlimizdən ne gelirse
edirik. Bu işde heç neyi esirgemirik.
Gürcülərlə yanaşı orada yaşayan
azerbaycanlıiar da dövrün çətinliklərini, ağn-acılarını öz üzərinde hiss
edir, sıxıntıh heyat keçtriıier. “O niarın
sıxıntılan bizim ürəyimizi incitməyə
bilm ez” - deyən Asian müəHimin gözləri yaşardı. A m m a söhbetin axan
qönşu ölkəde yaşayan soydaştanm ız a köm ek istiqam ətinə yönələndə b ir

qeder teselli tapdı, yüngOHeşdi. insafən onun Gürcüstanla elaqedar gördOyü Işlor böyük hOner, esll vetənpərverllk nömunəsidlr. Oradakı azerbaycanlılar Asian müelllml Allahın onlara
töhvəsl blllrter, hansı köməyə gücü
çatırsa edlr. Blr qadın deylr ki, Asian
mOellim qarnımızın çorey), eynimlzln
geylml, ruzumuz. bereketlmlzdir. As
lan müellim Tibilisi şeherinde yerləşen mescidln esaslt te'miri üçün mütemadl olaraq laziml tikintl materialları göndərmiş, defalarle erzaq yardımı
etmlşdlr. 2002 qebristanlıq abadlaşdırılaraq ziyarətgaha çevrilmlş, bu meqsedle Şemkirden ora lazımi inşaat
materialları aparılmışdır. M.F.Axundovun qebri berpa edilmtş, büstO taptlaraq yeniden daş örtüyu ile örtülmüşdür. M.Ş.Vazehin qəbri, berpa edilərək özerinde büstü qoyulmuş, ilk
Azerbaycan demokratik Respublikasının baş naziri Fetəli xan Xoyskinin
qebri mermarte örtülmüş, onun ezemetli büstü qoyulmuşdur.1996-cı iide
prezidentimlzln gösterişiile A.Aslanov
terefjnden N.Nərimanovun Tibillsi
şeherindekl 3 mertebeli evde yaşayan ermenilerden ev geri alınaraq
esaslı suratde te'mir edilmiş, ətrafında abadlıq işleri aparılmışdır. Muzeyin 1-cİ mərtebesinde esrin əwəllərinde buraxılan “Molla Nəsrəddin” jurnalının yeni redaksiyası yerieşir. Jurnalın yeniden neşrl uçün sponsorluğu
A.Aslanov öz öhdəsinə götürmüşdür.
iki ilden artıqdır ki, Şemkir rayonunda Azerbaycan-GürcOstan "Dostluq" müessisesi fealiyyet gösterir. Həmin müessise Tibiiisi şəhərindəki
M.F.Axundov adına 73 saytı azərbaycanlılar oxuyan mektebi sponsorluğa
göturmüşdür.
Gürcü xalqt dostluğu, yaxşılığı
unutmur, eksine qiymettendlrir. Şemkir camaatının xoş niyyətlə geliş-gedişi, isti münasibeti gürcülər tərəfinden alqışlanır, yerli azerbaycanlılar
üçün şamkirlilərin gördCıyü irili-xırdaiı
işler m əm uniyyetlə qarşıianır.
H em lşə xdş ebvai-ruhiyya, xaiqtm ıza ancaq baş ııcaltğt getiren em ellerinden yazaq, Asian müetUm. Q oy
hem işe bütün azeri xalqı stzinle fexr

elestn
O mzmntə r G a n c a i/

Mahmudov A kif Məmməd oç/u 1952 - c/ Hdə Akif müətfim h&tə orta məktəbdə oxudufu nrikktetŞəki şəhərinin Şäbaltd kəndinde anadan o/musdun
İ97İ-C İ i/də ŞəkipĞdaqoİi texnikumuhUy 1980-ciiidə isəindiki N. Tusi adma Azərbavcan Dövfət Pedäz
qoii İnstitutunun edəbiwat laku/təsini bitirmisdir
Uzün müddətdir ki. şəhərin aabaqcıl mektəblərində
doärrta ditimizi ve&dəbiwattm/zi tədris edir

Yadııaa
d u ş ə c ə y ə m m ı? !
Bir bahar axşamı gəlin köçəndə,
Qohumun, tanışın şerbet içəndə,
Yarınçün bir gözel çiçək seçəndə
Men senin yadına düşəcəyəmmi?!
O axsam yanna sirrin açanda,
Vüsaı demlərində kama çatanda,
Hicranı alova, oda atanda,
Mən senin yadına düşəcəyəmmi?!
Bir zaman ürekdən sevirdin meni,
Deyirdin vermisen mənə qelbini
Bəs nə tez unııtdun sən öz və'dini?
Ve'desiz yadına düşəcəyəmmi?!

den ədəbiyvata maraa çöstərmis. evnizamanda
radıcılıala da meşpuf o/musdur. YaradtcılläıriifZma vətənin tərənnümü, ana vurdun tüsünkär təhiatb
nin tşsviri və e/çözə/tərinin tə'rifixüsusi vecJutyji
Respublika metbuatinda bir stra se'rieri caa..QİUft
muşäUL

Ürəkdir bəsləyən yoldaşa hörmet,
Ürekdir yaradan ortada ülfet
Üreksiz ünsiyyət, ülfet olarmı?
Ürekdir insanı seven, sevdiren,
Ürekdir insanla dinen.dindiren?
Ürəkdir insanı dilsiz dindiren,
Üreksiz yar ile dinmek olarmı?
Ürəkdir gözlere gözəllik veren,
Ürekdir dillere şirinlik verən,
Çlrekdir saf eşqe dözümlük veren
Üreksiz siz deyin sevmek olarmı?
Çlrekdir bizleri hey yada salan,
Çlrekdir bizleri dosta tanıdan.
Ürekdir alışan.ürəkdir yanan
Üreksiz alışıb yanmaq olarmı?

Q a ld ı
Səni qelbim qədər sevirdim inan,
Yandırdı qelbımi amansız hicran,
Deyin, eyinsanlar,
Göz yaşın sel olub çağlayan zaman,
ne üçun anam,
Men senin yadına düşəcəyəmmi?!
Bizi bu dünyada
tek qoyub getdi?
Ü r ə k d ir
Qelbinde min sevinc,
Ürəkdir insanın dövleti, malı,
min arzu, inam,
Ürekdir insanın əhdi, ilqan
Bir bahar gülü tek
Ürekdir insanın hem e'tibarı,
tez solub getdi.
Ürəksiz e'tibar, ilqar olarmı?!
Ürəkdir gizlədən bütün siıieri,
Belke günahkardı
Ürəkdir yasadan her an bizleri.
körpə qardaşım,
Ürəkdir güldürən qara gözləri,
İkice yaşında
Üreksiz kimseni anmaq olarmı?
o yetim qaldı.
Dili söz tutmayan
Ürekde başianır her cür mehebbet,

körpe bacımın,
İlk “ana” kelmesi
dilinde qaldı.
A z ə r b a y c a n ım
Gör nece deyişib, gözəlləşibsən,
Aləmə ses salan, Azərbaycanım!
Ellere səadət, xoş gön veribsen,
Ağ günlə öyünən, Azerbaycanım!
Bir mayis seheri ucaltdı seni,
Sen xoşbext eyledin seni seveni,
Çatdırdın şöhrete zehmet çekeni,
Ey şanım şöhretim, Azərbaycanım!
Hayana baxıram qelbim açılır,
Nərgizlər, laleler xoş etir saçır,
Çöllərdə ceyraniar, cüyürler qaçır,
Bolluğa bürünen Azerbaycanım!
Gör nece mərd oğlün, merd qızlann var,
Onlann emelile bağlar gül açar,
Bir -birinden gözel baharların var
Hemişe baharlı Azerbaycanım!
Senin sorağını eşidirəm men,
Marsdan, Veneradan, Aydan güneşden,
Daha da böyüyüb, yükseleceksen,
Durmadan ucalan Azerbaycanım!
Bu gün ad gününü qeyd edirik biz,
Gül açır arzumuz, əmellərimiz,
öyünub seninle deyirik ki, biz,
Bayramın mübarek, Azerbaycanım!
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Müasit zmwtnGdə. kecıd dövrünün tezahürtərindan
m y e n ı. dGmoktatäkAistemtn b&roərar o/ması səraitind& fnüa&ir te/əbfəm tavab veran. bütün qanunveıiclslstämin. ət&xsus vətəndas vəinsan hüquqlann/n müdafiəs im x/dmət od&n aatıun/ar sistem/nin tstbia edi/məsinĞsjmt^&mhrmöyvuddur. Bunasebeb bir tərəfdən mə-

y ə tın in ö z

o/ur. Öz hüaualarını bilmək azdır. on/arın müdafiə üsullanni b i lm ə k d ə vacibdirMcat volunu M il li Mədis qanuntarında. P r o z id e n t fərman və sərancamlarmda. A lt
m s h k ə n w QSrariannda y&Azərbavcan Rəspublikasının
O z v ü o ld u ä u bevnəlxalq konvensiya və sazişlərdə axtar-

Vatmdaşbm pozulmuş
kümqbmm barpası (Brian.

“Her bir vətəndaşın öz
hüquq və azadlıqlan qanunla qadağan olmayan üsul və
vasitelerie müdafie etmek
hüququ vardır” - bu Azərbaycan Respublikasmın Konstitusiyasının “İnsan və
vətəndaş hüquq və azadlıqlarının m üdafiəsi” (26-cı
maddəsinin 1-ci bendində)
təsbit olunur.
Her b ir vətəndaş öz hüquq və azadlıqlannı bilməii
və müdafiə üsullannı və vasitələrini öyrənməlidir. Bu
vacib am illə ri vətəndaşların
bilməməsi, - son nəticədə
v ə tə n d a ş la r ın . hüquq və
a z a d lıq la n n ın v ə z ifə li şəxslə r tərəfindən və yaxud dig ə r v ə tə n d a ş la r tə rəfin d ən
p o z u lm a s ın a getirib çıx a n r.

Vətəndaşların hüquqlarını
qorumaq me'suiiyyəti döviətin, cemiyyetin, və cəmiyyətin h ə r b ir üzvünün üzerinə
düşür. Dövtət daxilində in
san huquqlannın və azadlıqlannın mühafize seviyyəsi, həmin dövlətin demokratiyasının inkişaf səviyyəsinin
göstericisidir.
Azərbaycan Respublikası Konistitusiyasına müvafiq olaraq (26-cı madde 2ci bend ve 71 -ci madde 1-ci
bend) Dovtet her bir vətən-

daşın huquq ve azadlıqlarının müdafiə və riayet etməsi qanunverici, icraedici ve
mehkeme orqanlarının borcudur.
Her bir vətəndaş, birinci növbede, özü maraqlı olmalıdı öz hüquqlarının qorunmasında.
Vətəndaşın
hüquq və azadlıqlarının müdafiəsi subyektlərinə geldikdə ise bunlar: vətəndaşın
özü, vekiliər kollegiyasının
üzvü (vekil), e'tibar edilmiş
şəxs, həvalə edilmiş şexs
və məhkəmədə nümayəndə
ola bilər.
İnsan hüquqları müdafiəsi üsulları və qaydaiarı
Azerbaycan Respublikası
Konstitusiyası başda olmaqla. digər qanunverici aktlardä ve Azerbaycan Respublikası tərəfdaş çıxdığı beynelxalq konvensiyalrda və sazişlərdə öz əksini tapır. Bu
üsul ve qaydalar əsasən
aşağıdakılardan ibarətdir:
Biiavasitə müdafiə üsulu - vetendaşın hüquqlarmın
kiçik pozuntularına qarşı,
vətəndaşın özünün bilavasitə. elə yerindecə, pozulmuş
hüquqlarının berpası uğrunda fəaliyyətidir. Bu şifahi
formada baş verə bilər. Ağır
hüquq pozürrtulanna və cinayətlərə bilavasitə müdafiə
üsuiu aid edilmir.
İnzibati müdafie üsuiu vətəndaşın hüquqlannın pozuntularına qarşı vetendaşın hüquqlartnı pozmuş digar vətəndaşın ve ya vəzifəli şexsin müdiriyyetinə pozulmuş hüquqları barede
xəbərdarlıq ve berpası xahişi iie mııraciyyət edilməsidir. Bu yazılı ve şifahi for
mada baş vere biler. inziba
ti müdafie üsulu neinki müdiriyyet tərəfindən hell oluna
bilər, - bu hetta diger inziba-

ti selahiyyetli dövlet orqanları tərəfindən hell oluna bi
ler, meselen: icra hakimiyyəti, prokurorluq orqanları,
polis orqanları terefinden
hell oluna biler.
Məhkəmə müdafie üsulu - vetendaşların hüquqlarının ciddi pozuntularına qarşı, vetendaşın məhkəmə vasitəsilə pozulmuş hüquqlannın qorunması demekdir. Bu
müdafie üsulu yuxarıdakı
müdafie üsullarından ferqli
olaraq zərərçəkmiş vətəndaşın üzerine müeyyen təlebler qoyur. Zererçekmiş
vətendaş pozulmuş hüquqlarının müdafiəsi (berpası)
fəaliyyətini mülki-prosessual ve cinayət- prosessual
m ecellelerinin teleblerine
uyğun yerine yetirsin, pozulmuş hüquqlarını faktlarla isbat etsin ve hetta eger məhkemede mülki işe baxılarsa,
- zererçeken vetendaş mehkemenin (dövletin) hesabına ve öz vekilinin hesabına
müəyyən mebleğde vəsait
ödemelidir (cinayət işinde
bu vəsaitin ödənmesi tələb
olunmur).
Beynəlxalq təşkilatlar
vasitəsilə müdafiə üsulu bu, Azerbaycan Respublikasının müxtelif razılaşmalaria
və sazişlərtə öz üzerine götürdOyü müeyyen vezifeler
və öhdelikler vasitəsilə pozulmuş hüquqların müdafiə
üsuludur. Beynəlxalq təşkilatlar vasitesile müdafie
üsulu, - beynəlxalq teşkilatlarla ve beynelxalq mehkemelere müraciət etmek va
sitesile heyata keçirilir. Avropa Şurası nezdindeki
mehkemeye (Avropa mehkəməsi, Strasburq şeheri)
Her bir hüquqları pozulmuş
Azerbaycan Respublikası

vetendaşı müraciet edə bi
ler. Bu yalnız vetendaşın
Azerbaycan Respublikasında bütün müdafie vasitelerinden istifadə etdikden
sonra, və yenede vətəndaşın hüquqları berpa olmadığı təqdirdə, vetendaşın bu
senedin hazırlanması üçün
müəyyən olunmuş qayda və
tələblərə dəqiq əməl etdiyi
halda baş verə biler. Avro
pa mehkəmesinde yalnız
dövlet terefinden vetendaşın
hüquqları pozulduğu təqdirde işə baxa biler (Avropa
məhkəməsi fərdi meselelerin ve-ya qeyri-dövlet (kommersiya) teşkiiatlarına qarşı
yönəldilmiş şikayətlərə baxa
biimez)
İctim aiyyetin kömeyi
üsulu ilə müdafiə - bu, vətəndaşın pozulmuş hüquqla-|
rını ictimaiyyetin nəzerine
çatdırmaq və ictimai protest
yolu ilə baş vere bilər. Bu
müdafiə üsulu vetendaşın
hüquqlarının pozulması faktiarını müxtəiif ictimai təşkilatlara və kütlevi infarmasiya vasitəlerine müraciet
üsulu ile baş vere brlər. İctimaiyyet öz növbəsinde icti
maiyyetin üzvülerinin hüquqlarım pozuntusuna biganə qalmamalıdır. bu gün
bir vətendaşın hüquqtarının
[pozuntusuna e'trnasizlıq sabah cemiyyetin bütün üzvüllərinin hüquqlarını kütləvi j
sür'ətde pozulmasına gəti-J
rib çıxara biler. Her bir vətəndaş öz hüquqlarına təlebkar yanaşmalıdır. Eyni
zamanda tier bir vetendaş
Azerbaycan Respublikasının qanunlarına hörmətlə
yanaşmalı ve riayet etmelidir ki, hüquq pozuntuları
kütlevi xarakter almasın.
Heyat praktikasında müxtə-1
lif üsulda ve vasitelerle pozulmuş hüquqların müdafiəsi ve protestlərə rast gəlinir.
Her bir insan özü pozulmuş
hüquqlarım qanun çərçivesində müdafie üsullarmı
seçmek hüququna malikdir.
ATAKİŞİYEV BƏXTİYAR.|

Bələdiyyə işi maneələrla qarşılaşır
Oısa arayış. Dəmirov Səfərəli Asian oğtu 1964j cO // yanvann 21 -də Quba rayonunda Uzun meşə
«kəndində anadan olub. Orta /xtfsas/ı zootexnik, a ll
■təhsllll mühənd/s texno/oqdur. 1985-ci lldə Sablr
\adına sovxozda zootexnlk, baytar həkim, briqadir,
\icarə kollektlv başçısı /ş/əm/şd/r. AiləUdir, 2 övladı
ı van
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“Bələdiyyələrin statusu haqqında”
Azerbaycan respublikası qanunu tetbiq
edilməsi barədə Azerbaycan respublikası
prezidentinin 27 iyul 1999-cu il tarixli fermanına əsasən bələdiyyə teserrüfatı yaradarken dövlət terefinden kredit buraxılmalıdır.
"Men teserrüfat yaratmaq istəyiremsə
də, dövlet terefinden heç bir köməklik ala
bilmirem. Maliyye çat»şmazlığı mene teserrüfat yaratmağa imkan vermir" - deyen
Uzunmeşe beiedlyyesinin sedri Sefereli
müellim rayon torpaq şö'bəsi ve yer qumluşu İdaresi terefinden verilmeli olan torpaqlann hele de verilməmesindən narazılıq etd).
Toıpaq verltseydi torpağı icareye verib

ondan gelir elde edərdim" -|
deyerek torpaqlar meşe teserrüfatı ve “Uzunmeşe istirahət zonası” tərəfindən zebt edildiylni qeyd etdi. O, eynl zamanda Bakıdan
Lahiyə İnstitutu terefinden heyetyanı saheler üçün şehadetnamelerin düzgün IşlenHmediyini söyləyib, bunun da neticesinde
heyetyanı torpaqların gizlədilməsinə sebeb
olduğunu bildirdl. Onun dediyine göre eger
teserrüfat yarada bilseydi teserrüfatdan gelen gelir hesabına kend əhalisinin maddi
ehtiyacını odemek üçOn istifade edərdi.
Mes: 1 traktor, kotan, k.t. alətləri, taxtlın daşınması üçün maşın ve s. ala bilerdl, Uzun-

meşe kendinin cəmi 218 nefer əhalisi var.
86 təserrüfat var əhalidən alınan vergi 120
mln manat manat teşkil edir buda böyuk işler görmek üçün çpx azdır.
Yerli icra nümayəndəsi Zabtt Babayevin
tə'min edeceyi yer olmadığından Səfərəii
müəllimin belediyye idaresi mesddin eyvanında yerteşib ve oranı özü te'mir etdirib.
Her bir belediyye sedri seçiiende o hökmen teserrüfat işlərini mukəmməl bilməlidir.
- Sefereli müetlim keçmiş zootexnik ki
mi teserrüfat işini mükemməl bilsə de bele
diyye torpaqiannı ala bilmediyi uçün iazımı
qeder İş göre bilmlr. Torpaqlann təhvil verilmemesi belediyye sedıini kend əhallsi ile
Üzbeüz qoyur. Her hansı bir kend sakinl
icarə torpaq götürəndə toıpaq şö'besi tere
finden maneelere rast gəlir. Umumiyyette
Uzunmeşə belediyyesi bele maneələrlə Qzleşir. Bu da onu sarsıdır. ruhdan saltr.
Sefereli müellime bu yolda möbarizlik
dözüm ve sebr arzulayınq.
XALİDƏ QARAÇAYU.
ELMİRA XANKİŞİYEVA.

ze rb a yc a n
Respublika6i müsteqillik
qazandıqdan
sonra siyasi mühit
yarandı ve yeni si
yasi maraqlar meydana çıxdı, bununla beraber, siyasi
güc ve siyasi mübarize geniş vüset
aldı. Bu cür siyasi
m ü n a s ib e tle rd e
hem qaliblər hem
de məğlublar öz
hereketlərinde özünu büruze verdi.
Odur ki, “siyasi
məhbus" anlayışına aydınlıq gətir-

