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AZƏRBAYCAN MILLI
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KREDIT ITTIFAQI

HÜQUQİ, DEMOKRATİKDÖVLƏTQURAN. DAG VÜQARU. DOGMA AZƏRBA YCANIMIZIN YÜKSƏLİŞİ NAMİNƏ! 17-tıoyabr 
Azərbaycan xalqının 
Milli Dirçəliş günüdür, 
Bu münasibətlə 
xalqımıza müstəqillik 
yolunda qətiyyət, /  
dözüm və 'W / 
möhkəm /  
iradə /  
arzulavına.

LAQEYDLIK 
BİZİ HARA 
APARIR? Azərbaycan döviətinin x^ricl siyasö- 

tində İran özünəməxsus yer tutur. Böyük 
tərəddüdlərdən sonra on il əvvə! Azer- 
baycan Respublikasının dövlət müstəqil- 
tiyini tanıyan, az sonra bu ölkə ilə diplo- 
matik münaşibətlər yaradan İranda Azər- 
baycanın dövlet müstəqiüiyinə birmənatı 
münasibət bu gun də mövcud deyildir. 
X alq ım ız dövla t m ü s tə q illiy in i etan e td ik- 

Iranla m on M ib otla r d6vİ9tim lzln
xarici sfyasətTnIn mubahisəlI məsəıəıS-
rindən bihne çevrllm iş  və bu gərğ in tik  bu 
gün özünün  kulm inasiya zirvəs ino  yük~ 
səlm əyındə davam edlr. cwm h 3

tem isə gətəcəyimiz sayıtan uşaqtartn məktəbdən, təhsiktən ya -  

ytnmast, normal yaşay/ş tərzindən məhrum ofması və sonda on- 
farm faciə ifə nəticələnə biləcək tahyidir. Indi məmləkətimizdə 
valideyn qayğısından məhrum, dövfət nəzar&tindən kənarda qa- 
ktn p u  txoktcfA Ufilf&rin “küça h& yat/"heç kim irrm raqlandim vr.

907-
dünən və 
bu gün HƏQIQƏT ÇIRKABI SEVMIR 

VƏ YA ÇİRKABA BATMIŞ 
HƏQİQƏT

QUBA REALLIQLARI 
ƏDALƏT GÜZGÜSÜNDƏ

Şəkiyə e'zam ofunmuş 
müxbir yediyi kolbasa mə'- 
mulatından niye zeherlen- 
mişdir?

Həmin kolbasa mə'mu- 
latım istehsa! eden kimlerdir?

Şekide bə'zi ti caret ob 
yektlerində satılan mehsulla 
ra niyə çek verilmir?

“Ideal" qəzetinin 17.10.2001-ci, 
21.10.2001-ci, 14.11.2001-ci il tarix 
lərində getmiş tənqidi, Quba rayon 
əhalisiinn şəxsiyyətjnə, mənfiyinə 
toxunulası ifadəlorlə dolu sılsüə ya- 
zıfarta əlaqədar diaraq, bir jurnalist 
maraq və heyrətindən doğan hiss- 
iərlə həmin fjS^kgg^ygLgoilandım.

Gecə saat 11-12 radəle- 
rinde ezamiyyetde olan jur
nalist təzyiqe məruz qaldı. 
Təzyiqi gösterən kimler idi? 
Şdki rayonunun hüquq - mü- 
hafizə orqanları bu barede ne 
qərara gəldilər?

^  Bütün bunlara cavabdeh 
təşkilatlar niye nezaret etmir- 
lər?

Şekide poçt idarəsi
W  İlk kredit ittifaqı 130 il əwəl 

Almaniyanın Btvarrya şdhərində W- 
çik qasdb«fiin mcri Frİedrelb RaW- 
fensen tərsfindm yaradtfıb. O, öz 
dovründə stralmda möoyyan vasai- 
t» o ln ı adamlartn puHanro bir yera 
topiayaraq, 6z üzvlwrinin maliyyə 
ebtiyacfarmı ödomək öçun borc ye- 
T9 bümak üçön emanat kooperativi 
şaklındo bir qurum yaratmışdı.

seh. 7

v/ Abşeron rayon Saray 
qesebəsinden gələn sesler...

S/ Heqiqət çirkabı sevmir 
ve ya çirkaba batmış heqiqet.

^  Quba olaylan!
Bütün bunlar barədə daha a|| 
raflı gəlen saylarımızdal^^^
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AZƏRBAYCAN DÖVLƏTİNİN 
GƏLƏCƏK MÜQƏDDƏRATI 

AZƏRBAYCAN XALQININ ÖZ 
ƏLİNDƏ OLMALIDIR

SSR/’-rttn bünövrəsinin laxlanması keçmiş respubii- 
kalarda (əyafətdə) mitti azadhq hərakatının vüsət a/masi 
nəticəsində XXI əsrin sonlannda imperiya süqut etdi, 

kəçmiş SSRİ xalq/arı öz müqəddaratını heiff eirmk imici- 
ni qazandt, bir-birinin ardınca keçmiş müttəfiq respub/i- 
ka/ar öz müstəqH dövfətiərini qurmağa baş/adıtar. Keçən 
əsrin 80-cı Mərinin sonu 90-ct iHərin sovet/ər məkanmda 
yaşayan xafqfann, eiəcə də SSRİ-nin təsir sferasmda 

oian digər xalqların miUi tarixi oyantş dövrö kimi qiymət- 
ləndirilməfidir.

z mtlii mentalitetinə, 
dini təfəkkürünə və 
digər xüsusiyyətləri- 

nə görə digər xalqlardan 
əsaslı surətdə fərqlənən 
azərbaycanlılar onsuz da 
həmin əsrin əwəllərində də 
azadiıq, istiqlaliyyət uğrun- 
da mübarizə aparmış, hətta 
1918-ci itdə müstəqil Azər- 
baycan Cümhuriyyətini ya- 
ratmağa müvəffəq olmuş- 
dur. Düzdür, M.Ə.Rəsulza- 
dənin başçılıq etdiyi çağ- 
daş Azərbaycan dövləti bü- 
tün çətiniiklərə, xarici təcavüzlərə, daxili çəkişmələrə 
baxmayaraq 23 ay müstəqil döviətçiliyini qoruya bilmiş- 
dir. Fəqət 1920-ci ildə bolşevik Rusiyasının birbaşa tə- 
cavüzü erməni daşnaklarınıo separatizmi və bəzi daxili 
qüwələrin səbatsızlığı nəticəsində hələ möhkəmlənmə- 
yə macal tapmamış Azərbaycan Cümhuriyyəti süquta 
yetiritdi, Azərbaycan məcburən bolşevik Rusiyası, sonra 
Sovet böyunduruğu altına keçirildi və azərbaycan xalqı 
70 il sovet rejimində yaşayıb yaratmağa məhkum edildi. 
Yalnız XX asrin son on itliklerində Azərbaycan xalqı 
apardığı milli azadlıq mübarizəsi ve imperiyanın laxlan- 
ması nəticəsində 1991-ci tide öz müstəqil dövlətçiliyini 
bərpa etdi. Bu baxımdan 91-ci ildəki hadisələri dövlət 
müstəqiiHyimizin bərpası kimi də qiymətləndirmək otar.

Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi yuxanda qeyd etdi
yi miz kimi 10 il öncə 18 oktyabr 1991-ci tarixində “Azər- 
baycan dövlət müstəqilliyi haqqında” Konstitutsiya aktı- 
nın qəbul editməsi ilə başlandı və bu gün də ölkəmiz 
müstəqillik yolu ilə addımlayır, Bu on il heç də rəvan, 
düz keçməmişdir, heç də her şey xalqımız istədiyi kimi 
olmamışdır, sehflərsiz, çətinliklərsiz, faciələrsiz ötöşmə- 
mişdir Çoxsaylı günahsız insan itkilərimiz olub, torpaq- 
larımızın bedxah qonşulanmız tərəfindən işğalına məruz 
qalmışıq, hələ bu gün də Azərbaycan dövlətinin suve- 
renliyi ərazisində həyata keçirilmir. Dağlıq Qarabağ ət- 
raf bölgələr (Laçın, Qubadlı, Zəngilan, Ağdam, Cəbrayıl, 
Kəlbəcər, Füzuli rayonlarının ərazisi) de-fakto ermərii 
torrorizminin nezarəti altındadır. 100 minlərtə soydaşla- 
nmız öz tarixi vətənlərindən, yurd-yuvalarından didərgin 
duşmüşdür. Üstəgəl dövlət müstəqilliyimizin ilk illərində 
səriştəsiz rəhbərierin idarəçilikdə həromərcliyi cəmiy- 
yətdə cinayətkar qüwəfərin mənəm-mənəmliyi və ölkə- 
də sabitlSyin olmaması, vətənimizin qorunması, torpaq- 
larımızın düşmən işğalından qurtulması üçün lazımlı öv- 
ladlanmızın müsteqil azad Azərbaycanda yaşayıb-yarat- 
malı, oğul-qızlartmızın acınacaqlı, faciəli taieyi. Bu gün 
ise dövletçiliyimizin təməlinin möhkemlendirilmesine öl- 
kəde sabitliyin müəyyən mənada temin edilmesinə, iqti- 
sadiyyatda bir sıra irelitəyişlərə baxmayaraq, ümumilik- 
də iqtisadiyyatımızdakı çətinlildər cəmiyyət Oçün zəruri 
qanunların vaxtında qəbul edilməməsi, korrupsiyanın 
ağlasiğmaz dərəcədə genişlenməsi, məmur özbaşına- 
lıqları mövcud qanunlann ilk növbədə vəzifeli şəxslər tə- 
rəfinden pozulması ve belələrr haqqında ciddi ölçülərin 
götümlməməsi, cemiyyətdə təbəqələşməyə, yuxan tə- 
bəqelərde cezastzlıq şəraitinin yaranması cəmiyyətdə 
haqqın ədalətin tapdalanmasına xalqın güzəranının pis- 
leşmesimne ayrı-ayn mafioz qruplaşmaların yenidən cü- 
cərməsine getirib çıxarıb.

Ardı gələn sayımızda.

Noyabrın 16-da Bakı Mətbu- 
at Klubunda “İntlbah” İntellek- 
tual klubu Sefevller dövlətlnin 
qurulmasının 500 llllyi münasl- 
bəti ilə yaratdığı “Şah ismayıl 
Xetaİ: Böyük xalqın böyük tarl- 
xln Internet saytının teqdimat 
merasimlnl keçlrdl. Klubun sed- 
ri Nəcəf Allahverdlyev internet 
saytı barəsində KİV nümayən- 
delerlne məlumat verdl: MŞax İs- 
mail Xatal. Narod.ru" ünvanında 
yerləşən sayt həle kl, lctimaiy- 
yətin ixtiyarına rus dilində veri- 
lir. Klubun sədri saytın ilk ola- 
raq rus dillnde hazırlanmasını 
bu dildə olan oxucu kontingen- 
tlnin çoxluq təşkil etməsi llə 
əlaqələndirdi və yaxın gələcək- 
də bu saytın azərbaycan və In- 
gilis dillərində hazırlanacağını 
blldirdi.

Ş.İ.XƏTAİ HAQQINDA 
SAYT AÇILIB

Səfəvilər dövlətinin qurucusu 
Ş.f.Xətaİnin portreti iie açılan sayt 
onun hakimiyyəti haqqında, o dövr- 
kü Azərbaycan mədəniyyetindən, 
miniatür sənətinin inkişafından, elə- 
cə də Xətainin şəcərəsi haqqında 
geniş informasiyalardan ibarətdir. 
Burada XVI əsrin əwəllərində Azər- 
baycan miniatür senətinin banisi 
Sultan Məhamməd və bu dövrün 
görkəmli miniatürçülərinin 65 
əsərindən ibarət qalereyaya geniş 
yer verilib. Bu ünvana daxil olan hər 
kəs Səfəvilər dövlətinin ictrmai-3iyä-

si heyatda oynadığı rol barəsində 
mətumatta tantş ola, bu dövrdə 
Azərbaycana məxsus 114 min 
kv.km.-lik ərazi əks oltınmuş Azər- 
baycan xəritəsini görə bilərler. Say* 
tin üstünlüyü ondadır ki, burada Xe- 
tai haqqında yatnız Azərbaycanda 
deyil, başqa Ölkələrdə yazılmış ma* 
teriallara, tarixi əsərtərə geniş yer 
verilib. Azərbaycan dilində olacaq 
saytda buraya onun haqqında yazıi- 
mış bədii əsərtəf- də daxil ediləcək.

E'tfna YusiflS

1831-ci iidə İrəvari şəhərinin 18.766 nəfər əhalisi- 
nin 15.992 nəfəri. 1866-c/ Hdə 27.246 nəfərindən 
23.626 nəfəri. və'ni 85.2 faizi azərbavcanlı o/muşdur.

Ermənistan Mərkəzi Statistika İdarəsi tərəfindən 
1962-ci ildə nəşr o/unmuş mə'/umat.

Ermənistanda o/an 2310 kənddən iki minindən ço- 
xunda azərbaycanlıfar vaşavırdı. XIX əsrin əwəltərin- 
də İrəvanda vaşavan on min nəfər əhalinin veddi min 
nəfəri azərbavcanh idi. 49 bəv. sultan və məlikdən 41- 
i  azərbavcanh olub. İrəvan xanl/g/n/ idarə edən 49 nə- 
fərin hamıst azərbavcanh idi. Erməni alimi Zaven Kor■ 

kodvanm 1932-ci itdə İrəvanda nəşr etdirdivi “Sovet 
Ermənistanmm əhafisi 1831-1931” adlı statistik məlu-

mat kitabmdan. səh. 162
Ir&vanda 1827-ci i/də 2400 ai/ə. 12 min nəfər vaşa- 

nvşdtr. Şəhər qalası rusfar tərəfindən a/mandan sonra 
yerf/ köbar azərbavcanlı a iiə lə rin in  bir qismi Irana köç- 
möş. erməni/ər isə İran və Türkivədən burava köçürül- 
müşlər. 1828-ci ildə əhalinin m illi tərkibi beta oimuş- 
dur azərbavcanhlar -  1807a/lə. 7331 nəfər ermənilər 
567ailə. 2369 nəfərdən artıb 4132 nəfər ofmuşdur 
Burada 4 xan 41 bəv və sultan a/ləs/ (azərbavcanlı). 
comi 8 məfik və aäalar (erməni) vaşavırdı. 50 axund 
və moHa. cəmi 13 keşiş vardı.

Erm əni tarixçis i Q .Şahəziz

ERMƏNILƏR ÖZLƏRİ HAQQINDA
“Daşnaklar 1918-ci 

ildə əilərindən aiınmış 
Qars vilayətini, İrəvan 
qubemiyasının bir his- 
səsini müttəfiqlərdən 
alaraq Ermənistanın 
ərazisini 17 min 500 
ingilis kv. milinə (1 in- 
gilis mili 25,4 mikro- 
metrdir), əhalisini 1 
mln. 510 min nəfərə 
(575 min müsəlmanlar, 
795 min ermənilər, 140 
min başqa miliətlər) 
çatdırdılar. Onlar bu- 
nunla kifayətlənməyib 
Gürcüstan SSR ərazisi- 
nə daxil olan Axalkalaki 
və Borçalım, Azərbay- 
can SSR tərkibində 
olan Qarabağ, Naxçi
van diyarını və b. Yeli- 
zavetpol qubemiyası- 
nın cənub hissəsini tə- 
ləb edirdilər. Bu ərazi- 
ləri zorla birləşdirmək 
cəhdi Zaqafqaziyanın 
ingilis işğalı dövründə 
(Gürcüstan, dekabr 
1918) muharibəyə və 
Azərbaycanda uzun- 
müddətii və qanlı mü- 
naqişeyə gətirib çatdır- 
dı ki, bunun da netice- 
sində mübahisəli ra- 
yonların (adları göstəril- 
mir - E.Y.) əhalisi 10- 
30 faiz azalmış, bir sıra

kəndlər sözün əsl mə- 
nasında yerlə-yeksan 
edilmişdir.

“Böyük Sovet En- 
siklopediyası”, I bura- 

xıliş, c. 3, s. 437.

E.ə. 782-ci ildə I Ar- 
gişti Arazı keçərək Ere- 
buninin (İrəvanın) əsa- 
sını qoyub.

İrəvan adı ilk dəfə 
eramızın VII əsrindən 
erməni məxəzlərində 
görünüb, “Abrahamın Ä 
çağırdığı yığıncaqda 
irəvanlı David də işti- 
rak edirdi*.

“Glrk txtotsi” 
sənədlər toplusu, 

səh. 151.

Biz “h a /’lar kiçik, 
azäaylı, zəif və çox hal- 
larda ozgələrinin haki- 
miyyəti altında yaşayan 
xalqıq.

Moisey Xoranatsi, 
V esr erməni tarixçisi.

Erməni dili hibrid 
(calaq) dildjr. O biri 
yandan erməni qəbiləsi 
də hibriddir. Urartu və 
başqa qonşuları assi- 
milyasiya etmişdir:

Akademik M.Aqan* 
bekyan

Man ermənilərin sa- 
kin olduğu bir çox yeri 
gəzmişəm. Daima xalis 
ermənicə olan bir şey 
duymağa çalışmışam. 
Təəssüf ki, bu arzum 
indiyə qədər yerinə 
yetməmişdir

M.Nalbandyan (şair)

Qədim erməni tay- 
faiarı Zaqafqaziyada 
deyil, məhz yuxarı Fə- 
rat vadisində məskun- 
laşmışlar.

uErməni xalqınm 
tarixi” kitabından

Qarabağın dağlıq 
hissəsində yaşayan er- 
mənilər Törkiyə və 
İrandan gəlmiş qaçqın- 
lardır. Azərbaycan tor- 
pağı onlar üçün təqib- 
lərdən və təhdidlərdən 
sığınacaq yeri olmuş- 
dur.

Erməni tarixçisi 
B.İşxanyamn “Qafqaz 

xalqları ’ kitabından.

Mənə elə bir müasir 
dil melum deyildir kit 
yeni erməni dilinin qe- 
dim erməni dilindən 
fərqlendiyi qədər fərq- 
lənsin. Heç bir dil mo-

nim üçün qədim enmə- 
ni diU qədər çətin olma- 
mışdır.

X.Abovyan

Antik dövrdə ermə- 
H Hnilərin əsl vətəni oian 

Böyük Ermənistan Ki- 
çik Asiyada - yəni Ru- 
siyadan xeyli kənarda 
yerləşirdi.

Erməni tanxçisi 
B.İşxanyan

Erməni xalqı öçün 
nə daimi dost, nə də 
daiml düşmən yoxdur. 
Onlar uçün ancaq mə- 
nafe var.

Erməni tarixçisi 
Leon

E.ə. VII-VI əsrlərdə 
meydana gələn hind- 
avropa xalqı olan ermə- 
nilərin gəlişindən qa- 
baq, indi Ermənistan 
adlanan ərazidə Urartu 
menşəli Koldjs və ya . 
Xaides xalqı yaşayırdı. 
Onların ölkəsi Urartu 
adlanırdı.

Erməni tarixçisi
H.Pastermaçanyan

Hazırladı: 
E'tina Yusifli



A zərbaycan döv- 
lətinin xarici si- 
yasətində İran 
özünəməxsus 
yer tııtur, Böyük 

tərəddudlərdən sonra on il 
əvvəl Azərbaycan Respubli- 
kasının dövlət müstəqilliyini 
tanıyan, az sonra bu ölkə ilə 
diplomatik münasibətlər yara- 
dan İranda Azərbaycanın 
dövlət müstəqilliyinə birmə- 
nalı münasibət bu gün də 
mövcud deyildir. Xalqımız, 
dövlət müstəqiiliyini elan et- 
dikdən bəri İranla münasibət- 
lər dövlətimizin xarici siyasə- 
tinin mübahisəli məsələlərin- 
dən birinə çevrilmiş və bu 
gərginlik bu gün özünün kuli- 
minasiya zirvəsinə yüksəlmə- 
yində davam edir.

Həzi J  
Zeynallı

fomatik misat- ya islam dininə xəyanət etmekde
far gətirmək günahJand/r/r. Bunun əksinə o/a-
otar. Hem bf- raq lran/n özü Azerbaycan ərazi-
rind dəfə, /erinin 20 faizden çoxunu fşğa/

həm de 90-ct eden\ bir mityon iki yüz min nəfer-
iMərdo İran öz den çox müsə/man azərbaycanlı
istəyinə çata qaçqına çevrilen Islam dininin
bifmədi və müqeddes yeriərini dağ/d/b tehqir
Azərbaycanm eden Ermənistan/a h&rtərəfli s/ya-
dövfot müstə- sf, iqtisadi, texniki, mahyyə və s.

qiUiyini tarn- sahetərdə əməkdaşhq edir. 
mağa məcbur Müsə/man xa/qına qarşı soy-

Cənubi Azərbaycan
məsələsi dünya

Az&rbaycanm öoynə/xa/q 
a/əm də qazandığı hə r b ir  uğuru 
qısqanclıqla qarşılayan Iran höku- 
m ətin in  bu  m unasibəti bu  gün 
Azərbaycana qarşt s iyas i add/m- 
larda özünü aç/q büruzə verir.

Bəs görəsən, Azərbaycanm  
m üstəq illiy i He banşmayan, onun 
yüksə/m əsinı özünün məhvı k im i 
qəbul edən İran hökumətində bu  
narahatçılığa əsas nədir?!

Bütün bunfara aydmhq gə tir-  

m ək üçün X X  əsrin əwəHərindən 
bu günə k im i İran-Azərbaycan və 
Azərbaycan-İran diplom atik müna- 
sibe tlə rin in  tarixinə q/sa nəzər 
salsaq, gö rə rik ki, bu ik i dövlət 
arasmda dip/om atik münasibət/ə- 
rin  gərgin/əşm əsinə səbəb hemi- 
şə İran tə rə fi olmuşdur. Baxmaya- 
raq ki, Azərbaycan həm işə İranla 
m üxtə lif sahəfərdə qarşı/ıqlı müna- 
s ibə tlə ri yaratm ağa çalışmışdır.
İran-Islam  RespubUkasmm xa ric i

iş lə r n a z iri Ə.Ə. V ilayəti 1991-ci / / -

ct&  M o s fo s a y a  s & fə r i Jza m a/7/  k & ç ir -

d iy i danışıqm m äfi sonra "Mbskva- 
rrtn sə s i” radiostans/yastna verd iyi 
m üsahibesində birm ənalı şekildə  
b ild ird i: uB iz  Azərbaycanm müstə- 
q illiy in i tantmaq fikrində deyilik.
Bu respublika ilə  m ünasibətləri- 
m iz Sovet İttifaq ı çərçivəsində in - 
k işa f etdirilecəkdir".

İran/n bu rəsm i m övqeyi də ta- 
r ix i ən'ənəyə söykənirdi. Faktlara 
m üraciət edək. 1918-ci ildə  İstah- 
bulda Azərbaycan Demokratik 
dövlətinin xa ric i iş lə r n a z iri .

Ə. Topçubaşovun İran e lç is i M irzə 
Mahmudxanla görüşündə İran el- 
ç is i ş im a li Azarbaycanda, Qafqaz- 
da və İranda türklərin yaşamastm  
inkar edərək ham/s/n/  fars adlan- 
dmrdt. O deyird i anə inki Azərbay  -  

canda, heç Qafqazda, Təbrizde 
də türk yoxdur, hamımızın baba/a  -  

n  farsdtrm. Və çoxlu belə ta rix i dip-

oldu. Reall/q üstünfük yaratdı. La- 
kin  diplom atik s iyas i m anevrfər və 
g iz li n iyyəttər bütün mösə/mançt/ı- 
ğ/n dayağt k im i göstərən İran 
Azərbaycant İsra /i və ABŞ-la yax- 
ş/ m ünasibəüer qurmaqda və gu-

qınm ını həyata keçirən Moskva i!ə 
Tehran mehriban münasibətfər 
saxlay/r və on/ar strataj i  müttefiqə 
çevnldılər

Azərbaycanm ABŞ-la əmək- 
daşlığına, xüsusən mə/um neft

konsorsiumuna qarşt çıxmaqla 
Iran ABŞ-tn Qafqaza nüfuz ətme- 
sini Öz mənafelerinə zərbo kimi 
qiymotlend/rir.

Bu gün bunlann təhlilindən ba
te bir suat ortaya çtxrn İranın 
Azərbayeana qarşı bete keskin 
mövqe tutmasmm səbəbleri na
dir? Başlıca cavab budür İranda 
yaşayan xalqlart vahid Iran milləti, 
islam dini, idedogiya attmda bir- 
/eşdirmekle Iranın döviət bOtövtü- 
yünü qonjmaq böyök dMetier ta
re finden kifayet qeder müsbet 
qarşılanmayan Iran fundamental 
Hzminin ve ekstremizmin himayə- 
çisi kimi tammr.

Baxmayaraq kir Azerbaycan 
diplolmatiyas/n/n atmaq istədiyi 
add/m reaff/qlara uyğun geimese, 
onda Iran ona dOşmən o/an döv- 
lətlərlə yax/nlaşar ve biz çətin ve- 
ziyyete düşerik. Nezerden qaçır- 
mamaltyıq ki, dünya diptomatiya 
tarixinde daimi dosttar, daimi duş-  

menler yoxdur, daimi mənafe var- 
dtr.

ABŞ da İran xalq/ ile deyii\ bu 
öikədeki rejimle düşmen okfuğunu 
bildirir. Bütün buntan nezere ata- 
raq Azərbaycanm Iran siyaseti 
merkezi ve çevik olmalıdır. Bir 
başqa dövtətlərin İrana qarşt hə- 
yata keçirdikfəri siyasətdə kor-ko-  

rane atət olmamalıytq, ğ z  döviot 
v® mitii m&naf&l&rimizi osms gö~
tOrməfTyik. əgər Ü8I8 öTärsa^fz
cfü/rya xa/t/Agr/na s ü ö u t e tm tş  o/a- 
nq k/, Cənubt Azərbaycan məsə- 
ləs/ dünya siyasatinin he/lo lun- 

\m am ış və aç/q qatan məsə/əsidir. 
Bunu ya/m z Azərbaycan xalq/ özü 
derin düşünüJmöş, uzaqgören, çe- 
vik eim i konsepsiya ve siyaset/e 
hə ll etməHdir. Vətanin cənub par- 
çastndak/ xalqımızda menevi b irti- 
yin  formalaşmas/ beynəixa/q hü- 
quq normatan ilə  qəbul olunmuş 
prins/pləriə ziddiyyət teşkil etme- 
məhdir. Bu İranm daxili işterine 
qanşmaq olmamahdır.: B irtik qanu- 
nauyğun o/araq cemiyyetin içinde 
formalaşmalı ve təzahür etme/idir. 
Bu birtiyin  formalaşması üçün 
m üxtəiif təşkilatlar, yaradtc/ qrup- 
lar, qeyri-hökumət teşki/atian bö- 
yük meqsedyöntü iş  apara bilarlər

-ci il- 
d e 
Ame1992

rika Senatjnın Azərbaycana 
qarşı qebul etdiyi ədaletsiz 
907-ci maddenin (müveqqe- 
ti) 25 oktyabr 2001 -ci ilde 
dövlet katibinin birinci müa- 
vini Riçard Armitracın tə- 
şebbüsü ile müveqqeti da- 
yandırılması artıq hamıya 
melumdur. “Azadlığa destək 
aktr adı İle tanınan bu düze- 
lişde eksine olaraq, işğalçı 
döviet kimi Ermənistan yox, 
Azerbaycan göstərilmişdir, 
Əibette, bele bir şerait ermə-

907 - dünan
ni lobbisinin Amerika Sona
tina göstərdiyi tesir nəticə- 
sinde formalaşmışdır.

Azerbaycan diplomatiya- 
sının uğurtu fəaliyyəti saye- 
sinde “907”nin müveqqeti 
dayandırılması sevindirici 
hal olsa da, bele bir vəzly- 
yetde Azerbaycan torpaqla* 
rının geri qaytarılması haq- 
qında fikir söyləmek hele 
çox tezdir. Çünki ewela dü- 
zəliş leğv edilməyib, müvəq- 
qeti dayandırılıb, bu ise o

demekdir ki, istənilən vaxt 
hemin düzeliş qüweye mine 
biler (tebii ki, Azerbaycanın 
ziyanına).

2-cisi ona göre ki, mü- 
veqqeti dayandmlma zama* 
nı qoyulan əsas şertlerden 
biri budur ki, Amerika teref- 
den Azərbaycana gösterile- 
cek yardım, dövletin sərhəd- 
lerinin möhkemlendirilmesi* 
ne İstifadə olunmalıdır ve 
heç bir vechlə bu yardım Er- 
mənistana qarşı yönəlmə- 
melidir.

1992-2001-ci filer göstə- 
rilen humanitar yardım baxı- 
mından az müddet deyil, 9 il. 
Bu illerde Ermenistan Ame- 
rikadan 10 mılyoniarla dollar 
mebleğinde yardım alırdı. 
Təsəwür edin ki, bir o qeder 
mebleğden Azerbaycan 
məhrum olmuşdur. Yeni be
le bir hal Ermenistana müs- 
bət, Azərbaycana ise menfi 
tesırgöstərirdi.

Bu mesele ile bağlı Azer
baycan diplomatiyası öz 
meqsedine tam nail olmaq

üçün daha intensiv işlər gör- 
melidir. Belə ki, düzelişin 
leğvine nail olmaq, yaxud da 
onun Ermenistana qarşı yö- 
nelmesi üçün bütün imkan-

lardan İstifade etmelidir.
Belə olan teqdirde haqq- 

edalet öz yerini tapmış olar.
Kami) Heydərov 

All Diplomatlya Kolle- 
clnin 4-cü kurs teiəbesi



U BABADAG” QƏZETİNİN BAS REDAKTORUNA
QUBA RAYONUNUN BİR QRUP SAKİNİ TƏRƏFİNDƏN

Hörmətlİ baş redaktor!
Əziz redaksiya!
Bizim Size mOraclet etmeyimi- 

ztn esas səbəbi qezetinizin çox 
mQqəddəs ziyarətgah təkce qubalı- 
lar üçön deyil, əksər azerbaycanlı- 
lar Oçön də doğma və pak yer say ı- 
lan təmiz, vüqariı Babadağının adı- 
nı laytqlə daşıması və qezetinizin 
səhifələrində vetenperver, aktuai, 
obyektiv və qərəzsiz yazıtann defc 
edilməsidir.

Biz qubaiıiär Sizin qezeti diq- 
qətiə izleyirik ve maraqia oxuyuruq. 
Bu gün isə muracletimizi dərc et- 
meyinizi xahiş edirik.

Hamıya yaxşı məlumdur ki, 
respublikamız müstəqiliik əlde 
edəndən sonra xaiqımız, döviətimiz 
bir çox çetinliklerie üzleşmişdir. İik 
İller dövlətdə səriştəsiz adamlann, 
qanşıqlıqdan və xäiqtn inamından 
sui istifadə ederek refjber vəzifələr 
tutması, dövləti idare edə bilməme- 
si və bu səbəbdən 1990-1993-cö il- 
İərdə ölkədə yaranmış herc-merc- 
likiər, stol davaiarı üstündə torpaq- 
lanmızın işğalı və düşməsi erməni- 
lər tərəfindən həmvətənlərimizin 
başlanna açılan oyunlar, onlara ol- 
mazın qəddarlıqla əzab-işgəncə 
verilməsi Dzündən onların dogma 
yurd-yuvalanndan didərgin düşmə- 
ləri, mityondan yuxan qaçqının ol- 
ması, azerbaycanlı qocalann, qaç- 
qıniann, qız-gəlinlərin, uşaqların 
əsir düşməsi, cavanlanmızın şəhid 
və 0İii olması. öikədə sabitliyin ol- 
maması dalma qorxu, sekseke içe- 
risinde yaşamağımız hemin illerde 
üzleşdiyimiz ağır bəlalardır.

Bu bələ belə davam edəcəkdi. 
Dövlətimiz parçalanmaq təhlükəsi 
ile Ozbəüz qalmışdı. nə yaxşı ki,
Ulu Tannnın bizə yazığı gəldi, 
müdrik rehberimiz, dünya seviyyeli 
siyasətçi Heyder Əiiyev cənabları 
xadqın rözQnO yerə salmadı, yeni- 
den Ba.uya qayıtdı, doviəti dağıi- 
mağa, xalqı parçalanmağa qoyma- 
dı, vətəni ciddi təhlukədən xiias et- 
di, ağır cinayətkarları yerində oturt- 
du, geceni gündüzə qataraq, gergin 
ve temkinlt əməyi bahasına Allahin 
kömeyi ve xaiqın desteyile, biz ağ- 
saqqallann xeyir-duası ite tehlükeni 
sovuşdura blldi, ölkədə sabitliyi ya- 
ratdı ve Azəbaycan xalqının ümid- 
lərinl özünə qaytardı. Düzdür <Jze- 
ranımız hete ki, İstediyimiz kimi de
yil, doianıştğı hele çeünölanianmız 
da var. Amma iqtisadiyyatımız gün- 
gündən yaxştlaşır, yaxşı yaşamağı- 
mız üçön geniş üföqlər açılır. Bütun 
bunlar möhterəm prezidentimiz, 
xatqın bu gön yegane ümidgahı 
Heydər ƏHyev dOhast sayesnde 
mömkün oimuşdur.

Bu həqiqeti xalq, xüsusen ağ- 
saqqaliar, zehmet adamlan yaxşı 
başa düşOr. Bu haqda metbuat se- 
hifelerinde de oxuyuruq, xoşhalla- 
nırtq.

Amma çox teəssüflər olsun ki, 
aramızda düşmenlərimizın deyir- 
manına su töken, müsteqiliyimize 
paxıtiığı tutan, Heydor Əlİyevin 
emeyini qiymetlendirmeyen, öikede 
sabitliyi pozmağa çaiışan, hetta bu 
işdo dQşmen ermenüerie efolr olan 
və onların eiallısma çevrtlen bed* 
xah quwəlar yenıden baş qaidır- 
maq isteyider. Son zamanier Şəki, 
Balakan, Zaqatala rayoniarmda baş 
veröniət' buna subuidur Yaxşı ki, 
orada sabftilyi pozmaq cehdlerl ne- 
ucesSnöə iiki verümeslne ve qerşı- 
stnm gec aknmas*na baxmeyaraq 
cinayatkariaı tututub mes utıyyeie

cəlb olundüiar. Hemin cinayetkarla- 
n maliyyələşdiren, onian bed emel- 
lere tehrik edən, qara qüwələrin ol- 
ması sirr deyil. Bele qüweler şi- 
mal-şərq bölgəsində de, Quba, Qu- 
sar, Xaçmaz rayonlarında da sabit
liyi pozmağa, adamlan dövlətə, hö- 
kumətə, yerti icra hakimiyyeti rəh- 
berterine qarşı çıxmağa sövq et- 
mek istəmişlər. Şimalın etnik rən- 
garəngliyi, burada azərbaycaniılarla 
yanaşı rusiann, ləzgilerin, tattann, 
yəhudilərin yaşaması onlann neze- 
rinden qaçmamışdır. Amma onlar 
yanılıriar. Beieiərinin Heyder Əliye- 
vin rəhbertik etdiyi Azərbaycana 
qarşı her hansı cinayətkar cehdi bu 
bölgenin jcra orqanlan başda ol- 
maqla sağiam qüwələri, geniş icti- 
maiyyet terefinden qətiyyətlə pislə- 
nir ve belə cəhdlərin qarşısı vaxtın- 
daca qətiyyətlə alınır. Çunki şimai 
bölgesinin bütün sağlam qüweieri 
Azerbaycanda sabitiiyin pozulması- 
nı istəmir, qubalılar, başda rayon 
icra hakimiyyətinin başçısı Meh- 
man İbrahimov oimaqia Heyder 
Əliyeve inanır ve hərtərəfli destek- 
leyir.

Mehman İbrahimov bu vəzifə- 
ye təyin ediienecen uzun müddet 
rayonda rəhbər vəzifələrdə çalış- 
mış, rayonun ən iri təsərrüfatı, - 
Zərdabi adına sovxozun direktoru 
işləyəricən səriştəli, teşəbbüskar, 
qabaqcıl teserrüfat rehben' kimi ta* 
nınmışdır. Rayon ictimaiyyeti tere
finden iki defe deputatiığa nami- 
zedliyi gösteriimiş, yüksek ses top- 
laya bilmişdir. 1999-cu iide möhte- 
rem prezident Heyder Əiiyevin fər* 
mam ile Quba rayonunun başçrsı 
te'yin olunmuşdur. Te'yin ölunduğu 
vaxtdan Quba rayonunun vertikai 
inkişafına İstiqamet götörmQşdür. 
Bele ki, Quba rayonunda M.İbrahi- 
movun icra başçısı olduğu qısa 
müddətdə torpaq isJahatı müveffe- 
qiyyetie başa çatmış, torpaq payı 
aimaq hüququ oian rayon sakinləri- 
ne torpaq veritmiş ve kəndlilər öz 
torpaqlannın esi sahibine çeyrilmiş- 
ler. rayonda meyve, taxıl, kartof, tə- 
revez mehsullan, et, sud, yun isteh- 
satı artmış, mai-qara və davartarın 
sayı xeyii çoxaimış, rayonun iqtisa- 
diyyatı ehemiyyetli derecede yök- 
selmlş, ehalinin heyat terzi yaxşı- 
laşmışdır. Mehman müelllm vezife- 
yə te'yin olunduğu gündən öz fikri- 
ni ve emeyinl rayonda ytğ>ftb qal- 
mış problemlerin helline yöneltmiş, 
bötön idare ve teşkilatiann sağiam 
qOweİerini bu işe seferber ede bil- 
mişdir. Onun vezilede olduğu qısa 
müddet erzinde rayonda böyük 
abadlıq Işteri apanlır, Quba şehəri 
günü-günden gözeüeşir. Ouba şe- 
herinin girəoeyindeki iki terefli yol 
esaslt te'mir olunmuş, icra aparatı 
başçmm teşebbusQ, se'yl ve birta- 
şa iştirakı ife yoiun ortasında qazon 
abadlaşdıntmış, yot başdan-başa 
işıqiandınimtşdır. Şeherin merkezi 
meydanında Oede Oorqud xatirə 
kompieksi, ermeni daşnakiannın 
Qubada töretdtMeri vəhşHikierin, 
soyqtnmın qurbaniannm eziz xati- 
rəsinə hesr oiunmuş kompleks 
genderimlzde taıiximize, soykökü* 
mOze maraq, mehebbet (sevgi) kf- 
mi yöksak keytiyyetteri aşılamaqla 
oniarı vetenpeıverDk, vətene seda- 
qet ruhunda, duşmeni tanımaq ru- 
hundt terbtye ədir. Mödılk rehberi- 
miz Heyder Əliyevin ölkəde apardı*

ğı düzgün siyasetin bütOn 
istiqametieri rayonda keçi- 
rilen tədbirtərie mütemadi, 
geniş müzakire olunur,
Mehman İbrahimovun 
mentiqli çıxışlannda ve 
emeli feaiiyyetinde öz par- 
taq eksini tapir. M.ibrahi
mov rayonda H.Ətiyev si* 
yasetinin ardıcıl apanima- 
sına çalışan, H.ƏIiyeve, 
xaiqa, döviete sadiq adam- 
dır ve bötün Quba ehalisi 
bu işdə onunla birdir. Bizi 
narahat eden ise odur ki,
Quba rayonunda geden bu 
ireliieyişi özünü musteqii 
adlandıran bir çox metbuat 
orqanları görmək istəmə- 
yir, öz səhifələrində bu 
günkü Qubanın inkişafını 
işıqlandırmağa, nümunə 
kimi ölke ictimaiyyətinə 
çatdırmağa səy göstərmir. 
Əvezinde, özünö müstəqil adlandı- 
ran, geniş ictimaiyyətdə tanınma- 
yan “İdeaT adlı qəzetdə Quba ve 
qubalılar haqda, bezi üzdəniraq qu- 
balıiarın imzası ile sifarişli yazılar 
derc edilir, redaksiya özünemexsus 
terzde rey verir. Çox teeccubiüdör, 
“Ideal" qezeti Qubanın inkişafını, 
tereqqisini aparılan abadlıq işlərini 
görmeyir, əvezinde 17 ve 22 ok- 
tyabr 2001-ci ii tarixli nömrələrində 
qezetde ünvam Quba rayonu Azər- 
baycan prospekti 227 sayiı ev gos- 
teriien Abdulhüseynov Əii ve Bey- 
demirov imzası ile her defe bir se- 
hifelik yaian, iftira, böhtan doiu ya- 
zı, cızma-qara verilir. Əweüa, gö- 
rek kimdlr bu imza sahibieri?

Abdulhüseynov Əli İbrahim oğ- 
iu, çox teəssüfler olsun ki. Quba ra- 
yonunun Möhüc kendinde dünyaya 
gətmiş, hal-hazırda Rusiya Federa- 
siyasının vətəndaşı, Dağıstan Res- 
pubiikasının Qayakənd rayonunda 
qeydiyyatda olan, son zamanlar 
qeyn-resmi Qubada yaşayan,
1990-1993-cü iBerdə AXCP-nin ra
yon şpbesinin feal uzvü, veten uğ- 
runda geden döyüşterdə bir gön 
beie vuruşmağına baxmayaraq 
OMON-nun keçmiş reisi Nizami 
Şahmuradovta yaxın münasibetlen- 
ne göre OMON-un cinayətkar uzv- 
ierinden biri olmuş, diger bir qrup 
cmayətkar OMON-çu iie birtikde 
respubiikanın mOxtelif bölgelerinde 
ve şimai böigesinde töredilen clna- 
yetierde aktiv iştirak etmiş, deie- 
duzluq, ftrddaqçılıq, hede-qoncu 
geimekle, zor işletmək yoiu ile ve- 
tendaştarın puiunu, diger emlakını, 
o cümieden maşınını eHerinden al- 
mış, rayonda “razborşik", "reket”, 
“peNevan’  ƏU kimi tanınmışdır. öi- 
kede Heydər Əiiyevin haMmtyyete 
gelişinden sonra cinayetkar qara 
qüwəier ifşa edilerkən ƏH Oağısta- 
na qaçrmşdır. Orada da dinc otur- 
mamış, cinayetkar emellerinden ei 
çekmemişdir. Cinayət töretdikden 
sonra bir şohərdən digerində qaça- 
raq müeyyon mOddet glztenmiş, 
sonra sakitlik yarandıqda üze çtx- 
mışdtr. Əi) müsteqii Azerbaycan 
döviətinə dOşmen mövqeyi ite ta- 
ronmış. esasen ermeniler terefin
den maliyyeleşdtnien ve cinayetkar 
pianian qurulan tefrorçu "SadvaT 
teşkiiatı Hə birbaşa etaqəlidir.

Onun çirkin oməliəfini heyata 
keçirmefti, özO kimi cinayetkar eiai- 
ttltrmı saxlamast, eiece de cinayet

törətdikdən sonra orqanlardan 
müxteiif üsuliarla yayınması, onun 
ve elaitıiannın tutulmaması, uzun- 
müddetii seferierinin maliyyələşdi- 
riimesi böyğk imkana malik qaran- 
lıq menbeler terefinden heyata ke- 
çiriiir.

Son zamanlar rayona qayıdan 
ƏN yenidən müxtəlif partiya rəhbər- 
ləri, vazifedən uzäqlaşdırılmiş qey- 
ri-sağlam adamdlarla əlaqə qura 
bilmiş, rayonda sabitliyi pozmağa 
çalışmış, idarelerden, imkanlı 
adamiardan “häqq” tələb etmeye, 
“razborkalaf qurmağa başlamışdır. 
Qeydiyyata älınmayan ve qeyri-qa- 
nuni fealiyyet gösterən Ədaiet par- 
tıyasmın Qubada sedridir. Əli çir- 
kin, meneviyyatsız emeiierile tanın- 
mış, savad ve qabiliyyəti olmayan 
bir məxluqdur. O, indi de maraqla- 
nnı fiziki gücünden və özü kimi ba- 
şıpozuqiardan istifade etmekie, re- 
gionun rehber işçilərindən, zehmet 
adamlarından, imkanlı şexsierden 
şantaj etmekle, hede-qorxu gəl- 
məklə aldatma yolu ilə tehrik et- 
mekden beie çekinmeyir. exiaqsız 
heyat terzi keçirir. Alkoqoilu içkilere 
meyilidir, bir oturuma iki-üç şüşe 
araq içmesi, çox vaxt restoranlarda 
əyyaşiıq etmesi, yeyib-içdiyinin pu- 
lunu ödememəsi, obyektierden ve 
fiziki şexslərdən haqq yığması Qu* 
baya yaxşı melumdur.

Bele savadsız. eqidesiz ada- 
mın İdeaf qezetinde veriien erize- 
ni özönün yazması özö de şübhe 
doğurur, erizenin kimlerinse diqtəsi 
iie yazıklığim gösterir. İftiraiarla do- 
kı, Mhtançı xarakter daşıyan bu 
erize məntiqsiztiyi iie ferqlenir.