A

meye ehtiyac vardır. Bunu araşdırarkən ilk növbede siyaset ve
siyasetçi anlayışlanna izahat
vermək labüddür.
Siyaset (yunrolıtRE - dövlet
fəaliyyeti) | sinider, milletlər,
dövletlər və digər sosial qruplar
arasındakı münasibəttərlə bağlı
fealiyyet sahesi esasında dövfet
hakimiyyətini ele almaq, saxlamaq ve ondan istifade edilməsi
durur. Siyasətçi anlayışı ise - si
yasi heyatın aktiv iştirakçısı, si
yasi feal, profesional su f etde
siyasi meselelerle meşğul otan
şexs demekdir. Passiv siyasi
fealiyyet - heç bir siyasi partiyanın üzvü olmamaqla yanaşı re
ferendum ve seçkilerde iştirak
etmek demekdir. Diger terefden
vetendaşlann üçüncö kateqoriyası vardır - ümumiyyətlə siyasete biterefler kateqoriyası,
ye'ni heç bir partiyanın üzvü olmamaq, heç bir siyasi aksiyada
(o cümteden seçkilerde) iştirak
etmemek ve heç bir siyasi meqsed gödmeyen kateqoriya.
Siyasi fealiyyət dairesi Azerbaycan
Respublikası
Konstitusiyası nın "Siyasi hüquqlaı^* feslində gdsterilmiş çerçive daxilinde fealiyyet göstermek demekdir. Mentiqe uyğun
olaraq siyasi mehbus o şexsler
adlandınlar ki, onlar Azerbay
can Respublikası Konistitusiyası tesbit olunmuş siyasi hüquqlännı heyata keçirerken, azadlıqdan mehrum edilsin,
Yaniış olardır, her hansı bir
siyasətçinin ve ya siyasi partiyanın Ozvünü qeyri - siyasi
meqsedlerle (tamah, qisas ve
diger meqsedlerle) töredilmiş
cinayetlere göre mühakime olduğu üçün siyasi mehbus adlandırmaq,
Azerbaycan Respublikası
cinayet mecellesinde “Siyasi
mehbus* anlayışı yoxdur ve ya
yaxud siyasi fealiyyet gösterilmesine gore ceza nezerde tutulmayıb. Bes onda nece siyasi
mehbuslan diger mehbuslardan
ferqləndirmek olar? Siyasi meh-

buslar - o şəxslərdir ki, siya
si fealiyyetine göre, qeyri müsteqil mehkeme terefin
den, siyasi sifariş yolu ile,
qondarma cinayet məcəlləsi
ile (mecəllələriylə) və yaxud
dövletə qarşı ağır cinayet toretmesine göre mehkum
olunsun. Burada dörd əsas
amil ortaya çıxır. 1. Siyasi
fealiyyetine
gore deyerken tamah.qisas ve ya diger
çirkin meqsedler ucbatından
deyil, məhz siyasi meqsed
ler ucbatından mehkum
olunsun; 2. qeyri - müsteqil
mehkeme deyerken, hansi
yol ve
üsul ile mehkeme hakimleri vezifeye te'yin olunur ve vezi-v
feden azad olunmasma nezer
yetirmek lazimdir; 3. Siyasi sifariş deyerkən, araşdırmaq la
zimdir, siyasi mohbusun siyasi
fəaliyyəti hansı doviet memurunun mehkeme hakimine te 'slr
gösterme derecesi ne qederdir?; 4. Qondarma cfnayet mecellesi (mecelleleri) dedikde ise
cinayet işin saxtalaşdınlması ve
yaxud böhtan ve şer atılması
şeraitinde cinayet işine baxilmasi (proqressiv siyasi meh
bus) ve dovlete qarşı cinayet
işine baxılması ( reqressiv siya
si mehbus) adlandmlir. Siyasi
mehbuslar proqressiv ve req
ressiv kateqoriyalara bölünür
Proqressiv siyasi mehbus Respublikada demokratiya uğrunda, insan huquqlan uğrunda,
azadlıq ve inkişaf uğrunda meh
kum olunmuş şexslərdir. Req
ressiv siyasi mehbus ise - dövletin elehine, dövlətin parçaianmasina, anarxiya ve xaos yaradılmasına yönelmiş fealiyyete
gore mehkum olunmuş şexsJerdir. Diger terefden bir siyasi
qüwenin hakimiyyete gelmesi
ve ewelki hakimiyyetde olan si
yasi qüwenin nümayendesini
(nümayendelerinl) qisas meqsedi ile mühakime edilmesi
esas verir ki, mehkum oiunmuş
şəxsə (şexslere) siyasi mehbus
adi verilsin.
Son olaraq qeyd etmek la
zimdir ki, her siyasi mehbusu
cezadan azad etmek olmaz,
çünki her bir konkret siyasi xarakterli cinayet işinin derinden
öyrenilmesine ehtiyac vardir,
haqlı ve nahaq işleri üze çıxarmaq vacibdir, her bir halda işin
motivlerine ve meqsedlerine
aydınlıq getirmek labüddür, vq
diger faktoiiara nezer yetirmek
laztmdir.
Ätakişiyev BextİyarT^
Müxblr - hüquqşünas

TƏHSİL

Şeki 1 saylı Peşe mek
tebi 1966-67-ci tədris ilinteteflilliKVQİuna venicə qedarp qoyM
den fealiyyete başlamışdır.
ffiU&.te$bUblikamıztn müstəqil m iili
Hal-hazırda mektebde 162
ftiMetö sovkənən müasir Inkişaf etmiş
nefer şagird tehsil alır ki,
M ODft
standartlanna uvflun gələn
onlann tə'lim-tərbiyəsi ile
IfibsLl SiStemtmiz tiQrtdən-qünə təkmiHəşməkdə və
20 ali tehsilll müellim, 16 isİQ-CmalasmaQda davam edir. Möhtərəm prezidentitehsalat temiri ustası məşftiiz Hevdər Əilyev cenablannın milli təhsilimfon
ğul olur. Mektebde “QentakmtlləsdiritmQSj və inkisaf etdirilməsi üçnn no*
nadçı”, “Avtomobil te'miri
zardə tutulan mə'Iiım fərmanı təhsilimizin bir dahq
üzre çilinger”, Tiklş ve tikiş
tormalasmasma təkan verdi. Prezidentimizin təhavadanlıqlannın operatoru",
slLvə cüqər sjstemtəfdə dilimizin tətbiQinin qeniş“Ərzaq maHan üzrə satıcı",
İəMirilroəsini nəzərdə tutan verdivi fərmandan
“Suvaqçı-rengsaz”, *Toxusoprajsə dioər sistemlərdə olduäu kimitehsil siscu”, “İnşaatçı-xarrat-dülger”
Lemində də diMmizin tətbiQinə. təhsilin milli dəver
ixtisasları üzrə kadrlar yetişier uzərində aurulmastna təkan vermiş oldu. Təhdfrflir.
silsisteminde keçirilən islahatların ucqar rayonlaBütün qruplarda şagirdrırnızy) təhsil ocaqtanndakı vəziwəti barəsində
lerin hamısı ictimai vezifeye
mälumat toplamaa öçun redaktor tərəfindən Şəki
celb edilmiş, onlarda cavabravonuna ezam otundum.
dehlik, mə'suliyyət, icra, hü^m anistlik, intizam
Şeki Azərbaycanın en qəmasına baxmayahissleri inkişaf etdirildim şeherlerinden biridir. Hele
raq Şəki şeher 1
mişdir. Bu ise öz
Rəşidov Rəşad Məmməd oğ/u 1946-ct Udə Şəki
orta əsrlər dövründə senetkar
sayli Peşe mektənövbesinde şagirdşəhərfndə
anadan
olub.
1973-cü
Hdə
APİ-nin
“tartx"
şagirdliyi bir sistem halında
bi barəsində deformalaşırdı.Sənətkarlıq sirteri
yinienler tamam fakü/təsini bitirib. E!ə həmin lldən Oğuz şəhər 2 say// lerde yeni təfəkkür
ota məktəbdə tərbiyə iş/əri üzrə direktor müavini vəzi- terzinin formalaşdınlatadan - oğula, nəsildən nəsilə
başqa cür idi.
keçir. Senət öyrenmek üçün
Günü-gündən çi- fəs/ndə çalışıb. Hazırda Şəklşəhər 1 sayh Peşə mək- masında böyükehemiyyet kesb etmişdir.
sənətkar yanına geden şagirdçeklenmekde da təbinin direktorudur. 29 ildirki, pedaqoji sahədə
2000-2001-ci
ler senetkar emalatxanalanrv
vam eden bu se uğuria fəaliyyət göstərir. Ailəlidir, 4 övladı var. Həyat
tədris ilinde mekteb
da, senetkar evterinde müxtelif
net mektebi öz
yoldaşı Həmidova Esmira Şəki şəhər Kənd Təsərrüfa- de “Dirçeliş günü’’,
işlər görür, eləcə de senetin
imicini neinki
tı texnikumunda və Şəki şəhər 5 saylı orta məktəbdə "Müstəqillik günü”,
sirlerini öyrənirdilər. Senet öyqornyub saxlaya . tarlx fənni üzrə pedaqoqdur.
/. “Konstitusiya", ve “20
renen şagirdlər müddet bitdikbilmiş, hetta yeni-----yanvaf
faciesiin 11-ci
dedir? Xahiş edirəm rehberlik
de eməlatxanaları terk edir ve
yeni uğuriar qazanmış ve qaII
dönümü”,
"Yeni
if, “Dünya
etdiyiniz tehsil ocağı barede
müsteqil emalatxanalar yarazanmaqdadır. Mektebin haqAzerbaycanlılannın həmrəylik
geniş me'lumat veresiniz.
dırdılar. Bu dövrde Şekide mis- qında geniş me'lumat almaq
günü”, “Novruz bayramı”,
Möhterem prezidntimiz
kəriik, dulusçuluq, derziiik, xalüçün mektebin direktoru RəHeyder Əliyev cenablannın he "Azərbaycanlılann soyqınmı
çaçılıq, ipəkçilik, bennalıq,
şad müəllimlə görüşdüm.
le 2-ci dəfə hakimiyyete geldiyi günCf, Azerbaycan respublikaqennadçılıq, təkəlduz, zergərMöhtərəm prezidentimiz
sının prezidenti, gənab H eydər
dövrdə 1992-ci ildə Naxçıvanlik, qalayçılıq peşeleri yüksək
Heyder Əliyev cenablarının 2Ə liyevin 7 8 iHiyi, B öyük Veten
da
'O
caq
xeyriyye
cem
iyyeci defə hakim iyyete qayrtdıqseviyyeye çatmışdır.
m üharibeslnin başlanm asının
tPnin xetti ile görüşdüyüm za dan sonra diger saheferde o4ilk tanışlığım ı Şekf ş e h er 1
60 Ifliyi ve2<TcSSn muhariman
men
yəqin
etdini
ki.
bu
duğu kimi tehsil sistemində də
saylı Peşe məktəbindən başiab e s fn d e qefebem fzTn SB lUiyi,
şəxsiyyet
müsteq/l
Azerbaycan
böyük
irelileyiş
ofmuşdur.
R
e
mağı qerara aldım. Dpğrusu
“Qurtuluş günü”, “Silahlı Qüv»
respublikasının çiçekfenmesişad m üailim prezidentim izin
bu marağın mənde yararımasıveler gühü”, ve “Buraxılış günin yegane qarantıdır. Bu gün
tehsil sistemi barəsinde qebu)
nın əsas sebəbi o oldu ki. So*
nü" ve sair tedbirləri keçrrmek
etdiyi fermanlar Tehsil Nazirliyi möhterem prezidentimiz Hey
vet hökuməti dağıldıqdan son
üçün öz rehberliyimle işçi qruder Əliyev cenabfannın gərəkli
terefinden ucqar rayonlanmızra tehsil sisteminde en çox zeseyi neticəsində diger saheler pu “Mavi işıq” geceleri, dıspudrer deymiş ve maddi bazasının da nece heyata keçirilir?
lar, diskusiyalar, mühazirəler
de olduğu kimi tehsil sistemin
Tehsil sisteminde apanlan
zeifteşmesine görə berbad haformasında hemin tedbirieri
de
de
böyük,
gerəkli
islahatlar
islahatlar rehberlik etdiyiniz
la düşmüş tehsil ocaqlannın
yüksek seviyyede keçirilmesiheyata keçirilir.
tehsil ocağında hansı seviyyebirincisi senet mektebleri ol-

Qusarm şair bəladiyyasi
Q/sa aravıs. Məhsimov Mətıslm
Nuhbala oğlu 1947-c! H lyulun 1-də Qusarravonunun Kufoba kəndlndə anadan
o/muşdur. Orta texniki tohslllldir. Maliyyəçi mühendlsdir. Altəlldir. 5 uşaq ataaıdır. Bİtərəfdir.
1999-cu llin dekabnnda vekdUtlkia
Kufoba kənd bətədiyyəslnə sədr seçlifb.
Bələdivvə torpaqlannı tam sənədJL surətdə təhvilalan Məhs/m müəllimin 5 su
ra üzvü van Torpaakomlaslvasının sed
ri dllvev Xanmurad. Mallwə işterl üzrg
komlsslvanın sodri. maktəb drektoru
Ağavev Vaalf. şura üzvüleri ƏHvevAbuzər və Əhmədov Mallkdlr.
n!n 3 hektar eht/vat fondunda /s& 15hsk
torpam vardır. Su məsotosl çox cetindfr
Kend yollarının te'mirlne 1 mllyon manat,
mektebin te'mirlne 1 milyon manat belediyyenln hesabındän serf olunub. 600 mln manat isə
imkansız, şehld allələrinə yardım edllib. Qobu
arx suyundan içmoll su klml Istlfadə olunur.
Mallyye cehetden çetlnllk çekdlylmlzden artlzan su quyusu qaza bilmlrik. öz idaremi də
özüm te'mlr eletdirmlşem. İdmanın inkişafına
klub ve transformatırın temirine də bir xeyll

maddl vesait serf olunub.Yaxın gələcəkdə
kend yollannın təmirini başa çatdırmaq, su mesələsini hell etmek, medeni tedbirlər keçirmek
ve idmanın inkişafını genişlendirmek isteyirem.
Yerll aqrar islahatlan zamanı torpaq paylanarkən rayon torpaq ve yerli aqrar komissiyalan clddi nöqsanlara yol verilmlşdi. Bele ki,
bə'zilerlnə normadan az, be'zilerlne ise normadan 2-3 qat artıq torpaq payı verilmlşdi.
Söhbet zamanı Mehsimin yaradıcılığı lie
de tanış olduq.
Sen demə o tekce belediyye sedri deyil
hem de gözel şair inrtlş. " Üreyimln harayı"
şe'rler kitabı derc olunub, M
meni yada sai” kitabını çap oulunmaq üçün neşiryyata verib. Lezgi dllinde “xeyallar^ adlı şe r kitabını çapa hazırlayıb.
1975-ci ilde azəri dlllnde “Ogünlər unudulmur" adlı nesr eserini yazıb.
Yungül atletka, güleş, valeybol Ozre idman
ustası klmi tanınan şair tebü otlarla en ağır xesteliklerin müalicesi ilə de meşğul olur.
M. Muşviq, Zlver Ağayeva, Resul hemzetovun eserlerini lezgi diline tercume eden Meslm
demə hemdə tercömeçlllkle meşğul Imlş. Antanas Venelavın "Göröş, aynlıq* poemasını lezgi
dlllne tercüme edib.
Ister çoban olsun, isterse allm,

ne mesuliyyətle yanaşılmışdır.
Tedblrlerin keçirilməsine mek
tebin bütün şagirdləri celb ediimişdir. Mektebde herbi vetenpərvəıiik ve beden terbiyəsi,
idmanın inkişaf sahəsinde de
xeyli iş görülmuşdür.
Bele ki, ibtidai herbi hazırlıq ve sanitariya dersləri ciddi
rejimle apanlmış, bütün tedris
qruplan üzrə taqımlaşdmlmışdır. Taqımlara qrup şagirdlərinden komandirlər tə'yin olunmuşdur. Atıcıhq, tibbi sanitari
ya demekJeri fealiyyet göstermişdir.
Herbi hazıriıq işlerinin keyfiyyetinin teşkili üçün məktəbdaxili komissiya yaradılmışdır.
Ders ilinin sonunda buraxılış
qrupunda 3 günlük çöl meşğeleleri keçirilmişdir. ƏMH
ümumrespublika testinin nor
ma ve te'leblerinin ödənilmesi
ve qebulu üçün mektebdaxili
komisssiya teşkil edilmişdir.
57 nefer şagird ƏMH Qmumrespublika testinin nonma ve
tə'ləblerini yerine yetirmişdir.
Bundan əlavə 10 nefer şagird
idman növieri üzrə ictiimai te
rninatçı ve idman hakimi adına
layiq görülmüşdür.
Mektebimizin şagirdləri istedadlı yeniyetmelerin ve yaradıcı genderin aşkar edilməsi
meqsedi ile keçirilen Şeki şəher gender ve idman idarəsinin texri fermanı ilə təltif edilmişdir.
Şagirdlerim iz orta ixtısas
məktəbləri arasında keçtrUen
“dama" və “stotüstO tennisT ya-

nşlannda 3-cü yeri, “atıçılıcf Id
m a n növü üxno yanşxieı 1-ci y e 
r i tutduğuna görə Şoki şeh&r

Gəncfər ve Idman idarəsipin
fəxri fermanr ife təltif edllmişdir.

Şagirdlerden 7 neferi mek
tebdaxili keçirilen peşe müsabiqelerinde, mektebin te'mirinde, idman yanşlannda, sinif-

Gərək kamal ola, olursa her kim
Sen doğru deyirsen ey şair Mehsim
Heyatda yanmçıq insana le'net - deyen
Mehsim müəllim size şair kimi yaradıcıltq yollarında, belediyye sedri kiml xeyirxah işlərinizdə redaksiya kollektivi adindan uğurlar dileyirik.
Mehslm Mehslmov.

Yanmçıq insana lo’ndt.
Üreyim a dostlar sınıq bir şüşe
Günahsız günahkar oldum hemişe.
Çekdiyim ah, nale qalxsa da erse,
Demişem hemişe yalana le'netl
Qoy olsun qem, qüssə, derd qoçaq-qoçaq
Razıyam köksüme sancsa da bıçaq.
Bütün aünahlardan keçerem, ancaq,
Birce dost sirrini satana le'net!
Birinin müqeddes bir slrridir sevgi.
Birine qar üste lepirdir sevgi.
Menlmçün efsundur, sehrdır sevgi6
Sevgiye bigane qalana le'netl
Ayıra bilməsen eyrini, dözden,
Padişah olsan da düşərsən gözden.
Demek menden olsun, eşitmek slzden
Yaxşını yamana qatana le'net.
ister çoban olsun, isterse alim,
Gerek kamil ola, olursa her kim.
Sen doğru deyirsen ey şair Mehsim:
Heyatda yarımçıq insana le'net!!
XALİDd QARAÇAYU, xüsusi müxblr,
ELMİRA XANKİŞİYEVA, müxblr.

dənxaric ve mektebdenkenar
keçirilen tedbirterde feal iştirak
etdiklerine göre fexri ferman
ve hediyyelerte mükafatlandırılmışdır. Şəki rayonu üzrə keçirilen Şahin herbi oyununda da
feal iştirak etmiş ve 4-cü yeri
tutmuşlar.
Azerbaycan respublikası
prezidentinin “Dövlet dilinin
tetbiqi işinin tekmilleşdirilmesi
haqqında" 18 iyun 2001-ci il
tarixli fermanı ile əlaqedar Şeki
saylı peşe mektebinde de
yazı makinası latın qrafikasına
keçirilmiş, uçot-hesabat işlerinin daha səmerəli təşkili üçün
vekalətnamə, qaime, kassa
medaxil ve mexaric orderləri,
titul vereqi latın əlifbası ile çap
etdirilmişdir. Tədris istehsalat
jumallan, ilin planları, metodiki
işler, latın qrafikası ilə apanlır.
Mektebde eyani-siyasi teşviqat
şleri yeniləşdirilmişdir.
Bu tehsil ocağında te'lim
ve terbiyyenin yüksek seviyye
de qurulmasına en gözəl nümune Azerbaycan Respublikası Tehsil Nazirliyinin 13 dekabr 2001-ci il tarixli 1130 saylı
ilin en yaxşı peşe tehsil müessisesi respublika baxış müsabiqesinin keçirilməsi barədə”
emrine esasen keçirilmiş baxış
müsabiqəsində Şeki 1 saylı
Peşe mektebi 2-ci yeri tutmuşdur.
M en de arzu edirəm ki,
R əşad müeUimln rəhbertik et
diyi 1 saytı Peşe mektebi nein
ki reepubWkamızda, respubWkam ızdan kenarda da təhsiUmizi
yüksek s&viyy&de tomsil ecte
bH&c&k tehsil ocağına çəvrflsin. Bu yolda R əşad müəllimə
ve onun ziyalı kollektivinə
uzun ömr, can sağlığı arzu edi-

rem.

________________
Hazıriadı:
Elnarə İsmayılova,
xususl müxbir.

Ouba ƏrməkJqışJaq,
Həmldə Babayeva Nfftulta qh
27196914 oktyabr Qubanm Gəray kənctfndə anadan oimuşdur.
1998-cWda Bakr Senaye Peda
qoji texnlkumum qebu/ ofmuş
2001-ci Ude Ukemek fəa/lyyetini
Ərməkiqışlaq iptida! sin/ffn moktəb drektoriuğundan başlamtş
haNmnrda henUn mektebin direktorudur. Poeztya
heveskandtr. Hemldexantm teztaz şerter yaur. Aşağtdato şerier
onun yaradtctbğma nümunedfr.
Anacan - mənlm dünyam
Dünyama sığışmayan,
Dünyarrıda bir dünyasan
Nefesimsen, havamsan.
Ətrinden men meyxoşam
Sen məne lay-lay deyə
Dilinie dil açmtşam,
Sesln bir hezin neğme
Bu səsə alışmışam.
Sesinden şirin bir ses
Heyatda duymamışam.
Şirin nevazişlndən
Qoynunda uyumuşam.
Senin güneş üzOnde
Nuruna boyanmışam.
MQqeddes ocağında,
Qanınia yoğrulmuşam.
Sen menim axan çeşmefn
Gözündan su içml$em'
Sen menimai seherim,
Gecəii göndOzQmsen.
Dünyamda sığışmayan,
Dönyamda blr dO ny^^

Menlm anah dünyam
Meni yaşadacaqsanl
Slz gOneşe benzeytrsiniz,
Ay sevgiii müeBlmler.
Isti. qaynar nefesiniz,
Ozemetli göylər qeder.
Şefeq saçır nur çöhreniz,
Her şeherln gQneşisiz.
Slzin temiz qelbinlzl
Öiniəyən biz, siz neğmeslz.
AŞ den düşen saçlannız
JaşıqaılıvŞ^hciağKitr
Bize olan her qayğınız
Andımtztn dayağıdtr.
Hdrmetiniz daim gezer
Şöhretlniz alem bazer
Her an size qismet olsun
Şen bayramlar, bu xo| gOnl#.