Ədaiet partiyasının Ouba rayo
nu uzrə sedri Ə!i özünün pozucuiuq 
emeilerine baxmayaraq, öike prezi- 
dentine xitaben etiraf edir “Sizin 
ömrünüz xalqımıztn heyat şeraiti- 
nin yaxşılaşdınmasına və müsteqil 
Azerbaycan dövtetinin qurulmasına 
yöheimişdir". Əslinde ise erizeden 
de göründüyü kimi Əii kimiierini Oi- 
kede baş veren mösbet deyişiklik- 
İer, iqtisadi dirçeiiş, xarici investisi- 
ya qoyuluşu, abadiıq işlərinin apa- 
nimasj, yeni tikililer, muasir iş ve 
istirahet zonaianmn yaradıiması 
heç de sevindirmeyir, eksine bu 
deytşikiikleri onlann gözu götOrmur 
ve ona göre de her cüre qarayax- 
madan. böhtandan e) çekmırter 
Beie oimasaydı. Əii Qubada görü-

ien her bir işe quip qoymağa çatış- 
mazdı. Əli öz ərizəsinde ozü de bil- 
meden Mehman ibrahimov dövrün- 
de Qubada geden deyişildikleri 
qeyd edir, qubanın su təsərrüfatınm 
yaxşılaşdmlması, rayonun abadlaş- 
dınlması, yollannın temiri, yeni tiki-
lilərin Ukilməsi, istirahot zonalanmn 
yaradılmast, Quba rayonuna sər- 
maye qoyuluşu kimi həqiqətləri etf- | 
ra1 edir. Amma bu işlərə başqa don 
geydirməyə, rayon rehbertiyine 
böhtanlar yağdırmağa çalışan Əii 
ve “ideal" qezeti eslinde öikede 
geden quruculuq işlerine kölgə sal- 
maq isteyirler: Guya görüien her bir 
iş zamanı rayon rəhbərityi terefin
den yeyintiyə yoi veriiir, ehalinin 
rahat istıraheti meqsedile yaradılan 
her hansı istirahet zonası ise fahi- 
şəxanadır. Qubanın Qeçreş yoiun- 
da yeni üslubda tikilmiş müasir isfi- 
rahet zonasının, xarici qonaqlann, 
ölkemizin rehber işçilerinin, nüfuziu 
iş adamlarıntn işgüzar görüşierinin 
ve diger mesul tedbirieıin keçirildi- 
yi, elece de yay aylannda neçe-ne* 
çe ailenin istirahet etdiyi yuksek 
komfortlu bir yeri fahişaxana adlan- 
dıcmaq en azı meneviyyatsızlıqdır, 
rezilHkdir. Bu bötün Qubaya ve bu- 
raya gələn qonaqlara hörmetsizlik- 
dir, tehqirdir. Bele tehqiramiz boh-

Hörmotlə:
1. Hesen GÜNƏŞLİ
2. Abasqulu Əliyev
3. Əsed İmameliyev
4. Camo Mahmudov
5. Əhmed Baloğlanov

tanın öz ana-bacılarına hörmet el- 
meyen terbiyesiz adamlar ve ̂ Ide
al" qezeti kiml mesuliyyetsiz qəzet- 
ler uydura bilər, o kl, qaidı idealsız, 
eqidesiz “İdeaf qezetinin əmək- 
daşlannın hemln obyektde hansısa 
qadıniarta olmasına, eger bu befe- 
dirsa buna görə ilk növbədə mənə- 
viyyatsız heyat keçiren hemin 
şexslər mesuliyyet daşımalıdırtar. 0 
ki, qaldı qezetde guya qubalı jşçi- 
nin “Qedeş” ifadesini işlətməsinə 
öunun özu də o yazının həqiqətdən 
uzaq, qərəzli olmasına delalet edir. 
Hamı bilir ki, *qedeş" ifadesi quba- 
lılara xas ifade deyil, qubalılar aqə- 
deş" ifadesini işletmirter. "Qedeş" 
ifadəsinin öz mekanı var ve yeqin 
ki, həmin üzdəniraq emekdaşlar 
şekili, şəkildəkilərin mənşəyini və 
çəkiliş yerini sehv saltblar. Bu ifa- 
dənin qezetdə işledilmesinin özö 
hemin emekdaşların menşeyinden 
ve əlaqələrindən xəber verir. He- 
min əməkdaşiara ve qezeteise 
bildirmek istərdik ki, daima ərənlik 
mekanı kimi tenınan Quba ve qu- 
balılar, mOdrik rehberimiz Heyder 
Əliyev kimi temkinli, sebrii ve here- 
kətlərində qətidir, çönki sebrtik Al- 
lah-taaiadan gəlir. Amma hemin 
yalançı qəzetlər unutmasınlar ki, 
Quba və qubahlara atdıqian böh- 
tanlara görə həmin adamlar mOtləq 
Qubanm mərd oğlanlan. ictimaiy-
yeti qarşısında cavab vermeli ola- |  
caqlar. Tez bir zamanda Əli ve Əli 
kimilərin cinayetkar emeilerine, be- 
lələri ilə bir yerdə əyyaşlıq etdikləri, 
onlaria elbir olduqlan Oçün göz yu- 
man hüquq-mühatize orqanlarıntn 
işçileri ve dtgərləri de iişa edilib 
üzə çıxarılacaq. Bu Azerbaycan 
dövletçiliyinin geləcəyi namine öl- 
kede ehalinin tehlükesiziiyi ve sa
bitiiyin qorunması Oçün vacibdir.

Hörmətli redaksiya, hörmetli 
baş redaktorl Sonda ’ ideal” qezeti
nin 17 ve 24 oktyabr tarixli sayla- 
nnda Quba haqqında getmiş böh- 
tan xarakterfi yazılara göre movqe- 
yinizi bildirmeyinizi, müracieti tam 
vermeyinizi, araşdırmalar aparma- 
ğımzı və bezi üzdeniraq qezetçile* 
rin bed, böhtançı emelleri barede 
münasibet bildirmeyinizi ve Azer
baycan metbuatının adına leke olan 
belələrinin vaxtında ifşa edilerek 
xalqa çatdınlmasmı xahiş edirik.

ƏSMF Quba rayon şöbeslnin mudiri 
Veteran 
Veteran 
Veteran
QMƏVŞA İB-nin Quba rayon şöbesinin 
sedri
MƏ ve SQ VB-nin Quba rayon şöbesinin 
müdirl
Rayon təhsil şöbəsinin müdiri 
Rayon maiiyyə idaresinin müdiri 
Rayon tahsil şöbesinin inspektoru 
Rayon tehsil şöbesinin inspektoru 
Şeher 2 saylı orta məktebin 
direktoru

12. Mesme Şahverdiyeva Şeher 5 sayfı orta mektebin 
direktoru 
TİHİRK-nin sedri 
RİNB-nin Quba şeheri Ozre 
nOmayendesi 
mOəUim
Quba şeher betediyye çuraamın özvO

6. Əlesger Qubatov

7. Süleyman Əslanov
8. Aydtn Ceferov
9. Şövket Taclbov
10. Yafet Nuriyev
11. Seyfəddin Bayramov

13. Solmaz Mehdiyeva
14. Əlimerdan Oruoov

15. Nadir Seyidov
16. Idrls Abduttayev
17. MüsJüm Aäahverdiyev Quba şeher belediyye şurasıntn üzvu
18. Aydemir Manafov
19. isgender Hacıyev
20. Sarıbey Namazov
21. Tahir Nuriyev

6 sayfı yol tdaresinin reisi 
Quba rayon YİV-nin reisi 
MRX-nm baş hekim) 
GEM-nin baş hekimi



cəyəksən, ya da hemin məbləği 
ödeyeceksən." O, məndən bu gü- 
ne qədər şantaj yolu ile torpaq pulu 
istəyir. Bu torpaq dövletindir. Mən 
onu müqavilə yolu ilə almışam. 
Fikret saxta sənədləri ört -basdır 
eləmək üçün məndən külli miqdar- 
da pul almışdir. İndi də bunu da- 
vam eləmək isteyir. Fikret atası 
Gülbəy və onları idarə edənlər 
(Pəhləvan Əli və onun dost-tanışla- 
rı) işi eiə haztriayıblar ki, bura qoy- 
duğum pulları mənimsəsinlər. Mən 
bu firmanı respublika prezidentinin 
göstərişilə yaratmışam. Fikrətə də 
demişəm ki, bunu mənə dövlət

rı bıı imiş. İfraimdən də bu hesab- 
lamalarla 70-80 min dollar teləb 
eləyir.

SAXTA SƏNƏDLƏRİN 
TƏRTİBATÇISI

Fikrətin satdığı bu torpaqlar gu- 
ya ovçular cemiyyetinin, adamlar 
isə oranın üzvləridir. Əslində bu 
adamlar heç o idarəni tanımırlar. İf- 
raimin firma ətrafındakı adamların 
torpaq sənədleri müqavilədən 2 il 
qabaq senedleşdirilib. İfraim bu 
saxta sənədləri rayon prokurorlu-

“ideal” qəzetinin 17.10.2001- ! 
Ci, 21.10.2001-ci, 14.11.2001 -Cİ 
il tarixlərində getmiş tənqidi, 
Quba rayon əhalisiinn şəxsiyyə- 
tinə, mənliylnə toxunulası ifade- 
lərlə dolu silsilə yazıLrla əlaqə- 
dar olaraq, bir jurnalist maraq və 
heyrətindən doğan hlsslərlə he
min redaksiyaya yollandım. Qe- 
zetin təsisçisi Nazim Quliyevlə 
görüşiib söhbət apardım. Söhbət 
əsnasında bu məqalələrin hansı 
əsaslarla yazıldığı ilə maraqlan- 
dım, Məlum oldu ki, N.Quliyevin 
cümlələrinin əwəlində də, axı- 
rında da sinəsinə döye-döye 
“mən idmançıyam, qara kəmər 
ustasıyam” - deməsi də bunu 
sübut elədi.

M əqalələri jum alistlərindən
birinin imzası ilə yazdığını 
da qeyd etdi. Əsası isə

başdanbaşa fftfra və yalanla dölu 
cümlələrilə QRİH başçısı M.ibrahi- 
mov ve bııtün Quba əhlinə şər, 
böhtan atan təxribatçı Fikrət Bəy- 
dəmirovun atasının imzası ilə yaz- 
dığı şikayət ərizələri olub. N.Zey- 
nalovdan ərizədə yazılanlan rayon- 
da araşdınb-araşdırmaması ilə ma- 
raqlananda MÖz “cip“ maşınında, 
idman formasında Qubaya getdiyi- 
ni söylədi. Özünü idmançı, aima 
alan, torpaq sahəsi istəyən kimi 
təqdim eyləyən Nazim dediyi kimi 
“yuristlik” eytəyib. Məmurtarı alda- 
dıb. Guya, onların istirahət evleri- 
nin villa və yeməkxanaiarının şəkil- 
lərini də çəkib. Bunlardımı Quba 
rayonunun tanınmış, seçmə oğlul- 
larını, namus qeyrət sahibi qadın- 
larını tenqid atəşinə tutub təhqir 
eləmek üçün elinde tutduğu əsas- 
lan? Meger bunları obyektiv və re- 
all ığa vicdanla yanaşan əsil juma- 
list əsasmı saymalı idi? İdman pal- 
tanynan idmançı kimi “äraşdırma” 
aparan Nazim jurnalistikaya əslin- 
de təze heç bir şey getirməyib, ək- 
sine gülünc veziyyete qoyub. “Res- 
publikanın bütün icra başçılannı 
redaksiyanın otağına gətirmişəm” - 
deyən tesisçi jumalist meqsed və 
marağını niye açıqlamaq istemedi? 
Qezetini “İnsan hüquqlarının mü- 
dafiəçisi” hesab eden tesisçi bil- 
mirmi ki, heç kesin başqalarının 
esassız olaraq şəxsiyyət və menli- 
yinə toxunmaq, leyaqetini alçalt- 
maq ixtiyan yoxdur. Mehz buna 
göre redaksiyamıza çoxsaylı Quba 
sakinlerinin imzası ile daxil olmuş 
Müraciet bir daha yerti sakinlərin 
“ideal" qezetine ve onun əməkdaş- 
tarına (başda Nazim olmaqla) qe- 
zeb ve nifrət eks olunur. Bu müra- 
cietden sonra redaksiya terəfinden 
araşdtrmalar apanmaq üçün Quba 
rayonuna ezam olundum. Məqalə- 
lərin birınde adı çox hallanan Quba 
rayop Qırmızı qesebe sakini ASX

HƏQIQƏT ÇIRKABI 
SEVMİR VƏ YA 
ÇİRKABA BATMIŞ
HƏQİQƏT

. QUBA REALL/QLAR/
ƏDALƏT GÜZGÜSÜNDƏ

münaqişe töredir." *

PƏHLƏVAN ƏLİ 
SADVALİSTDİR

- “İdeat" qəzetlnin yazdığına 
görə siz Fikretin üstünə silahla 
(tapancayla) getmislniz?

- Mənde heç bir silah olmayıb.
5 şahidim var. Guya men bu silahı 
vermişem bir axmağa ki, get, Fik- 
reti vur. Bunlar hanrwsı Fikretle 
Pəhlevan Əlinin uydurmalarıdır. Si
lah özlərinin olub. Mene böhtan at- 
maq üçün getirib ora (firmaya) qo- 
yublar. Müstəntiqə izahatında qar- 
daşı oglu Süleyman Dadaşov əsl 
həqiqəti, bütün bunlann yalan ol- 
duunu söyləyib.
^Pehləvan Əli qatı sadvalistdir - 

deyən İfraim onun Dağıstanda ar- 
Ixası - yeni əqidə, məslək yoldaşla- 
n olduğunu söylədi. “Mən tam me- 
suliyyətlə deyə bilərəm ki, onu ora- 
dan maliyyələşdirib bura yoilayırlar 
ki, milli münaqişe törətsin. Fikrət 
Pehləvan Əli tərəfinden meni qor- 
xudub məndən külli miqdarda pul 
alıb öz aralannda bölmək isteyirler. 
Men ise Allah ımdan başqa heç 
kimdən qorxmuram. Pehlevan Əli- 
nin sadvalist, Fikrətin texribatçı ol- 
mağı milli tehlükesizlik orqanlanna 
məlumdur. Nədənsə susurtar".

BAŞ MÜHASİB TƏHQİR 
QLUNUB

l Firmada baş mühas'ıb ışləmiş 
ı V\ad»mi rovka kənd saklni Babaye- 
\ va Manya. Fikret \əral'»näən sö- 
] yüşlə eöWb işdən uzaĉ aşdv 

nlmışdı.
Mariyanın dediklərind&n:
- İfraimin işdə olmadığı bir gün 

Fikrət məndən seyfin açarlannı tə- 
ləb etdi. Men veımek rstemedikde 
şəxsiyyətimə toxunan sözferfe sö-

quşçuluq firmasının sədri Zavalu- 
pov İfraim Xananil oğlu ilk hem- 
söhbətim oldu.

Günahsız-aünahkar

- İfraim müəllim, günahsız- 
günahkar məlumdur ki, Qubanın 
Mirzəməmməd kəndində yerle- 
şən “ASX quşçuluq firmasının" 
təsisçisisiniz. “ideal" qezetində 
getmiş “İcra başçısı ılə şərik ol- 
malısan" məqaləsində bu firma 
və sizin haqqınızda yazılanlara 
qarşı nə deyə bilərsiniz?

- Firmanın yerləşdiyi erazi döv- 
letin torpağıdır. Men onu Quba ra
yon ovçular cəmiyyetinin sedri Fik
ret Beydemirovdan 25 illik müqavi- 
lə yolu ile icareye götürmüşem. La- 
kin sen deme bu müqavile saxta- 
laşdırılıbmış, Bakı Şəhər Ovçular 
Cəmiyyətinin Azeriov İttifaqının 
sedri Hacı Ramazanla söhbetinde 
müqavilenin bir illik olduğunu bil- 
dirdi. Deme Fikret özü ile Moskva- 
ya apardığı kompüterde senedleri 
saxtalaşdırıb, hansi variantlasa ha- 
ci Ramazana qol çekdirib. Men, 
haci Ramazan ve Fikret bu haqda 
söhbət eleyende haci, Fikrete ese- 
bi halda dedi ki,Nmen heç vaxt gör- 
memişəm ki, ne Rusiyada Azer- 
baycan elifbasi olsun, ne de ifraim 
onu aparıb saxtalaşdırsın. Axi o, 
öz-özüne düşmənçilik eləməz". 
Fiknetin hesablamalarına göre bu 
mOqavileye men 70-80 min dollar 
pul vrmeliyem. indi de menden bu 
mebleği vermeyimi tekid edir. O, 
deyir “Ya meni firmaya şerik elə-

rəhbəri məsləhət bilib. Men buranı 
atıb xaricə gedə bilerem. Lakin 
onun mene qarşı elediyi namərdli- 
yi bağışlaya bilmerem. Menrm heç 
bir günahım yoxdur.

Hal-hazırda bu həyətdəki qon- 
şular buranı çəpərləməyə icaze 
vermirler. Onlar öz torpaqlannı te- 
leb edirlər.

Fikret saxta senedlerle istediyi 
mebleğe dövlət torpaqlannı satıb 
xeyli varlanıb.

Fikrət fırıldaqçıdır
Qırmızı Qesebe sakinlərindən 

Mikayılov Mikayıl Merdeay oglu:
- Təqaüdçü idman müəllimi- 

yəm. Fikrət məndən 10 sot he- 
yetyanı sahəyə görə ewəl 2000 
dollar, az sonra da elavə 200 
dollar pul alıb. 2 ildir kl, aldığım 
torpağa sahlb ola bilmirəm.

2-3 Mündeliyeva Manan ve 
Mündeüyeva Raya Mheremiz20 
sot torpağa göre Fikrete 3 min 500 
dollar (cemi 40 sota 7 min dollar) 
mebleğinde pul vermişik.” 2 ilden 
çoxdur torpağa sahib ola bilmirik. 
Melum olub ki, Fikrətin verdiyi se- 
nedler saxtalaşdırılıb.

4. Misimov Misim İyiloviç - Fik
rete 10 sot torpaq üçün 3000 dollar 
vermişem.

5. Kiiilov İlqanyel Maksimoviç - 
3000 dollar Fikrete bordu qalmı- 
şam. Men bir az zirek terpenmi- 
şem. Sənədlərin saxta olduğundan 
tez duyuq düşdüm. Lakin Fikret 
menden hele de bu borcu teleb 
eleyir. Deme Fikretin hesablamala-

ğuna, icra hakimiyyətinə, torpaq 
şöbesine gönderir. Bu sənədlərin 
heç bir hüquqi səlahiyyəti olmadı- 
ğtndan inzibati icra nümayəndəsi 
Necef Mirzememmedov saxta se- 
nədlərin tertibine göre işden azad 
edilir.

FİKRƏT MİLLİ MÜNAQİŞƏ 
TÖRƏDİR

Her ay ifraimin Fikrete 100 şir- 
van, atasına (20 şirvan) (Fakti ifra
im verib) vermesine baxmayaraq 
“Biz firmam bir “yehudi dılğmna" 
vere bilmerik deyerek ona qarşı 
hücum kompaniyasmı genişlendi- 
rir. Pehlevan Əlini qoçuluğa gön- 
dərir. İfraime: “senin onları mehke- 
meye vermek fikıin varmı?” sualı- 
na: "Men Ideal" qezetinin emek- 
daşlarını mehkemeye verəcəyem"- 
deyir. Çünki onlar bu yazı ile milli

yüb tehqir etdi. Meni “yevreyin 
hämbair adlandırdı. O, menden 
defelerle hede-qoncu yolu ile firma- 
nın pulunu isteyib alıb. Bu defe 
otağtn ve seyfin açarlannı məcbur 
aldı. Sonradan İfraim mənə dedi 
ki, bütün senedleri, torpaq müqavi- 
lesi, serencam, nizamnamə, rey, 
şehadetname Fikretin eliyle oğur- 
lanıb. Fikret çörek tapdayan, nane- 
cibdir. İfraim yehudi de olsa insan 
adamdır. Menim yoldaşım vaxtsız 
rehmete gedib. Bir qızım var. ifra
im mene çox hörmet eləyib. Yev- 
rey olanda ne olar. Xeyirxah, bö- 
yük qanacaq ve qabiliyyet sahibi- 
dır. Fikret namerdlik eledi. Fikretin 
“ideal” qəzetində yazdırdıqlart ifti- 
ra ve böhtandır. Atası, özü, qardaşı 
oğtu hamı ondan dolanıdı. Onlar- 
dan başqa 40-a qeder azerbaycan- 
lı ailesi oradan çörek yəyir.

(Ardı 6-cl seh.)
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(Əwəli 5-ci səh.)
İFRAİM ÇÖRƏKVERƏN 

İNSANPIR

1. Xasməmmədov Nur- 
məmməd:

• ASX firmasında benna 
işləyirəm. "İdeaT qəzeti hadi- 
sələrə qeyri-obyektiv yanaşır. 
Qerəzçiliklə, müəyyən məq- 
sədle yazılmış məqaledir. 
Kimlərinsə mənafeyini müda- 
fiə üçün iftira və yalanlardan 
istifadə olunub. Mənim evim- 
de heç nəyim olmadığı bir 
vaxtda İfraimin verdiyi pulla 
evimə inək almışam.

2. Qonaqova Ayna, Nurəd- 
dinova Qüler (oranın işçiləri):

- Fikrət haqsız və Allahsız- 
dır. İfraimə şər atır. “ideal" qə- 
zeti Fikrətin maraqları əsasın- 
da yazılıb. O, İfraimin əlindən 
firmanı almağa can atır. Ona 
görə qəzetə böhtan xarakterli 
məlumatlar verir. Biz İfraim- 
dən çox razıyıq. 0 bizi dolan- 
dınr. Mehz onun sayəsində ai- 
lemiz bir parça çörək tapır.

Digər işçilər - Musayev 
Yaşar, Bayramov Sahib Nur- 
məmməd oğlu, Xəlilova Nigar, 
Nurəddinova Xeyrənsə və 
başqaları Ifraimdən ürəkdolu- 
su razılıq etdilər. Ona Fikrətin 
qerezli hücumlarından xilas ol- 
ması üçün Allaha dua elədilər. 
“ideal" qəzetinə, reallıqdan 
uzaq olan bu məqaləni yaza- 
na, redaktora nifrət etdiklərini 
bildirdilər.

MƏNİM “VOR” ADINI 
QAZANANLARA 
HQRMƏTIM VAR

"ideal" qəzetindəki “faktlar- 
la əlaqədar Mirzəməmməd 
kənd bələdiyyə reisi Cəfərov 
İsmət ilə də söhbət aparmalı 
oldum.

-Men oktyabr ayından işin 
içində olmuşam. Firmanın ti- 
kilməsində məne material ge- 
tizdiriblər. işin bu dərəcəyə 
çatdığım heç gözləməzdim.
Biz hamımız uşaqlıq dostları- 
yıq. Fikrətin komandası mənə 
deyir ki, “yəhudiyə yaltaqlanır- 
san". Hamımız müsəlmanıq. 
Her bir kes Allahı başı üstün- 
də uca tutmalı, haqqın terəfini 
saxlamalıdır. Men ifraimle qar- 
daş kimiyem. Yevrey olanda 
ne olar. Halal adamdır. Fikret- 
gil “ideal" qezetinde ona boh
tan ataraq yazdırıb ki, “guya o, 
Rusiyada olub, firmanı Fikrət 
ve atası öz xercleri ile tikdirib. 
Yaiandır. Moskvada ifraimin 
ticaret obyektleri var. indi oğlu

idarə edir. İfraim orada olsa 
da firmanın bütün xərclərini 
göndərib, bunlar da tiklntl Işini 
başa çatdırıblar. Fikret ifraimə 
eks mövqe kimi menden 
müstentiqe izahat yazmağımı 
teleb eləyib.