Babadağ
Zahmatkes
Şəmkir rayon S&mişin nəqtiyyatı açıq tipfi səhmdar cəmiyyətin sədri Abbasov
Abbas Abbas oğtu.
1942-ci ildə anadan
ofub. Pedaqoji İnstitutun *AvtomobUin istisman" faküttəsini bitirib. YAP-m üzvüdür,
aitəUdir,
3 övtadt van
Men 1960-cı ilden bu Təşkilatda işlemişəm müxtəlif
işlər üzrə fəaliyyət göstərmişəm. Men burada sürucü işləmişem. 1964-cü ilde Az.P.İ-nun “Avtomobilin istismarı”
faküitəsini bitirdikden sonra hemin təşkilatda qaraj müdiri işlemişem. sonralar baş mühendis işləmişəm. 1980-cı
ildən bu güne kimi hemin təşkiiatda fasilesiz olaraq müdir işieyirəm.
Təşkilatımız qaçqın, köçkün, şehid ailələrinə pulsuz
xidmət edir. Təşkilatımızın eline fürset düşende şəhidlərin ailelərini ərzaqla te'm in edirik. Rayonumuzun
(ned.Şemkir r.) İcra başçısı Asian Aslanovun gösterlşi sayesinde bütün tapşmqları yerine yetiririk. İcra başçısı ise,
nəqliyyatın inkişafında bizə yaxından kömeklik edir. Bizim teşkilatımız Herbi komissarlığın tapşınqlannı müntezem yerinə yetirir, bundan başqa tədbirlerin hamısında
feal iştirak edirik.
«Respublikamızın görkəmli siyasi xadimi hörmetli prezidentimizə uzun ömür, can sağlığı arzulayıram, onun
uğuriu daxili ve xärici siyasetini beyenirik ve onun etrafında six birteşmişik. Bundan başqa, arzum budur ki, ermeni tapdağı altında olan torpaqlarımız sülh yolu ile alınsın,
qaçqınlar ve köçkünlər öz torpaqlarına qayıtsınlar.
Men (red.müxbir) teşkllatın işçileri ile görüş keçirdim,
harm bir nefer kimi Abbas müellimdən razı olduqlarını blldirdiler. Abbas müellim isə bele izah etdi ki, “men de kollektivimden tam razıyam, biz hamımız bir ailə kimi dolanırıq”. Şemkir rayonu semişin neqliyyatı açıq tipli səhmdar cemiyyetinin Həmkarlar teşkilatının sedri Qasımov İkram Tağı oğlu ve baş mühendis Qasımov Nazim Kazım
oğlu, mexanikler Əliyev Hesen Abdulla oğlu, Əhmedov
Abbas Meherrəm oğlu ve sürücüler Memmedov Qafqaz
Musa oğlu , Ceferov Rauf İsa oğlu, Salmanov Reşid Yaqub oğlu - yenf bunların hamısı teşkilatın müdiri Abbasov
Abbas Abbas oğlundan tam razı olduqlannı bildirdiler.
Oəzənfer Genceli.

zərbaycan Respublikası mustəq illik qazandiqdan sonra möhiərəm prezidentim iz H.Ə/iyev
cənablarının rəhbərliyi ilə bütün sahələrdə islahatlar həyata keçiritməyə
baş/andı. Bazar iqtisadiyyatma keçidtə

A
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M öhtarəm
p rezid en tim iz
H eydər Ə liy e v
m üstəgil
A zorbaycanım ızın
in kişafm ın
yeg an ə q a ra n tıd ır

Xanlar rayonunun Qızılca qırma daş zavodunun direktoru Memmedov
Arif Cebrayıl oğlu 1956-cı
iide Xanlar rayonunun Qı~
zılca kendinde anadan olmuşdur. Ailelİdir, 4 uşaq
atasıdır. Yeni Azerbaycan
Pratiyasının
üzvüdür.
Möhterem prezidentimiz
H.ƏIiyev cenablannın yerrtdiyi siyasi kursu daim
destekleyir. Azerbaycanın
geleceyinin yegane qarantı Heydər Əiiyev cənablarıdır. •
A. Memmedov Xanlar rayonunda zəhmətkeş bir insan
kimi xalqın hörmetinı qazanmışdır. O, kende ehsan bulağı çekdirib, yolların berpasr ile məşğul iojub, eliller evine
gedenyoia körpü saldırıb. Kimsesiz insanlara daimi ola
raq kömeklik edir.
Qızılca* stansiyasındakı şehid Rafiq Memmedov adına 1 saylı demir yol orta mektebinin te'mirinde ve yeni
den 2 sinif otağının tikilmesinde kömeklik etmişdir. Bun
dan başqa kənddə Milli qəhrəman Elşad Memmedovun
xatiresine qoyulmuş abidenin yaşıllaşdınlması ve abideye qultuq işlerinin aparılması bilavasite A. Memmedovun
köməkliyi sayesinde olmuşdur. Müessisenin işçilerinden
başda baş mühendis Vaqif Nezerov bütün işçilerin qarşısında “Hamılıqla birlikdə A.Memmedovun haqqında saatlarla danışsaq bele qurtacmaz” deyərək öz razıtıqlannı
bildirdiler. Əleyici maşfnist Tağıyev Mustafa, Ekskavator
maşinlsti O q e r Sergey ağız dolusu razılıqlannt biklirdiier
ve müəssisənin müdirl A.Memmedova uzun ÖmQr, can
sağlığı arzuladılar. Önlar qeyd etdilər ki, A.Memmedovun
kömekliyi sayesinde her ii 20 yanvar şehidlerine eh^an
verilir, Aşura günü ehsan verilməkle, 9 may qeleba günü
münasibetile müharibe veteranlanna hediyyeler veriiib.
Novruz ve Qurban bayramlarrnda feal iştiıak edibdir. Zavodun bütün işçi heyeti, kendin ağsaqqallan, başda
A.Memmedov olmaqla Prezidentimizin anadan olması
gününü tenteneli suretde qeyd etmişler. Ona uzun ömr,
can sağlığı arzu etmişler. Arzu etmişler ki, prezidentimiz
ermeni tapdağı aftında olan torpaqlarımızı geri alsın, qaçqın ve köçkünlerin öz yurd-yuvalanna qaytarsın.
OƏZƏNFƏR GƏNCƏLİ.

Bu gün bu özelləşen ticarət obyektlərinden, cemiyyetin daim marağında oianlarından da biri bazarlarımızdır.Azerbaycanm
erazisinden tarixen ipek yolunun keçmesi ile
əlaqedar, helə eramızdan ew el ölkemizin
erazisinde ticaret üçün yerlər, yə'ni bazarlar
fealiyyet göstermişdiPki, dünyanın müxtelif

Xeyirxa atanın
layiqli vansı
əiaqədar, prezidentimizin fərmam i/ə
döviət obyektiərinin b ir qism i özəiiəşddirıiərək iş adamiarma veriidi. Bununlada respubiikamızda orta və xtrda sahibkarlığın təməh qoyuidu.

ölkelerinden gelen täcirler alqı-satqı ile meşğul ola bilsin. Bu gOn neinki bazarlar öz funksiyasını tekmilleşdirmiş, daha da tereqqiye
doğru yükselen xett Qzre inkişaf etdirilmişdir.
Xalq arasında beie blr mesel var “Hansısa

YYAT
Xanlar rayon sak/n/ Cəfərov Cahan Çoban oğ/u
1956-c/ lldə rayonun Dəstofur kəndlndə anadan otmuşdur. A iləlidir 5 öv/adı var. Cahan 1975-cllldə or
ta məktəb/ bltlrlbdlr. 1976-cı lldə hərb/ xidmətdə
olubdur. 1983-cü lldə Xanlar rayonunun Mexanik1
zavodunda cəlləkçi vəzifəsində iş fəaiiyyətinə başlayıbdır. Cahan işlədiyl müəss/sədə gözəl s&nət və
ə / qabillyyətinə görə müəss/sənln rəhbərliyi tərəfIndon dəfələrlə mükafatlandırılmışdır. O həm işə respubllkam ızın m üxtəlif rayonlarının şərab zavodlarına ezam edi/miş, orada öz sənətlnln öhdəs/ndən bacarıqla gələrək. Həm/şə özünə hörmət qazanmışdır.
Əvəzedilməz sənətkar Cəfərov Cahan Çoban oğ/u
1996-c/ itdə Bakt şəhəri 29 fevral 1996-cı ildə "Xalq
sənəti və özünə məşğulluq proqramt çərçivəsində”
keçiriiən yarmarkanm qaiibi o/muş və nümunəvi ə/
işinə görə tə ltlf edilmişdir.

Sanati sanatkar
yaşadır, sanatkan
xalqyasadr
blrlikde davam etdirir. Bu günkü gündə
'de respublikamızın
etraf şəhər ve rayonlarından onun ünvanına axın var.
(Clnvanı Xanlar rnu Tebriz küçesi ev
51. ev tel: 5-35-82 isteyenler sifariş ede
bfierier.) Cahan ve
övladı Seymurun hazırladığı dibçekler.

şerab çeHətoert, vodreter, der\ aşılarnaq
üçun baraban, nəhre,

Əhali arasında özünemexsus
hörmet qazanmış Cahan hal-hazırda bu senetini öz evinde ona
kömekçi olan övladı Seymur ilə

şorabä qabı, limon
qabı, suvenimi boçkalar hazırlanır.
Biz ustaya bu necib müvefiqiyyetler,
can sağlığı arzulayırıq. Arzu edirik ki,
onun el işleri neinki
respublikamızda, xarici ölkelerdə de layiqli qiymetıni
alstn.
Qazənfər Gəncəll.

bir milleti tanımaq isteyirsense onun baza- xidmetinde durmaqdan fereh hissi duyurdu.
rından başla”. Bə'zi dövlet rəhbərtərinin xari- Buna gore de, Azerbaycan "könüllü qayıq”
ci ölkelere seferleri zamanı birinci həmin cemiyyetinin fexri-fermam ile, KİV hemkerlar
dövietin bazarları* ilə tanış olması bundan ittifaqinin qerari ile tesis edilmiş “jman izzet
irəli gəlir. Respublikamızın erazisinde fealiy ve iltifa f diplomu 2-ci esre saf etiqad, yaxşı
yet ğöstərən bazarlann bugünkü fealiyyeti ile ad ve saleh islami niyyetferle qedem qoyan
tanış olmaq üçün şehenmizde yerleşen ba- xeyriyyeçi veten oğluna Hezret Əli elehissezarlardan biri olan 7 saylı Yasamal bazarına lamın mövludu günü münasibeti ile teqdim
yollandıq. İlk görünüşden diger bazarlardan olunmuşdur. Əsasen “Qızıl aypara" cemiyele də ferqlenməyen bu bazardakı seliqə- yet terefinden, teltif olunan 4 neferden biri de
sahman diqqətimizi cəlb etdi. Duzdür Avro- Abuzer Mütellimov olmuşdur. Atasının yolu
pa ölkelerinin meyve- terevez bazarlan sə- nun davam etdirməyi qarşısına meqsed qo
viyyesine tam uyğun gelmesede bu yöndə yan Azer, bazarin mudiri tesdiq olunduqdan
işlerin getməsi barəsinde bazann müdiri sonra bazarda alıcı ve satıcıların rahat ticareti üçün şerait yaratmış, bazarda olan 220
Azer müellim mə'lumat verdi.
Azer Abuzer oğlu Mütellimov genc olma- yerden 167-ni qaçqın ve mecburi köçkün aisına baxmayaraq iqtisadiyyatımızı gözet bi- ləlerine ticaretle meşğul olması üçün icareye
lən bir iş adamıdır. Azer müellimin dediklə- vermişdir. Bazarda yüksek te'm ir işleri aparrinden me'lum oldu ki, rehbərlik etdiyi 7 say- mağı qarşısına meqsed qoymaqia xeyriyyeçi
lı Yasamal bazan 1968-ci ilden Bakı sakinle- Abuzer kişinin yolunu davam etdireceyini bir
rine xidmət edir. Azer müellimden ew əl bu daha sObut etmiş olacaqdir. Bu yotda biz de
bazara onun atası rəhmetlik Abuzer kişi 20 Azer mOelime uğurtar dileyirik.
ile yaxın rehberiik etmişdir. Qayğıkeş, xeyirEmin Necəfov, müxbir,
xah bir insan olan Abuzer müellim xalqının
VOqar Ağayev, müxbir.

WBabadağ

Bu gün/ərdə “N " say// hərbi
hissədə o/duq, Burada nizam-intizam, sə/iqə-sahman, təmiz/ik
i/k bax/şdan diqqəti cə/b edirl
Təlim keçən əsgər/ərin sağ/am)
idmançı görkəmi, yüksək ruhu\
insanda haqh fərəh doğurur. Budur, onlardan b iri i/ə tan/ş o/uruq:
çavuşAqşin Yusifzadə. İdmançıd/r, 2002-ci i/in yanvar aymda
boks üzrə hərbi hissə/əraras/ keçiri/ən Azərbaycan çempionatm da ağır çəki dərəcəsində birinci
ye ri tutub, fevralda ağtrlıq qaldırmaq yarışlannda isə gümüş melər Qasımovu və Yusifovu göstərə
data İayiq görülüb. O, deyir.
- Bizim taqımda yaxşı idmançılar var. Onlardan dzyu-doçu Məcidovu, sərbəst güləşçilər Fərəcovu
və İmamverdiyevi, klassik güləşçi-

bilərəm.
Hərbi xidmətimiz çox maraqlı
keçir. Həm fiziki hazırlıqda, həm
elmi biliklərdə daim irəlileyirik. Hər
an döyüşe, “hücum” əmrinə hazi
ng.

Əziz oxucu Babadaq qəzetinin son nömrələrində sil-silə yazılarla sizə təqdim olunan
“Həvatın Girdabı. aadın qul bazarı” araşdırma
vazıları yenə sizin xahişinizlə sizlərin qörüşünə qəlir. Yazıda “Qadın qul bazarı” anlamının
tez-tez müəllif tarafindan takrar olunması va-

“Qadın qul bazarfnın dalmi sakinlerinden olan 4 refiqeden biri esebi ve aileyli danışdı:
- Iki günün söhbetidir. Bazarın
adını demeyeceyem. Bizi 2 maşın
soğan ve Imaşın kelem boşaltmağa
aparmışdılar. Soğanları boşaldıb qurtarandan sonra qablara yerleşdirdik
de. Zehmet haqqı olaraq heremize
20000 min manat verməli idller. Bazara yaxın evlerin biıinde ev işleri
görmek adıyla bizi ora apardılar. Axşam qaranlıq düşene işimlzl qurtardıq. Haqqımızı tə'ləb edende bığı
burma, qolu zorlu kişiler bizi iteleyib
darvazadan küçeye çıxardılar. Küçede haray- heşir salanda gelib bizl teplk altına salıb oki var döydüler. Beİelikle o günkü ağır eziyyətli işlmizln
haqqı veşhşicəsinə döyülmək oldu.

Söhbətimizi hərbi hissənin tərbiyə işləri üzrə komandir müavini
mayor Rasim Muradov davam etd irir
- Mən ordumuzu keçmiş Sovet
Ordusu ilə müqayisə edə bilərəm.Bizdə zabitlərin eməyi nəticə-

şadıqımız dəb-dəbali cəmiyyətin qirdabına
düşmüş aqrılı -acılı hayat sürən biçarə qadınlarımıza qöstərilən belə rəftar əsas götürüiüb
olduqu kimi sizə təqdim olunur. Oxu və düşün. Oxuyaq və düşünək.
Redaktor.
Ö8§fima Kt, yüyüm - ötöləylm. Evln
bütün ağır işlerirıi mən görürdüm.
Əvəzində yeyilməyən xörəkdən, çörekden verib yola salırdılar. Pul istəyfendə meni qovacaqları ile hədələyirdiler. Heftede bir defe 2-3 şirvan
pul ala bilirdim.
Doğurdan da aqillerimiz gözel
deyibdir. Varlı xesisliyi ile vartı olur.
|
Haqqı az olan ağır işe döze
bilməyib bura, “qul bazarfna qaçdım.

adınlann ince ve zerif mexluq adlandınblar. Amma ze
if demeyibler. İndikl dövrün
maddi ehtiyacı ucbatından
rdolanacaq üçün həyatın
girdablarına sürüklənən ekser qadınlarımız öz incəliyini, zərifliyini də itiribler. Onlar indi kişiler kimi fiziki
qüwəyə, gücə qadir olublar. Əlbəttə
maşın-maşın meyve-terevez boşaldan “qul bazarfnın qadınlarına zeif,
zerif demek günahdır.

Z ə iflə r yırtıcıların
qurbanı olur.

SOS/Al H9YAT
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Cəmiyyətin özü
iyrənc
cəmiyyətdir.

V a rlıla r
xəsisliyindən
varlı olur
lar.
Genc “qur qadın
Minayenin
söylədikleri:
• Menl bir
me'murun (adını
demeye qorxuram) evine "qadın qul bazan"ndan
mene nisbeten xeyli yaşlı qadın
aparmışdı. Onlara genc ve diribaş
qadın lazım imiş. Yüksek vezife ve
dövlet sahibl olan me'murun ailesi
lap xanlıq dövranı sürürdüler. Çoxlu
gelib-gedenleri, her gün qonaqlıq,
yeyib-içmek, muslqi, şadlıq eskik olmurdu. Her gün seher geyindiklerini
axşam çıxanb tökürdüler menim qa-

Divar boyu elleri qoynunda durmuş 6-7 “qul” qadın ise sahibkar gözləyə
- gözləyə gileylənirdilər
- Allah kessin bele
yaşayışı, boynuvu bükub
gözle ki, hansı harm varlı, ve ya “qul” qadın lazım
olan yırtıcr gəlib aparacaq bizi xarabasında işletmeye. Canlanndan pul
çıxanda ele bil can çıxır.
- Cemlyyetin özü lyrencdir ki, “qadın qul bazarı" yaranıb. DÖvlet sevlyyesinde bizi kimileri
düşünenler olsa bu iyrenc bazar da olmaz.
Çoxları özlərini, bir de Öz
ciblerini düşünür ki, bu gün biz gülünc veziyyete düşmüşük.
Qadının sözlərində acı blr heqiqət vardır. Doğurdan da cemiyyet
özü iyrəncdir ki, heyatın girdabında
çapalayanlar, maddi ehtiyac üzünden eziyyet çekenler günbə-gün artmaqdadır.
_______________
Xalldə Qaraçaylı.
Xüsusf muxblr

sinde yaradılan intizamın səviyyəsi, döyüş hazırlığı, humanitar hazırlıqla beraber aparılan vətənpərvərlik ruhunun tərbiyesi işi o seviyyədedir ki, tabeliyinde olan şəxsi
hey'ətə tam emin ola bilərsiz.
Ye'ni bu gün bizim hərbi hissəmiz
her hansı döyüş tapşınğım yerinə
yetirmeyə qadirdir.
Orduda hazırlıqlara rehbeıiik
edən əsas hey'ət zabitlər hey ətidir. Zabitlər hey'ətinin hazııiığından ordunun ümumi hazırlığı asılıdır. Zabitlər hey'əti bu işləri hansı
müveffeqiyyetle apara bilirsə, noti
ce de o cür müvəffeqiyyetli olur.
Deye bilerem ki, zabitlərlə teşkil olunmuş hazırlığın səviyyəsi
yüksek olduğu üçün həm de şexsi
hey'etim izde döyuş hazırlığınm,
humanitar hazırlığın səviyyəsi de
yüksəkdir.
Gənclərimizin ordu sıraiarına
gələnə qeder ailələrdə, məktəblərdə onların hərbi-vətənpərvərlik terbiyesi ilə, demək olar ki, çox zeif
məşğul olurlar. Bu ise ordu üçün
problemlər yaradır. Həmin gendəri, demek olar ki, sıfırdan əsgər ki
mi hazırlamaq biz zabitlər üçün
çoxlu çətinliklər yaradır. Hetta
bə'zen orduya hərf tanımayan, yazı yazmağı bacarmayan gənclər
gəlir. Zabitlər belə gənclərlə daha
çox çalışmalı olurlar.
Ordunun astanası cəmiyyətdir,
zabit de, əsgər də cəmiyyetden gə-

lir. Arzu ederdim ki, metbuatımız,
televiziya ve radio herbi - vetenpervərtik terbiyesinin mökəmlendirilməsi işinə öz töhfelərrni versinler.
... Məşğələlərimizdən biri esasen zabitler üçün keçirilen “Heydər
Əliyev siyasi mektebini öyrenirik”
meşğələsidir. Məşğələnin əsas
meqsedi hemin mektebin öyrənilmesi ile vətənpərvərlik ruhunun
qaldırılmasıdır.
Her bölükdə bir neçe idmançt
hissəmizin şərəfini qoruyur. İdmançıiarımız hemişe yarışlarda
yüksek yer tuturlar. Onlann aldığı
mükafatlar bizde hemişe görünen
yerde qoyulur ki, bu da bir terbiye
metodudur.
Herbi hazırfıq növləri üzre yarışlarda bizim herbi hissemiz həmişe ön sıralardadır. Döyüş hazırlığı, sehra çıxışları te'limlerinde de
hərbi hissemiz hemişe yüksek nəticeler gösterir. Təbii ki, bütün bun
lar da yüksek intizam, öz vezifesini
derinden, şüurlu şekilde derk et
mek neticesinde mümkün olur...
Hemsöhbetime uğuriar arzu
edib, herbi hisseden ayrılıram.
Ürəyimdə ise bele bir inam daha
da möhkemleir ki, Azərbaycan əsgeri her an işğal altında olan torpaqlanmızı azad etməyə hazırdır.
Şöhlət Abbas
Şöbə m üdiri

A l l a h v e r g is i
və ycı fəbiəfin
möcüzəsi
on Tovuz rayonunda
o/arkən Zöhrə xammm
qeyri-adi qüwəyə malik
olan bir baxıcı k/mitan/nmas/, öz
şəfalı əlləri Hə , yüztərlə xəstəni
müallcə etməsi haqqmda eşitdik- ..
lərimin doğru o/ub-o/mamas/ .*
məqsədi/ə 1sayh Qovtar qəsəbəsinə yollandım. Əwə/cə qəsəbo
sakinlərf görüşdüm və ontar da
öz növbəsində Zəhra xammdan
razılıqlarmı bildirdilər Və onun
etdiyi müalicədən xəstə/ərin şəfa
tapmasını bir daha təstiq etdilər. Nəhayət Zəhra xanım/a görüşdüm
və mən/çox səmimi qarşıladı.