Üstüme Pəhləvan Əll ve 
Novxanılı Vorzakon Ədaləti de 
göndərib. Mənə onlar tərəfin- 
dən mənəvi (yəni sözlə) tezyiq 
olub. Men Qarabağ müharibə- 
si veteranlyam. Keçmiş 23 
saylı Quba-Qusar batalyonu- 
nun 2-ci rotasının komandir 
müavini olmuşam. Neçə-neçə 
yaraltnı ölümdən qurtaran da 
mühasirəyə düşmüşəm. Pəh- 
ləvan Əli kimilərdən zərrə qe
der de qorxum yoxdur. 0  ki, 
qaldı Vorzakon Ədaləte, mə- 
nim “Vor” adı qazananlara bö- 
yuk hörmetim var. Amma çaq- 
qal-çuqqallar ondan istifadə 
etməməlidir.

• “ İdeaTda Quba RİHB-sı 
Mehman müəllim haqqında 
gedən yazılara qarşı nə de- 
mək istərdin?

- Mehman əvvəllər sovxoz 
direktoru olub. İşgüzar, sadə 
ve semimi insandır. Başçı se- 
çildikdən sonra qısa müddət 
ərzində rayonda abadlıq işləri 
apanb. Rayonun iqtisadi ba- 
xımdan irəliləməsi üçün əlin- 
dən gələni əsirgəmir. “İde- 
al”da belə bir fikir ifadə edilir 
ki, guya Mehman müellim if
raimin firma üçün bağladığı 
müqaviləyə göre ondan 100 
qırqovul alıb. Böhtandır. Bunu 
ifraim özü də tesdiq eləyə bi- 
lər. Mehmanın ele veteran 
dostları, ovçuları var ki, lazım 
gəlsə geceyken gedib Quba 
meşələrindən şir tutub getire- 
rik. Yazanda gəda cümləsi 
yazmasınlar. Her bir qezet iş- 
çisi öz yazısına görə özündə 
məsuliyyət hiss elemelidir. 
Meqalenin müəllifləri də, re- 
daktor da, ele Fikret də yalan 
məlumatlara görə məhkəməyə 
verilmelidir.

QUBA RAYON 
MƏRKƏZİ 

XƏSTƏXANASININ 
KOLLEKTİVİ 

“İDEAL” QƏZETİNƏ 
ETİRAZ EDİR

Merkezi rayon xestexana- 
sının baş hekimi Sarıbey Na
maz ovun dedikləri:

- “İdeaTın baş redaktoru- 
nun, qərəzli məqalələrin müel- 
lifinin zərrə qeder de olsa vic-

danları vanmı? Yazı rayon rəh- 
beriiyinə olan texribatdır. Bü- 
tün Quba əhalisinə, tibb işçilə- 
rinə yöneldilən təhqirdir. Meh
man müəllimin göıdüyö yaxşı 
işlerə kölge salmaq, onu ləkə- 
leməyə cəhd etməkdir.

Azeri xalqı öz ağsaqqalı- 
na, böyüyüne həmişə hörmət- 
lə yanaşıb. Ancaq bu insafsız- 
lar heç böyük-kiçık də tanımır- 
lar. Məqalə müəllifi utanıb-qı- 
zarmadan Quba qadınlannın 
ünvanına xoşagəlməz sözlər, 
şərəf və ləyaqətiərinə toxunan 
ifadələr yazmışdır. Heç kimin 
başqasının mənliyini, şəxsiy- 
yətini təhqir eləməyə ixtiyarı 
yoxdur. Bir də ki o məqaləni 
yazan heç bu xəstəxanaya 
gəlməyib. Məndən, yaxud

aradan qaldırılmışdır. Kadr de- 
yfşikliyi də Işln süretlnl artırıb, 
musbət neticələr elde etmeye 
imkan vermişdir. Başçının kÖ- 
mekliyile merkəzl xestəxana- 
nın cerrahiyyə ve teclll yardım 
şöbelerində istitlk slstemi ya- 
radılıb. Xesteler bu şöbelerde 
istilik ve temlzllk işleri görür- 
lər. İster səhiyyedə, isterse 
iqtisadiyyatda müsbet deyişik- 
likler bezl adamların ürəyince 
deyil.

Gorülən işlərin üstündən 
xettçəkmek rayon başçısını, 
rayon ehalisini psixoloji-mənə- 
vi təzyiqə məruz qoymaqdır.

- Sizcə, bu yazını yazan 
kimlərte əlaqədardır?

- Möhünc kəndinden pəh- 
ləvan Əli deyilen bir şexsdir. 
Bir-iki nefer onun yoldaşları 
var ki. ancaq araqarışdırmaq- 
la, təxribatla məşğuldurlar. 
Onlar öz maraq və istəklerini 
təmin etməyə, qanunsuz ola- 
raq nəyəsə nail olmağa can 
atırlar. Quba rayon qadtnları- 
nın ünvanına nəlayiq fikirler 
söyiəmək, 140 min Quba eha
lisini təhqir etmək olarmı? On
lar ciddi cəzaya mehkum edil- 
məlidir.

I.Qırmızı qəsəbə sağ/am- 
/rq mərkəzinin direktoru Paşa- 
yeva Mehriban:

-  “ideal" qəzetindəki qə- 
rəzli yazıya münasibətim pis- 
dir. Quba qadınfarma qarşı

bütün qezetleri oxuyuruq. An
caq rayon rehberlerlnln ünva- 
nına böhtanlar yazmaq neye 
gerekdir?

İlk növbede bize verilen 
binalar ki var orada 9 illik 
mekteb açmışıq. Bu mektebi 
yeniden qurub, tehvil vermiş, 
ona vesait ayırmışam. Blzim 
ceml 35 min manat vesaitimiz 
var. Uydurma danışmağın ne 
menası var? Biz vəsaiti birba- 
şa heç kime nə köçürə, ne de 
verə bilerik. İxtiyarımıZ çatmır 
buna. Bizim heç beie bir he- 
sabımız da yoxdur. Niye həqi- 
qeti bilmeden bele şeyleri 
“ideal" yazır? Xebersiz bize 
deyilmədən, adam gelib yerin- 
de her şeyi deqiqlikle araşdı- 
rar, yazar da. Adam gəlib öy- 
rənmeden kim ne deyir yazır- 
sa, onda o qəzet ne qezetdir? 
Burda obyektivtik yoxdur. Ra
yonda gdrülmeli işlərə göz 
yummaq, real faktlara biganə 
yanaşmaq, park və meydanlar 
düzeldir, 1917-18-ci ilde er- 
meni daşnaqları tarefindən 
Qubada soyqınm hadisesi 
olub, bu hadisə ile bağlı soy- 
qınm abidesi ucalıb. Rayonda 
Dede Qorqud meydanı abad- 
laşdırılıb. Bizim iki terəfli yol 
işıqlandırılıb. Qırmızı qəsebə- 
ye gedən yolda körpü salınıb. 
Butün kənd yollarının əkseriy- 
yəti təmir olunub. Bunları gör- 
məmək ayıbdır axı. Məktubu

eməkdaşlanmdan müsahibə 
götürməyib. Beiə olduğu haida 
qərəzli mövqedən çtxış eləmə- 
yi ona, nə də baş redaktora 
baş ucalığı gətirməyəcək. 
Kimlərsə qeyri-real faktlar ve- 
rib, rüşvətlə təmin eləyib, mə- 
qalə müəllifi də vicdanını pula 
satıb.

RİH-nin başçısından bütün 
Quba ehalisi razılıq edir. Yeni 
iş yerieri açdırıb, parkJar salı- 
ntb. Qubanın istiıahət zonası 
kimi tanınması, mədəni-məi- 
şət yeriərinin artınlması, səli- 
qə, abadlıq işlərinin genişlən- 
dirilməsində butün qüwəsiylə 
çalışır. Respubüka prezidenti- 
nin rəhbərliyilə Qubaya if  
adamlan dəvət olunub. Bu da 
yeni iş yeıiərinin açılması de- 
mekdir.

Quba sehiyyəsində uzun 
illər idi ki, özbaşınalıq, tabe- 
sizlik və müəyyən işlərdə ni- 
zam-intizamın olmaması ra
yon səhiyyəsinin səviyyəsini 
xeyli aşağı salmışdı. Mehman 
müəllimin son vaxtlar apardığı 
siyasət nəticasində bu gerilik

təhqiramiz fikirlər bütün azəri 
qadmlarına iəkədir. Bu məqa/ə 
öz məqsəd/əri üçün istifadə 
kkn i yaz/tm/şdır. Be/ə yazılara 
qarşı ddd i cəza tədbiri görüt- 
mə/idir.

2. Mərkəzi xəstəxananm 
kadriar şöbəsinin rə is i Səda- 
qət Qonaqova: -  Omumiyyətfə 
qadm ünvantna betə söziəri 
yazan adam ana və bacı təəs- 
sübO çəkməyən, məsulıyyətsiz 
adamdır. Quba qadınlarından 
vəzifə sahibləri də var, xəstə- 
xanamızda çalışanlar da. Ha -  

mtmtz İdeaTda gedən məqa- 
/ə/ərə etiraz edirik.

Tahsil şöbəsinin 
əməkdaşları haqqın 

tərəfindədirlər 
Təhsil şöbesinin müdiri 

Aşurov Suleyman Rahman oğ- 
lu: - Qəzetdə hadisələr real 
işıqlandırılanda adamın özun- 
də də xoş təsir bağışlayır. 
Mətbuat aləminə, əməkdaşla- 
ra, jumalist dəsti-xəttinə böyük 
hörmətimiz var. Yeri gələndə

alan kimi dövlət rehberliyinin 
ünvanına yazınt gərək yoxla- 
yıb, həqiqeti öyrənəsen, özü- 
müz də xəcalət çekirik. Adını 
Qubalı qoyub.

ÇƏTİNLİKLƏR-Son 10 il
de 4 min şagirdlik bina veri- 
lib. Cemi 14 mekteb tikilib.
10 ildə 10-dan böyük ikimər- 
təbəli bina verilib. Qışla əla- 
qədar bizde yanacaq çatış- 
mamazlığı var. 50 otağımız 
qızdırılmalıdır. Bunlann həre- 
sine 30-40 kub metr odun ay- 
nlıb. Meşəni qırmaq olmaz 
1000 kub metr odun verilir. 
Qazet xalqın tərəfindən oxu- 
nub, ona rəğbət və hörmet 
bəslənən mətbuat orqanı he- 
mişə özünə böyük hörmət ve 
ehtiramı qoruyub saxlamalı- 
dır. Yazanda da galib yerində 
araşdırmalı, öyrənməli, əsl 
həqiqeti özə çıxarmalıdır. Bi
zim ziyalılarımız da buna 
qarşı ciddi qəzəb hissi oya- 
nıb. Hamımız qəti sürətdə 
etiraz edirık. Maqalənin mü- 
əllifi, redaktoru məhkəmaye 
verilmelidir. O gəlib yazı ile

əlaqədar yerlərdə cavab ver- 
sin.

Mehdiyeva Solmaz Su
leyman Paşa qızı- tehsil işçj. 
ləri azerhəmkarlar ittifaqının 
Quba rayon komitəsinin sədri 
“Sevir qadınlar meclisinin 
sədr müavlni. 25 lldir təhsil 
sahəsinda çalışıram. Quba 
rayonunun ictimai Işlerinde 
fəal iştirak edirem. ideal qe- 
zetindəki böhtan xarakterli 
yazıda xoşagelməz misralara 
rast geldim. Mehman möelli- 
min ünvanına işledllen fikirlə- 
rin heç biri düzgün deyil. O, 
bizim rayonumuzun inkişafı, 
möhkemlenməsi üçün canın* 
dan keçen insandır. Yaxşı 
yoldaşdır, bacarıqlı adamdır.
3 ilde bütün çatışmamazlıqla- 
rı tam aradan qaldırmaq 
mümkün deyil. ancaq bir çox 
işlər görub. Her heftenin bi- 
rind günü 30-40 nefer Quba 
əhalisini qebul eleyir. Onlann 
dərslərini dinleyir. Onlara ər- 
zaq verir, yardımlar gösterir. 
Bir çox obyektlərin açılması- 
na, işsizlerin işle təmin olun- 
masına səy göstərib. Kimin- 
sə kimdənse şexsi prinsipi 
varsa, rayon rəhberliyinə, 
Quba ehalisinə böhtan atmaq 
nə dərəcəde doğrudur?

-Quba qadmları haqqında 
belə ləyaqetsiz ifadələr işlet- 
mək özü bir cinayətdir. Qa- 
dınlanmız işgüzar, namuslu 
qeyrəffldirlər. Kimsə indi ha~ 
radasa bir parça çorek üçün 
işləyirsə (yeməkxanada və 
s.) onu biyabır etmek, ağla 
gəlməyəni yazmaq, özü bö- 
yük səviyyəsizlikdir.

2400 təhsil işçisi, müəlli- 
mi var. Onların 80 fäizi qa- 
dındır. Bu qadıntar ümumiy- 
yetlə təhsil sahəsində çalışır- 
lar. RİH-den razıdırlar. Meh
man müəllim bir çox ziyalı 
qadınlarımıza fəxri fərmanlar 
verib. İşləyən adama qiymət 
verən yoldaşdır. Başçı haq- 
qında yazılar qeyri obyektiv 
bütün Quba əhalisi, qadınlar 
analar, bacılar, ziyalılar etiraz 
edirik. Onun haqqında iftira- 
lara inanmırıq. Ne görmemi- 
şik, ne də eşitmemişik.

Quba rayon tehsil şöbəsi- 
nin inspektoru Yaver Nuru- 
yev- ister tehsil, ister sehiyyə 
və digər sahələr Quba rayo- 
nu xeyli inkişaf etmiş rayon- 
dur. Düzdür, müəyyən qədər 
nöqsanlar var. Amma her bir 
faktı real işıqlandırmaq la- 
zımdır. Midealnda gedən mə- 
qaleye görə bötön kollektivi- 
mizde ikrah issi yaranıb. 
Başçının, qadınlarımızın un- 
van ına deyilənler yalandır O 
qezetin rehberliyine, müellifi- 
nə öz qəzəb ve nifretimizi 
bildiririk. Bilmirik kime ve ne
ye arxalamb, əsassız halda 
heqiqetden uzaq faktları qe- 
leme alıb. Mesuliyyətsizlikdir. 
biz hamımız “ideal" qezetinin 
bağanmasını, baş redaktoru 
ve müellifin mehkemeye ve- 
rilməsinin terefdarıyıq.

Araşdırmaların davamını 
gelen nömremizden oxucula- 
rın nezerine çatdıracağıq.

X.QARAÇAYLI



HƏLLEDİCİ,
STRATEJİ
MƏRHƏLƏSİ

şeydən əw əl qeyd 
■ ■ ■  " j  l^e tm ə k  lazımdır ki,

■  I  haqqında söhbət aç- 
maq istədiyim departamentdə və təbii 
ki, tabe olduğu nazirlikdə bir çöx baş- 
qa nazirlik və idarələrdən fərqli olaraq 
mətbuatla müntəzəm, səmimi əlaqələr 
var. Təbiidir ki, kütləvi informasiya

Proqramı çərçivəsində 
özəlləşdirməyə açıimış, lakin özəlləş- 
dirilməsi başa çatmamış müəssisə və 
obyektlərin II Dövlət Proqramı çərçlvə- 
sində özəlləşdirilməsi qaydaları müəy- 
yənləşdirilm işdir. Həmin muəssisə və 
obyektlərin özəlləşdirilməsini təmin 
etmək məqsədilə II Özəlləşdimnə 
Proqramında nəzərdə tutulan daha çe- 
vik mexanizmlər tətbiq edilməkdədir.

Özəlləşdirmə prosesinin şəffaf şə- 
kildə ve ictimai nəzarət altında aparıl- 
ması üçün zəruri tədbirlər həyata ke- 
çirilir. Belə ki, özəlləşdirməyə açılan 
sahələr və müəssisələr, özəlləşdirmə- 
nin gedişi haqqında məlumatlar mün- 
təzəm olaraq kütləvi informasiya vasi- 
tələri ilə əhaliyə çatdınlır.

Məlumat mübadiləsinin avtomat- 
laşdırılmasını, özəUəşdirmə prosesinin 
operativliyfni təmin etmek məqsədilə 
müasir informasiya texnologiyasından 
istifadə etməklə Azərbaycanın  bütün 
bölgələrini əhatə edən Milli Avtomat- 
laşdırılmış Əm lak Sistem in in  yaradıl- 
ması sahəsində işlər başa çatmaq üz- 
rədir.

Dövlət əmlakının regmestri yara- 
dılmış, ölkənin 11 min müəssisə və 
təşkilatının sərəncamında olan 90 min 

daşınmaz dövlət əmlakı 
(Azərbaycanın xarici ölkə- 
lərdəki səfirlik və nümayən- 
dəliklərinin, ölkəmizin hü- 
dudlarından kənarda yerlə- 
şan Azərbaycan Respubli- 
kasının əmlakı olan müəssi- 
sə və obyektlərin daşınmaz 
əmlakı da, daxil olmaqla) 
barədə məlumatlara regis- 
trin bazasına daxil edilmiş- 
dir.

vasitələri ilə normal münasibətlərda 
olan qurumlar əhali ilə, onlara müraci- 
ət edənlərlə də sivil ünsiyyətdə olur, 
lazımi diqqət və qayğı göstərirlər.

Söhbət Azərbaycan Respublikası 
İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin Dövlət 
8mlakınm Özəlləşdirilməsi Departa- 
mentinden gedir. Departamentdə olar- 
kən öyrəndik ki, uzun illər boyu dövlət 
mülkiyyəti formasına əsaslanan əmla- 
kın, müəssisə və obyektlərin özəlləş- 
dirilməsi hazırda "Azərbaycan Res- 
publikasında Dövlət Əmlakının Özəl- 
ləşdirilməsinin “Dövlət Proqramfna 
uyğtın olaraq həyata keçirilir. Azər- 
baycan dövləti tərəfindən özəllaşdir- 
məyə llk  gündən iqtisadi inkişafın 
əsas vasitələrindən biri kimi yanaşıl- 
mış, bu sahədəki tadbirler əlaqəli şə- 
kildə həyata keçirilmiş, özelləşdirmə 
prosesinin normativ-hüquqi, təşkilati 
və tunksional bazası yaradılmışdır.

Azərbaycan Respublikası prezi- 
dentinin 22.03,2001 -ci il tarixii 449 
nömrali fermanı ilə I Özəlləşdirmə

Ayri-ayrı muəssisələrin faaliyyati- 
nin bərpası üzrə də tədbirlər həyata 
keçirilir. Avropa Yenidənqurma və İn- 
kişaf Bankı ilə əldə olunmuş razılaş- 
maya əsasən Müəssisəiərin Dirçəldil- 
məsi Proqramı (Turh Around 
Managmen- TAM) tətbiq edilir.

“Özəlləşdirmə ProqramıMna uyğun 
olaraq müəsisələrin özəlləşdirməqa- 
bağı sağlamlaşdırılma tədbirlərindən 
biri də onun idarəetməyə verilməsidir.

Minlərlə insanın çalışdığı “Azəbay- 
can alüminiumu” sahmdar cəmiyyəti 
artıq uzunmüddətli idarəetmayə veril- 
mişdir ki, bu da istehsalın bərpasma

və yeni iş yerlərinin açılmasına şərait 
yaradır.

Müqauviləyə əsasən Hollandiya- 
nın “Fondell Metal 
Particirations B.V.” 
şirkəti dövlət büdcə- 
sinə 2 milyon ABŞ 
dollart ödəməyi, 
səhmdar cəmiyyetin 
əmək kollektivi üzv- 
lərinə 1.800.000 
ABŞ dolları təşkil 
edən əmək haqqı 
borclannın ödənil- 
məsini, idarəetmə- 
nin ilk üç ili ərzində 
202 milyon ABŞ 
dolları həcmində in* 
vestisiya qoyuluşu- 
nun heyata keçiril- 
meslnl öhdesine 
g ö tü r m ü ş d ü r .

Bu ilin mart 
ayında Azərbaycan 
Respublikasının 
prezidenti tərəfin- 
dən yanacaq - ener 
getika, maşınqayır- 
ma, kimya sənaye- 
si, “Biyanw İstehsa- 
lat B irliyi, “Azərkon- 
trakf’ SC, “Azərki- 
tabw Kitab Ticarət 
Birliyi, “Azərbalıq” Dövlət Balıqçılığı 
Təsərrüfatı Konserni, “Azərbaycan 
Hava Yolları” Dövlət Konserni, Rabitə 
Nazirliyi, Mətbuat və informasiya Na- 
zirliyi, Madəniyyət Naziriiyi, Elmlər 
Akademiyası müəssisələrinin, damaz- 
lıq quşçuluq təsərrüfatının özəlləşdiril- 
məsi, həmçinin “Azərneftkimyamaş” 
Açıq Tipli Səhmdar Cəmiyyətinin ya- 
radılması haqqında sərəncamlar imza- 
lanmışdır.

Dövlət müəssisələrinin özəlləşdi- 
rilməsinin ilkin mərhələlərindən biri 
də onların bazasında səhmdar cəmiy- 
yətlərinin yaradılmasıdır. Belə ki, indi- 
yədək 1400-ə yaxın belə səhmdar cə- 
miyyəti yaradılmış, onların böyük ək- 
səriyyətinin səhmləri pullu və çek hər- 
raclarına çıxarılmışdır.

Özəlləşdirme başlanandan 1 noy- 
abr 2001 -ci iledak dövlət büdcəsinə 
528,6 milyard manat vəsait daxil olub.

“Dövlət əmlakının özəllaşdirilmesi 
haqqindaw Azərbaycan Respublikası- 
nın Qanunu, “Dövlət əmlakının özəl- 
ləşdirilməsinin II Dövlət Proqramı", di- 
gar normativ-hüquqi sənədlər ozəlləş- 
dirmənin ikinci mərhelasinin maksi- 
mum iqtisadi samərə ilə həyata keçi- 
rilməsi və bu prosesdə xarici investor- 
ların daha fəal iştirakı üçün geniş im- 
kanlar açır. Bu mərhələdə ölkənin an 
iri və strateji sahələri özəlləşdirilir. Əl- 
batta, bütün bunlar ölkə iqtisadiyyatı- 
nın tez bir zaman da dirçəlməsini və 
inkişafmı tə'min edəcəkdir.

Şöhlət ABBAS

W llk kredtt tttlfaqı 130 II 
əvvəl Almanlyanın Bavarlya 
şəhərlndə klçlk qəsəbənln 
marl Frledralh Ralffensan ta- 
raflndon yaradıtıb. Ot öz döv- 
ründa atrafında müayyan va- 
saltl olan adamların pullarını 
bir yerə toplayaraq, öz üzvla- 
rinln maliyyə ahtlyaclarını 
Ödamak üçün bore vara bil- 
mek üçGn amanat kooperatlvl 
şəklində blr qurum yaratmış- 
dı.

Azarbaycanda is© ilk bele 
qurum 1997-ci ilin may ayında 
Salyan rayonunıın Noxudlu kən- 
dində Avropa Birliyinin TASİS 
proqramının kömakliyi ile yaradri- 
mışdır. Ilk əwel bu qurum məh- 
dud masuliyyətli HAİtunM Kredit 
Birliyi adlandırılmış; 1998-ci ilin 
avqust ayında isə dəyişilərək 
Məhdud Masulty*

ranin taaerrüfatımıza, sadə, zeh- 
matkeş insanlara hem maddi, 
hem manavi zarba olduğunu blr 
mutəxassis, an azı bir vatəndaş 
kiml görməya bitmazdim.

Buna göra bütün bu siyasi və 
Iqtisadi dayİçikfikJardan sonra 
qərara gəldlm ki, müstəqil kredit 
birliyi yaradıb alima-obama, xal- 
qtma kömaklik göstarim. Va 
1997-ci Hin may ayında "Altunf 
Qeyri-Bank Kredit Birliyi yarat- 
dıq. Respubiika Ədliyya Nazirii- 
yinde qeydiyyatdan keçərak şa- 
hadatnama aldıq. Birtiytn 26 nə- 
far tasisçisi var. Daha sonra Milİi 
Bankdan lisenziya aldıq. Artıq 
sənadiaşmə, ilkin formalaşma 
çətinlikləri arxada qaJdı.

- Bu güna qədər qarşıda qoy- 
duğunuz məqsədə nail olmusu- 
nuzmu? Respublika- 
m ızda

‘Altun” 
Qeyri-Bank 
Kredit Birli
yi adlandı- 
rılm ış d ır. 
Birtiyin 26 
n ə fə r  Cızvü.
2Ö,0 mflyon

m a n a t n ı- 
z a m n a m ə  
kapi ta l ı çtf- 
muşdur-. 
Hazırda ise 
26 nəfər 
iizvü və 
38.0 milyon 
manat ni- 
zamnamə 
kapitalına 
malikdir.

Respubiikarruz üzrə bu sahə- 
də ilk təşəbbüskar və birliyin ya- 
radıcısı “Altun" Qeyri-Bank Kredit 
Birliyinin sedri Əziz Həsənovla 
maraqlt müsahibəmiz zamanı 
maraqiandığımız bütün suallara 
cavab aldıq:

- Əziz müəllim, respublika- 
mızda kredit sahesinde beie bir 
biHiyin yaradılmasına hansı zəru- 
ret ve hansı şerait sebeb oldu?

- Bildiyiniz kimi, XX esrin 80- 
ci illərinde Sovetlər İttifaqı dağı- 
landan sonra müstəqillik qazan- 
mış Azərbaycanda kend tesərrü- 
fatının özəyi olan kolxoz ve sov- 
xozlar lağv edildi, geniş şekıldə 
aqrar islahatlan apanldı. Və uzun 
müddət idi, sahibkariıq, müikiy- 
yetçilik prinsiplərindən uzaq otan 
kənd əhafimize torpaq saheleri 
payiandı. Lakin bu torpaq sahib- 
leri öz təsərrüfatlannı inkişaf et
di rmek üçün güdü maliyyə dəs- 
tayine ciddi ehtiyac duydu. Son 
10 il gərgin maliyye böhranlan ila 
yadda qaldı. Maliyyə vəsaitinin 
verilməsi forması yalnız bank sis- 
temi idi ve banklar qeyri-kend te- 
serrüfatı sahelerina maliyyə 
menbəyi olduqlan üçün torpaq 
sahibleri bu menbeden istifadə 
ede bilmirdilər. Belece, maliyye 
vasiteçitiyinin bele bir forması- 
nın, kredit biriiyinin yaranmastna 
ehtiyac duyuldu.

1998-ci ildə müşahidə etdi- 
yim bu qeyri-qənaetbəxş menza-

ranbarlik etdiyi- 
nız Birliyin fəaliyyəti hansı cizgi- 
lərlə yadda qaldı?

- Biz Avropa Şurası Biriiyinin 
bu sahə Qzrə mütəxəssisiəri ilə 
görüşdük, əməkdaşiıq fikri ite çı- 
xış etdik və bütün sənədlərimizi 
onlara ləqdtm eldık. QonaqVarta 
birgə SaVyanda las\sç\Vər\ə. No- 
xudVu kəndində biriiy\n üzvterl vte 
görüşlər keçirdik. Onlar torpaq 
sa hə t& rin d o  o lu b , onun  e k in o  ya - 
ratiıkğmı yox/adılar. Daha sonra 
iş planı ilə Avropa Birliyinə müra- 
dət etdik. Və neticedə 26 former 
təsərrüfatına taxıl ekmek üçün 
kredit verifmesine sərəncam ver- 
diler. Biz də öz nizamnamə kapi- 
talımızdan iki kəndli-fermer ta- 
serrüfatına kredit verdik

Kredit verilməsində ilkirı şert 
girov məsələsidir. Bu razılaşma 
isə hamının ürəyincədir.

Bu ilkin mertıelenin başa çat- 
masında Avropa Birliyinin mütə- 
xəssisi, hollandiyalı Ostarxaut 
Vam Henk çox kömeMik etdi.

Respubiikamızın canub-şərq 
bölgesi üzrə kredit birlikJeri məs- 
lehet ve koordinasiya şurası ya- 
radılmışdır. Şuraya rehbərlik et
mek mene hevale olunub.

Hazırda Azerbaycanda 19 
kredit biriiyi fəaliyyət gösterir.

Bir faktı da qeyd edim ki, ev- 
veller çoxlan işimize umidsiz ba- 
xırdı.

Gunden-gune inamlı addım- 
lar atıldıqdan sonra ümidleri doğ- 
rultduq ve bize müraciet edənlə- 
rin sayı xeyli çoxalıb.

Hetta Dünya Bankı mütexes- 
sislerinin proqnozlarına görə, 
Azerbaycanda bele birliklerin sa- 
yı 400-ə çatacaqdır. Aydın olmaq 
üçünsə izah edim ki, kredit biriiyi 
• bir növ kendlinin öz bankıdır. 
Kendlerde yaranan belə biriikler 
kend teserrüfatı mehsullarının 
ümumi istehsalının artmasına, 
əhalinin işsizliyinin aradan qaidı- 
nlmasına böyük müsbet tesir 
gösterəcək. Beləliklə, yaxın gele- 
cekde respubiikamtzın kend tə- 
sərrüfatı sisteminin differensial 
kreditleşmesini təmin edecək 
maliyye desteyinin yaradtlıb 
möhkemlenmesine xidmet ede- 
cek.

Emin Nacafov



A zərhaycm  Respublikast prezfdenti H evd& rƏ ffvevf& ^av/əfa  
m üsteqiLliyinin 10 tü ik  yublləyln in  t&şk/l e d ilm a s r härətio fe rm &  
nmda irə li sürüfən göstərişferə əsasən A zərbavcanınbut^frffäfŞ , 
qater/nde hazırlıq tedb irte ri həvata k e ç lrijird i Resp^blikam /z/ri JL 
aqrar rayonu olan Saath ravonu 18 oktvabr təntənəsinəçox bo~t 
yük veniliklərlə hazırlaşdı,

Bavram gününün təntənə/i tə şk ili üçün icra başçtşl^m /ff^ m  
seyn Əhmədov xüsustiapştnq ia rla  bütün  
fərbər etdi.

təşkilat/nın sədri Pünhan Həsənov 
Saatlı gəndərinin qarştsmda duran 
vezifeierden, cənab hham ƏHyevin 
Azərbaycan gəndiyinə göstərdiyi

oktyabr tarixində rayon 
I mədəniyyət saraymda 

■  rəsmi toplantı keçirildi. 
Toplantıya icra başç/s/  G.Əhmədov 
sədrlik edirdi. Mərasim Azərbayca- 
n/n dövlət himninin gur sədaian ai

der), həm xaricdən təhlükə ilə üz- 
üzə qaldı. Azərbaycam zülmət qa-  

ranhqdan işıqlı yoia çıxaran isə dün- 
ya şöhrət/i lider, xalqtm/z/n dahi rəh- 
bəri Heydər Əliyev oidu. Layiq o/du- 
ğu vəzifəyə -  ö/kə prezidenti seçi/ən

Saatlı rayonu milli
dövlət

müstəqilliyimizin 
10 illiyi təntənəsində

tmda açıldı. Və icra başç/s/n/n deve- 
ti He müstəqi/liyimiz uğrunda, vətən 
naminə hə/ak olmuş şəhidlərimizin 
ruhu sükut/a yad edildi. Böyük zala 
ağsaqqallar, mədəniyyet işçitəri, 
maarif xadimfəri, Qarabağ mühari- 
bəsi iştirakçıları, şehid ailələri, rayon 
lctlmaiyyotinln nümayəndətəri, də- 
vətfi qonaq/ar toplaşmışdılar.

Toplantıda giriş nitqi He Rayon 
Iera başçısı Gülhüsəyn Əhmedov çı- 
x/ş etdi. O, geniş məzmunlu meru- 
zeslndə müstəqiHiyimizin yaranma 
tarixindən, m illi dövlətçiliyimiz uğ- 
runda Azərbaycan xalqının gösterdi- 
y i fədakaritqdan və itkilerimizdən, 
müstəqllliylmlzln qorunub saxlanıl- 
mas/nda möhtərəm prezidentimiz 
Heyder Əliyevln daxi/l ve xarici siya- 
setln/n ro/undan və son 8 i/de bu 
ment/q/ siyasətin neticelerinden 
söhbet açaraq iştirakçıian bu möv- 
zuda blrsıra maraqlı məqamlaria ta- 
n/ş etdl’ O, bildirdl ki, xa/qtmtz esrler 
boyu uğrunda mübarize apardığı 
azadhğt qant bahastna eide etdi. La- 
kin 1991-ci /Ide müharibe dəhşetiəri- 
nin, şehid qurban/arının, iqtisadi 
böhranm, hakimlyyat uğrunda müha- 
ribenin mengenesinde yolunu itiren 
Azerbaycan uçurumun kenannda 
qaidı. Müsteq/I dövletimlz hem daxil-

Heydər Əliyev insan/arı məq- 
sədyöniü şəki/də səfərbər et- 
mək bacanğt He, müdrikiik 
və temkinlə respublikamız/ 
pillə-pillə yüksə/ən inkişafa 
çatd/rdt.

Ve bu gün qətiyyətlə de- 
məyə əsas/m/z varki, Azer
baycan döviəti güc/üdür, 
möhkemdir.

D aha sonra şeher be-  

/ediyyesinin sedri 
Züifü Əiiyev müstə- 

qilliyimizln Azerbaycan xalq/na bexş 
etdiyi töhfə/ərdən, yeni idarəetmə 
orqanı olan bələdiyyələrin yaranma 
tadxi ve featiyyetinden, müsteqi/ 
dövtetimizin probiem/erinin he/iinde 
ro/undan behs eden mervze etdi. 
Saatlı rayon YAP teşk/iat/nm sedri 
Lütveli ŞtxeHyev YAP-m 1991-ci ti
de, müstəqillik qazand/ğ/m/z bir 
dövrdə yarandığından, 10 if müddə- 
tində Azərbaycanda siyasi arənada 
yaranm/ş partiyaiar ve oniann proq- 
ramianndan müqayisəfi təhiii etdi.

O, nitqini "Azerbaycanm siyasət 
meydanmda bir ideoiogiya var, b ir 
partiya var. Bu, Heyder Əiiyev ideo- 
iogiyası, Yeni  Azerbaycan Partiyash 
dır*şüan iie tamamfadı.

Ytğtncağ/ rayon tehsii şöbesinin 
müdiri Şamif Nureilyev davam etdi- 
rerek respubiikamızda apanian teh- 
s/'f islahatlarından, möhterem prezi
dentimiz cenab Heyder Əiiyevin mil
li tehsi! sisteminin inkişaftna xüsusi 
qayğt ve diqqetlnden, YAP gender

qayğıdan söhbət açd/. S. Vurğun ad/- 
na məktəbin direktoru Oqtay Mem- 
mədov müstəqi/ Azerbaycan Res-  

pub/ikast prezidenti Heydər Əiiyevin 
1993-2001-ci illeri əhatə edən daxiii 
ve xarici siyaseti haqda ümumiieş- 
miş məruzə etdi.

RİH başç/s/ G. Əhmədov görkem- 
H akademik, millet vekiU Cəlal Əiiye- 
vin Saatf/ rayon ictimaiyyətinə gön- 
dərdiyi tebrik teleqramını oxudu.

R esmi yiğmcağm növbeti his
ses! bayram töhfəiərini teq- 
dim etmə mərasimi idi. 

Bütün rayon şəhid aifəfərinə, Qa- 
rabağ əiHiərinə İcra Hakimiyyetinin 
yardımları təqdim o/undu.

Elece de yuxan sin if şagird/eri 
aras/nda keçirüen “Menevi deyerier* 
inşa müsabiqəsinin birneçe qalibi 
hədiyyəiəriə teltif edildi. 10 nefer Sa- 
atlı vetendaş/ ise mill/ vetendaşlıq 
vəsiqəieri He mükafattand/nld/.

Azerbaycammtzm m ilii döviet 
müsteqilliyinin 10 illik  yubileyi şere- 
fine teşkil dunmuş resmi ytğ/ncağt 
Saath rayon /HB G.Əhmedovyekun 
sözü i!e tamamladı. O, b ir daha Sa- 
ath rayon ictimaiyyetini, bütün Azer
baycan xaiqınt bu əfamətdar bayram 
münasibetüe tebrik etdi, en səmimi 
arzulannı çatd/rd/. Fikrini möhterem 
prezidentimiz Heyder ƏHyevin qiy-  

metli kelamı He tamamlad/:
mMüsteqiiHyimiz daimidir, ebedi- 

dir, dönmezdir0.

Oəbə/ə ra
yon unun Laza 
kənd bələdiy- 
vəsi verli özü- 
nü idarəetmə 
oraam kim i ar- 
tıa 2 ild ir ki. 
seçicilərinin 
ümidlərini 
doärultmaqda- 
dır. Bələdiyyə 
formalaşarkən Hk iclaslarda kənd 
sakin/ər/n/n və ravon rəhbərlivinin 
vekdi! qəran nəticəsində Bəhərçi- 
nov Bəhərçin Hətəm oçlu sədr 
seçildi. Q. 1943-cü /tdə e!ə bu 
kənddə - Lazada anadan olub.

Flrudin Ismayılzadə

1960-64%cä illərdə Gəncö Tfbb Texnmumunu 
daha sonra ADU-nun biologiya fakültəsfni bitirmiş- 
dir. Əmək fəaliyyətini səhiyyə işçisi kimi davam et- 
dirmişdir. 0  fllərdə Qəmərvaş, Yenikend, Əmirvan, 
Durca, Soltanoba - ümıımiyyətlə, 12 kendln əhalisi- 
nin sağlamlığının qorunmasında fəal iştirak edərek 
xüsusi xidmətfər göstərmişdir. Məhz bu kimi göstə- 
ricilərə görə o, 1982-ci ildə “Sehiyye elaçısf döş 
nişanı ile təltif ölunmuşdur. Azərbaycan Respubli- 
kası Alı Sovetinə deputatlığa namizəd seçilmişdfr.

Bəhərçin müəllimin əməyi dəfələrlə layiqli qiy- 
mətini almış və bir neçə medal ve fexri fərmanlara 
iayiq görülmüşdöt^

Lakin ən böyük qlymet doğma kənd camaatının 
etimad və hörmdtinl qazanmaqdır. Bəhərçin müelli- 
min kökü Həzrət Babaya bağlıdır və müqeddəs öv- 
liyanın ona varisliyi çatır.

İnsanlığa xldmət, indiki çətln dövrdə öz məna- 
feyini deyil, xalqın marağını gözlemək, bu müqəd- 
dəslikdən süzülen, damarlara hopan qanla, irslə 
bağlıdır.

Bu gün Bəhərçİh müəllimin qayğıları çoxdur. O 
böyük bir ailənln başçısıdır.

ömrünün menası 4 Övladına və nəvələrinə bağlı 
olan Beherçin müəlİlmi gün ərzlnde 2-3 saatdan ar- 
tıq istirahet eden gören olmayıb.

Indi o, bütün kəndin, elin qayğılarını da çlyinle- 
rinde hiss edir. Etibart qazanmaq ne qeder çetjn- 
dirsə, onu qorumaq, doğrultmaq Ikiqat çetindir. O, 
yalnız bir belediyye sedri deyil, hem de el ağsaq- 
qalıdır. Ağsaqqal adını ve vəzifesini Beherçin mü- 
əllim yaşına göre, emellerine göre qazanıb.

Laza kənd belədiyyesi son bir ilde yollartn temi> 
rl, abadlıq işleri, İllerdir heü olunmayan kommunal 
problemlerin, ehalinin sqsial problemlerinin həllin- 
de nezərə çarpacaq uğürlar aide edib. Belediyye 
fondunda olan vesalt tamamllə bele işlere serf olu* 
nur.

Bu da elbette, Beherçin müellimin telebkarlığı, 
diqqeti ve rehbertiyl ile eldş olunub.

öz Ömür yolu ve xeylrxahlığa xidmet eden fea* 
llyyəti llə tekce belediyye şedri klmi yox. vetenper* 
ver vətəndaş klml, kamil insan klmi Beherçin müel- 
lim ömek timsalındadırf
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YUKSƏK TƏHSILƏ GEDƏN YOL 
KİTABXANADAN BAŞLAYIR

sənə

xaiqının nicatı yo- 
lunda onu işıqlı 
gələcəyə qovuş- 

duTFTTaq arzusu, ideyası ilə çar- 
pışacaq mübarizlər, şəxsiyyət- 
le r yetişd irm əkdə kitabxanala- 
rın rolu böyükdQr ve dam lm az 
həqiqətd ir.

"Kitabı her bir oxucuya” de- 
"Kitabı her bir oxucuya” de- 

vizi iie fəaliyyət göstərən kitab- 
xanaiarımızdan biri - Azerbay
can Dövlet Mədəniyyət ve İnce-

senet Universitetinin kitabxana- 
sı bu gün de bu devizi ali tehsil 
ocağında - yüzlərlə müəllimə, 
professor, telebe ve diger oxu- 
culara tetbiq edir.

Bu sözler ADMİU-nun kitab- 
xanasının müdiri Sedaqet xa- 
mm Mahmudovamn rehberliyi 
ile bütün kollektivin gündəlik iş 
prinsiplerini ifade edir.

Qeyd edek ki, Sedaqet Ba- 
ğır qizi Mahmudova Ə.Cavad 
adına Bakı Mədəni-Maarif Tex- 
nikumunun kitabxanaçılıq fakül- 
təsini bitirib, sonradan Baki 
Dövlet Universitetinin kitabxa- 
naşünaslıq ve biblioqrafiya fa- 
kültəsinə daxil olub. 1975-ci il- 
den Naxçivan MR-nm Şerur ra
yon Şahtaxtı kend kitabxanasi- 
nın müdiri işləyib, hemin iller o, 
H.Cavid adina sovxozda ilk 
komsomol təşkilatı katibi vezi- 
fəsine seçilib. 1984-cü ildən İSƏ 
AD M lU -nun kitabxanasında baş 
kitabxanaçı vezifesinde çalışıb. 
kitabxanaçı vezifesinde çalışıb.

1998-ci il 6 fevral tarixinden 
kitabxananın müdiri teyin edi- 
lib.

Kitabxananın 5 nefer işçisi 
var ki, onlar ali təhsilli müte- 
xəssisdirlər.

Elmira Mürselova, Svetlana 
Yusipova, Sara Cavadova, 
Zemfira Sefiyeva təqdirelayiq 
işleri lie kollektivin reğbetini 
qazanıblar.

“Her bir kitabxanaçı öz işlni 
yüksek səviyyədə qurmağa ça- 
lışmalı, tələbə ve müellim kon- 
tingentinin her bir üzvüne ferdi 
yanaşmalıdır" - deye Sedaqet 
xanım söhbeti davam etdirdi.

- Rehberi olduğum kltabxa- 
na fondu 78705 nüsxe kitabdan 
ibarətdir. Bunlardan 44849 nüs- 
xe rus dilində, 35856 nüsxe ise 
Azerbaycan dilindedir. Oxucu- 
larımızın sayı 2853 neferdir.

Geniş oxu zalından müntə- 
zem olaraq 2356 oxucu istifade 
edir.

Kitabxananın feaiiyyetinin 
esasını onun konplekt\əşd\ril-
məsi təşkil ed if/Son illerde iq- 
mesi teşkil edir. Son illərdə iq- 
tisadi çətinliklərlə bağlı fondu- 
muza ferqli olaraq çox az miq- 
dar kitab nüsxesi daxil ofmuş-

dur. Bunların ekseriyyetini he- 
diyye kitablar teşkil edir. İnfor- 
masiya vasitələri esasen dövri 
mətbuat nəşrleridir ve oxucula- 
rın en çox müraciet etdiyi, Isti- 
fade etdiyi neşrlerdir. Dövri 
mətbuatı biz Bakı şeher “Qa- 
sid” metbuat yayımı firmasın- 
dan alırıq.

Müəllim ve telebelerin elmi- 
metödiki sorğularma tam cavab 
vermek üçün zengin biblioqrafi
ya mə lumat xidməti göstərilir. 
Her hesabat ilinde yenileşen 
kataloq, kartotekalardan istifa
de etmək meqsedile telebelerle 
iş aparılır.

Kitabxanalarda əlamətdar 
tarixlərlə əlaqədar tədbirlər ke- 
çirilir. Stendler hazırlanır, foto 
bülletenler tertib edilir, oxucu 
konfransları, ədəbi-bədii gecə- 
ler, görüşlər teşkil olunur. Bun
lardan en yaddaqalantarını - 
Xan Ş uşinskin in  yub tleyi Uə 
baQft “S e tırll səslər" k ita b  sərgt- 
bağlı "Sehrll səslər” kitab sərgi-  

sini, “Ana dilimiz- dövlət dili
miz" rubrlkası altında sergi, 
R.Behbudovun ad günü ile bağ-

li “Əbedileşen ses” adlı foto 
stend ve müsteqiliiyimizin 10 il- 
liyi erefesində MMüsteqil Azer
baycan” sərgisini qeyd ede bi- 
lərəm.

Biz unutmuruq ki, mədeniy- 
yet, incəsənət nümayendeleri 
ehatesindeyik. Onlarm yüksek 
zövqünü, maraq dairəsini temin 
etmek digər həmkarlarımıza 
nisbeten bizlerden xüsusi diq- 
qət, peşəkarlıq tələb edir. Bu- 
nun üçün universitetin mütə- 
xəssislərinin məsləhətindən ve 
kömeyinden istifade edirik ve 
təsadüfi deyil ki, tedbirlerimizin 
təşkilində universitet müellimle- 
rinden dosent Salyaina Dada- 
şova, professor Ə.Memmedov, 
K.ƏIiyeva, R.Ağayev, A.Süley- 
manov, profesor İ.Kerimov, 
E.Qurbanova ve digərləri ya- 
xından iştirak etmişler.