M

Babayeva Zəhra Kərim qızı Tovuz rayonunun 1 say/ı Qovlar qəsəbəsində anadan o/ub. Ailəlidir, 2 övladı var.
- Zöhrə xanım eşltdiyimə görə xanada xeste yatırdım. Qardaşım
I slzə Allahtala tərəfindən təblbllk meni müalice olunmaq üçün Zöhrə
verglsi veıilib və siz qurana bax- xanımın yanına gətirdi. O, meni bir
maqla əllərinizlə xəstələrl müali- ay müalice etdikden sonra men tacə edirsiniz. Maraqlıdır, Allahtala mamile sagaldim ve bir daha onun
tərəflndən slzə vergl verilməslnl qeyri-adi qüweye malik olmasinin
necə hiss etdlnlz və bu qeyri - adl şahidi oldum. Hal-hazirda men
qüwə sizə necə verildi?
özümü çox yaxşı hiss edirem. Ve
- Men bele izah ede bilərəm ki, ömrüm boyu Zehra xanima bordubu tebiblik vergisi məne xeste ol- yam.
,
duğum vaxt yuxuda verildi və buBundan elave Gencenin Ziyatli
nun mene verilməsini peyğəmbə- kend sakinleri, ruhi xestelikden
rin qızı Fatlmeyi Zehra bildirdi. Yu eziyyet çeken Ferqane, Habil, Raixuda mene yol göstəriblər. Müqəd- be, Zehra xanımın müalicəsindən
des ziyaretgahlardan məni ziyarəte .şəfa tapib, normal heyata qayıtmışçağırıblar, ve men bu ziyaretlerim- dır.
Zehra xanımla söhbətimiz çox
de imkasız insanlan temennasız
müalice etmişem. Azerbaycanın maraqlı keçdi ve sonra o, prezident
müxtellf bölgəlerindən meselen: Heyder Əliyevə böyük hörmet besBakı, Şəmkir, Gənca, Mingeçevir lediyini ve tezlikle onun rehberiiyi
şeherlerinden yüzlərlə xeste mene altında işğal altinda olan torpaqlarimüraciet edir ve men onlara elim- mızın sülh yolu ile geri qaytanlacaden gələn kömeyi əsirgəmirəm.
ğinı bildirdi. Zehra xanımdan xoş
Zehra xanımla söhbet zamanı teesüratla aynidım.
onun müalicə etdiyi xəstələrdən bi
Biz de öz növbemizde Zehra
ri olan Tovuz rayon sakini Raya xa- xanima şefalı elleriniz var olsun deyirik ve bu xeyirxah işinde uğurlar
mmla görüşdüm.
Raya xanimin dediklerinden: arzulayınq.
Men Qazax rayonunda ruhi xesteQƏZƏNFƏR GƏNCƏLİ. >
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m rayonu rmpublikamh
p n an böyük kənd təsarrüfatt rayontanndan biriWr; Rayon arazfslnin böyuk of~
mas/na baxmayaraq əhafinin
say/ 11 ffifn mf&m yaxmd/r.
Son Marda respub/ikamtzda
sosiaHqtisadi sahədə aparttan
fsiahatiarm vaziyyəti ffə bağh
mən redaksiya tərəfindən Xtzt
rayonuna e'zam oiundum.
Xızı rayon İcra Hakimiyyetinln
başçısı Mohsün Bedirxanovfa otağında
görüşdüm. O. rayonda hər şeyin qa»
nıınla möhafize olunması və sosial-iqtisadi problemlerin aradan qaldırılması
üçun gorulen emeli işler haqqında danışdı.lcra başçısı te'yin ojunduğu gönden eməli fealiyyətə başlayan Möhsun
müellim idarə, teşkilat və müəssisə
rəhbərlərinin Iştirakı iiə ənənəvi iməcfik keçirmək təşəbbüsünü qaldırdı. Qısa möddət erzində rayon erazisinde
müxtelif abadlıq işleri aparıldı, Rayon
da rnoskunfaşmış qaçqın və mecburi
köçkun ailələri ile gdruşdum. Onlar
Möhsün müəllimdən razılıq etdilerj
Me'lum oidu ki, rayonda qaçqın ve macburr köçkön
aifələrine böyuk qayğı
gösterjlir.
Hal-hazırda rayonda
sosial-medeni obyektlerin 80 feizl əsasiı te'mir
edilmişdir. Aqrar sahede
aparılan istahaüar tam başaçatdırılmış, ehaliye verilecek pay torpaqlan dözgun böluşdurülmüşdür. Rayonun Qirişfhde abidə açılmış və 11 km-lik kəndarası
yol bərpa ^ n fiiş d ir.
]
Kənd tesərrüfatının ıhkk
şafına tekan verən arx və karialların temizleıirnesi ve çəkilməsi həmdə kənd təsərrüfatı
işçıleripin əmeyi sayəsində mümkün
olmuşdur. 3 ,5 kfn-lik Qars-Xfzt yeni su
kamari çəkilib istifadəyə verilmişdir.
Xızı qesebasindd 305 tonluq ve Baxışlı kendinde 40 tonluq Hr hovuzlantJkflm iş, sü ni gol yaradılmışdır.
... ....
Bərpa Işlerinln smeta deyeri 103
m(n manatofan asfait zavodu daxilf Ittıkanlar hesabına tfkfiib istrtfadeye verilmfşdır. Daşdöğrayan qurğu İşə salınmtş, ticaret merkezi, şadftq evi və Gjlezi qesəbəstndə üstüortülü bazar tikilmişdir. Ağdərə kəndində uşäq bağçası
istifadəye vernmişdir. Qazın vö işığm
müntezem vertlmesi, rayonda bir çpx
probiemlerin aradan qaldırılmasma təkan verir, Bu yaxınlarda 3ı§ km-lik qaz
və işıq xəttJəri çekilmişdlr. VAP Xızt rayoh te§kilatıria'0saslı tə'm lr edilmiş ye
ni biha vörilmiş ve avadaniıcjla tehciz
oiunmuşdur.
Biitün bu işler 2001-ci ılin may
ayından tıal-hazırkı dövredək Xızı ra
yonu ərazisindd gorüimQş işlardir. Bütün bu xoşrneramlı işlərlnə görə Xızı
rayon İcra Hakimiyyelinin başçısı
Möhsün Bədirxanova rayon əhalisi
adından derin teşekkürümüzu bildiririk.
Xızı raydnu erazisində dövlet və
qeyri dövlet teşkiiatlarının iş faaliyyəti
İiə tanış olduqda me'lum oidu ki, istahatiarın aparılmasında öndə geden
təşkitatiar günö-gOndən öz iş fəallyyatini təkmilləşdirmakdə davamadir. Bu
təşkilatların bəziləri barəsində aşağıda
oxucuiara me'lumat verfləcek.

X

tə'mirində ve rayonda aparıtan abadlıq
işlerində yaxından iştirak edib. Bu gün
respublikamızda bələdiyyəlerin hüquqi iqtisadi ve maliyyə əsasları formalaşır. Bəiediyyəmfz terefinden bu yaxınlarda 1 şəhid aiiəsinə puisuz torpaq
sahəsi verilib. Xızı rayon orta məktəbində ə'laçı şagirdlər üçün tərefimizdən təqaüd tesis edilib.
Dövlet tərefinden belədiyyəierin
büdcəsinə köçürülmüş dotasiyalar bu
yeni yaradılmış quruma dövlət qayğısından irəli gəlir. Biz de öz növbəmizdə bu qayğını üzərimizdə hiss edirik
və öz fəaliyyətimizi daha da genişiandirməyə çaiışırıq.

bank sisteminde də böyük islahatlar
aparıldı. İslahatların məğzfnı dönya
bank sistemi standarttarına uyğun İşİmizin təkmiliaşdirilməsi taşkii adir.
Keçmiş Sovet bank sistemlne nözər
saldıqda bu gün respubtikamızda
banklarm vəziyyeti çox yeniləşmiş va
yükselən xətt üzra daha da tdkhnillaşmakda davam edir. Manim rəhbarlik
etdiyim Xtzı rayon Sahmdar Bankı
büdçə təşkiiattdır və biz bilirik ki, helə
qedlm zamaniardan hər bir dövlətin
fəallyyətinin formalaşmasıhda esas
onun iqtisadiyyatı, xezinəsi, yeni büdcasi böyök rol oynam»şdır. Bu gün də
musteqii doviətimizin muxtəlif sahələrinln çiçəklənməsi üçün əsas roliardan
biri bankiarın üzərıne düşür. Biz çalışınq kl, budcadən maliyələşən zəhmətkeşierin, rayon erazisinda olan büdcə
teşkılätiarınrn əmək haqlarını vaxtir vaxtında çaidıraq. Gelən aydan başlayaraq kənd təsərrüfatının müxtəlif sahaieıinə, xQsusən da ter
mer təsər-

Xıxa o h a lisin in
h ü q u q la rın ın
m üdafasi
e tib a rlı
ə llə rd ə d ir

ı

I

la y o n
^ehalisl
r a sında sakltllyin hökm sürməsi,
qanunlann pozulmasına yol verllm em esl, bllavasitə rayonun
h üquq

m ü h aflzə

o rq an ların ın

eməll Işlərlnln müsbət nətlcəsldlr.
Xüsusitə X ızı rayon prokuroru Y u-

sif Ağayevin, Mehkemenin hakimi Hüseyn Qəribovun rayonda dövletçilik
prinsiplerinin möhkemlenmesinde, qanunçuluğun qorunmasında böyük
emeyi vardır. Töredilmiş cinayət hadiseierinin dövlət qanunları esasında
tənzimlənməsinin terefdarı olan Yusif
müeliimin insan hüquqları ve azadlıqlarına hörmət elameti olaraq, müsteqii
dövlətimizin mənafeyi namine gördüyü
işler göz qabağındadır. Rayon ehaiisi
ile qanun işçiieri arasında normal münasibətlər vardtr. Xızı rayon prokroru
Yusif müəllimin dedilderine görə son
zamanlar rayon erazisinin boyük olmastna baxmayaraq rayonda ağır cinayet
halları demek olar ki, qeyde alınmır.
Rayon üçün xarakterik olan cinayetlər
mal-qara oğuıiuğu, xuliqanlıq ve bir sıra xtrda cinayətlərdir. Rayonda keçirllen əməliyyatlar nəticesində demek
olar ki, bağlt cinayetlər qalmayıb. Keçen II baş vermiş 40-a yaxtn cinayətin
70 faizi açılıb. Prokroıiuq işçHeri teztez yeıii əhali ile, qaçqın ve məcburi
köçkün ailələri İlə göröşürler.
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rü fa tla r m a
investisiyaların qoyüluşunu
gucləndirməyi nezerde tutmuşuq ve
inanırıq ki, rayonda orta sahibkarlığın
inkişafına tekan vermiş olacağıq. Kollektivimiz öz işini bilən zəhmetkeş, ixtisash kadrlardan ibaretdir. Biz harrnlıqla möhterem prezidentimiz Beyder
ƏliyayiÖ yeritcjiyi düzgün, məqsədyönİÜ siyäsetl dəstekleylr və ona ‘İayiqll
kadr olmağa çalışırıq. Möhtərdfn prezidentiftıiz H eyd ar Ə llyav ln ferm anı ite
X ızı rayonuna M öhsun Bədincariov İcra

B ^ is i le'yih ölunduqdan sonrä r#
yonda çoxlu yaxşıiığa t&ğru deyişiklikler Oİdu, İçra başçısının apardığı kadr
siyasəti neticəsinde bötun sahələrə
gənc, savadlı, vətənpərvər kadrlar cəlb
olunur Blz fnanınq ki* lezlilde rayonumtızun ehalisinin sosial vəziyyeti cfiger
rayonlara
nisbeien
daha
da
yaxşılaçaq.

Səhiyyə

wkmnzı rayon Merkezi XestəxaK nasının baş hekimt NeblJ rm y e v Bekdaş Ənverpaşa
oğlu. 1967-cl tide anadan olub.
1993-cö fide Azərbaycan tib b
Unlverstetlnl b ltlrib. Xızı rayonunda sehlyyenln bu günkl vezlyyetl haqqında Bekdaş müeilimln dedlklərindən.
Merkezi
xestexanada
kadr
teminatı keçen
illerde^
çox
aşağt seviyyede olmuşdur.
Kend xestexanaları 5 çarpaS a h m d a r
yılıq, merkezi
xəstexana ise
B a n k ı n
35 çarpayılıqf ə a I i y y ə t i
dir.Xestexana
da 3 heklm ızı rayon Sehmdar Bankı- dtş hekim), deızı rayon bəladfyyoslhln
nın müdlrl Qullyev Namlq ri zöhrevi hekimi ve cerrah fealfyyet
aadrl Möhsön Bağırov öz
Nuhulla oğlu. 1968-cl lldə gösterir. Bu yaxınlarda 5 Ixtisaslı he
lş faallyyəti haqqında
anadan olub. Xızı rayon İcra Ha- kim de işe qebul olünub. hat-hazırda
mo'lumat verlr.
Xızı rayon bəladiyyesinln sədıi klmlyyətlndə ve blr sıra me sul xestexanada % terapevt, 2 pediatrp
vezlfelerdə çalışıb.
nevropotolöq/ deri-zöhrevi hekim ve
seçitdiyim göndən bizirtı bəlediyya
Namlq mQelllm bankın fealiyyeti cerräh fealiyyet gösteriıier. Rayonda
özvlari kütlayi tadbirlarda, alametdar
hal-hazırda 125 hekim fealiyyet göstetarixi günlarin qeyd olunmasmda ehali haqqında me'lumat verir.
•
Respublikamız müstəqillik qa-rir. Keçen İl rayon tarixinde ilkdefe ola
iia biritkda olur ve onlann problemlari
iia yaxından maraqlanır. Rayon bala- zandıqdan sonra möhterem preziden- raq Sehlyye Nazirllyinin kömeyi İle radiyyaai rayon era?.isində yollafin ta'mir timiz Heyder Əliyev cenablarınm reh- yona seyyar rentgen aparatı gətlrilmişoiunmasmda, markazi dayanacağın berliyl He bütün sahelərde olduğu kimi dir. Yenl Yaşma ve Pındığan kendle-

Bəlodiyyə

X

X

rində hekim ambulatoriyaiarı tikilib ve
əhalinin istlfadəsinə verifib. Məarkəzi
xəstəxanada ana ve uşaq mərkəzi, diş
kabineti, doğum şöbesi, cərrahiyyə şöbesi təşkii olunub. Keçen ii rayonda
uşaq ölümüne gore göstərici her 1000
nefere 37 nefer İdise, hal-hazırda bu
göstərici 3 dəfəyə qeder aşağı düşüb
ve her 1000 nefere 16 nefer olmuşdur.
Peyvendler təqvimə uyğun aparılır ve
tibb işçileri yerterde tez-tez seminariar
keçirirler. Bütün mekteblerde ixtisaslı
hekimler terefinden profiaktik yoxlamaiar aparılmışdır7
Mərkəzi xəstəxana esasiı te'mir
olunub ve yumşaq, berk inventartarta
tə'min olunub, normal veziyyete gətirilib. Heftenin şenbe günləri xestexanada ve onun həyətində abadlıq işleri
aparılır.
Aztəminatlı ailələr ve uşaqlar üçun derman

sağtam düşünceli gencier gerekdir.

Rabitə

§ Telekommunlkasiya Qovşağının rəisl vekil Muradov
Xızı rayonuncSa raWtənln bugurtkü vəzlyyetf haqq I n d a
m e*ium iat
verlr.
Bildiykniz ki
mi 1 9 9 9 İu İl apr^fn 19^fa Bakı
ş^ierinde “KASPIAN-AMERİCAN tELEKOMMUNİCATİONw
birge muessisəsinin təntaneli açrttşı oldu.
Bu açıftşda möhterəm prezidentimiz Hey
der Əli^v, Rabita te iri Nacfir Əhmədov
və digər rəsmi şexsler iştirak etmişler. Bu
hadlsə mönasibəti sSə prezldent Azəıbaycah rabitəçilerinin u^jru slə fəxr etdjyinf
bildirmiş ve bütün rabitə işçilerine uğwriar
aızıiamışdt.Bu sozlərbu gCne qeder işimizin qayəsini təşkil etmişvə biziefde b6»
yükruh yukşekiiyi yaratmışdır. Hal-hazırda
ən müasir və keyfiyyətji telefon xidmetintn
heyata keçirmek öçün rayomırmızda
1993-cu Üdən fəaRyyət gösterən muasir
tipli ATS<Jən i^ifacte.olunur. Bu yaxmlarda Xalac kəndinə 5 km uzuniuğunda kabel teiefon çakQib. Aftağac və Ö te
kəndlərində 10 kvt-bq dizef generatoru
quraşdırıttb. Elektrikşəbəkəsindən enerji kəsiiən zaman bu generatordan isöfadeolunur.
Ucqar kəncöər mobü və radio tdefonlarfa tamtəmin olunub. Ümumiyyətp re p a - lə Xızı rayonunda rabita xidmeU yüteek
ratlannın alınmasında sevfyyededir və bundan sohra da çalışapaylanmasında Almaniya Texniki cağıq kj, üzərimüra düşen vəzifenin öhdevə pa:
Əməkdaşlıq Təşkilatının Xızı rayonu siniden layiqincə gəiək.
üzre kordinatoru professor Xosrov SeiAlman/ya Texn/kf Əməkdaş/ıq Təşdinin böyük kömeyi olmuşdur. Şexsen
kilatntn (GTZ) İnteqrə edi/mlş ərzaq
öz adından ve Xızı rayon tibb işçiferi
təhlükəsiz/iyilahiyəsinin (IFSP) Xızı ra
adından bu xeyirxah işlərinə gore Al- yonu üzrə koordinatoruAqrar, İqtisadimaniya Texniki Əmekdaşlıq Təşkilatıyyat və itıkişafüzrəprofessor Xosrov
nın koordinatorluğuna, xüsusən Xos SəkÜGTZ-fiİn Xızt rayonunda fəaliyyət
rov Seidiye ve ıcra Hakimiyyətinin
haqqjnda mə 'lumat verir.

Başçıst Möhsün m üəllim ə dərin m innətdariığım ızı bHdirlrlk.

X

- Bu layihə AJmartiya - Az&rtxayciin

dovtet inkişai laythesidir
afias məqaedi
va*
S a ğ la m a i l « , s a ğ la m
ve r^ h hahnı yaxşrtaşckrmaq ve
c ə m iy y ə t
erzaq təminatım y€A<Sottrnekd\r Əsas
fəallyyət sahəsi aqrar mehsu&an İstehsalı
q ü d r e t li
sahəleridir. #SP- üzrə aqrar istehsal sad ö v la t
həlerindən isöfade olunmasj ve mehsuldarlığın artması uçun toxum bankı yaradıld e m a k d ir .
stıış və raypiı ehalisine akin öçun toxum
(buğda, kartof və s.) payianmtşdır. Möeyüsahlblmlz
W AQ
yən muddet arzində toxum afrmş ehaii
besinln müdlri Röv- məhsU götörtjukdən sonra aidığı toxumu
»n Memmedovdur.
toxum bankına qaytarir, Xfş rayonuna gəRövşen möeliim BDU-nun hüquq ten zaman rayonda ekine yararfı olan əkin
sahəiennin yainız 30 faizindən istifade ohh
fakültəsini bitirdikden sonra böyOyüb nuıdu. HaJ-hazııda işe 85-90 faiziden isöboya başa
fade olunur. Artıq rayonda təlabatdan artıq
mehsul istehsal oiunur. Ve hetta diger
çatdığı dog
qonşu rayonlara da satılır.GTZ-nin K&nti
ma rayonunTesemjfatı nazirtiyi i!e de geniş elaqeleri
da fealiyyet
var. Onlar tərəfinden verilən təbıi ehtiyatJar
və meşəsaJma Dzre proqramlar da tedrigostermeye
cen heyata keçirillr. Meselen: Xızı rayo
üstünlük vernunda 40 ha, Deveçide 20 ha, Siyezehde
mişdir.
El
ise 10 ha saheye ağac tihgleri ekmişdir.
Bu sahe bizim lahiyenin regional dendiçinde
qaroflora sahesidir. Sosiai-lnfrastrvictutanın
zandığı höryaxşı^şdınlması üçön bizim xiisusi proqmetini nezere alaraq o WAQ şö'besi- ramımız vardır. Bu proqram asasmda Mer
ne müdir te'yin edilmişdir. Rövşen mü- kezi xəstəxana, Şuraabad ve Albağac
ellimle söhbetden me'lum oldu ki, ra kend xestexanalan esaslı te'mir okinub.
Yeni Yaşma ve Fındığan kendterinde heyonda boşanma hallarının az olması- ldm amtxjtaloriyalan tikilib istifadeyə verinın bir sebebi de ağsaqqalların el ara- Ub, Rayonda su təchizatı problemi tam
sında olan hörmetinin ve ağsaqqal sö- arsdan qaldınlıb. Butün bunlar sosiaHrv
frastruktura sahesinde görülen işteıdir. Biz
züne, ağsaqqal tövsiyelerine gencler
araşdırmalar aparmtş və müeyyen etmişik
terefineden emel olunmasıdır. Rövşen ^ l y^fna qedər uşaqlarda vitamin çasöhbetinde bir daha qeyd etdi ki, xırda tışmazfıgt mÖN^puddur ve bunu aradan qat*
sosial çetinliklerden doğan narazıqlar dırmaq üçtm vitaminler ve decman prepatattan ahnıb ehaiiye puisıs payianıtx
yaradan nigah pozuntulannı nezere alRayonda azteminatfı aileləfe terefimasaq, rayonda boşanma halları yox mtzdən vaxtaşın yardımlaredir. Ve bunlaf
derecesindedir. Arzu edirik ki, respub- bizim ərzaq proqramı çerçivesində heyata
keçiriHr. Bizim iayihe inkişal laylheei oldulikamızın diger bölgelerinde de nigah ğundan bundan sonra da çahşacağıq ki,
pozuntusu halian neinki azalsın, hetta Xızs ıayonunda şoeial-iqü^cfi saheterin
yox dereceslne çatdırtlsın. Çünki döv- tnkişaftnda dz gC^knüz^n tam isttfads
edek.
letimizin inkişafı ve çiçeklenmesi uçün
Emln Nəcəfov, müxblr.

m
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Qəiaduz kand balədyyəsi Nümınavi babiyve
inkişaf yollannda
Qisa arav/ş: ƏHvev M alik 1951-ci II fevra! avrnm 15da Q uba rayonunun Qələdüz kəndlndə anadan olmuşdun Kənddə orta təhsi! aldiqdan sonra 1969-cu lldə
Hərb! komissarham hesabına Qubada sürücülük peşə
m əktəbini bltlrib. Uzun müddət Quba internat məktəbfndə sürucü Iş/əyfb. Alləlidir. 6 övladı var.