Fürsətdən istifade edib on- 
\ara, bütün oxuculanmıza və siz 
metbuat nümayəndelarine min- 
məWuat nümayəndələrirtə min- 
nətdarlığımı bilairTf&m.

C əm ilə Quliyeva

MUSTƏQIL RESPUBLIKAMIZIN K1TABXANA 
SİSTEMİ MÜASİRLİY9 KEÇİD MdRHƏLƏSİMDdDİR

Azərbaycart Respublikası M illi miş 
M ədisi 1998-ci ildə “Azərbaycanda 
kitabxana iş i haqqmda qanun” qə- 
buledib. Bu qanunun yerinə yetirll- 
məsin/ təmin etmək üçün prezident 
1993-cü ildə müvafiq fərman imza- 
ladı.

Fermana əsasən milli 
kitabxanaların qarşılarında 
qoyulan vəzifələri yerine 
yetirmək böyük ezmkarlıq 
ve feallıq nümayiş etdirmə- 
lidirler. Təkcə paytaxtda 
merkezi kitabxanaların fəa- 
liyyetinin yaxşı olmast kifa- 
yet deyll. Müsteqil respubli- 
kamızın her bir bölgesinde 
yaşayan, işleyen mütexes- 
sisler bölgə kitabxanaların- 
dan lazımi melumatı ala 
bllmelidlr.

Möhtərəm prezidenti- 
miz Heyder Əliyev kitabxa- 
naların fəaliyyətine bütün 
haklmlyyeti dövründe xü- 
susi qayğı, diqqət göstər-

ve bu xüsusda demişdir: 
"Kitabxana xalq, millet 
üçün, cəmiyyət üçün mü- 
qeddes bir yer, meneviy- 
yat, billk, zeka mənbəyi- 
dir".

Heyder Əliyevin bu 
sözlərini emeli fəaliyyətdə 
tesdiq etmek üçün respub- 
likamızın merkezi kitabxa- 
nası - M.F.Axundov adına 
Dövlet Kitabxanasının reh
berliyi bölgelerimizde olan 
kitabxanaların emekdaşla- 
rına müasir cemlyyetde 
müeyyen çətinliklərə bax- 
mayaraq öz işlərini necə 
qurmağı öyretmek meqse
dile bir sıra mühüm əhə-

miyyetll tedbirler həyata 
keçirirler.

2001 -ci il sentyabrın 
26-28-də M.F.Axundov adı- 
na Dövlət Kitabxanası 
ABŞ-ın Azerbaycandakı 
sefirliyi nəzdindəki tehsil

da regional seminar teşkil 
olundu.

Seminarda Zaqatala, 
Qax, Balaken rayon kitab- 
xanalarinm da nümayende- 
leri iştirak edirdi. Seminar- 
müşavirede. günümüzün

ve informasiya merkezi ile 
birge seminar keçirdiler.

Proqrama uyğun olaraq 
Şeki şeherinde şeher me- 
dəniyyət şöbəsinin müdiri 
Ibrahim Resulov və şeher 
adına merkezi kitabxanası- 
nın müdiri Seyidəli 
myellimin seyi nəticəsində 
“Müasir kitabxanalar ve ön- 
ların vəzifeleri” mövzusun-

aktual məsələləri ile bağlı - 
"kitabxana menecmenti”, 
“kitabxanaların maliyyeleş- 
dirilmesi menbeyi ve yolla- 
rı”, “Beynəlxalq kitabxana 
emekdaşlığı ve Intellektual 
azadlıq", "kitabxanalarda 
kömpüterlerin tetblqi", “ki
tabxana işinin avtomatlaş- 
dırılmasf, “Internet xldme- 
ti" və s. mövzularda imec-

llkler keçirildi.
Meşğelelerde - 

M.F.Axundov kitabxanası- 
nın direktoru Leyla Qafuro- 
va, müavinleri Melekxanım 
Hacıyeva, Kerim Tahirov 
ve Rafael Muradov, müte- 
xessisler - Rena Əsedova, 
Əmine Ağayeva, Sona Ab
basova iştirak ve çıxış et- 
mişler.

Eləcə de ABŞ sefirliyi- 
nin tehsil ve Informasiya 
merkezinin direktorları Pol 
Miller ve Severina Kolaro- 
va öz təcrübələrindən ve 
son illerde Azerbaycan ki- 
tabxanaçıları ile emekdaş- 
lıqdan danışmışlar.

Onlar bir daha qeyd et- 
mişler ki, müasir kitabxa- 
naların fondunun terkibi 
deyişir. indi kitabxana 
fondlarına çoxlu sidiromlar, 
diskler, elektron kataloqlar 
ve s. daxll olmaqdadır.

Her bir demokratik ce- 
miyyətin, suveren respubli- 
kanın kitabxanası bu fondu 
qebul etmek ve saxlamaq 
imkanına malikdir. Bunlar

dan istifade etmek üçünse 
kitabxana işçileri kompü- 
terden istifade etmeyi, in- 
temetde işlemeyi bacarma- 
lıdırlar.

ABŞ mütəxəssisləri bu 
istiqamətdə proyektlər ha- 
zırtayır və kitabxanaçıların 
hazırlığını təşkil edirler.

Seminar müşavire 3 
gün davam etdi.

Bu kimi seminarlar ar- 
dıcıl olaraq Əli Bayramlı, 
Şamaxı, Lenkeran, Quba 
bölgələrində keçirümişdir.

Lakin bu qrupda - Şeki 
şəhərində keçirilən semi
nar- müşavlre ve dinleyi- 
ciərin fəallığı diger müşavi- 
rələrdən xüsusi ferqlendi. 
Ve bu müşavirenin nəticə- 
leri daha effektli oldu.
Ümid edirik, Şeki kitabxa- 
naları müsteqil respublika- 
mızın inkişafı yolunda 
müasirləşməyi ve yüksek 
xidmətləri ile seçiləcək ve 
tezlikle, bu müşavirədə irəli 
sürülən proyektierin tezlikle 
tetbiqine nail olacaq.



medal” ve "Qızıl ul- 
duz” ordenlerine 
layiq görülmüşəm. 
1998-ci ilde Ame- 
rika bioloqlari ins- 
titutunun “Qizil 
heykəl” mükafatını 
almışam. Tehsil 
Nazirliyinin iki El- 
mi Metodik Şurası- 
nın, institutun mü- 
dafie şurasının üz- 
vüyem.

- Əli müəllim, 
siz öz gərgin 
əməyinizin sayə- 
sində böyük 
uğurlara nail oi-

TANINMIŞ BIOLOQ- 
ALİM ƏLİ HƏSƏNOV

Əli Məhərrəm oğlu Həsənov 
1935-ci ildə Gürcüstan Respublika- 
sının Bolnisi rayonunun Faxralı 
kəndində dünyaya göz açmış, orta 
təhsilini həmin kənddə almışdır. 
1954-59-cu illərdə BDU - nun biolo- 
giya fakültəsində oxumuş, 1965-ci 
ildə aspiranturaya daxil olmuş, 
1968-ci ild ə  d isse rta s iya  m üda fiə  
edə rək, b io lo g iya  elmlerl nam izəd i- 
a lim lik  dərəcəsi a lm ışdrr. 1998-ci il- 
den A D P U -nüh kimya-biologiya fa- 
kültəsində biologiyamn tədrisi me- 
todikası kafedrasınm müdiridir. 30- 
dan çox elmi-metodiki əsərin və 
dərs vəsartrnrn, >56*den çox elmi 
məqalanin müəllifidir.

- Əli müəllim, çalışdığınız ali 
təhsil ocağının bu günkü fəaliy- 
yəti barəsində nə deyə bilərsiniz?

- Hörmətli alimimiz Bəhlul Ağa- 
yev ADPU-nun rektorudur. O, bu 
təhsil müəssisəsinə rektor vezifesi- 
nə tə'yin olunduqdan sonra tedrisin 
səviyyəsi xeyli yüksəlmişdir. Nizam
- intizam qaydalarına ciddi riayət 
olunur. Fakültəmizin dekanı Ələk- 
ber Qurbanovun da eməyini xüsusi 
qeyd etmek istəyirəm. Onun se'yi 
nəticəsində fakültəmizdə tədris ve

mənimsənilmə faizi yüksək seviy- 
yədədir.

- Əli müəllim, biz bilirik ki, siz 
bir çox elmi əsərlərin müəllifisi- 
niz...

- Bəli, men orta məktəblərin III, 
IV, V sinifləri üçün stabil dərsliklər, 
hem rus, həm də Azərbaycan d ilın - 
de k ita b la r yazm ışam , VI s in if üçün: 
“T e b ie t" eksprrm enta l d ə te fiy in f y a i- 
m ışam . Bununla bərabər ali m ək- 
təblər üçün hazırlanmış “Biologiya- 
nın tədrisindən mühazirələr”, ‘Təbi- 
ətşünaşlığın əsasları ve təbiətşü- 
naslığın tədrisi metodikası” (baka- 
lavr hazırlığı üçün) və bir çox dərs- 
lik və dərs vəsaitlərinin müəllifiyəm.

- Əli müəllim, qazandığınız 
uğurlardan razısınızmı?

- Bəli respublikanın qabaqctl 
maarif xadimiyem. Respublika teh
sil nazirliyinin Xudu Memmedov 
adına mükafatın laureatıyam. 1998- 
ci ilde Beynelxalq Cəmiyyətinin dip- 
lomunu almışam. 1999-cu ilde he- 
min cemiyyetin buraxdığı ingiliscə 
“Kim-kimdir” 800 sehifelik kitabında 
Azərbaycandan Cəlal Əliyev, Dəmir 
Hacıyev ve menim haqqımda behs 
edilir. BBC-nin tesis etdiyi “Qızıl

musuz. Ancaq bütün bu uğurlarla 
yanaşı eşitdiyimizə görə sizin ki
mi bir alimin narazılığına səbəb 
olan be'zi problemlər də var?

- Bəli siz tamamilə haqlısınız. 
Menim bir müellif kimi hüquqlarım 
pozulub. Belə ki, Tehsil Nazirfiyi ilə 
m ü ə llifi o lduğum  k itabları nəşr etdir- 
rriək öçön razıfrğä glfrm fşfK. Bü razf- 
lığa əsasən nəşr olunan kitablar 
üçün verdiyim materiallaırın qono- 
rarını “XXI esr neşrler evi”nden al- 
malı idim. Bele ki Tehsil Nazirliyi
nin nümayendeleri bu işi “XXI əsr 
neşrler evi” neşriyyatına hevale 
ediblər. Ancaq qonorarın verilməsi 
probleme çevrilib. Bütün bunlardan 
əlavə mənim adıma nəşr olunan ki- 
tabda menim icazəm olmadan 
Azerbaycan Respublikasının Dövlet 
Himni rus diline tercüme olunub 
çap edilib.

Bu problemlərlə əlaqədar biz be- 
zi orqanlarla elaqe saxladıq. Bize 
resmi me'lumat verileceyini bildirdi- 
lər. Araşdırmalar davam edir, neti- 
cesi barede ise qezetimizin növbeti 
sayında mə'lumat veriləcək.

ELNARƏ, KÖNÜL

SALYAN K3H0 T3SƏRRUFATI 
TEXHİKUMU M ÜÇÖN 

M # İ A İ V I f f  ?
Sa/yan rayonu respublikamızda kənd tə~ 

sərrüfatı sahəsi üzrə inkişaf etmiş rayonlar- 
dan b iri olduğuna görə kənd təsərrüfatmda I 
apaırılan aqrar islahatlarla əlaqədar olaraq I 
biz Salyan rayonuna e'zam otunduq. Bu sa- 1 
hədə araşdırmalar aparmaq uçün Salyan ra-1  
yon kənd təsərrüfat/ texnikomunun müəllim 
kollektivi Hə görüşdük, rayonda apanlan aq
rar islahatlar barədə on I  arm fikirlərini bilmək 
istədik. İlk müsahibimiz Salyan kənd təsər- 
rüfatı texnikumunun direktoru AğaxəliI İbra- 
himov o/du.

- Ağaxəlil müəllim, texnikumun fəaliyyəti ba- 
rədə nə deyə bilərsiniz?

- Firuz Melikov adına Salyan kend teserrüffatı 
texnikumu 1924-cü ilde yaradılmışdır. Görkemli 
akademiklərdən Firuz Məlikov, Ağaxan Ağabəyli, 
Sosialist Əmeyi Qehremanı Sabir Əhmedov kimi 
yüzlərlə elm adamları və kənd təsərrüffatı mütex- 
xəssisləri bu elm ocağının mezunları olmuşlar. 
Kənd teserrüffatı elmləri namizedi Zöhre Tahirova 
1991 -ci ilden bu texnlkumda çalışır. Hazırda o 18 
elmi məqalənin müəllifidir. Salyan kend teserrüffa- 
tı texnikumunda ixtisaslı kend təsərrüffatı mütex- 
xəssislərinin hazırlanmasında Zöhrə müəllimənin 
böyük əməyi olmuşdur. Hal-hazırda texnikumda 3 
ali ve bir neçe elmlər namizədi çaılışır. Texnikumu 
muzda olan çox zəngın &yani va&aitlər və inventar- 
lann çox hissosi mü&llimlərin öz vəsaitləri hesabı-
na alınmışdır. Texnikumun Gəlal Əliyevin rehbərli- 
yi altmda yaradılmış 25 hektara yaxın tecrübe sa- 
hesi vardır. Bu sahədən bu il çoxlu pambıq yığılıb 
ve onun geliri hesab.ına çoxlu inventarlar alınıb.

- Ağaxəli! müəllim, aldığımız məlumata görə 
rəhbərlik etdiyiniz təhsil müəssisəsi bağlanmaq 
üzrədir və bunun esas səbəbinı nədə görürsüz?

- Keçen il texnikumda 14 qrup uzre 460 telebe 
tehsil alırdı. Hal-hazırda dörd qrup tehsil alır və 
iyun ayına kimi iki qrup təhsilini başa vuracaq. 
Qruplaınn sayının keçen ilə nlsbeten azalmasının 
sebebi texnikumun Salyan rayonunda bağlanması 
və Sabirabad rayonuna köçürülməsidir.

Qeribedir, 77 illik tarixi fəaliyyətə malik olan 
zəngin tehsil bazası olan yüksək ixtisaslı kadrlar 
çalışan tehsil ocağı hansı əsasla bağlanmalıdır?

Salyan kend teserrüffatı rayonu oldugu halda 
bu rayonda kend teserrüffatı texnikumunun bağ- 
lanması ne derece düzgündür?

Emin NƏCƏFOV

ŞƏKI ŞƏHƏR TİBB TEXNİKUMU
M üstəqi! respublikam ızın m illl təhsil s/stem /ndə 

uğurlu in kişaf xə ttin i seçən tədris m üəssisə/əri keçid  
dövrünün çətin lik lərin i geridə qoyaraq b ir çox prob -j 
lem lərl d ax lll im kanlartnı səfərbər edərək h a ll etm əyə 
çalışırlar.

Şeki Şeher Tibb Texniku
munun direktoru Elmira Əlek- 
ber qızı Hacıyevanın maraqlı 
söhbet əsnasında qeyd etdiyi 
faktlar bu qenaetimizi bir daha 
tesdiq etmiş olur.

Artıq neçə illerdir ki, bu ixti- 
sas mektəbinə Şekinin və ya- 
xın bölgəlerin sehiyye sahesinə 
marağı olan gəncleri test üsulu

ile qebul olunurlar.
Texikumun maddi-texniki 

bazası zəngindir ve müasir 
standartlara cavab verir. Belə 
ki, mekteb kompüter, suretçı- 
xarma texnikası ile temin olu
nub. Mövcud laboratoriya kabi- 
netleri bütün avadanlıqla techiz 
edilib.

Bu il texnikumun binası tam

temir olunub ve bu işlere 300 
milyon manat vesait xerclenib. 
Eləcə de 600 milyon manathq 
inventar alınıb. Foyede möhte- 
rem prezidentimize hesr edil- 
miş “Heydər Əliyev” guşəsi ge- 
lənlerin diqqətini çekir.

Texnikumun yözlerle telebe- 
sinin yüksek seviyyeli kadr kimi 
yetişməsinde müəllim heyeti ve 
mektebin rehberliyi elinden ge- 
leni əsirgəmir. Onlar üçün tex
nikumun bazasında.ingilis dili 
ve kompüter kursları teşkil olu
nub.

Telebeler müntezəm olaraq

şeher ve bölgə üzre keçirilen 
tedris ve idman olimpiadaların- 
da iştirak edir, fexri fermanlara 
layiq görülürlər.

Mektebin kollektivi tez-tez 
herbi hissələrdə görüşlər keçirir 
ve bu güne qeder öz imkanlart 
hesabına 500-600 dollar meble- 
ğinde kömeklik de göstermiş- 
ler. 5 şehid ailesi himayeyə gö- 
türülüb, onlara da yardımlar 
edilir.

Texnikumda 3 fakülte üzre 
kadr hazırlanır: müalicə işi, ma- 
ma-ginekoloq, tibb bacısı.

Ödenişli qruplar üstünlük 
teşkil edir. Mekteb rehberliyi 
imkansız tələblərə tehsil haqqı- 
nın keçirilməsində güzəştli im-

kanlar yaradır, yeri gəldikcə on
lara kömek edir.

Oktyabrin 15-de texnikumun 
yeni tikilib istifadeye verilmiş 
akt zalında Azerbaycanın döv- 
let müstəqilliyinin 10 illik yubi- 
leyi şərəfinə təntənəli tedbir ke- 
çirildi. Tedbirde Şeki şəhər icti- 
maiyyətinin fəxri üzvleri, rehber 
şəxslər, tehsil işçileri iştirak 
edirdilər.

Şəki Şeher Tibb Texniku
munun telebe ve müəllim kol
lektivi ni, başda direktor Elmira 
xanım olmaqla Azerbaycan xal- 
qını bu əlamətdar tarix münasi- 
bətilə bir daha ürəkdən tebrik 
edir,

İsmayılova Elnarə
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BIR T3BİB M8HAR3Tİ YÜ2L3RL3 DÖYÜŞÇÜNÖN HÜN3RİND3N ÜSTÜNDÜR”
HOMERHəkim  - bu sənətə yiyələnən insan oğiu bu şərəfii sahə- 

nin öhdəsindan /ayiqincə gəlm əll, “Hippokrat” andına sadiq 
qafmalıdır. Yüksək ehtiram la yazmağa təşəbbüs etdiyim 
şəxs əs / həkim dir desəm , yamimaram.

İm işU rayonunda səhiyyə sistem ində apanlan islahattarm  
gedişini xarakterizə etm ək üçün yolum u Yeni Bəhrəmtəpə- 
d əki “Fin şəhorciyV’ndən sa/dım. Bu şəhərciyi İm iş/i və ətraf 
rayoniarda yaxşı tanıy/rlar. Şəhərcik 1994-cü Hdə sahmb və 
Amerikanm “Am kor” təşki/atm m him ayəsinə götürü/üb. Bu
raya Bəhmən Şükürov rəhbərlik edir.

enteqənin İmişli Rayon Merkezi 
Xestexanası ilə six elaqeleri var. 
Bu xəstəxananm baş həkimi isə 
Tahir Mikayılovdur. Müdrik Şərq 
hikmətində deyiiir: “Loğmanların 
əlinde xəstələri sağaltmaq üçün 3 
mühüm çarə var. biri dərmanlar, 
biri cərrah bıçağı, digəri şidn söz- 
dür”. Şərq müdrikləri ilk iki vasitə- 
ni kenara qoyaraq üstünlüyü şirin 
sözlə müalicəyə verirler.

Tahir hekimin də üstünlüyü 
onun insanlara həddən artıq meh- 
ribanlığında, səmimiyyətindədir.

Tahir Mikayılov öz həyatında, 
peşəsində daima çətinliklərə 
mərdliklə sinə gərmiş, yorulmaq

bilmədən çalışmış, vicdanını mə- 
şel edərək qaranlıqları işıqlandır- 
mışdı. Tahir həkim həm də vətəni- 
nə, millətinə xldmətleri ile bir ziya- 
lı kimi yüksək zirvəlerə ucalmışdır. 
Bir rəhbər kimi tələbkar və mesu- 
liyyətli olması ilə Mərkezi Xəstəxa- 
nada düzgün iş prinsipi ve yüksək 
atmosfer yaratmağa müvəffəq 
olub. Bunun neticesidir ki, rayon 
üzrə yoluxucu xəstəliklərin qarşısı- 
nın alınmasına, malyariya xesteli- 
yinin minimuma endirilməsinə nail 
olunub. Günün hansı vaxtı olursa- 
olsun, müraciət edən xestələrə kö- 
mək etməkdən mənəvi zövq alır 
Tahir həkim. Və onu müalicə etdi

yi xestenin kimljyi, neçiliyi maraq- 
landırmır. Bu dünyada onun üçün 
yalntz xestə ve ona əzab veren 
xəstəlik var. Böyük zehni və fiziki 
gerginlik tələb edən bu ağır zeh- 
mətin evazini ödemeyin mümkün- 
lüyünü bir daha derk edirik. insan
lara qayğı və xeyirxahlıq kimi mə- 
ziyyətleri təbiətində, varltğında ya- 
şadan, xestələri sağlamlığa qovuş- 
duran daha bir sehiyyə fədaisi - 
tibb məntəqəsinin tibb bacısı Şə- 
ker Quliyeva diqqətimizl çekdi. Şe- 
kər Quliyevanın xəstələrə məhəb- 
bət və xeyirxahlığından, onların 
bütün derdlerinə şərlk olmasından, 
xəsteler arasında fərq qoymama- 
sından, sənetine hörmətlə yanaş- 
masından həmsöhbətlərimiz ağız- 
dolusu danışdılar.

O, bu kimi yüksek mənevi xü- 
susiyyətləri ilə özünü xəstəlerə və 
həkim kollektivinə sevdirə bilmiş- 
dir. Kaş bütün tibb işçiləri öz peşə- 
sinə Şeker xanım kimi vicdanla, 
şərəflə yanaşaydı.

Qeyd olundu ki, İmişli rayon İc-

ra Hakimiyyetinin başçısı Vidadi 
Quliyev müntəzem olaraq şeherci- 
ye gelir, həkimlerlə, sakinlərlə gö- 
rüşür. Son görüşde o, qışa hazıılıq- 
la bağlı bütün imkanlardan istifade 
edeceyini bildirdi. Öz növbelerinde 
tibb menteqesinin baş həkimi Beh- 
men Şükürov var qüwəsi ile çalı- 
şacaqlarına söz verdi. Məcburl 
köçkün soydaşlanmız pulsuz tibbi 
xidmetdən, ğösterilen qayğıdan ra- 
zılıq etdiler.