ələdiyyə özünüidarəetmə orqanı kimi for’malaşarkən ilk öncə
təşkilatlanma işləri keçirilib.
2000 -ci ilin fevrvl ayının 26da Ədliyyə Nazirliyi terəfindən nizamnamə qəbul olundu. Mə'lum olduğu kimi 12
dekabr 1999-cu ildə Azərbaycanda ilk bələdiyyə seçkiləri keçirildi. Qubanın Qəledüz kənd belədiyyəsinin
sədri Malik Əliyev isə 2000ci ildə kənd əhalisi tərefindən 14 nəfər namized ıçerisinden seçilmişdir. Seçitdiyi
ilk illərdən kənd əhalisinin
etimadını doğruldaraq bir sıra sosia! problemlərin həllinə
nail olub. Belə ki, 2-3 km
kənd yolunda tə'm ir işləri
aparıb. Su kəmərinin 36
metrini təzələyib. Artezian

su quyusu üçün tezə mator
alıb, Kend ehalisini içməli su
ilə təmin edib. Bundan başqa kənd məktəbinin tə'm iri
üçün 105 şiferalıb. Bələdiyyəyə daxil olan hesabdan 1
milyon manat məbləğində
az təminatlı ailələrə, şəhid
ailələrinə, veteranlara yardım edib. Kənd qəbrstanlığında 11m qoruqluq tikdirib.
Malik müəllimin gördüyü
işlərlə tanış oiduqdan sonra
qarşıda görəcək işləri və çətinlikləri ilə maraqlandıq. Bu
barədə nə deyə bilərsiniz?
- Kendimizə yaxın otan
Küpçaq kəndinden içməli su
gətirmək istəyirəm. Şura
üzvlərinin qəran ilə 2hek. armud bağı salmaq, bir ədəd
şum traktor almaq istəyirik.
Yeni bələdiyyə binası inşa
etmek fikrimizdə var. Çətinliklərə gəldikdə isə bələdiyyə üzvləri (katibdən başqa)

D avaçl rayo n D ağblllcl
kənd bələdiyyəsinin sədri Ağasiyev Bayram ixtisasca m usiqi
m üeliim ıdir. YAP-ın üzvüdür. 7
nəfər şura üzvü var.
1 kənd təserrüfatı mütexssis,
a q ra n o m T o fiq A s la n o v . 2 R iy a -

ziyyat müellimi mekteb direktoru
Hemidov Malik tehsii komisiyyasının sedridir. 3. Dil-ədəbiyyat müəllimi Xudaverdiyev Mün/ət. 4.
Poçt rəisi Allahverdiyev İsa kimi
w şura üzvülerinden razılıq edən

J
1
!
!
!

heç bir iş görmürlər. Daxildə
hakimiyyət davası gedir.
Müavinim Vaqif Sultanov bu
günə kimi bələdiyye sədri olmaq üçün mənə qarşı mübarizə apanr, gördüyüm işlərə
maneəçilik törədir. Onu isə
yerli icra nümayəndəsi Əsəd
Qurbanov və şura üzvü Nasir Cavadov müdafiə eləyir.
Ənböyük çətinliklərdən
biri də əhaiinin sosiat müdafiə müavinətlərinin verilmesiiə əlaqədardır (elə adam
var ki, 3-5 ay verilməyib). Bu
haqda poçt müdiri Vaqifə
müraciət oiunsada öz həllini
tapmayıb. Əhalinin işıqla təminatı üçün Quba rayon
elektrik techizatının müdiri
Ədalətə müraciət etsək də
nəticəsiz qalıb.
Malik müəllim sizə tezlikiə çətinlikləri aradan qaldırmağınızı arzulayınq.

Otsa aravış. Mustafavev Fazi! Osman oq/u Quba rayonunun A/pan kəndində 1943-cü
ildə anadan olub. 1965-ci ildə Ticarat texnikumunu b itirib . /xtfsasca əm təşünasdır.
YAP-m üzvüdür. A iləlidir. 8 uşaq atasıdır.

Tarixe nəzər salsaq ulu
əcdadlanmızın məskuntaşdığı alban tayfası indiki Alpan kəndidir. Xüsusi gözəi
təbiətə məxsus bu kəndin
əhaiisi əsasən əkinçilik və
tərəvəzçiliklə meşğuldur.
1999-cu ildə seçki yoiu ilə
bələdiyyə sədri seçilən Fazii müəllim az bir zamanda
seçicilərini e'timadını doğruldaraq, kənd əhalisi üçün
gördüyü işlərə görə nümunəvi bələdiyye kimi tanındı.
Rayon icra hakimiyyətinin
başçısı Mehman jbrahimov
tərəfindən 28 avqust 2001d it tarixdə yaxşı işlediyinə
görə təşəkkümamə aiıb. Aidığı təşəkkümamə iiə əlaqədar Fazil müəllimə belə
bir sualla müraciət etdim.
-Fazil müəllim təşəkkümamə hansı işlərinə
görə verilib?
- Gördüyüm işier göz
qabağındadır. İyirmi ildən
artıqdır ki, su gəlməyən çaya suvarma üçün su çək-

dirmişəm. Gəray kənd su
bulaqlanndan Alpan kənd
əhalisi üçün içməli su çəkdirmişəm. Bələdiyyəyə da
xil olan vesait hesabına
kənd məscidini tə'mir elətdirib əhalinin istifadəsinə
vermişəm. Kənd qəbrstanlığında təmizlik və abadlıq
işləri
aparmışam.Alpan
kənd orta məktəbi əsaslı
te'mir olunub. Kənd arası
yol tə'miri işləri başa çatdınlıb. Şəhid ailələri, Qarabağ veteranlan, şəhid və itginlərin ailələrinə, az imtiyazlı ailələrə 50 min manat
məbləğində her bayram
yardım elemişəm. İlin axınnda onlan bələdiyyəyə
olan vergi haqlanndan
azad eləmişəm.
- Fazil müəllim işçileriniz haqqında nə deyə b»lərsiniz? Bu işləri görərkən onlar da sizə köməklik edirmi?
- Menim 9 şura üzvüm
var. Müavinim Babayev

Abdulrəhmandan razıyam.
Aqrar islahat komissiyasının sedri Cavid Əlibəyov, ticarət ictimai iaşe komissiyasının sədri Quıtoanəli Söhbətov ışə çox maneəçilik törədirlər. İş planlan yoxdur, mənim heç bir
işime yaramırlar.
- Gələcəkdə hansı işləri görmək fikrindəsiniz?
- İçmeli su xəttini yeni
den te'mir elətdirmək istəyirəm. Yeni su anban Ga
ray kandinde qurmalıyam.
Məktəb yolunu, kəndarası mehəlle yoAannı, Quba
Xucbala kənd yolunu əsaslı te'mir etmek arzusundayam.
Arzulann, eməRerin çin
olsun Fazil müellim!

DanbiHci kand batodiyyasi

zamanı dövtet aktından heç nə
verilmeyib. Şoran torpaqlar 3-4 h.
azdır. İstifade otunmur. Əhali'
əkinçilik, maldaıiıqla meşğul otur.
120 təsənrufatım var. Oğlum Zaur]
Oarabağ əlilidir. Ə h a lin in su, işıqj

böyük çətinliyi dövlet tərəflndən
təhlükəsizliyinin
qorunmasıdır
“Dövlet verdiyi ve'dleri yerine ye
ti rmir, ne hüquqlarımız nə de qanunlartmız müdafie olunmur." deyen belediyye sedri sahə müvekkilinin qetiyyen onun hüquqla-

keçirmişem. Ən böyuk meqsedim
belediyyenin iqtisadi qurumunuj
yaratmaqdır - ye'ni dövletden ası*
lı olmayan büdce yaratmaq. ^
Meqsedine tezlikle nail oiasanj
Bayram müeliim.

Bayram müəllim öz iş prinsiplərini
senədli surətdə həyata keçirir.
özünün, şura üzvülerinrn iş planlan seliqə-sahmanla yazılıb. Əhaliden aldığı torpaq vergisi, ve yığılan verginin hara serf olunduğu
tam şekildə sanədləşdirilib. Ən

nnı qorumudığını dönə-dönə qeyd
edir. Gfley - güzarfı Bayram müellimin dedikleri:
-1074 h. torpağımız var. 1007
h. örüş, 25 h. ise belediyyenin
ehtiyat fondu torpaqlandır. Əkin
altı torpaqlarım yoxdur. Özelleşme

tə 'm in a tırıı,

yol te 'm irin i h ə yata\

Quba kənd babdyyosi Qorxmazoba kand
batadtyyasi
m

do martm 14-də Qubanm Partlzan kəndində anadan olub
1969-cu /Ida orta məktəbt bttkmts. 2 // İstiataf şoyxgzunda
foh/a Işlamlşdlr. 1971-ct // Tua/ adtna pedaaoll /nstftutun Mat

1956-ct im favrakn S-dB Qqtm ram nunun
kəndinde anadan otmusdur. Orta m aklabl bftirdBcdan

YAP-m üzvüdür.

Respublika
prezldenti
H.ƏHyev cenablannin belediyyeler haqqmda son fermanlardan biri de torpaqlann ve ehaliden vergi yığımı sisteminin
bələdiyyələrə hevale edilmesi
oldu. Yeni qurum kimi fealiyyeta başlayan belediyyeler tor
paq şöbelerinden torpaqlann
onlara verllmesi telebind© ve

ehaliden vergi yığımında çetinliklerle üzləşdilər. 1999-cu ilde
Zarqava kend balediyyesine
uzv, 2000-ci ilin yanvannda ise
sedr seçilen Fuad müellim de
bele çetinliklerie qarşılaşdı.
“Əhalinin maddi imkansızlığından vergi yığımı çetin başa gellr"- deyen Fuad torpaqları da
tam ala bllmediyini qeyd eledi.
Be'zi çətinliklere baxmayaraq,
o kend ehalisi üçün bir xeyli iş
görə bilmişdir. Zarqava kend
yollannı te'mir etmiş, mektəbin
esaslı te'mlri işinde yaxından
kömektlk etmişdir. Ən böyök

fəaliyyetiərindən biri de rabite
şö'bəsi üçün blna tikdirmiş,
kənd evlerini telefonla tə'min
etdirmeye nail otmıışdur. Öz
daxili imkanlan hesabtna şehld, Qarabağ, az imtiyazlı ailelərə yardtm ede bilmişdir. Fu
ad müellim xeyirxah insandır.
Be'zi imkansız ailelerin defn
merasimine de maddi kömeklik gosterir. Hele çox işler görmek arzusundadır. Belediyye
nin büdcəsini lazimi qeder
qaydaya sala bilse ehalinin üzleşdiyi çetinlikleri aradan qakJıracağına inanır.

M ış/aqkandoftam aM M ndabaslm ar.Azaonm Q onb

Azerbaycan respublikasının prezidenti H.ƏIiyev cenablarının 15 yarv
var 2001-ci II tarixli, 253
saylı fermanında belediyyelere inzibati binaların
verilmesi, Respublika Nazirler Kabinetine ve yerli
icra hakimiyyeti orqanlarına hevale okınub. Belədiyyelerin yaradılmasından 2 il keçmesine bax

mayaraq ehali arasında
bu qurumun fealiyyet sistemini derk ede bilmeyenler var.
Seçki yolu ile Quba
rayon Qorxmazoba kendine belediyye sedri seçilen
Heybetulla muellim 6z iş
prinsipi ile bir sıra xeyir
xah işlər görmeye nail otmuşdur.
Beleki işlediyi müddetde Qorxmazoba kend

Səhifəni hazırladılar: XALİDƏ QARAÇAYLI, ELMIRA XANKİŞİYEVA

mektebini, kənd yoüannı
te'm ir elətdirib. Əhalini su
ve işıqla te'min edərək,
ekin suvarma KanaHanni
çekdirib. Az teminatiı, şehid, qaçqın ailelerine, Qarabağ eHlierine mömkün
qeder yardim edib.
Heybetulla muellim
gördüyü ve göreceyi işlerle seçicilərinin e'timaidını
qazanmağa cehd edir.
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H r M IM y y n i Arzularm böyükdür
Oısa aravış. A vdəmirov Narulla Carulla oğlu 1956-cı
Hin tvun avrnm 18-də Qusar ravonunun Qullar kendlndə anadan olub. Orta /xt/sas t9hsillldlr. Yünaüt Sənave
texnlkumunu bltlrib. Ə w əllər kənddə baş aqranom /p/gjtffe A iləlidir. Bitərəfdir.

Möhtərəm prezidentimiz
H.ƏIiyevin sərəncamı ile
Ədflyyə nazirliyində “Bələdiyyelertə iş ve bələdiyyəierle metodoloji yardım mərkəzinin yaradılması, onlarla
qanunun tetbiq edilməsi barədə müvafiq fərmanların
imzalanması və bələdiyyənin büdcəsinə dövlət terefindən köçürülmüş dotasiyalar
yeni qııruma qayğı nümunəsidir. Bu gün respublikamızda bələdiyyələrin hüquqi, iqtisadi ve maliyye əsasları
formalaşır.

ı
I
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Eləcə də Qusar rayonu- ^ 1 5 hektardır.
Kəndin 360 nefer əhalisi
nun Qullar kend bələdiyyesi
öz inkişaf yolundadır. 1999- var. Əhali əsasən maldarlıq
cu ilin dekabırında bələdiy- və təsərrüfatla məşğuldur.
yeye üzv, 2001 -ci il noyabr Uşaqlar 4-illik ibtidai mek
ayından kənd əhalisi tərəfin- tebde tehsil alırlar. Sonra ise
dən yekdilliklə bələdiyyə qonşu kendde tehsillerini
sədri seçilən Narulla müəl- davam etdirmeye gedirlər.
Narulla müellim de bir
lim bələdiyyə haqqında belə
mə'lumat verdi:
çox belediyye sedrleri kimi
•
Bələdiyyənin ümumiehaliden vergi yığımının çox
torpaqları sahəsinin 284 çetin olduğunu söyiedi. Buhektarı əkin üçün əhaliyə nu onların maddi veziyyətipaylanıb. 368 hektar biçə- nin aşağı olması ile əlaqənək, 38 hektar bağ üçün ay- ləndirdi. Buna baxmayaraq
nlıb. heyetyanı sahə 13 hek kend yolunun te'm iri, su çəkllişini başa çatdırmaq, işıq
tar 80 sotdur.
Bələdiyyə mülkiyyət tor- probleminin helli üçün transpaqları 14 hektar ehtiyat fon- fa rmator almaq isteyir. Müdu, əkin üçün 14 hektar, ge- haribe veteranı Melik kişiye
ləcək inkişaf perespekti daim maddi yardım edir. Si
üçün 3,81 hektar, kolluqlar ze xeyirxah işlərinizdə uğur56 hektar, kəndaltı sahə 13 lar arzulayırıq Narulla müelhektar, yararsız torpaqlar isə lim.

Q/saarayış. Əztzov E/man
Fərəc oätu 1961-ci II mavm 10da Qusar ravonunun Yasaboba
kəndində anadan olmuşdur. AH
təhslllldlr. Ç.İIdınm adma Azərbavcan Polltexnlk İnst/tutunun
mexanlka fakültəslnl 1 9 8 7 -c f /A
do bttlrmlşdlr. İxtisast mühəndls-mexanlkdlr. Bitərəfdir. alləli1999-cu il dekabrın 12-də bələdiyyəyə üzv, martin 11 -de ise
Yasaboba kend belediyyesine
sədr seçilib.
Yasaboba kendinde 420-yə

Q/sa aravtş. Zərbəllvev Abubəkr Abusalat qq/u 1958-ci illn Ivun aymm 5-də Qusar ravonunun
Quxur kəndində anadan o/muşdur. Orta tohsIULdir YAP-m üzvudür. Altəlldlr. 2 usaq atasıdır.
Qusar rayonunun Çubuğlu
kendinin
500
neferden çox əhalisi var.
101 evden ibaret olan bu
kend sefalı tebiet, münbit
torpağ məxsusdur. Əhali
esasen ekinçilik ve maldarlıqla meşğuldur. Kəndə ehali terefinden seçilmiş belediyye sedri Abubəkr müəllim gənc kadırdır. Özünün dediyi kimi
şura üzvləri ile bərabər
bir çox işlər göre bilib. İlk
növbədə belediyyenin
idarə binası te'm ir edilib.
Çubuğlu kend mektebində xırda te'm ir işləri aparılıb. Bu işde ona şura üzvü, mekteb drektoru Qonaqov Qonaq da köməklik edib. Baş mühasib Sabirov Nadir, İslahat komissiyasının sedri Əhmədov Rizvan ve diger şu-

m

Yasaboba kand batanyyasi
y a x ın əh ali ya şayır.

Əhalinin ə s a s
məşğuliyyəti ekinçilik, maldarlıq-

lediyyenin ehtiyat fondu da yoxdur.

dır. G e n e ka d r kim i fə a liy y ə tə başlayan E lm an to rp aq lan n sened li

-EJman m ü əllim b u kim l çə tln llk lərə b axm ayaraq s e ç lc llə r inln e'tim a d ım doğ ru ltm aq üçun
hansı işləri görə bilm isiniz?

surətdə təhvil verilmediyihdən ğıleyiendi. ’Amma ehtiyat, biçənək,
örüş torpaqlarımız var”- dedi.
Əhalinin dolanacağı, heyat tərzi
aşağı olduğundan vergi yığımı çətin alınır. Onun dediyine göra be

- Kend ehalisi Samur kanalına
gələn Samur suyundan istifadə
edir. Büdceye nezerde tutulan vəsaiti yığa bilsek kend camaatını

içm əli su ilə tə 'm in etmek istəyirik. Belediyyenin 5 şura üzvüm
var. Sosial və id m an məsələləri
ü zrə komissiyanın sedri Şirinov
N ad irş ah , şura üzvü, mekteb drek
toru Mürselov Süleyman və b. üzvlərlə bəraber əhali üçün az-çox iş
görə bilmişik. Kend yolları te'm ir
olunub ve kendde xeyli abadlıq işleri apanlıb. Mektebe müəyyən

qeder yardım edərək, 23 e'laçı
şagirdlerin her birine 10000 min
manat mebleğinde pul ve diger
hediyyeler vere bilmişik. Kend hekim ambulatoriyasinm te'm ir işlerine ya xın d a rrk ö m ə k lik e d ə bilm işəm. Kendde olan 1 ş əhid ailəsin ə
her ay 20000 manat mebleğinde
yardım e d irəm .
- Y a x ın g ə ləcəkdə hansı Işləri

görmək isteyirsiniz?
- Maddi imkan elde ede bilsek
mescidi te'm ir elemek, istirahet
evi klub tikmek isteyirem.
Size bu yolda uğurfar arzulayı-

2_________ A

Nz Tahir batafyyəsi

Quxuroba kand batodyvasi
Qısa aravıs. Ətosoərov Mehbalı Mehba/ı oö/u 1958-ci lldə Qusar ra
vonunun Quxuroba kəndlndə anadan olub. Orta Ixt/sas təhslllldir. Sumqav/t Polttexnlk texnlkumunu bltlrib. Texnlk-texnoloodur. YAP-m üzvüdür. Allelldlr. 3 aız b!r odul atasıdtr. Əwəllər sovxozda mexanik, baş
mühondla. sonra suvarma Idaroslnda sahe ralsL kand orta məktəblndə
tə'llmatçı müəlllm Işləylb.

Oısa aravış. Qurbanov Qurban Su
leym an oälu. 1961-c/ // vanvarm 4-da
q u sar ravonunun Düz Tahir kəndlndə
anadan olub. 1983-cü lldə Quba rayonunda Kond Tasarrüfatı Texnikumunun
(Sovxoz texnlkum u) m exanlklaşdlrm a
fakültaalnl bltlrib. 1984- 98-ci llla r Dux
Tahir kandlnda sovxozda brlqadlr. anbardar Işlovlb. YAP-ın Qzvüdür.

Respublikamızda
belediyyeler artiq 2 ildir
yeni qurum kimi fealiy
yet göstermekdedir.
Qısa müddetde ilk inklşaf addımlarını atan
belediyyelerden biri de
Düz Tahir belediyyesidir. Kend ehalisinin içm elisu- bulaqsuyuile
te'm in eden Qurban,
eyni zamanda mal-qa
ra suvarmaq üçünde
böyük su nohuru yarat-

ra üzvleri ile birge mek
tebde inkişafı üçün voleybol meydançası, tum ik
yaradıblar. Futbol komandası teşkil edibler. Bu işde məktəb direktoru Qo
naq müəllimin yaxından
köməkliyi olub. Abubekr
müəllim öz gördüyü işlər- nu da ehalinin yaxşı heyat tərzinə serf edecedən hevesle söhbət açdı.
Kəndin ehalisini iç-yem. Əhalinin maddi çəməli su ile temin etmek tinliyine görə vergi yığımı
üçün artezan quyusuna aşağı səviyyədədir. Buna
ehalinin
təzə su nasosu qoydur- baxmayaraq
muşam. Əkin sahelerini yaxşı yaşaması üçün
suvarmaq üçün şuvarma əlimden gələni əsirgəməarxlan çekdirmişem. AZ- yəcəyəm. Arzulanm bonevi (eksperemental təc- yükdür. Mektebi orta
rübə stansiyası) mal-qara mekteb elemeye çalışasuvarmaq üçün su nohu- cağam. Az təminatlı ailəkömək etmeye
ru yaratmışıq. Kend yolu- ləre
na çınqıl daş döşətdirmi- çalışıram.
Abubekr müəllim sene
şem.
3
hektar 96 sot ehtigələcək arzulannı həyata
yat torpaqlarımız var. Bu- keçirmeyini arzulayınq.

mışdır. Kend qebrstanlığını hasara aldiran belediyye sedri
kendde bir sira abadliq
işləri görmuşdür. İstər
kend mektebinin, ister
se de kend yollannin
te'm irini heyata keçiren Qurban müellim idmanın inkişafı üçün de
xeyli iş görmüşdür.
Mektebde elaçı telebelerl heveslendirmek
üçün pul ve hediyyeler
vermişdir. Şehid, Qarabağ elilleri ve az
teminatlı ailelere de kö-

məkliyini əsirgəməmişdir. Qurban müellim öz işini seven
adamdır. Seçicilərinin
e'timadını qazanmaq
üçün daha çox xeyir
xah işler görmek, kend
ehalisini qarşılaşdığı
çətinlikləri aradan qaldırmaq onun en böyük
amalıdır.
Size ve şura üzvterlnize yüksek amallar
uğrunda işlemeyi, çalışmağı ve durmadan
mübarize aparmağınızı
arzulayırıq.