Ötən ilin mayında Merkəzi Xəs- 
texananın baş hekimi Tahir Mikayı- 
lovun rehberliyi ıle hekimler Fərzul- 
la Hesənov, Nazim İmanov, Əliş 
Veliyev, Əiem Abbasovun əlavə 
olaraq dörd tibb bacısı, dörd xadi- 
mənin gərgin zehməti ile şehercik- 
de 86 qaçqın ailelərinin uşaqlan 
üçün təmennasız sünnət mərasimi 
keçirildi. Mama-ginekoloq Rəxşən- 
de xanım ise her ay müntezem ola
raq şehercikde reydler keçirir, qa- 
dınlan müayinə edir. Tahir həkimlə 
semimi söhbətimizdən xüsusi mə- 
qamlan qeyd etmek istərdik.

O, bildirdi: “İnsan həyatına

ucuz münasibət bəsləyib, biganelik 
eden, peşəsinə hörmetle yanaşma- 
yan hekimlər senet yolunda ucalıb 
xoşbext ola bilmezler. Hekimiik eti- 
kasının yaranması böyük Hippokrat 
andı iie bağlıdır. Hippokrat andına 
əsasən hekimin bir məqsədi olma- 
lıdır

"Yalnız ve yalmz xesteni müali- 
ce etmek". Mene ele gelir ki, insan 
heyatını qorumaq, insan sağlamlt- 
ğınr, insan xoşbextliyini qorumaq 
üçün keçirilen narahatlıq hissleri 
esl hekim öçün menevi rahatlıqdır. 
Həkimdə özüne, ixtisasına inam d- 
duqda, peşe qürqru ile ləyaqətini 
qiymetlendirmeyi bacardıqda, xes
tenin gözünde daima ucalır. Müali- 
ce prosesi öziüyünde hekimle xes
teni yaxınlaşdırır, doğmalaşdınr. 
Bu doğmalığı̂  qiymetiendirmek la- 
zımdır".

Biz de Tahir hekimin timsalırv 
da ömrünü xestelerin ve daha doğ- 
rusu, xalqımızın sağlamlığı yolunda 
şam kimi eriden sehiyye işçilərinə 
öz minnetdariığımızı bildiririk.

Mehman

ORUCLUQ VƏ ONUN

Mübarək Ramazan ayıdır. Bütün 
müsəlman dünyasında müsəlmanla- 
rın cismən və ruhen temizienen, teze- 
lenen günleridir. Oruduğun məziyyət- 
ləri, özəlltkieri haqqında məlumat ver- 
mesi xahişilə Hacı Əjder bey məsci- 
dinin (“Qöy mescid"ln) axundu, Qaf- 
qaz Müselmanları İdarəsinin qazısı 
Hacı İsmayıla müraciət etdik. O, dedi:

- Bism illahir-rehmanlr-rohim!
Ey Allaha İman getirənlər! Sizin- 

çün yazılıb b ir ay oruc, nece ki, sizin 
ata-babalarınız b ir ay oruc tutublar. 
Əger siz bu orucu tutsanız,. dünya 
xoşbəxtliyine, axiret xoşbextliylne, 
ola bilsin ki, çatasımz, yetişəsiniz.

Allah- teala Adəm-əleyhisalama 
buyurmuşdu ki, buğdaya yaxın olma. 
Amma Adem buğdaya yaxın oldu ve 
Allah-teala onu behiştden çıxartdı. 
Bundan sonra onun göyçekliyi çox 
Ibadet etmekden, ağlamaqdan elin- 
den getdi ve bedeninde olan eti “əri- 
d in Deryada balıqların, səhrada ahu- 
lann, göyde melakelərin ürekleri dər- 
de geldi. Çünkl zamanında Peyğom- 
ber ağlasa, insanın qelbi açılmaz, xil- 
qete keder getirer. Onlar Allaha Qz 
tutdular:

- Ne olar kl, bu beşer alemlnln 
ätasinı bağışlayasan!

Allah-tebareki ve teala emr buyu- 
rub, Cebrayıl-eleyhlaalam nazil olub, 
deyib:

- Ya Adem, Allah-teala istəyib ki, 
səni bağiflasın.

Adem cavab vermeyib, ağiamağı- 
nı b ir az da artırıb. İkinc! defə yene 
de bele. Üçüncü defe buyurub:

- Ya Adem, Yerin-gÖyOn Rebbiai, 
sizi-b izi yaradan Allah emr buyurub 
ki, ondan isteyeslz bağışlaəın.

Adem buyurub:
- Ya Cebrayıl, manim üzüm yox

dur, man üzümü Allah dergahına tu- 
tam ki, o, mani bağışlasın.

Allah-təbarəki və təala buyurar:
- Ya Cəbrayıl, Ademə mənim sa- 

lamımı yetir, de ki, heyasına görə ba- 
ğışladım onu.

Ya Cəbrayıl, əzan sübh vaxtıdı, 
b ir ezan de, ik i rüket sübh namazım 
qıL

Cəbrayıl-əleyhisalam ezan dedi, 
iqame dedi, babamız Adəm-əleyhisa- 
lam sübh namazını qıldı, Allah-təala 
başının gözəlliyini ona qaytardı, ZÖhr 
namazını qıldı, sineye qeder, esr na- 
mazından sonra kəmer bağlanana 
qəder, şam namazım qıldı dizine qe
der, xifte (yatı) namazından sonra ise 
bütünlükle zahiri gözəlliyi berpa olun
du. Lakin yene de başladı ağlamağa.

Cəbrayıl-əleyhissalam buyurar:
- Ya Adem, indi ki, Allah-teala se- 

nin günahından keçib, bes indi niye 
ağlayırsan?

- Ya Cebrayıl, menim daxili alə- 
mimde ağn var.

Ailah-tebareki ve teal a emr buyu
rar:

- Ya Cebrayil, de ki, isteyirse da- 
xilen pak olsun, onda gerek b ir ay 
oruc tutsun.

Bu oruc peyğemberlere gelib ta 
Mehemmed peyğembere çatıb. An
caq evvelki peyğemberlerin vaxtinda 
oruc tutmaq ağır, qaydaları çetin 
olub. Allah-tebareki ve teaJa bizim 
peyğemberin, onun sehabelerinin 
hörmetfne bu qaydalan sadeleşdirib. 
Ye'nl om duq vaxtı gün batandan, if- 
tardan sübhe qeder bütun işleri Allah 
halal buyurub: insan yata da, ailesi 
ile ünslyyetde de ola, hansi halal 
ne'metden ne qeder xetrid ir yeye de 
biler.

Allahla bende arasinda ne qeder 
ferq varsa, Allah ayi ile qalan aylann 
da 8avabinda, ediien ehsanatlarda, 
emellarde o qeder ferq var. Islam 
peyğemberi buyurub: “ Ey Allaha 
iman getirenter! A llah-tebareki ve 
tealanin rehmet ayi size Qz tutub ge
lib. Allahin rehmet ayi, Allahin mexfi- 
ret ayi. Allahin yaninda bu Ramazan 
ayi bütün aylardan çereflidir, onun

günleri bütün günlərdən şərəflidir, 
onun geceleri bütün gecelerden fezi- 

. lətlid ir, onun saatlan bütün saatlar- 
dan daha şərəflidir...”

jslam peyğemberi sonra buyurub: 
“Ozünüzden imkansızlara, feqiriere 
imkan elinizi uzadm. Qocalarınıza eh- 
tiram edin. Atalarınızı, analannızı vü- 
qaıiı tutun, onların dediklerine emei 
edin. Allah in bu rehmet ayında kiçikle- 
rinize rehm edin. Yeddi arxa dönenini- 
zi gedin başa çıxın, onları ziyarət edin, 
imkansızlarına imkanii elinizi uzadin.” 

Seferde olanlara, hamile qadinla- 
ra, qocalara, uşaqlara (həddi-buluğa 
çatmayanlara) xestetere oruc vacib 
deyil.

İslam peyğemberi buyurub: uDoq- 
quz şeye zekat var. İnsanın bedeninin 
zekati orucdur'1.

Bir neçe kelme de ehye geceleri 
barede. Biz deyerik “ölü”, ereb deyer 
“əhyaun”. islam peygemberi buyurub: 
‘Yuxu ölümün qardaşıdır'1. Yeni ehya- 
şam namazindan, gun batandan süb- 
he qeder yatmamaq, oyaq qalmaqdir. 
Bu, Allah-teala yaninda çöx şerefli bir 
axşamdır. Quranın "Qədr” surəsinde 
Allah-teala buyurur: "...Men Qurani 
Qedr axşamında nazil etmişem. O Qu
rani n hörmetine, senin hörmetine ve 
senin balalarmin hörmetine hemin ax- 
şam kim gün batandan sübhe qeder 
oyaq qala, müraciet ede, övlad isteye, 
dövlet isteye, eminamanliq isteye, 
ömür isteye, xalqini isteye, ölenlerini 
isteye, hemin axşamın şerefi min ay- 
dan artiqdir".

Əhya geceleri Ramazan ayının 
19-dan 20-ne, 20-den 21-ne, 22-den 
23-ne ve 26-dan 27-ne keçen geceler- 
dir. Din tefsirçileri hesab edirler ki, 
Quran ilk üç geceden birinde nazil 
olub. Amma bezileri deyirler ki, Rama- 
zanın 27-si de ehya axşamı ola biler.

Bu il orucluq noyabnn 16-dan de- 
kabrm 15-nedekdir.

Allah-tealamn bu ezemetli, şerefli, 
feziletli ayında xalqımıza seadet, işğal 
olunmuş torpaqlanmızın tezlikle azad 
edilmesini arzulayiram.l

Söhbəti yazdı: Ş.ABBAS

Hact Fərhadm qərəzli 
mövqedən tənqid olunması 
zamanı heç kəs nəzərə a/ma- 
dı ki, yarmarkada və ətraf 
köşktərdə spirtti içkitərin satıl- 
masına qadağa qoymaq Hacı 
Fərfıadın səlahiyyətləri daxi- 
Hndə deyfr.

Azərbaycan dünyəvi döv- 
/ətdir və dünya dövfətiərihdə 
olduğu kimi respublikamtzda 
istənilən fiziki şəxs dövlətin 
icazəsi Hə, qanuni şəkik/ə is-

“Həqiqəti görməyi 
bacarmalıyıq”

Tarixən qəiəm sahib/ər- 
in in cəmiyyətin formaiaşma- 
stnda xüsusi rolu oiub. Mə- 
həmməd (s) peyğəmbər bu- 
yurmuşdur: "Aiimin bir damta 
mürəkkəbi yetmiş şəhidin qa- 
n/ndan üstündür”.

Çox təəssüf ki, müasircə- 
miyyətin qəiəm sahibiəri oian 
jumaiistiər nəinki öz qə/əmZa
rina hörmət etmir, əksinə öz 
yaradıctlığı i/ə xakjımızın inki- 
şafrna nail otmağa çahşan qə- 
İəm sahib/ərinin şəxsiyyətinə 
də hörmət qoymağı bacarmır- 
tar. Betəiəri öz mövqelərini 
açtqiayaraq cəmiyyətin beyni- 
nə səhv düşüncəiərini möh- 
kəmiədirfər.

Jurna/ist sənətinə beiə 
səhlənkar münasibət çox va
cib və məni narahat edən bir 
məsəiədir.

Son zamantar bəzi qəzet 
səhifətərindo Bakıxanov qə- 
səbəsində yerİəşən yarmarka 
və onun yan/nda tikiimiş məs - 
cktin ətrafmda aikoqoiiu içki- 
iərin sat/tdığ/ faktfan qabardh 
İaraq bu işdə təqsirkariar ax- 
tan itb.

Mətumdur ki, yarmarkanm 
müdiri tanmmış xeyriyyəçi, 
on/aria kitab müaitifi Hac/ Far- 
had Mirzədir.

tədiyi yerdə spirtli içki və lü- 
tün məmumatian sata biiər.

Əgər Hact Fərhad rəhbəri 
o/duğu ticarət mərkəzində bu 
sat/şa qadağa qoysa qanunia 
günahkar hesab ediiəcək

Sahib oiduğu arazidş isə 
məscid tikdirmək gəlir məqsə- 
diiə yox, əhalinin rahat, iş şə- 
raitində ibadət etməsi üçün ti- 
kilib.

Əgərnəzər yetirsək, bütün 
inkişaf etmiş müsə/man döv- 
/ət/ərində ticarət mərkəziəri 
yanmda məscidlər fəaiiyyat- 
dədir.

Hacı Farhad öz dini kamil- 
iiyini imkanian daxHində oian 
əməllərlə sübut edib. Onıtnhh 
mayəsində on/aria qaçqm ai- 
iəsi, şəhid aiiaiəri, aiillər və 
/mkans/z aiiətər mövcuddur. 
Hac/ Fərhadm xeyriyyaçifiyi- 
nə beta qərəzli, xırda mövzu- 
iar köigə sa/a biiməz. On a i/a- 
hidən baxş editan böyük ürək, 
vətənə, miiiətə sevgi, məhəb- 
bət, şəxsiyyətinə hömıət hər 
insana qismət o/mayan key- 
fiyyəttərdir.

Bu əvəzsiz insan/n qiyma- 
tini verməyi bacarmaiıyıq. Ən 
azt xoş söz/ə, düzgün münasi- 
batta.

Üivi SəfaJI oğtu



LAQEYDLİK BİZİ
H A R A  A P A R / R ?

Her dövfətin Ğmnemexsus prohfemləri var. Ən global 
problem ise gehceykniz sayUan uşaqtann məktəbdən, təhsit- 
den yaytnmasj, normal yaşaytş tərzindən məhrum ofmast ve 
sonda oniartn fade Ue nəticələnə bitəcək ta/eyidir. h d i nwm- 
təkətimizdə valkteyn qayğtstndan rm hrvm , dövfət nəzarətin- 
dan kənarda qalan bu balaca tMflf&rfn “küçe h əyatr heç kimi 
maraqlandtrmır. Hətta bunu adi halkim l qəbu/ edənlər də var. 
Vaxt gəfəcək biganəliyin act nət/cələn cemiyyətdə qorxutu 
xastəlik kim i özünü göstərəcək. Vətənimiz və aifəmiz üçüh xə- 
cafətM, ağtr zərbəter oia büəcək bu baxımstz insan talelən bh 
29 heç də baş uoaltğı gətirməyəcək.

sızlar da var. Bir 
neçə defe xüsusi 
maşınlarda el- 
ayağı şikest uşaq- 
lart küçəlerin 
müxtalif tin lerine 
aparıb-gətirenle- 
rin şahidi olmu- 
şam. Hetta birine 
yaxınlaşıb “uşaq 
s s a

. * Yox.. Oniarı maktaba 
qoymaq üçüh maktob dlrakto* 
ru* ainlf mOoiiimı pul Ittaytfkır. 
Imkammız yoxdur.

Elt mandan do moktebde 
llboyu parcto, süpürgt, kHab* 
dafter, temlr Oçün pul Istadikla* 
rlnden atarn moktabdon çıxart- 
dı.

• Daha oxurnaq flkrln yox
dur?

• Noyloyirorn oxuyub, oxu- 
yantar onsu/ da iş tapmırlar... 
Ela şüşə stlib pul qazanmaq 
hamısından yaxşıdır...

Kimltrsa bu bətanın kökiə- 
rini berbad güne qalmış iqtisa- 
dlyyatımızda, klmlerse öfkənin 
möharibe vəziyyetinde olması 
iie elaqelendirlr. Torpaq satfb, 
illərle kreslo davası eda-edo 
xalqı və onun ehtiyac ucbatırv 
dan küçelerə düşən uşaqlannı 
rəzil günlərə, ağır acınacaqlı

METRO PİLƏNOLƏRI

Her gün küçəlerdə, müx- 
telif yerterdə dilənən yüzlərlə 
azyaşlı gorur və biganəliklə 
yanından ötüb keçir, əksər 
hallarda azdan-çoxdan pul da 
veririk. Bu cür acınacaqlı hal- 
la daha çox keçidlərdə, metro 
qataıiannda rastlaşınq. Met- 
ronun “Memar Əcəmi” stansi* 
yasında böyüklərlə yanaşı, 
dəfələrlə balaca, azyaşlı 
uşaqlann da diləndiyinin şa- 
hidi olmuşam. Çox vaxt əllə- 
rinde bir parça qalın karton 
kağıza "Atam yoxdur, an am
xestədir, bacım və qardaşla- 
rım acdırlar. Kömek edin" 
sözlərini yazıb düşürfer va- 
qonların canına. Onlara yazı- 
ğı gəlib pul verenlər də olur, 
nifrətlə, ikrah hissi tie yana- 
şanlar da.

Azyaşlı qız uşağı vaqon- 
da camaatın elini, qolunu, di- 
zini öpe-öpe dilenirdi. Çoxları 
cındır geyimli, üst-başı çirkli 
bu balaca dilençiden iyrenir, 
onu özündən kenara iteleyir- 
di... Növbe mene çatdı. Di- 
zimden öpmek istərkən qo- 
lundan tutub saxladım:

- Niye bele edirsən?
I
- Adın nedir?
- Sona
- Neçe yaşın var?
- Doqquz.
- Ne vaxtdan dilənirsen?
|
- Valideynlerln var?
- Atam yoxdur, anam var. 

O da dilenir.
- Evde neçe uşaqsınız?
• İkı bacı, bir qardaşıq.
- Dilenmeye seni kim, ya- 

xud ne vadar eleyib?
- Anam deyib. Pulumuz 

yoxdur çörek almağa.
- Anan deyib sənə ki, get 

metroda camaatın el-qolunu 
öp, pul al?

I - „ . ?

- Axı səndən iyrenir çox 
adam, özündən kenara itele- 
yir.

- Öyreşmişem... Bele edi- 
rem ki mene yazıqları gel- 
sin... Pul versinler...

- Gün ərzində ne qeder 
pul yığırsan?

-...?
Suallarımdan bezen bala

ca qızcığaz üz-gözünü turşu-

dub “Sene ne?w, "burax qölu- 
mu!" deyerek dartındıf qolunu 
eHmden çıxarıb, yenidən 
adamların qollarını, dizferini 
öpə-öpə dilenmeye başladı.

... Özü demişken “öyrəş- 
mtşdr. Her bir hereketin ilk 
addımt çetin olur. Bu balaca- 
ntn ise kım bilir, bu neçenci 
addımt idi?!

“ LAL** DİLƏNCİ
Elektrik qatarı ıle yol ge- 

dərilər her gün balaca “alver- 
çilər în saqqız. tum. göyərti, 
siqaret “biznes^inin şahidi 
olurlar. Öniann sırasında tez- 
tez görunen, əcalb sesler çı- 
xaran la f  dilençi ferdi uslu- 
buna göre onlardan seçilirdi. 
Onunla heç kimiin eşide bil- 
meyecəyi bir terzde, ehtiyatla 
söhbete başladım:

- Neçə yaşm var?
Əllərilə 10 işaresini verdi.
- Valideynlerin var?
Başı He tesdiqledi.
- Niye dillənmirsən?

I  |
- Belə qeşəng oğlansan 

niye ecaib sesler çıxanrsan?
Gülümsedr.
- Çoxdan dilenirsen?
Sağ elinin beş barmağını

havaya qaldırdı.
- Mektebe gedirsen?
Başı ile “yox” işaresi ver

di.
- Oxumaq, tehsil aknaq 

istemırsen?
Yene işare lie *Vox” - de-

di.
- Atan işleyir?
Başı ile “he” işaresi verdi.
Bes onda sen niye dile

nirsen?

- Niye dilinle cavab ver- 
mirsen?

Axı sen dediklerimi eşi- 
dirsen? Lal deyilsen,,

Oğlan yavaşca qulağıma 
pıçıldadı:

- Özümü laJlığa vurmu- 
şam ki, mene yazıqlan gəlsin, 
çoxlu pul versinler.

Qeribedir/ bu balacalar 
dilenmek, pul toplamaq xatiri- 
ne her cur dona girir, özlerini 
lalljğa, karlığa, hetta şikəstli- 
ye de vururiar. Şikest uşaqla- 
rı seheıier müxtelif yerlərdə 
yerleşdirib, axşamlar bir yere 
toplayıb yığdıqlarını mənim- 
səyib bu yolla varianan allah-

nindir?” - deye 
s o ru ş a n d  a 
"yox, tanış 
adam ındırt" 
cavabını ve- 
riblər. Dilenen, 
şikest uşaqla- 
nn puluna göz 
dikib bu yolla 
"varlanmaq" 
merezine tutu- 
lanlara ne ad 
vermək olar?

Ba k ı n ı n 
küçələrində 
müxtəlif yer- 
lərdə çığıra-çı- 
ğıra “alverçi- 
liklə” məşğul 
olan, dilənən 
bu balacaların 
bir qismi də 
“şüşə silme” yolu ilə çörek pu- 
lu qazamrlar. “Bir tike çörek 
üçün” küçelere səpələnən bu 
uşaqlar əllərində kirli eski 
parçası, bir az da su, telesik 
qaçıb maşın şüşələrini silme- 
yə başlayırlar... Balacaların 
bu zəhmətinə pul verenler de 
olur, təhqir edib qovanlar da. 
Onları qovanları o qeder de 
qınamaq olmaz. Her halda bir 
maşın şəhərin bu başından o 
başına kimi getməli olsa, az 
qala 1000-1500 manat “şüşe 
silme” rüsumu ödese, hemin 
adam günde ne qeder mexa- 
ric ödemiş olar?

Soyuqdan gömgöy göyer- 
miş maşın şüşeteri silən kör- 
pe ellerin sahibine:

- Adın nedir?
- Rauf.
- Neçe yaşın var?
- On bir.
- Atan var?
- Atam da, anam da.
- Atan işleyir?
- Qul bazannda.
- Aileniz böyükdür?
- Alti neferilc
- Evde atandan başqa işlə- 

yen var?
- Anam bazarda göyerti 

alıb-satır. O biri uşaqiar da 
balacadirlar.

- Mektebde oxuyursan?
- 4-e kimi oxumuşam... İn- 

di oxumuram.
- Niye?
- Dolanmaq üçün atama 

köməklik edirəm.
- O biri uşaqlar mektebe 

gedirter?

yaşayış terzi ne meruz qoyan- 
lann balalart indi her gün en 
bahali restoranlarda nahar, 
şam edirler. Mektebe “Merse- 
des”lerde gedir, ders zamam 

,mobil telefonlarla danışırlar... 
Özleri milyonlarla pul xerdeye- 
rek restoran, şadlıq evi, villalar 
tikdirir, gözellik salonlan açdı- 
rtrlar.

Bes niye ölkenin müharibe 
veziyyeti, dağılmış iqtisadiyya- 
ti onlann yaşam terzine tesir 
etmir? Demek, her gün gözü- 
müze giren, uzümuze çırpılıb 
bizi xecil eden bu rezil cemiy- 
yete, onun gəleceyine bexş 
eden de boyu kreslodan kiçik, 
nefsi memleketden böyök rüş- 
vet dağarcıqlarında gelir.