Qusar rayonunun
Quxuroba kendine bele
diyye sedri 1999-cu ildə
seçilen Mehbalı müəllim
torpaq islahatindan raziliq edir. ‘Belediyye torpaqları çoxdan verilib’ deyir. 20 hektar kendin
gelecek perespektiv inkişafı üçün nezerde tutu
lan torpaqlardir. 35 hek
tar belediyyenin ehtiyat
fondudur.
Hemin torpaqlari
kendin ehtiyaci olan saklnlerlne icare verilib.
514 tesərrüfat ve 335 ev
olan bu kendde 1500 -

den çox ehaii yaşaytr.
Əhalinin əsas məşğuliyyeti kend teserrüfatı taxıl, bağçıiıq, terevezçllikdir.
Belediyyenin 9 nefer
şura üzvü var.
1.Torpaq komlssiyası. 2. Sosial-iqtisadl inkişaf komisslyası. 3. Ekologiya. 4.Mallyyə nəzarəti.
MOavin
Tayıbov
Əmirçoban əsasən ldmanın inkişafında böyük
köməkliyi var. Torpaq
komissiyasının sedrl
Aşurov Abdulcabbar çox
IşgOzardır. Ağabəyov
Teyfur vergi yığımında
belediyyenin büdce artımını teşkil edir. Orta
mekteb drektonı Tayıbov Cahangir de şura

QzvOdür. Mehbalı muellimi feai ve nömunevi be
lediyye sedri kimi tanıdığından ona sualla müraciet etdik:
- Mehbalı müelllm
sedr olduğun müddetde əhallnln sosial çetlnllklərlnl hell eden
hansı işler göre bllmlslniz?
- Ilk növbede inzibati idareni te'mir eletdirmişem. Belediyyenin
büdcesi hesabına kend
orta mektebinin te'mirini
ve yanacaq odunla
teminatını heyata keçirmişem. Kend medenlyyet evi te'mir edilib. Ken
din 4 km yoluna çınqıl
döşəmiş, 2 eded elektrik
transformatoru quraşdırmışıq. Kendde 2 artezan

Səhifəni hazırladılar: XALIDƏ QARAÇAYLI, ELMIRA XANKİŞİYEVA

quyusu mövcuddur, 1-nl
te'mir etmişem. Kendin
ortasinda mal - qara su
varmaq üçün su anban
teşkil etmlşem. Kend
uşaq bağçasında te'mir
İşleri gedir. Mektebin
yaxşı oxuyan şagirdlerine heveslendirmek üçün
teqaud ve hediyyeler, az
teminatlı ailelerin uşaqlanna yardım göstermişem. Kendin imkansiz
ve kimseslz 6 sakinine
her ay belediyye hesabina təqaüd verilir.
Bunlardan başqa yaxin gelecekde kend yol
lannin tam te'mirini başa
çatdırmaq, idmani inkişaf eietdirmek, ağsaqqailar evi ve toy mağarasi yaratmaq nezerde
tutulub.
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Söhbət Quba rayonundakt Bağbanlı kənd orta
məktəb/ndə İstəvən coärafiva müətlimi Xanaba/a Hərtf
oä/u Məmmədo vdan aedir.
O, anadan olduğu Dalıqaya kəndinda ibtidai məktəbi tərifnamə ilə başa
çatdınb, qonşu Zıxır əsas məktebinə
qəbul olunmuşdur. Oranı tərifnamə ilə
bitirərək, Qonaqkənd qəsəbə orta məktəbinə daxil olmuşdur. Orta məktəbi ə’la
və yaxşı qiymətlarie bitirib, sənədlərini
Azerbaycan Dövlət Universitetinin Geologiya-coğrafiya fakültəsinin coğrafiya
şöbəsinə verdi. 1962-ci ildə ADU-nu
fərqlənmə diplomu ile bitirdi. Müəllimlik
fəaliyyətinə Zıxır əsas məktəbində başladı. Bə o vaxtdan mürəkkəb təbiətli,
müxtəlif xarakterii şagirdlərinə elmlərin
əsasını öyrədə-öyrədə, vətənimizi, tebietimizi diyar-diyar, sevdirə-sevdirə
formalaşdı Xanbala müəllim.

Müəllim olmaq Xanbaianın uşaqlıqdan ürəyində baş qaldıran arzusu idi.
Bu arzu onun üreyində ata istəyindən,
sevimli müəllimlərinə olan məhəbbətindən yurd salmışdı. Məhşur rus pedaqoqu K.D.Uşinsk demişdir ki, “əgər biz həkimlərə öz səhhətimizS etibar ediriksə,
pedaqoqlara uşaqlarımızın əxlaqını, ağlını, ruhunu ve bütün bunlarla bərabər
öz vətənimizin gələcəyini etibar edirik”.
Köhnelmek bilməyən teqdirəlayiq fikirdir.
Xanbala müəllim sevib-seçdiyi sənət yoliannda müeliimlik senetinin böyüklüyünü, onun məsuliyyətini başa
düşdüyündən öz işini daim sabaha
ümid ve inamla qurmuşdur. O, yeniliyi
öyrənir, gündəlik işinde qabaqcıl təcrübədən səmərəli və yaradıcılıqla istifadə
etmeyə çalışmışlar. Məsuliyyət, işgüzariıq ve zəngin mütaliə Xanbala Memmədovun muəllimlik ve direktoıiuq fea-

iiyyətinde en
başlıca və
gözəl təqdirəiayiq amillər olmuşdur. Onun en yaxşı
xüsusiyyətlərindən biri de ondan ibarətdir ki, o, orta ümumitəhsil mekteblərində tədris olunan bütün fenlər üzre əhatəli elmi məlumatlara malikdir. Ele buna
göre de Xanbala müəllimi canlı ensiklopediya adlandıranlar heç de sehvə yol
vermirler.
Xanbala Memmedov 40 il pedoqoji
iş stajına malikdir ki, bunun da 22 ilini
məkteb direktoru vəzifəsində işlemişdir.
O, bu müddət ərzində cemi iki məktəbde - Zıxır esas məktəbində ve Bağbanlı
kend orta mektebinde fəaliyyət göstərrnişdir. Onu bacarıqlı məktəb direktoru
ve qabaqcıl müəllim kimi hamı yaxşı tanıyır. İşlədiyim muddət erzinde 20 defe
döş nişanları, fəxri fərmanlarla teltif
olunmuş ve qiymətli hədiyyələrlə müka-

fatlandırılmışdır. Onun elmi və
pedaqoji fəaliyyeti haqqında
rayon ve merkezi mətbuatda
30-a qədər yazı getmişdir.
Xanbala Memmedov işleyə-işleye Azerbaycan Elmler
Akademiyası Coğrafiya institutunun disertanturasını bitirmişdir. 6 kitabın, 10 elmi əserin,
150-yə qeder elmi-kütləvi, pe
doqoji, metodik meqaienin ve
100-dən çox şerin müəllifidir.
Ardıcıl mütaliəsi, möhkem hafizəsi, sadə, təvazökar və
mehriban xarakteri onun yüksek seviyyəli ziyalı kimi hörmet ve nDfuz qazanmasında
mühüm rol oynamışdır.
Xanbala müellimin xislətindeki düzgün, xarakterindeki bütövtük
onu durub-oturduğu, dostluq etdiyi ziyalılara da eyni cür tanıdıb. Bu baxımdan
bir neçe ziyalının fikrini qeyd etmək yerine düşerdi.
Rahim Dünyamalıyev: - O, esl canlı
xalq folkloru, xalq yaddaşının xəzinədarıdır. Yüksək elmi-nezeri fikrləri, araşdırmaları sanballı, gerçək, ehtimaliarı
ona göre tam həqiqəte yaxındır ki, daim
soy-kökümüzə, ulu milli mədəniyyətimize tekce elmi menbelere esasen yox,
həm de xalqımızın minillikler boyu hifz
edib saxladığı yaddaş “kitabfna inam
bəsləmişdir. Bu sebeblerden də o, iki
cehetden xöşbextdir. Birinci, bele bir
xezineye, canlı xalq kitabına bələddir.
İkincisi ise “nələrimizin” varlığını soraqlaya-soraqlaya onlann harada, necə,

hansı biçimde, qiyafede, olduğunu öz
urvat-leyaqeti ilə təzedən özümüzə qaytarır.
Hafiz Rehlmov: - Her şeydə - münaslbətlerde ciddl, bezen xırda, ehemiyyetsiz görünen sosial meselelerde, elmi
yaradıcılıqia yalnız ve yainız heqiqet,
dürüstlük axtaran bu müəllimin gücü ondadır ki, qetiyyetli, xalq inamına sedaqettidir.
Eynulla Müslümov: - Onda her işden ewei keşf etdiyim şey, heqiqət terəfdarı olması ve doğrunu müqeddes
sayması oldu. Əhateli elmi biliye malik
olması məni heyran etdi. Men, insanda
bu keyfiyyetlerin olmasını tebietin bəxşişi hesab edirəm.
Adil Xasıyev: - Xatirine deyməsin
Xanbalanın, onun xarici görkemi ile mənevi dünyası arasında güdü təzad var.
Geniş ürəyi, sadə tebiəti olan bu adam,
necə deyərter, yazılmamış kitabdır.
Firdövsi Abdullayev: - VaHah, ne
deyim, yaxşı menada, heqiqi menada
müsibetdir Xanbai müellim.
60-dan çox yaşı və 40 il pedoqoji iş
stajı olan Xanbala Memmedov bu gun
de mekteb yoliannda yorğunluq hiss etmir. Ona görə ki, O, adi tehsilli ve orta
ixtisas tehsilli yetirmeleri ile fexr edir.
Zehmetinin heder getmediyine sevinir.
Onun fexr etmeye ve sevilmeye haqqi
vardir.
Hormetli Xanbala muellime uzun
ömür, mohkem cansağlığı, 50 ve hetta
60 il pedoqoji iş staji arzulaytnq.
Nerlman Mustafayev

■■■■■■■■■■■■■I
d/. Özümüz özümüzü - kim
oiduğumuzu azqata unutmaq
dərəcəsinə gəiib çatmış ok
dug. Türkxafqinın böyükoğlu,
öndəri Mustafa Kämai Paşanın “M iİli m əniiyinidərkptm əyən xatq başqa m iildtlə/in şf~
kagdjÇ (ikfiP^M Pə
ftı

sebəb lar-

m w r mfmrW m' ummy
xalqlar tənəfindən ovfanmaq m əhv olmaq təhfükəsi qärşistnda qaldıq. EJə X X əsrdə

Türksoyiu xalqlara bəs/ənən ögey münasibətin nəticəs i kim i 70 ilHk S0vefrejim iridə
b iz azərbayeanitlar da özsöykökumüzə qarşt soyuq-biganə m ünasibət formaiaşdmidt,
hətta bizim türk soyundan oh
m ağım izda şübhə attma aim-

'xaJqımızın başma gətirilən faciələr - repressiyadan tutmuş
soyqınm/ dəhşətlərinə qədər
acı0çaq!f hadisəjərb ir aa taledən xəbər vermirmi? Prezh
dentin fərmanmda da özəksinitapm ış$1 m art qırğınt dün*
yaazerbäycaniılajınır) söytirh
m rgünütim i qan düfm enieff-

m iz oiän erm ənilər tərəfindən
xalqımıza vuruian sağaimaz
yaraiärdaodır İÖ Hdan çoxdur
ki, istiqialiyyət qazanmışıq və
sevindincihaidırki, bu müstəq iiiik içənsində m i!li m ənliyim izi dərk etmaya b ir qay/d/ş
özünü göstərir. B iz azərbayçanhlar tüırklərin oğuz soyunsust y e ri və çəkfsi if& 's&çf/ən
və a z qa/a Äzərbaycantn hər

yerinə səpə/ənmfş Sofu/u tayfas/n/n itirn iiy i hacfq/nda damşmaqia - Azerbaycan xalqınıri üstündə b itd iyi ir i soykök-1
İerdən - nəsii ş&cərəsindən
b iri haqqsnda mə -fumät verməkia oxucuianmızda nəsii
ağacma qarşı xüsusi maraq
yaradacağıma ämüd edirəm.

Sofulular kimdir?
“Oğuzname"de bele bir maraqlı şerhe rast gəlirik: “Cami et-tevarixwe göre Oğuz 17 il er
zinde İt Barak tayfası ile iki de
fe muharibe aparmışdır. Əbül
Qazi neql edir ki, Oğuz hökmdari it Barak xan adlanan il ile
vuruşmuşdur. AM.Şerbaka go
re, it Barak - “şamanların minib
göyə qalxdiqlan uzun qilli itdir”.
Bu ölkenin harada yerleşdiyi
barede qeti bir söz demek çetindir. Plano Karpini yazir ki,
“Okean uzerinde hansisa bir di
ke var. Orada bedheybet varfiqlar tapmışlar. Bize deyildiyi kimi, onlar her cehetden insana
benzeyirdiler, başları adam başı idi, üzleri ise it sifetine oxşayırdı”. Bu xalqin it sifeti var ve
onlar “samodilerin arxasinda,
Okeanin sahillerinde sehrada
yaşayırlar^ (lohann de Halanofontibus), Qafqaz dağlan zonasinda “maraJdan berk qaçan”
bele adam-itlerin - yanmit, yarimadamların olduğunu tesdiq
edir. It başlı ulus haqqinda efsaneye dair hemçlnin Əbdülqadir

Inanin qeydinde ve A.N.Kononovun şərhlərinde de rast gelinir” (s.64-65).
Bu sitatla bağlı qeribe ve
teecüblü de gorunse, heyatda
görüb rastlaşdığım bir menzereni etiraf edeceyem: 3-4 yaşlarımda iken, gece qonşumuzun
heyetinde idim: başımızın uze
rinde - goyde itbedenli adamin
hüre - hüre uçduğunu gördüm;
gördüyum menzerenin xofundanmı, ya nədənsə, nitqim bağlanmışdı, o vaxt bunu heç kese
deye bilmedim. İndi fikirleşirem
ki, yeqin bu, “Qafqaz dağları zonası olan Dağ Tumasda yaşamağımla - Oğuz yurdundan olmağım ve oğuzsoyluluğumla
bağlı bir mö'cüzat, ya da soy
şeceremin bağlandığı Sofulu
ulusunun zatında-kokünde olan
seyidlik-şamançılıqla bağlı slrlisehrli duyumun görüntü-işartısıdır.
Menşece Ərebistandan Suriyadan gelme azeri türklerl
olan Sofulu ulusu ewelce Türkiyede yaşamış, Azerbaycana ise

Türkiyeden gelmişdir. Sofulu
tayfasının şəcəresi bize me'lum
olan üç qardaşın - Hacı Sofu,
Hacı Dərzalı ve hacı San Alının
töremeleridirler. Bizim nesil isə
Hacı Sofu neslinden olub. Ulu
babamız Hacı Mahmud oğlu
Hacı Albalı üç sefer Hecc (Mekke) ziyaretine gedib, 3-cü defe
Heccden qayıdarken yolda Allahın xoşuna gelir (dünyasını dəyişir) ve ele yol kenannda da
şehid kimi defn olunur. Ölümüne böyük yas tutulur, Mersiyəler
qoşulur, bir beyti yaddaşlarda
gezə-gəzə gəlib biziere çatır:
Mekke yolu qırağında
Hecce geden babam qaldı...
Hacı Mahmud ve Hacı Gülmalı qardaş olublar. Hacı Mah
mud oğlu Hacı Albalının 7 oğlu
olub: Hacı Memmed, Hacı Rzaqulu, Hacı Hetemxan, Hacı Mi
rim ve b...
Hacı Albalı oğlu Hacı Mirimin üç oğlu olub - Hacı Misirxan, Albalı, Mehdi.
Ardı gelən sayımızda.

Dəlilik ■Aşiqlik, Müdriklik
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Deli adına bağlanan müxtəlif
kend adları, Koroğlunun deli nərəsi, 7777 ddtisl və s.b.k. dəli sözü ilə bağlı sistem təşkil edən həyatl amillər mənl aşağıdakı cızmaqaranı yazmağa təhrik etdi:
Koroğlu dəlisi Cünunam Sazım qolumda.

Sərsəri gəzişli Məcnunam
eşqin yolunda.
Qorquddan yadigar Domrulam
Dəli soyunda,
Divane ləqəbli Bəhlulam
özüm Danəndə.
Dəlilik qeyreti
qaynar qanımda, coşar ruhumda
Cünun söz dəlisi,
saz dəlisi,
Məcnun eşq dəlisi,
Dəli el delisi. Haqq deiisl, zor delisl
Eşq dəlisi, söz delisiyem!..
Lirikanın atası M. Füzuli özünu eşqin dellsl hesab etmişdir:
Pənbeyi-daği-cünun içre nihandır bedenim,
Diri olduqca libasım budur,
olsəm kefənim.
Yeni o vaxtlar eşq xəstəliyinə
tııtulan adamın • eşq delisinin sağalması Qçün bədəninə dağ çeker ve hemin dağın - yaranın üstünə pambıq basardılar ki, şefa
tapsın. Bu da eşq dəlisini müalice etmek uçün bir türkeçare üsul
idl. Arcaq şalr bu delillk dağının
üstünə basılmış pambığın bədeninin her yerine çəkilmesini və
ölende de eşq dellsi kimi ölmeyj,
hetta kefenlnin de delilik dağıntn
pambığı olmasını arzulamışdır.
Sablrabadda çıxan “Suqovuşan” qəzetinin baş redaktoru Pakize xanım Memmedovadan eşitdiyim aşağıdakı türkeçare mesələsi de çox maraqlıdır. Muğan
bölgəsinde deyirlər ki, “başına
hava gelən adamı (delini) çalğıya
salın". Bele ki, deli atılır ortalığa,
el çalınır ve deli o qeder oynayır
ki, tamamilə yorulur, bununla da
delilik havası başından çıxır. Bu-

qehqəhe çəkdim ve çox çətinliklə
bu deii gülüşümü cilovlaya blldim. Döyüşçülər də əwəlcə təəccübləndliər, “Şakir möəllffn Trtye
gülürsən?” - deyə sorıışduqları
suallanna isə cavab verməyə
aramsız “qəhqəhələrim" imkan
vermirdi. Handan-hana güclə gülüşümü saxladım. Bilmedim bu
"dəliliyimi" - faciəni çılpaqlığı ilə
dərk etmeyim neticesinde ağlamaq evezine güldüyümü - havalandığımı sonradan yoldaşlarım
başa düşdülər, ya yox. Hemin de
li gülüşümden texminen 2-3 saat
sonra ise erməniləre esir düşdüm...
“Felək seni güldürende gülmüsen, hönerin var ağladanda
gül görüm” tebirince desek, xalqımız felek ağladanda gülmeyi bacarıb, el ile gələn derdi toy-bayram sanıb. Öz deldine-kederine
musiqt sədaları altında, - elə “Yanıq Keremi”ni çaltb oynadığı kimi
oynayan xalqımız bu oynamaqla
bir terefden öz kederini düşmenden gizlədib - özünö sındırmayıb.
İkinci terefden - esas başlıca səbebden ise burada bu derde-qeme oynamağın dərin psixoloji felsefi çalarını duymaq, ruhi sarsıntının hardasa delilik derecesini dark etmek lazımdır. Yeni har
dasa bu oynamağın özündə şadlıq yox, kederln dehşetinden
“havalanmaq” - deli olub oynamaq slqleti gizlenib. Beli, be'zen
bir qefil bed xeberi eşidende qeyrl-ixtiyari sersem-deli gülüş insanın havalanıb deli olmasına delalet etdiyi klml, derde-qeme qol
göiürüb süzmek de, oynamaq da
mehz bu cur haletln rəmzi Inikasıdır. Sevincin de yüksek derecesinde ağlaytriar! Demek, kəderine mahnı qoşub oxuyan-oynayan
xalq əslinde bununla kederin böyüklüyönü ifa etmek istemişdir.
ŞAKİR ALBAUYEV,
BDU-nun dlssertantı.
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"9onata"nı, 1957-cl lid# M
Skortso',nu
boateloyir.
50-cl Illerde C.Haciyev xor muftiqlal sahofiindf da qolomlnl sinayir.
Nlzamlnln qazellna yazılmış oynl adI) “Eynl gür aserl mllll xor musiqlftlnin Inclltrlnden blrldir.
Azerbaycan slmfonlyasinm yeni
sehlfesi - Dördüncü slmforilyo C.Ha*
cıyevln şah eserldlr ki, bu eterfn
Ğzeyi "Bayati'-Şjraz" muğamı xalq,
Veten obrazını yüksek eplk-fəlsefI
ümumllöşdirmo səviyyesine qaldırmaqla beraber eserln esas konlilktinin daşıyıcısına çevrllir. 60-cı IHorde
yazılmış eserler sirasinda “Kvartetpoema" xüsusi yer tutur.
60-ci iller C.Haciyevin ictimai xadim kimi məhsuldar fealiyyet dövrüdür. O,1957-ci llden 1969-cu iledek
Ü.Hacıbeyov adina Azerbaycan Dövlet Konservatoriyasinin rektoru vezifesinde çalışmışdır.
C.Haciyev yaradıcılığının rıövbəti
merhelesi - insan, Yer, Kosmos" adlı Beşinci simfoniya 1970-72-ct illerde bestelenmişdir. Beşinci simfoniyanın quruluşu da muğamla bağlıdır.
70-ci illerde bestekar fortepiano
üçün "Musiqi lövheləri”ni besteleyir.
Bu eserde neinki uşaq həyatının
meişet səhnalə-

Cövdet Hacıyev musiqisi derin
felsefi fikri, vətəndaşlıq qayesi. güclu
emosionallığı ve ince psixologizmi
ilə seçilir. C.Haciyev musiqini ferqləndirən bir çox cehet ise onun sənətkariıq baxımından obyeRtivliyidir.
Xalq poetikasının derin qatianna nüfuz etdiyi öçün bestekann qələmindən qüdrətli-fəlsəfi-dramatik, epik
esərlər çıxır, yaradıcılığından link deyeimlər dəyərli yer tutur.
“Şehidler" kamera simfoniyası
vətən qəhrəmanlannı tərənnüm,
edir, xalqın mübariz ruhunu
oyadır. Bu esərter Azer
baycan musiqi sənətn
nin milli simfonizmlə,
onun təşekkül ve|
inkişafı ile six
bağlı olan mühüm bir qolunu

F-'oxrj xiyabanda defn olunmuşdur.
F«dıadJNnıiftL o41i l

Bedelbeytl m fh um ıifi an
itv lm ll telebelerinden Idj
1047-cl llde Bakt şeherlnde
anadan olub.
1969-cu İldo
Ü.Hacıbeyov
adına Bakı
DÖvtət Konservatorlya•im bltlrib.
1971-cl ilden
fortepiano
üzre müelllm
işləylr. 1991cl llden ise
konservatoriyanin rektoru
vezifesinde çalışır.
Bestekarin eziz xatiersi onu se
ven musiqilerin ve xalqımızın qelbinde daim yaşayacaqdır.
Onun sevimli telebələrinden olan
konservatoriyamn rektoru Farhad
Bedelbeyli Cövdət müellimini bele
xatırtayır
“O, çox tevazökar, ciddi, istedadli ve humanist bir insan idi. Onun
dünyasının deyişmesi neinki bizim
üçün - bütün Azerbaycan musiqisi
üçün böyük itki idi. Musiqi medeniyyetimizde en sanballı yerlərden birini
tutan o idi. Onun eserierinde milli dil
var idi. Hemişe çalışırdı ki, onun ye
tirmeleri de bu yolu davam etdirsinler. Cövdət müellimin seyi neticesinde men de musiqi sahesinde b6uğurlar qazanmışam. Men
onu çox sevirem. Men hele de
bilmirem ki, bele bir inheyatda yoxdur. Ancaq
ruhen yaşayır. Onunla son
o xestexanada
oldu. O, ruhen çox
idi. Cövdet müellim
çox pak adam idi. Hetta ağır
anlarda da konservatoriyamizm fealiyyeti ile maraq• daim zəngləşırdik. Cövdət mü-

əlfiml xatinam aq o u gon mcmtm

təfəkkür tərzinə
görə .əsi simfonist
olan C.Haciyev
respublikamıza milli
simfonizmin meydana
gəlib, tərəqqi etməsində
çox böyük rol oynamışdır.
Əhmed Cövdet İsmayıl oğlu Hacıyev 1917-ci il iyun ayının 18-də
Azerbaycanm ən qedim və sefalı guşələrinden biri - Şəkidə dünyaya gəlmişdir. 1935-ci ildə Bakı Konserva
toriyasinin tarix-nezeriyyə fakültesine daxil olub. Xalq musiqisinə böyük
sevgi və ehtiram, onun qanunauyğuniuqlanna tam yiyelenmek kimi
keyfiyyetleri C.Haciyevin dest-xettinde mehz sevimli müellimi Üzeyir Hacıbeyov formalaşdırmışdır.
Onda xalq ruhunun kamil klassik
formalarda canlandıran Üzeyir musi
qisi onun üçün hemişe nümune olmuşdur.
Genc Cövdətin ilk iri əsəri birhissəli simfoniya okiu. Bu əsərlə milli
simfoniya jannnın bünövrəsi qoyulmuşdur. Ele həmin ildə genc müəllifin dirijorlugu ile “Azerbaycan” simfonik poeması səslənir. Bir il sonra
dinləyicilər A.S.Puşkinin ölümünün
100-cü ildönümöne hesr edilmiş yubiley gecelerinin birinde yeni eser “Sibirə mektub" simfonik poemasını
eşidiriər.
Moskva Konservatoriyasındakı
tehsil illeri C.Haciyevin heyatında
yeni bir merheledir. Onun bu illərdə
yazıian simli kvartet kvartet üçün üç
fuqası milli musiqimizdə bu jannn ilk
nümunəlerindən sayılır.
CfHacıyevin Moskva Konservatoriyasındakı tehsili 1941-ci ilde Böyük Veten müharibəsinin başlanması ile elaqedar yanmçıq qalır. Azer-.
baycana qayıdan C.Haciyev respublikanın ictimai ve musiqi heyatında

işe qoşulur. Ona Azerbaycan Dövlet
Filarmoniyasının bedii rəhbəri kimi
şərəfli ve mesuliyyetli iş həvalə edilir. Bu dövrde filarmoniyanın konsertlərində Vetenin müdafiəsi, qelebeye
mübarize əzmi ve coşğun vətənpərverliR hissi iie aşılanmış Azerbaycan
bestekarlarının, hemçinin Bethovenin, Çaykovskinin, Şostakoviçin
eserleri də seslenir. 1945-ci ilde
C.Haciyev Q.Qarayevle müşterek
“Vətən” operasını tamamlayır. Opera
iik defe M.F.Axundov adına Azerbay
can Dövlet Akademik Opera ve Balet
Teatrında tamaşaya qoyuiur.
“Vətən” operası C.Haciyevin yaradıcılıq tercümeyi-haiında ehemiyyetli bir pillə olub, Azerbaycan Musiqili Teatrının tarixində özünəməxsus
yeri olan yaradıcıiıq uğurudur.
1945-ci iide, müharibe qurtarandan sonra C.Haciyev Q.Qarayevle
birlikde Moskva Konservatoriyasında
tehsilini davam etdirir. Artıq C.Haci
yev senetin sirlərini böyük bestekar
D.D.Şostakoviçin sinfində öyrenir.
D.D.Şostakoviçin azərbaycanlı bestekaıiarın yaradıcılıq inkişafına çox
böyük tesir göstərmişdir. D.D.Şostakoviç daim azerbaycanlı yetirmeleri
C.Haciyev ve Q.Qarayevin yaradıcılığı ile maraqlanır, onlara sanki himayedarlıq edirdi. Şostakoviç ömrunrün son günlerinedek C.Hacıyevle səmimi dostluq elaqeleri saxlamışdır.
1947-ci ilde C.Haciyev Üçüncü

nin böyükdə uşaqlıq
xatirelerini çox deqiq
ve derin menada tesvir edir.
Son illerde C.Haciyevin öz müəllimi D.Şostakoviçe hesr etdiyi iki
hisseli kamera-instrumental eseri
simfoniya ewelki eserierden yalnız
ideya ve kompozisiya baxımından
fikir, hecm, forma, heyatın geniş tədaha mürekkebdir. 1-ci hissə - “Qacəssümü, dövrün ruhuna derin nüfumayun” kvintet, 2-ci hisse - “Dörd
zu ile deyil, poetik xüsusiyyətləri, be freska” kvartet üçün bəstələnmişdir.
dii obrazlığı yönümü ile seçilir.
Öz xalqı, torpağı ilə qınlmaz telÜçüncü simfoniya milli üslubun yetlerie bağlı olan bestekar vetenimizin
kinləşməsində keyfiyyet sıçrayışını
bu tehlükeli, çetin anlannda öz vətemin eden eserierindendir. Bu eser
təndaşlıq borcunu son iller yaratdığı
hemçinin C.Haciyevin de ilk yaradıiki böyük simfoniyası ile yeıine yetircıiıq dövrünü yekuniaşdıraraq yaramişdir. Bu böyük simfonik orkestr
dıcılıq yetkinliyi merhelesine yol açır. üçün yazılmış “Zlrvelere” adlanan AlƏser 50-ci illerin axırlarında ifa editıncı ve kamera orkestri üçün yazıllir. 1949-cu ilde C.Haciyev S.Rüstemış “Şehidler” simfoniyalarıdır. Üç
min şerierine 4 hisseli oratoriya,
hissə ve beş fesilden ibaret olan Al1950-ci ilde ise fortepiano üçün “Bal- tıncı simfoniya C.Haciyev yaradıcılılada” eserini besteleyir. Milli forteğına xas olan simfonik dramı yeni
piano musiqisi tarixinde ballada janterzde ifadə edir.
rina ilk defe C.Haciyev müraciet etYeddinci simfoniya 70 ilden artıq
mişdir. “Ballada”nin romantik pafosu, bir müddetde qapısı bağlı qalmış isbestekarin sonraki eserleri, xüsusile
tiqlalımız uğrunda heyatlarını qurban
de “Kvartet-poema”si ile sesleşir.
vermiş şəhidlərə ithaf edilmişdir.
Muğam intonasiyalarını epik dramaBir neçe nəslini yetişdirmlş götik kontekstde tefsir eden bestekar
zel pedaqoq, böyük bestekar, musiqi
gergin, heyecanli ehval-ruhiyyeli
xadimi, professor Əhmed Cövdet İseser yaratmağa müveffeq oimuşdur.
mayıl oğlu Hacıyevin əmək fealiyyeti
C.Haciyev yaradıcıiığının yetkinyüksek qiymətləndirilmişdir. Belə ki,
lik çağı 50-ci illerden başlayır. Bu
ona 1960-cı ilde Azerbaycan ve
dövrde bestekar iki şah eserini SSRİ-nin xalq artisti fexri adı veril“Sülh uğrunda” simfonik poemasini
mişdir. 1946-1952-ci illerde ise SSRİ
ve Dördüncü simfoniyasını yaradir.
dövlət mükafatı laureatı olmuşdur.
Mübarizə mövzusunun şerhinde
Eyni zamanda o, fealiyyetine görə
bestekar “Çahargah" muğamının inOktyabr İnqilabı, Qırmızı Əmek Baytonasiyalanna müraciət edir, onlan
rağı ve Şeref nişanı ordenlərinə dealovlu nitq xarakterine yaxınlaşdırır.
fələrlə layiq görülmüşdür.
Hemin illərde bestekar kamera eser
Gözəl insan, istedadlı bestekar
leri sahesinde de çox məhsuldar işCövdet Hacıyev 2002-ci il yanvarın
leyir. 0,1956-cı ilde fortepiano üçün
ayının 19-da dünyasını deyişmiş,

üçün ne qeder agir olsa da, o, xalqimızın yaddaşında daim yaşayacaqdir. Tesadufi deyildir ki, milli konservatoriyamizm bugOnkü nailiyyetlar
qazanmasmda rehmetliyin zehmeti
evezsiz olmuşdur. Konservatoriyamizın “qızıl dövrü” adlandınlan dövr
marhum bestekanmızın dövründən
başlayır. Bu gün özünden sonra çoxlu eserler qoyub getmiş Covdət müellimin defn merasimi de konsen/atoriyadan başlamışdır ve Fexri xiya
banda merhum azadlıq carçısı Ə.EIçibeyin mezan yaxınlığında defn
olunmuşdur. Onun haqqinda saatlarla danışsaq, cild-cild kitablar yazsaq
da, yene onun bitib-tükenmek bilmeyen fealiyyetinin heç bir hissesini de
sözle ifade edib bitire bilmerik. Onun
haqqinda danışmaq ne qeder xoş ol
sa da, onu xatirlamaq menim üçün o
qeder de ağırdır. Biz çalışacağıq ki,
konservatoriyamn gelecek fealiyyetini daim tekmilleşdirmekle musiqimizin qorunub saxlanılmasına ve inkişafına nail olaq. Çünki bu Cövdet
Hacıyevin en böyük arzusu olmuşdur".
Məşhur raqqasa Əminə Dilbazi
de həyat voldaşı marhum sənatkarımız Cövdat Hacıvev haqqında 6z
xatirələrini bfzimlə bölüşdü:
“Biz konservatoriyada tanış olmuşuq. Bir müddet sonra ailə heyatı
qurmuşuq. 4 övladımız var. Cövdət
öviadlannı çox sevirdi, əsl ata qayğısı göstərirdi. Hem mene, hem de
uşaqlanna qarşı çox mehriban münasibət besleyirdi. Men onun senetini sevdiyim kimi o da mənim rəqqase kimi məşhurlaşmağıma mane olmurdu. Menim sənətirçə hörmetle
yanaşırdı. Men fexr edirem ki, onun
heyat yoldaşı olmuşam. Onu yaşadan yetirmelerinin uğuıian idi.

Babadağ
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ne xanım Gövdət müəlllm başda olmaqla bOtün senet adamlarına qarşı laqeydli yl( diqqetşlzliyi çox narahatlıqla söyledl
kl, müasir dövrdə sənət adamlarına diq
qet ve qayğı çox aşağı sevlyyededlr. Be
ta kl, sizln redaksiya vasltesl lie teleşlrketin rehberi Nlzami Xudlyeve müraciət
edirem kl, heç olmasa CÖvdet klml sənetkarlanmız haqqında ayda bir defe
efirde vertliş hazııiansın. Qoy bu yolu tutan gənclərimiz məlumatlansınlar ve bllsinler kl, senətkar olmaq OçOn Özeyİr,
Fikrət, Qara, Cövdət məktebini öyrenmek lazımdır. Söyləməkdə fikıim budur
O
öz tələbələrinə çox diqqet ve qay-ki, yetişməkdə olan senet adamlarımız
musiqlmize hemişe baş ucalığı gatirsinğı ile yanaşırdı. Hetta bəzi tələbələrinin
qalmağa yeri olmayanda belə öz kömək- ler, biz de onlara baxıb fexr edek.
iiyini əsirgəmirdi. Qalmağa yeri olmayan
tələbələrin bəzilərini öz iş otağında yerləşdirirdi, Hətta otağın açannı vererək
tapşınrdı ki, səhər erkən qatx ki, sənin
burada qaimağını heç kəs bilməsin. Beziiəıini isə qalmaq Dçün eve devet edərdi.
Son vaxtlar o, xəstəxanada yatırdı.
Veziyyeti ağırlaşmışdı. Men her gün ona
baş çəkirdim. Ne bilim...
Əminə xanım Cövdət müəllimdən
son aynlıq gününü beie xatırladı: Tebietce gülerüz və zarafatcıl olan Cövdət son
anlarda ölümünü düşünerək mənə bele
suallar verirdi: “Göresen men ölende
meni harada defn edecekier? Yas merasimine telebelerim menimle vidalaşmağa gələcəklərmi?” Men de onun suallarına cavab olaraq zarafatla dedim ki, ezizim, men ölmemişem ki, sen yerde qalasan, seni konservatoriyadan götürüb,
defn etmek üçün Fexri xiyabana aparacaqlar. Seninle vidalaşmağa neinki telebelerin, bütün xaiq axışıb gələcək. Defn
merasimində bütün musiqiçilər, ziyalılar,
senin ünvanına xoş sözier söyleyecekler. Cövdet gülümsünüb bele söyledi kl,
sen menim ölmeyimi ele tesvir eiedin ki,
lap ele indi ölmək istayiram".
Əmine xanım kövrelerek, həyecanla
öz xatiresini söylədikdən sonra Azerbaycan musiqiçilerinin, sənət adamlarının
xawfw ını o/ız tuiuugumuz Oçun redaksiyamıza öz razılığını bildirdi. Sonra Əmi-

çeralt yaradılmış ve hemln mektebln di
rektoru Yaşar müəllimln rehberliyl lie yenldenqurma işleri davam edmr. Hal-hazırda mektebde fortepiano, skripka, tar,
kamança, qarmon, nağara, xoreoqrafiya
ve rəssamlıq slnlfleri Qzre 530 nefer şagird musiql tehslli alırfar. Mektebde müx
telif Ixtisaslar Ozre tehsil
alan şaglrdlerin muslqi
savadına yiyələnməsi Işi
ile 128 nefer müelllm
meşğul olur. Mektebin
rehberl Yaşar müellim ve*
tenperver, milli muslqimize derin reğbet besieyen
gözel müəllimdir. Yaşar
müəllim 40 ildir ki, bu sa
hede fealiyyet gösterir.
Cövdət Hacıyevin doäma Mektebin tedris hisse mü
dirəsi Ziyafet Mustafayevurdu olan Şakl şaharinda
va, xalq çalğı alətləri şöda xatiram əziz tutularaq ölü- besine Etibar Abbasov,
fortepiano şöbesine Nəmünün 40-cı qününda 1 mart hayet Eldarova, sotfecio
şöbəsinə Elmira İsmayılova, rəssamlıq
2002-ci il tarixda Şaki şahar
şöbesine ise Sebuhi Məmmedov rehuşaq incasənət maktabinda berlik edir. Mektebde şagirdlerden teşkil
oiunmuş xor, orkestr, reqs instrumental
xatirə aecasi keçirildi
ansabi kollektivteri neinki mektebdaxill
tədbirlərdə, hetta şeher tedbirlerinde feal
iştirak edirler. Mektebin ressamlıq şöbesinde tehsil aian şagirdlərin her il şeher
resm qalareyasında “İlaxr" adlı sergiler
teşkii edilir. Mektebin feal müəllimlərinden olan N.EIdarovanın, N.Həmidzadənin, N.Əhmədovanın, N.Süleymanovanın, A.EIdarovanın, S.İdrisovanın, F.Əhmədovanın, E.Abbasovanın, A.Əiiyevin,
İ.Mikayılovun, N.ƏIiyevanın, E.İsmayılovanın, B.Əhmədovanın, X.Abdurrəhmanovanın, S.Məmmədovanın, M.Cabbarovanın, A.Memmedovun, Z.MustafayevaŞəki şəhər Uşaq incəsənat məktəbi- nın, M.Qafarovun, E.Recebovun adlannı
fexrie çekmek oiar.
nin direktoru Yaşar Babayevdir.
Mektebin şagirdleri musiqi mektebŞeki şeher Uşaq İncəsənət məktəbi
lərinin Ümumrespublika müsabiqələrin1938-ci ildən fəaliyyət göstərir. Yüzlerte
de feal iştirak edərək fexri yerier qazançjörkamli musiqişünaslarımız ibtidai təhmışdır. Belə ki, kamança ixtisası üzrə
silini bu incesenet məktəbində başa vuşagirdlərimiz fəxri 4-cü yen, fortepiano,
rubdur- Bu gün də bu təhsil ocağında
ş » k i və ş e k i e t r a f ı r a y o n l a r d a n g e l ə n l ə r i n

sayi daim artmaqdacfır. Məktəbdə musiqi təhsilinə yiyələnmək Dçün hərtərəfli

tar, skripka ixtisası üzre isə şagirdler
fəxri fərmaniara layiq görülmüşlər. Beie
istedadlı şagirdlərdən N.Anar, R.EIçin,

R.EIvin, T.Pervin, H.Orxan, B.Ferhad,
İ.NIgar, Y.Gülnar, A.Dinar, P.ÜIviyyə.
N.Günay, H.ÜIvi ve s. göstermek olar.
Bu kollektivin seyl lie merhum senetkarımız Cövdet Hacıyevln xatlre gecesi şeher lotlmalyyetlnin Iştirakı lie
mektebln Irl zalında keçlrlldl. Xatire ge-

cesine gərgin hazırlanmış mektebin şagird ve müəllim koHektivi merhum sənətkanmızın adına layiq tedbir proqramı hazırlamışlar. Xatirə gecesi dahi senetkarın Öİümünün 40-cı gönö - yeni martin 1i günü keçiriidi.
Xatire gecəsini mektebin direktoru
Yaşar müeitim açıq elan etdikden sonra
merhumun xatirəsi bir deqiqe sükutla
yad edildi. Mərhumun heyat fealiyyetindən, Azərbaycan xalqı qarşısındakı xldmetlerindən danışmağa başiayan Yaşar
müeliim qeyd etdi ki, Azerbaycan xalqı
tarixinə qızıl herflerle yazılacaq bele insanlann heyat fəaliyyetini öyrənmək,
onun yolunu davam etdirmek ve mənevi
qəlblərdə yaşatmaq her bir Azerbaycan
vetendaşının borcudur. Yaşar müeüim
geniş ve etrafiı nitqini bitirdikdən sonra
söz mektebin müeilimlerine verildi. Mer
hum bestekanmızın heyat ve yaradıcılığı haqqında əlavə öz fikirterini bildirdikden sonra onun əsərtərinden qisa parçalar seslendirildi. Mərhumun yaratdığı
balladalar səsləndikcə musiqinin sədalan qəlblərı riqqətə getirirdi. Sanki zalin
divariarim aşıb bütun dQnyaya yayinmağa can atan bu musiqi sedalan mərhum

sını və
aşadan nəvə
Qafqaz stra dəğlarında bir dağ zirvəsi ö.
ehtişamlı görünüşü ilə görənləri heyran edir.
Xalqımız bu dağın əzəməti i!ə babalanmıztn
ulularımızın məğruriuğu, ucalığı arasında bir ey
nilik görüb, ona görə də babalarımızın adt i!ə
j dağı adaş-addaş edib onu efə beləcə də adlandmb: Babadağ. Bəli, Babadağ zirvəsi öz adı it&
I və görkərrii ilə babalarımızın qürurunu və ruhu
\nu özünde yaşad/r; e!ə təsadüfi deyi! ki, Baba
dağ dağı soydaşlarımızın güvəncyerinə - inam
ocağ/na dönüb, müqəddəs ziyarətgaha çevrilib,
Babalarımızın uca adınıyaşadan, miiqəddəs ru
hunu daşıyan Babadağın adtm isə özünə ada
(addaş) seçmək/ə “ Bäbadağ” adh bir qəzetiara
\ya ərsəyə gətirmiş baş redaktor Həzı Zeynallı
qardaşımızın və redaksiya kollektivinin də ama
I / - məqsədi yəqin ki, budur: ata-baba ocağını,
\uiusoykökü, ana vətəni 1sözlə, babalanmızdan
bizə miras qa/an bütün müqədd&slikləri göz bəbəyimiz kimi yaşatmaq, ata-babalann yolunu
gətlrmək, əcdadlanmızın ruhuna hörmətlə yanaşmaq...
Əziz ‘Babadağ'çılar, bu müqəddəs məramı
\nizt, pak niyyətinizi alqışlayır, göydə u/u tann
yerdə ise Babadağ"ruhu köməyinizə çatsın de
\yirem. E/ə biiirem ki, aşağıdakı yaz/da - babası
\n/n ruhunu, atasını və özünü yaşadan nəvə adlA
həyatdan götürülmüşyazıtvda məhz baba ruhu~\
\ma hörmətin əyani - can/ı şahidiərindən söhbəi\
açd/ğımdan, bu, 'Babadağ” sevəriərin ve ümumiyyetiə isə oxucuiann ürəyincə olacaqdiff

Qırğız yazıçısı Çingiz Torequloviç
Aytmatovun əsərlərinin ruhunda doğma
yurda, ana tebiete mehebbet, ulu soyköke ruhani bağlılıq hissləri çox güclüdür.
Deniz kənarıyla qaçan Alabaş” (tarcüme edeni Xeyrulla Əliyevdir) povestind ki Əmrayin ile balaca-on bir yaşiı Kirisk ata- ogul obrazları kimi oxucu beyninde derin psixoloji iz buraxmışlar ogul
atanın cismani ve ruhani varisi olaraq
telqin olunmuşdur. Əwəllər atasına oxşamağı ile fexr eden Kiriski eserde muellif ele psixoloji gerginlik anlannda yaşadır ki, artıq ogul butün vücudu ile derk
etmeli olur ki, “atası-elə onun özüdür,
ele onun başlanğıcıdır, o ise atasının
davamıdır”.
Menim indi damşacağım söhbet de
beike bu kitabdakı kimi size bir az nağılvari - qeyri- real görüne biler, eslinde ise
bizimle bu heyatda yaşayan, özü de
uzaq adam yox, menim “emi" deye müraciət etdiyim ve atamın dost - doğmaca
emisi oğlu olan Semerqend Əlfez oğlu
Albalıyevdən söhbet açrram. Ele yuxanda qeyd etdiyim klmi, “atasını özünün
başlanğıcı, özünü ise atasının varisi *
sayan Semerqend emimin başında hete
gəncliyindən çekdlyi derdierden - endişələrdən bir qara tük bele tapmazdın...
İkisi lal doğulmuş üç qız övladından
sonra ömrünun 56-cı bahannda - 2002ci ilin 2 yanvannda - ulu tanrı ona bir

oğul' payı
keramət etdi, Semerqend emim özüatasının yegarte övladı olub, hemişe ata ru
huna hörmetle yanaşıb ve ata yolunun
layiqti davamçısı olub. Başqa cür İfadə
etsək, atasıntn ömrünü öz ömründə uzadıb - yaşadrb. Bes bu gun tanrı ona oğul
payı gönderende göresen Semerqend
emiden nəjər keçdi?! Ürayinda, xəyalında neleri dolandirdı - hansı duyğulan yaşadi? Bu kimi suaüara cavabı mene be
le gelir kl, o, yeni dünyaya gelmiş körpeye dQşunOb-tapdığı adda-ata adında, soyadında verib. Həyatı Çingiz Aytmato
vun qehremanları sayaq düşOnüb, am
ma belke de özu hemin eseri oxumayıb
da!.. Ancaq adqoymadakı məntiqin qarşısında mütəhəyyir olmaya bilmirsen: insan dünyası çox mürekkebdir, lakin bu
mörekkabliyi yaradan adiliklər ctğırtnın
töne duşende, bu adiliklərin çulğaşıbbirleşib yaratdıqlan labirintvari mOrekkeb yollann sehrti kalefini tapa bilrsen!
Semerqend Əifez oğlu Albalıyevin
də saçiannı beyazlaşdıran bu^heyatın
mGrekkebliklefl - keşmekeşli, dölanbadı
yollan çözelenir blr körpenin işığında bir adqoyma terzinin yozumunda: Se
merqend Əlfez oğiu Pirəsədli! Beİi, o,
dünyaya gelmiş oğluna eynen öz adını
qoyub- Semerqend, atesınınadını -Əlfe2 oğlü, familiyasını - soyadını ise doğulduğu kəndin * boy atdığı nesil şeceresinln adı ilə Pirəsed - Piresedli adlan-

bəstekarımızın vetenine, xalqina olan
mehebbetini bir daha canlandmrdi.
Tədbirdə iştirak ederken ve bu musiqi
eserlerlni dinleyerken antlk dövrde yaşamış bir filosofun kelamı yadıma düşdü: “Dahilər unudulmur, tarix hemişe
onları zaman-zaman gencieşdirib xalqtnın qetbinde yaşadıf.
Men buna blr daha Şekiden ayrılıb paytaxta qayitdiqdan sonra Cövdet
müəllimin telebesi Far
had Bedelbeyli lie göröşdükdə tam emin oldum.
TeessCrfler oisun ki, mer
hum sağlığında layiq olduğu qiymeti almamışdır.
Bu gOnse aci da olsa
qeyd etmeliyem kl, respublikamizda olan bir çox
all incesenet mekteblerinde neinki onun ölumö
Heelaqedar xatire geceleri keçirildi, hetta bezi
incesenet mekteblnin mOellim ve telebeleri onu tanimadiqlarini etiraf etdilar.
Bali, bizim bedbextçiliylmlzin esas sebebi de buradan başlayrr. Bele ki, Bethoveni, Baxı, Şostakoviçi ve diger dOnya senetkarlannm eserterini seve-seve
oxuyan Azerbaycan musiqiçisi öz dog
ma milletinin dahi bestekartanna qarşt
bele laqeydlik nümayiş etdirir. Bütön
bunlan nezere aldıqda Şəki şeherindeki
Şeki Uşaq İncesenet məktəbinin keçirdiyi xatire gecesinin qiymetsiz olduğunu
derk edirik. Dahi sanatkarlarımızın, elm
xadimlerimlzin yaşadılması yolunda qiy
metsiz fealiyyeti olan möhterem prezidentimlz Heyder Əliyev canablanna
müraciətle bildirirjk ki, bele şexslerin de
adının daim yaşamast Qçün öz huma
nist!iyini bir daha nümayiş etdirsin. Bi
zim bu barədə medeniyyet naziri Polad
müeHime ve prezidentimizə rəsmi müraciətimiz olacaq. İstərdik ki, dahi bestəkarımızın adını əbədiləşdirmək uçön
məqsədəuyğun tədbiılər heyata keçiril-

dınb.
Bununia ne demek isteyib Semer
qend emi? Demək isteyib ki, özü indiyedek atası Əlfez kişinin oğlu kimi yaşayaraq hem özünü yaşadıb, hem de atasınm adını yaşayıb. Qoy bundan sonra
da onun oglu, atasının ise nevesi kimi
dünyaya gəlmiş körpe hem atasının
adaşı (addaşı) olaraq atasını, hem babasının oğlu kimi yaşayaraq babasını,
hem de ulu soykokönün gələcək davanv
çısı kimi nesii - kpku yaşatsın. Atasını
ogul kimi, babasim neve kimi, zatı - kökü ise notice, kötücə, yadıca, yetice-yütuce kimi yaşadan övladın tale yolunun
ne qeder murekkeb, şerəfii ve muqeddes bir aim vazısı olduğunu ise sözle
ifade etmek o qeder de asan deyil...
Yene qayıdıram Çingiz Aytmatovun
eserinin üstünə. Oglu ile son vida gecesini yaşamağa məhkum olmuş ata- Əmrayin ise "oğluyla fikren vidalaşırdı. Özü de
bu vidalaşma ne qeder uzanirdisa, axnnci
addimt atmaq da bir o qeder ağırve ezabli olurdu. Bu gece başa düşdü ki, ötüb keçen heyati, sen dema, onun indiki gecesi
nin selafi imiş. O, bunun öçün doğulubmuş ve bunun üçün olurdu ki, öz ömrunü
var gücü ile oglunun ömründə uzatsin
Əmrayin özü üçün bir keşfeləmişdi - o hemişe öz ömrünü axır nefese kimi oglunun
ömrunecalamaq istsyen, ömrunüoglunun
ömründa uzatmaq isteyen adamolub. Ve
eger-o ewailer bu baredefikirlaşməyibsə,
yalnız ona göre fikirteşmayib ki, bunun
üçün bir səbəb oimayıb. Bu an o yadına
saldı ki, ewəller də şüuıunda bufikrin şimşek kimi çaxıb keçdiyi halar olub..."
Beli, bu gün Semerqend Ətfazoğlu AF
balıyevin oglunun daşıdığı ad. inisial. soyad
- Səmərqand Ətfaz oğlu Pirəsəcfli adı zahiren adamaqeyrvadi tə'str bağ<şiasada, es*
lində həyatın mənasınc^n doğuknuş, insan
ömrünün mayasından yoğrulmuş- yapilnıış
addır. Bu. bize qadar yaşanmış və bundan
9onradayaşanacaqinsanhey^mmmahiy-

Elnarə İsmayılova,
xüsusi müxblr
yətca acü ritmikasjdır. Bu, Çingiz AytmatovunƏmrayinvaKiriskadı alaoğui obrazianrunkitabdanheyatakoçmöşcanlıtəcəssömüdür ata Səmərqənd - oğul Samarqənd.
Bu, babalardan atalar vasitəsilə neweterə
keçən ömOıdür. Demək, yaşanmışrqurtarmtş ömur da itmir - maddə kübasinin itme
məsi qanunu kimi - bir fənjctendıgər şəxsin
canına- atadan ogula, oğıidan ise nəvenin
ruhunaköçübyaşayırömürl Etebuməqamda ömrun faniliyini sĞyteyəniərində yanıidh
ğı me'lum ckx. Baqi oten dünyada baqıebədi ömür axtanşında otan insan da öz
ömrünö gəiecək nesiHere^zündən sorva
doğulan övtadarma taqdim etməkte insan
həyatıntn abədİİiyini -fani obnadjğını kəşf
ecflrl
Dünya qan dönyadırTinsan dönyası,
insan ömrü de Novruz bayramı kimi har il
tazedandoğulan, herdövtdetezeformada
zuhur edan ebedi dünyadır. Belt, bitkitər
paytzda solub mahv olub yazda tazədən
başqa donda dirildikien - cana geldiMeri
kimi, tnsan oğlu da ömrünu oğlanlanna varaselərinə bağışlay»bözu dünyadan gedir, mahiyyətdə isa özu gəlecək nəsiBərin
- övladann simasında başqa şekildə təzedən zühur edır-yaşayır.Beiəcə heyat da
vam edir-yaşayış tükenmir, bir şeküden
başqa şəklə keçib qan dünya^oca dünya
durduqca yaşaytr. Dünya durduqca yaşayan insan da eiə əslində dunya ıın6züdeməkdir, dunyanm addaşı ve yaddaşt demekdirt' Dünyanm özuyle yaşrd yaşdaşı.
dünyanmÖzühəekiz qardaşı demekdiıl
Beü, bu gün bizimie blr dünyada yaşayan, həməsrimiz otan bir nave babasının ruhunu daşıytr, baba ömıü yaşayır.
ornh - o ömür Əifaz Aİbalı oğlu Mırimlıcten
oğula - Semerqend Əttez oğtu Abalıyevə,
ondan ise neveye - Semerqend Əlfez oğlu PiresedByeköçübyaşayır. Babajann rühunu yaşadaniara uğurlu tale ydu keçmekdetann kömakçi olsun!
UM duyğulaıla:
Əllfoğlq Şakir Albateoyla
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çlleyib, iştq saçıb. Ulu tanrı
yer övladı üçün əvəsiz bir
ne'met olaraq - mehebbet ğönderib. Yer üzüne sevgi,
nur paylayıb. Bu nurdan pay
götüren insan qelbi mehebbətin alovuna belənib, İnsan
ömrünün axarında, Həyatın
dolaylannda yanar bir me' şelə dönüb mehebbet. İnsanın
yekesenek deyil, me'nalı,
hikmet, sirr-sehr doiu bir
Ömür yaşamağa sövq edib.
Əsil məhəbbət

Xalidə Qaraçalı,
xüsusi müxbir

di böhranın tüğyan etdlyl bir
dövrde insanlar me'nən Wçilib xırdalaşdtqca, böyük me
hebbet i tanrı öz sevjmli, sevgili bendelərine bexş eleyir.
Uzaq əsrlərin Leyll-Məcnunlan ©srier arxastndan boylanaraq indiki esrin həqiqi məhəbbet aşiqlerini aräyıb - axtarır, mehebbetin mövcudiuğunu, heqiql mehebbet sa-

-

199>
ct ifdən üzü bəri iqtisadi
çatm U klariə, maddi ehtiyacH
Ja uz.əşan insanlar gözə
adət- ənənəfərimizdən. ərt
yuksək mə'nəvi keyfiyyət*
tardən uzaqfaşmağa başfa^
d/far. Dunyada ən aii sənət
əxfaqi satiaşdırma və vicA
dam büHuriaşditma sənətiA
dir " » deyən aqillarimiziri
dərin ma na kəsbedən ka^,
tam lan da unudulmağa
başfandt. 20 yanvar - AzarA
baycan tarixinin qanh va
$anU sahifəsinda məhəbJ
bat, sədaqət ramzi otan "Il
ham və Fərizət" şəhidiəri
indiki gandiyimizə örrwk,
för&t oimaltdır.
nsan ürəyinin ən böyük
ne'meti olan məhəbbət
bu günkü gənclik üçün
mə'nasız və qiymetsiz
muşdur. Bu məqalədə qelemə alınmış hadisə 1994-95ci illərdə olmuş bir reallıqdan
götürülmüşdür. Öz ülvi məhəbbətinin qurbanı olan
Kə'nanın facieli ölümü ölümsüz bir məhebbətin rəmzidir.
Adlar şərti verilmişdir.
Ke'nan və Reyhan BDUnin tələbələri olmuşdur.
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Ölümü də öldürəndir,
mehabbet.
Öyünməsin qoy nə ölüm,
ne hesrət,
Ölümü də öldürəndir məhabbet(X.Q)
Dönyanın yaranışmdan
beşer övladı sevgi ile qoşa
yaranıb. Sevgi nur çeşmesi
kimi insanlartn qəlbinə nur

saf, ülvi me
habbet her ürəye nəsib ola bilen ne'mət deyitdir. Böyük
•mehebbet böyük ürek
s a h ib lə rin d ə
olub. Mehəbbəti
kiçilden, onu əyləncəye çevi renter
ise, mə'nəviyyatca
yoxsul,
xırda
adamlara
malik
olan keyfiyyətdir.
Əsil mehebbetin
özü saflıqdan, işıqlı
qeibin nurundan
törəyir. Ana betninde böyüyen körpə
kimi in sa n
q ə lb in d ə ,

duyğu və
hisslerinden, püxte lə ş ir,
ol-böyüyür,
ülvi, böyük mehebbetə
çevrilir. Aqillərlmiz bu haqda
çox gözel demişlər “Sevgi
ona göre ülvidir ki, menim
özümü-özümdən yüksəye
qaldırır. Yaxud mehebbet ona göre ucadır ki, riyasız bir
aləmdən qida alır”. Məhəbbet insan hayattnın özüdür.
Ürek sevməyi bacararsa, deməli yaşayır. Bir azeri şərqisinde deyildiyi kimi.”Sevgini
qoruyan ürəkdir. Bu üreye
mehebbet gerekdir. Meheb
bet yaşamaq demekdir.”
Əsrin son axarında sevgi
nadir inciye, heqiqi mehebbetle sevmeyi bacaranlar ise
nadir tapıntıya çevrilir. İqtisa-

gını az da olsa görende ruhi
pərişanlıqlan erlyib yoxa çıx»r.
İyirmtnd esrin Mecnunü,
məhəbbət fədaisi, ülvi eşq
yaradtcıst olmaq özüde bo*
yQklükdür, qeyri-adilikdlh I
Adiiikden uzaqiaşan, boyüNinsan kütfesinden blr neçe piile yuxarıya qedem qoy*
maq, ilahi eşqin nuruna belenmek genc Idrak sahibi
Ke'nana nesib oldu. Ke'nan
iik defe o qızı görende dunya
gözlennde başqalaşdt... Her
şey yer, göy, tebiet, hetta insanlar da deyişdi. Dünya
gözlərində nura belendi,..

“Natali

sağtamlıq
mərkazi sizi
ıtovatwflr.
Aşağıdakı xidmvHər gOstadllr.
Epilasiya Masaj.

CkwB/t Azadhqpr.
Bakotanov
küposi91.
Ntgrn"xmmm.

Baş redaktor:
Eldar BƏYLƏROĞLU
Baş redaktorun müavlni:
Həzi ZEYNALÜ

da qebul edlr, qızın acı şözle*
rinə, sert bəxışlarına, sert həreketlerirıe dözur, öz sevgili
dünyasından ayrıla bilmirdi.
Mehebbet bir oddur daşı
yandırar.
0/ekde qurunu, yaşı yandırar.
Uzun gecelerin tenhalı*
ğında ulu tannya üz tutub:
nə
• Yarəb, beiayi eşq He qtl
mübtela meni.(M.F.)- deye
pıçıldayırdı... sonra da blf
1
.İlk defe Günde görünen Qalan bele gözleri önönden getley kometası her 75-76 ilden bir gomeyen Reyhanın suretlle darunur.
nışırdı: “Kaş menim sənə
2.üünvada an açırkitab İsveçin
olan mehebbetimin dörinliyiStokho/m “Kra/” kitabxanasmda
ni, böyüklüyünü duya bileysaxlanılan %
Sevtan biblivas/”d/r Bu
din. Menim kimi oimasada,
biblivanm cəkisi 3B0kq-d\rx
azda olsa meni sevmiş olay3.Dünyada en bahaJı şekil Leo
dih. Nə olardı, dönya dağılnardo Da Vinçin “Mona Liza” eseıimazdı ki, Reyhan?! Əger
dir.
meni sevseydin men seni,
4. Ən zəhərti hewan zəhəri aürxoşbext edecəkdim. Sen me
gecesi, nə də
zə zəhərində də üstün otan kokoi
ni sevmesende men seni bugündüzü oldu.
gurbaäasıdır. Bu qurbaäava Canutüft ömrüm boyu seveceyem.
Bir od otub düşdü yanar
b i Amerikada təsadüf o/unub.
Son anirnda da, eşqin qelcismimə
5.Normal atmosfer tezyiqi 760
bimden, adin diljmden düşSehrteyib saldı məni
mm cive sutunu olduğu halda, Somez
Reyhan...rt
tilsimə
molonqmada bu 23mm cive sütu. Tannm meni öldurecek
Özün yar ol ses ver
bir
kere
nuna
beraberdir.
menim səsimə
Men ölecem sevgim ölen
6.Dünvada ən oüclü hewan qaTanrım meni me*
gunumde
rışqadır. O. öz çəkisindən 13 data
hebbetden ayırma.
Gun demerem sensiz
çox vük qaldınr.
(X.Q)
7.Ömrü boyu daima boy atan
Rahatlığı, dincliyi po- ötengünləre
Adın düşmez son anda
zulan Ke'nanın fikri-zikri
yegane heyvan ilandır.
yainız və yalnız o qızın, da dilimden.pc.Q.)
8.An bah 4 əsr qaltr takin xarab
Be'zen ise eşqini cavabqelbi daşın yanındaydı.
olmur.
Reyhan adiı bu qız ise ele siz qoyan qiza qezebi tutur,
Ə.Siçanın üreyi dəqiqədə 600
bil onun qəsdinə durmuş- bu qezebi misralara, şe're
defe döyündüyu halda, balinanın
du. Ke'nanın onu sevdiyi- dönürdü.“Ahim tutar seni, ey
üreyi bu müddetde 15-16 defe döni, hesretinden alışıb-yan- qiz, bir insafa ge). Etme me
yünür.
dığını bildiyi halda ona ni yalqiz, bir insafa gel.” - deIQ.Dünvada an qadim Univeryerek
sevdalı
könlünQn
sesi
mehel qoymur, insafsızcasitetin
əsas/ 989-cu ifdə Misirdə'
sına soyuqiuq göstərirdi. feryada dönür.
O
daş qelbi ise bu ferya- qovulmuşdur Bu universitetin adt
Oğianın mehebbeti zerre
Əl-Əzhərdir.
qeder de ona tə'sir eləmirdi. dı ne eşidir, ne de ona hem11.1 Pyotr öz vesiyyetnamesinKe nanın qelbinin meheb dem olurdu..I Doğurdanda
də gelecek nəsillərinə yainız yunan
beti isə getdikcə alov- pöyük idrak,$ahibtəri nahaqlanır, bu od, bu yandan demşvjbi&x
xaipi iiə dostiua etməyi, ermenilerp bOtOn vücudunu
rv&n&DDet ofaoİMwt.
dən isə oyuncaq kfmı istifadə etqarsırdı. Sevdiyi qıHissiyatsız, duyğusuz
meyi tövsiyye etmişdir.
zın onu incitməsinə, qelbe matlk olan Reyhan
12. Dinamiti Azərbavcanda şirezab
verməsinə Ke'nanın mehebbetıni ne an*
kət təsfs edən Nobel kəşf etmfşdir.
baxmayaraq, cismi- layır, ne de duya bilirdi. sev
13.Amerikada rengini deyişen
I
ni yandırıb-yaxan
meyi bacarmayanların sine*
düymeler
icad olunmuşdur. Qeribe
H H B mehebbetin ateşine sinde ürək deyii, daş parçası
burastdır ki, hava deyişdikce düyaiovlamrdı, gizli-gizli olurmuş. Bir türk şerqisində
melerin rengi de deyişir.
yanırdı.
seygili qelbii insan övladı ulu
14. Ən qısa şahmat ovunu
O, sevirdi... Bütün vaıiığı tannya üz tutub nahaqdan
1924-cü i/də keçiri/misdir Bu ovun
ile... KÖksündeki cam me- demlr ki, "Əwəl sevenieri
4 gedişdən ibarət oimuşdur,
həbbətlə döyünür, damarla- qoru ey tanrı. Sevmeyente
nndakı qanı da mehebbetle şonra özün bileRsen.1’
15.Ən uzun şahmat oyunu ise
axırdı. O, sevirdi... Onu yaşa1950-ci ilde olmuşdur. Bu oyun 194
BDU^nin telebəük heyatıdan, heyata bağlayan sevgi- nıyaşayan Ke' nan ağnh-acıgedişden ibaret oimuş, 22 saat dasi, ülvi eşqi var idi. Vurğun lı gönler keçirirdİ... Düz ik i|lvam etmişdir. Buna baxmayaraq
gözleri dünyaya mehebbetle den çox idi kl, Reyhamn. aroyun heç-heçe qurtarmışdır.
baxırdı... Geceier uzun müd- dınca kolge kımi süründr, ad16.B ir insan oraanmm d/q&rfnə
det sevgi hisslərinin ağuşun- dım-addım izteyirdi. Derszaköçürəniər ilk dəfə eramızın III əsda şirin xəyallara, dertn dü- manı saatlan, deqiqeleri sarində Surivada mevdana çetmişdir.
şüncelere daldıqdan sonra
ytrdı ki, vaxt tez gefib keçsin,
Lakin Roma İmperatoru Diok/etian
göz qapaqları mehebbetle onu göre bilsln. Qızın keçib
onlann bovnunu vurdurmuşdur
qapanır, dünya işığına me
getdiyi yollarda saatlarta dahebbetle göz açırdı.
yanır, böyük bir hesretle.onu
Şahin Vəliyev
Reyhanın ona qarşı
gözleyirdi.,.
amanstzlığı, verdiyi əzabları

Xanımın 10 yaşının
tamam olması münasibetile babası, nenesi,
atası Üzeyir, anası Terane xanım» bibisi Afet
xanım, xüsusile emisi
Emin ürekden tebrik
edir, ona gözel həyat,
xoşbext gələcek arzulayırtar.

gözəliik və

Təsisçi
Rafiq Abdullayev

Ele bil səmanın ənginliklerinden məhəbbət ilahələri
bu oğlanın sinəsini yarıb üreyine nur çilediler... Məhəbbet nuru. O günden Kə nanın
bütün hiss ve duyğulanm,
Cismi - canını bu nurun işığı
dumduru durulaşdırdı... Özünü - özünden alıb uzaqlaşdırdı. Kə'nanın

Ünvanımız:
«
Mətbuat pr. 529, Azərbaycan L
nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə.

Telefon: 312-2^48
345-77-24,
daxill telefon: 2-95.

“

Bunları
bilmək
maraqlıdır

“Babadmğ”
qazetinin
koüektM
S m n tm xM H m

adgönü
nrimas&etfte
önkdən
tobrikedMər,
onactm
mğitğt, sevgf
doiu günfər, gəiəcək işJərində
uğurtar arzutayırt&r.

Şəhadətnamə: 241
İndeks: 67193
TlraJ: 3600
Sifariş 3300
h/h 327201
Kod: 750406

Allah rəhm ət eləsin!
“Babadağ” qezetinin möxbiri Vüqar Ağayev 3 saylı temir tikinti trestinin reisi Əiekberov Məhemmede ve
ailəsinə ezizləri
Cəbrayılov Ramlzln
vaxtsız vefatından kəderiendlyini bildirir və derin
hüznlə başsağlığı verir.
“Revanş” qəzetinin redaktoru Mübariz Rüstəmov
Niyameddin Həsənova atası
Yunis kişlnin
vəfatından kedertendiyini bildirir ve derin hQznJə
başsağiığı verir.

Az. Beynəlxalq Bankı
”SaWI” şöbasi
nro edilm iş materiallara göre müəiliflər
cavabdehdirlər.

’Babadağ ’ qəzetinin
kompüter mərkazində
yığılıb.