Bu balaca tifiiler min bir 
ezab-eziyyetle balaca çiyinle- 
rine düşmüş “aile qayğısı çek- 
mek” borclanni heyata keçirir- 
ier.

Meger veten de, vetenin 
müharibə veziyyeti de, şehidi, 
şikesti, ağır dolanacaq terzi de 
yalniz kasiblara, imkansizlara- 
mi mexsus olmalidtr? Meger 
bu işğai olunmuş torpaqlar 
qaçqın, köçkQn, dilenen uşaq- 
lar, qadinlar onlara aid deyil- 
mi? Sağa-sola xercledikleri 
milyonların çox az bir qismini 
çörek pulu üçön küçələrə düş- 
müş uşaqlara xerdeye bilmez- 
lermi? Ele etseler axt bendeye 
de, Allaha da xoş geder. Yoxsa 
torpağı, veteni olmayan bu al- 
lahsızlann allahı da yoxdur??

Ardı gələn saytmızda
X. Qaraçaylı

NECƏS
NA

r^?vet&ri, v&t&n, dit, dil: mıllətr 
, JÜex! bu datr əllerden kenar benH 
^ftlc&tyoftj yo xü ü r^ '

m m m m
jaycarwn ictimai heyatində son IQerbaşyer 
f^kjiklər bz aktuallığı ilə əsas diqqət merközi 

xs&un 1 -den ötked^^hamılıqla latın .eiıfbaama 
ə pre/identi tərəfinden ferman imzalandı ve 
aycan dilinin büJün qrammatık qaydalarına 
dlldo danışmaq hor bir vetenriaşın mıx| 

rm ddidk?HH  
gun xalqımızın Özünün tarfxi epltetləri ile m 
nuberpa etməklə meşğukJur. Bu, problem!

her halda gedlr. Bununla beraber etnik 
ya yepiden qurulması. vahid ve bOtöv rnilli

lanan
qeder

hşəyin
edenly-

yeti beflaefrnek üzerindedebaş sındıntır. Tarixi ycldBaştn hər 
şeyi qcKyah '‘anclvfne ve arxlvierin tarixi <4yaddaşı*na (iz tut 
maq, b^vurm aq deyil, orada baş qoymaq vaxtıdtrl f

Tarixin sert qanunlarına etinasıziıq öten esriJSalqımızfn 
ömrüna.nddaşına əsasən ezab ve meşeqqətlərjlpvrü kimi 
yazıldı. K ınu yaşayıb başa vurduğumuz esrde%ltemativ- 
siz”inqila|jaJin uzanan siyahısı ile xalqımıztn maddi-mertevi 
güzəranır)inmötenasibliyi bir daha tesdiq e td i..-

Hazırcfeıfvbaşqa meseleler, dil problem in in ortaya çtxması 
təbii ve q^H^p>ğundur. Oil milli varlığın başjıcj|[östərilməsi 
şertdir. M ittfze ie rin  teftişirre qetiyyen yer qoymayan gücü bi- 
zi bu barədädaha ətraflı ve ciddi düşünməyə vadär edir. ÖzJu- 
yünde aydındır ki, problem dilçilik hüdudlannı çoxdan aşıb ve 
daha qabacSctimai xarakter alır. Bes bizi diüəndirən derd han- 
sıdır, ağnyM  yerimiz haradır? Hansını deyek? Hrinctsi, dəfə- 
lerte deyilmasjpe .ve yazılmasına baxmayaragAjzə/baycan di- 
lin in döviət dili statusunun təmin ofunmäst, y ə ^b ü tu n  sənəd- 
ləşmə işiərinin bu dildə apanlması, onun vaxiilətqazanılmış ot* 
duğu hüquqi43̂  bərpa oUınması, başqa sozlə, döviettərarası 
diplomatik dile çevrilməsi. Eyni zamanda onun yuxarıdan aşa- 
ğıyadək hamı tərəfindən istisnasız işledilmesijTeessüf ki, bu 
yalnız kağız üzerinde qalmaqdadır. Dövlət memurtan hətə də 
rus dilində bir-mrilə danışır, yazı-pozu işini kiril elifbası ile apa- 
rııiar. Acınacaqltst budur ki, respublika əhaltsinin izlediyi apa- 
ncı telekanailar^beie müxbirlerin dogma dilimizde verdiyi su- 
allar rus dilinde cavablandınlır. Budurmu djjunizin gözəlliyinə 
verilen qiymet? Belemi olur dike rehberininperdiyi fermahına 
hörmet?

“ANS” telekanälında “Gece yansı” tok-şöusu verilir. Onu iz- 
leyenler bilirler kr^mustesna hallarda aparıcının Azerbaycan di
linde verdiyi sualjara bu dilde cavab verilir.Əger efir vasitesile 
ecnebi dil ailemiarfyaddaşına daxil olursa, “təcavüz” edirse, 
bunun günahını kimde axtaraq?

Azerbaycan dilini beyenmeyib deb xatirine, özünü “mua- 
sir" göstərmək üçıkı boşboğazlıq edenlerə Mirze Celil hele o 
vaxt çox keskin ve qetietiraz edirdi: Tutaqki, hökumet qoymur, 
məktəblərdə ana ditımizi öyrən. Bes ana dilim izi istemeyi, ana 
dilimize mehebbətptməyi, ana d ilim i^  xoşlamağı kim qoy
mur?

Beli, bizde ana Ijltm ize sadece olaraq məhəbbət hissi ça- 
tışmır.

Şübhesiz ki, k e r^  dile sitayiş edib dili unudanlann azer- 
baycanlığa dexli yoxdur. Amma etraf ımjhite, elbette, ki, böyük 
tesiri olduğu üçün qaisisim da mutieq'almaliyiq. Azerbaycan- 
da hele de ele ailelesyar ki, öz ovtadlanm rus dili temayüllü 
mekteblere qoyur, onfinn beynine jijələ uşaq iken encebi dili 
ve ecnebi xalqın əlifbäşmı güclə həkk etdirir ve bu balalan ec
nebi dilde danışdınrlal Qoy; dant^fisinlar, amma ilk olaraq 
laylalanmızın yazıldığı.l işlədiyi doğrpa ana diHmizde, sonrast 
cehenneiVie.

İkincisi, AzerbaycaBdilP öz änös ı ndan “Şer̂ den demek 
olar ki, mehrum olm uşdfl D eye^r^ biz unutmağa başlamışıq 
ki, 110 il ewel bu dili biğn rnüs^iılbütün Asiyanı serbest ge- 
zib dolanir, onun qozelli yihi qofSTOqa çalışırdı.

Bizi maraqlandiran meseləlerx/ən biri de reklam işierinin 
rus elifbasi ile ve yaxud Her hanst xarici dilde verilmesidir. Bir 
mesele etrafinda da düşünməyejgeyər. Böyük marketlere, uni- 
versallara girende dogma dtjim ^ e müraciətimizə rus dilinde 
olanda çox müteessir olurücjjKäöə olur ölkemizde işleyen əc- 
nebiler, yaşayan ruslar b u ^ fc ^ rə n ib  ele bu dilde danışmağ 
bacarırlar . =amma bu ölkert 
razı sakinləri dilimizi hörm 
mağı özlərinə ar bilirler. Bu 
mi baxırlar. Ayıbdı, vallah a 

Budur, Mirzə Cəlil mü 
canlanır ve o, barmağını ağ 
sərt qanununu bir daha bizl 
ki.

ndaşlan olan bezi özünden 
salır, sadece bu dilde danış- 
danışmağa geride qalmış ki-

şıqlı siması gözlerim önünde 
ğır silkeleyerək tebietin hemin 
xatırladır; "Vay o kesin halına

Quliyeva KÖNÜL



zövqünü oxşayır.
Bu kimi tədbirlər biz mədəniyyət 

işçilərinə daha uğurla çalışmağa və 
öz üzərimizdə dövlet qayğısını hiss 
etməyə əsas verir.

Builki fəaliyyət göstericilərimiz- 
dən danışarkən qeyd edim ki, Şeki- 
nin ən qocaman ansamblının - "Zir- 
ve” xalq instrumental ansamblının

nəfər yüksek ixtisaslı müəllimlər ça- 
lışır. Şagirdlərimizin sayı İsə 2000 
nəfərə çatıb. Onlar müntezəm ola
raq baxış müsabiqələrdə, rayon, 
bölgə, respublika üzrə festivallarda 
uğurla çıxış edirlər.

Biz Şekidə qədim senət növləri- 
nin, xüsusile Şekinin özünəməxsus 
xalq tətbiqi senetinin inkişafına,

Qədim mədənivvət mərkəzi olan 
kidə Azərbavcamn müstəqi/lik qazandı- 
ğmdan ötən 10 Hdə bu sahədə əldə edi
tor) nəticələrin yönümünü xarakterizə 
etmək üçün Şəki şəhər mədəniyyət şö- 
bəsinin müdiri İbrahim Rəsu/ovla söh- 
bətimiz demək olar ki. bütün maraqtan- 
dıaımız məsələ/ə- •

MƏDƏNIYYƏT
qeyd etdik/ərin- 
dən mühüm his- 
səni oxucularımı- 
zrn nəzərinə çat- 
dırırıq:

MƏRKƏZI-

“Şəki şehər ehalisinin medəni 
marağını, zövqünü təmin etmek, 
onlann mədeniyyət və incəsənətə 
olan müxtəlif tələbatını ödəmək, 
gənc nəsildə yüksək mədəni dun- 
yagörüşün formalaşmasına kömək 
etmək meqsedile regionumuzda 87 
kitabxana, 70 klub müəssisəsi, 6 
muzey, 1 qoruq, bir uşaq incəsənət 
merkezi, istirahət parkı, 1 dövlət 
rəsm qalereyası fəaliyyət göstərir.

Bu sahələrdə çalışan mədəniy- 
yet işçilərinin ümumi sayı ise 1100 
nəferdir.

Tebii ki, onların 80 faizini qadın- 
lar təşkil edir.

Şekl şəher medeniyyat şöbəsi 
qeyd olunan bu müessiselərden hər 
birinin fəaiiyyet stabilliyini qoruma- 
ğa, problemlərini mümkün qeder 
tez hell etməyə çalışır.

Şöbəmizin əməkdaşlannın bila- 
vasitə iştirakı ile rayon özfəaliyyət 
kollektivlərinin rayon erazisinde 
yerleşən herbi hissələrdə çıxışlan 
teşkil olunur. Mütəmadi olaraq dog
ma yurd-yuvalanndan mecburi köç- 
kün düşmüş soydaşlarımız üçün 
konsertlər keçirir, şeher kenannda 
yerleşen turizm bazasında onlar 
üçün silsilə tedbirfer teşkil edirik.

Xüsusen ehalinin asudə vaxtı-

nın təşkilində və maraqlı keçirilme- 
sində böyük rol oynayan istirahət 
paridannda kütləvi tədbirlər həyata 
keçirilir. Bunun nəticəsidir ki, bu 
gün şəhərimizdə M.F.Axundov adı- 
na qocalar parkı, onun “20 Yanvar” 
adlı filialı bütün şəkililərin və qonaq- 
lann en sevimli istirahət guşelərine 
çevrilib.

Son zamanlarda Şeki şeher İcra 
başçısı hörmetli Əşref 
Məmmədovun rəhbərliyi və öz işine
diqqəti, qayğıkeşliyi nə- 
ticəsində şəherda aparı- 
lan abadltq-qumculuq iş- 
ləri bir çox park və xiya- 
banlann da börünüşünü 
kökündən deyişmişdir.
Eləcə də buradakı əy- 
ləncə mexanizmləri saz 
vəziyyətə salınmış, yeni- 
leri getirilmişdir. Eie bu il 
park və xiyabanlarda 
600-dən çox bezek ağac 
ve gül kollan əkilmiş, su 
təchizatı temin olun- 
muşdur. Gözəl fewarə 
və hovuzlar insanlann

30 illik yubileyi keçirildi. Sabit Reh- 
manın ev muzeyinin açılış merasi- 
mi oldu ki, burada hörmətli naziri- 
miz Polad Bülbüloğlu da iştirak etdi. 
Təkcə 11 ayda mədəniyyət naziri 2 
dəfə Şəki şehərində olmuşdur.

Şekide incəsənət üzre tehsil 
müessiseleri günümüzüni reallıqla- 
nna tam cavab verən şeraitde gele- 
cek neslimizin telim-terbiyə işleri ile 
məşğul olur. Bu mekteblərde 500

Qədim mədəntyyət 
şəhəri Şəkidə Ömrünü 
incəsənətə fəda etm/ş 
insanlar çoxdur. Onfar- 
dan biri i/ə -  müas/r Şəki 
şəhərl /ctfma/yyət/ndə 
özsənətlj qablllyyəti və 
bu keyfiyyotlərdən yara- 
nan uğurlarta mühüm 
mövqe tutan, tamnan və 
sevüan foto ustası Sey
mur Qasımzadə ftə ta- 
nışlığımız çox maraqh 
materfafm mövzusu ol
du.
Seymur Allahyar oğlu Qa- 

sımzade 1962*01 ildə Şəkidə 
anadan olub. 1979-84-cü illar- 
de o, ADU-nun tetbiqi riyaziy- 
yat faküttəsini bitlrib. 1984-cü 
ilden 1991-cl lie kiml Bakıda 
ETİ-da klçik elml işçi vəzifə- 
slnde çalışıb. 1991-d ilda Şe- 
ki şeherinde fealiyyətini da- 
vam etdirərek fizıka-rtyazıyyat 
ve humanitar tamayüllü litsey- 
de Inlormatlka fennlni tədrls 
edlr.

Lakin ne deqiq elmln ince- 
ftkteri, ne de möetlimlik Sey-

mur muellimln maraq dairəsi- 
ni əhate edə bilmir və o özünü 
təsdiq etmənin yolunu incesə- 
nətdə görör. Belelikle, o, 
1994-cü ildən etibarən fotoq- 
raf peşesinə Ömrünu bağlayır.

Fotoaparat va canlanan 
kadrtar onu ildan-ila professio
nal usta kimi bütün şəher icti- 
maiyyətinə tanıtdırdı. Bu gün

tebliğine ciddi diqqet yetiririk. Se- 
vindirici faktdır ki, bu sahə üzrə res
publika üzrə baxış müsabiqədə Şe- 
ki ustalan I, II, III dereceli diplomlara 
layiq görnlüb. Belə hadisələr sənət- 
karlann, incəsənət fədailərinin köv- 
rək qəlbində qurub-yaratmaq eşqini 
daha da alovlandınr.

Bir mədəniyyət şöbəsinin rəh- 
beri kimi menim üzərimə medəniy- 
yet ocaqlanmızın maddi-texniki ba- 

zasının möhkemləndirit- 
məsi vəzifəsi düşür. Bu 
yönümde məqsədyönlü 
işlər apanlıb ve apanl 
maqdadır. Konkret ola
raq R.Əfendiyevin ev 
muzeyi, D övlə t rəsm qa- 
lereyası, Ü.Hacıbəyov 
adına medeniyyet mu- 
zeyində esaslı təmir iş- 
leri gorujub.

Muzeylərimizin koi- 
leksiyasının təşkilinə, 
qorunması işlərinə diq
qet yetiririk Son 2 ildə

Şeki muzeyləri üçün 800-dən artıq 
eksponat toplanmışdır.

Müsteqillik qazanmış Azərbay- 
can respublikasının ete bir milli təd- 
biri, bayramı olmur ki, orada Şəki 
incəsənət ustalan iştirak etmesin.

Biz incəsənət nümayəndələri 
isə illərdir müharibə vəziyyətində 
olan dövlətimizin yeniyetme və 
gəndərinin vetenperverlik ruhunda 
yetişmeleri namine mədeniyyetimi- 
zin gücünden istifadə edirik. Res- 
publikamızın prezidenti möhterəm 
Heyder Əiiyevin müvafiq sərenca- 
mına uyğun olaraq milli ordu sırala- 
nna çağınş zamanı herbi komissar- 
lıqda gənclərimizin ydä salma me- 
rasimi tədbirində çıxış ederək bu 
mərasimin daha tentənəü, bayram 
əhval-ruhiyyəli etməyə çalışınq.

Yeni əsrin ilk ili xalqımız üçün 
olduqca əlamətdar tarixlə yadda 
qaldı. Oktyabrin 18-i milii dövlət 
müstəqilliyimizin 10-cu ildönümü- 
nü qeyd etdik. Bu tarixe həsr olun- 
muş bayram tedbiılərində iştirak et
mek üçün Şekinin Şorad kend klu- 
bunun “Abaşi” rəqs ansamblı Me
deniyyet Nazirliyi tərəfindən devet 
aldılar.

Şekinin bütün medeniyyet 
ocaqlannda - klublarda, kitabxana- 
larda, muzeylərdə musteqiilik möv- 
zusunda, son 10 ili ehatə edən ser- 
giler, foto-stendlər, oxucu konfrans- 
lan, elmi-ədəbi kontranslar, goruş- 
lər, konsertter təşkil edildi.

Fürsətdən istifade edib bütun 
xalqrmrza ən səmimi arzulanmı 
çatdmram.

Azerbaycan əsrlər boyu - ister 
azad, ister imperiya esarətində ol- 
duğu dövrdə öz milli medeniyyetini 
yaratmış, yaşatmışdır.

Bu gün müstəqil döviətimizin 
inkişaft naminə ilk önce tariximizi, 
medeniyyetimizi qommaiı, olduğu 
kimi dünya miqyasında tanıtmalı- 
yıq. Bu yolda da biz - medeniyyeti- 
mizin fedakar üzvleri elimizdən gə- 
leni esirgemeyəcəyikw

xatııiamamaq mümkün deyil. 
Belə ki, həmin günlərdə Şəki 
şəherində Dräm Teatrının açı- 
hşı ile əlaqedar geniş tədbir 
keçirilirdi. Bu tədbirdə həm 
Şəkintn rəhbər nümayəndəle- 
ri, ham de Bakıdan mötəber 
qonaqtar iştirak edirdilər.

Maraqlı tedbir proqramtn- 
da Seymumn çıxışt da göztə-

ŞƏKİLLdRDd CANLANAN
X A T İ R Ə L Ə R

Şəkl şəhərinda ele bir şəxs 
tanmazsan ki, fotoqraf Səy- 
murun yaradıctltq işlərini gör- 
masin, qiymatlendirməsin və 
onun xldmeHerlndən istifade 
etmasin.

Tann ona gözel zövq, duy- 
ğu vö bu hlssleri canlandtran

Istedad bexş edib.
Seymurun gözəl vokal S6- 

sa v© ifaçılıq meharetino malik 
olduğu da gizli fakt deyil. Bu 
keyfiyyati onu bir qader de 
maşhurlaşdtrdı. Artıq Şeki şə- 
herində keçirilan elə bir tadbir 
yoxdur ki, Seymur ora dəvət-

tdnmesin və iştirakçılann ar- 
zusunu yerinə yetirmasin. Bu 
tedbiıier ham onun ifa etdiyi 
musiqüərlə rövnəqlənir, ham 
də çəkdiyi kadriarda əbədi iz 
qoyur.

Xüsusən 2001-ci ilin ya- 
yında yaddaqalan hadiseni

niltrdi. Onun ecazkar səsi va 
ifa etdiyi ndğməlari biitün qo- 
naqlann marağını ve gur ak)t- 
şını qazandı. Və en asası o ol
du ki, Azərbaycanın mədəniy- 
yət naziri Polad Bülbüloğlu 
Seymur Qasımzadənin səsin-

də nəzərə çarpan çalarlan 
musbət qiymətlandirmiş və 
ona bu sanəti davam etdirerək 
yeni uğurlar qazanmäsını ar- 
zulamışdır.

Bəli... Heqiqi sənotkar öz 
qiymətini həmişə almalı və 
xalqın etimadım layiqincə 
doğrultmağa çalışmalıdır. Sey
mur Qasımzadənin bütDn hə- 
yatı, amalı her iki sahədə - fo- 
toqrafiya və musiqi yaradıcılt- 
ğında yeni-yeni axtanşlarla in- 
kişaf etməkdir. Seymur ailə 
sahibidir, 2 öviad atasıdır. AİIe 
masuliyyetini Qzaılnda hiss 
eden Seymur sanət dunyasm* 
da ğenclik ehval-ruhiyyəstn* 
dadir. Seymur kimi senetkara 
gələcək arzulannın heyata 
kaçmesini arzulamaq bizlərin 
börcuf 
dur.
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Vaqlf Aslan:
-1988-cl ildən bu yana 

öz-özümüzü qınaya-qına- 
ya gelirlk. 1988-ci iledek 
olan Özümüz gözümüzə 
bir cür görünür. Deyirlk: 
"Blze baxin, a!” 1988-ci II- 
den 1993-cd ilin malum 
iyui hadisalarinedek olan 
özümOz ise lap qeribeyik. 
Çaş-baş qalan, sol eli ile 
özünü döyüb, sag eli ile 
gözünün yaşını sHen, sol 
ayağt sağ ayağına ilişib 
sentirteyən özümüz özü- 
muzü nece de qınama- 
yaq? Amma başqalarına 
geldikdə, məsələ bir qeder 
başqa mezmun alır. Deyir- 
sen ki, zaman en yaxşı tə- 
bibdir, biz de düzələrik, bi- 
zl qınamayın.

Hikmət Nəbiyev: 
Əslinde ele də oldu. 

Möhtərəm prezidentimiz 
Heyder Əllyevln hakimiy- 
yete qayıdışından sonra 
respublikadaxili herc-

yanda kl, 1975-cl llden 
DÖvlet Dram Teatrı klml 
fealiyyete başlayan bu te- 
atr o zamankı MDB məka- 
nında ve dünya miqyasın- 
da meşhur idi. Moskvada, 
Daşkendde, Tbillslde, hət- 
ta Yerevanda göstərdiyi 
tamaşalara görə dəyərli 
mükafatlar almısan, üstəlik

çöl dünyastna yaxşı baxm. 
O dövrün vəzife elde et
mek faciesini, özünü təs- 
dlq etmek usulunu görünl 
Neinki ferdleri, hetta ayrı- 
ayrı milletleri qismen ve 
menen eriden, zorla onları 
bir-blrlne qaynaq etmek 
isteyen zaman üçün bir o 
qeder de qemlenmeyin.

bacısıdır. Anasının verdlyi 
məlumata göre, atasını Öl- 
müş bilen Şahin heqiqeti 
redaktordan öyrənir. Bu, 
onun "yazmaq" planını də- 
yişdirmir. Nəhayət, Şahln 
zavod direktoru olan atası 
ile görüşür ve ona məlum 
olur kl, Salahov əməlli- 
başlı şexsiyyetdir. Təəs-
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qınamayan" flkrl lie Özüne 
haqq qazandırması fikrine 
geldlkde Ise bunu müəy- 
yen zaman kesiyinde qə- 
bul edllen reallıq klmi de 
qiymetlendinmek olar. Za- 
manın sonrakı axarı göstə- 
rlr kl, qınanmaq üçun qaç- 
maq deyil, özOne sığın- 
maq, zavodu da, qezeti

QINAMAYIN
(S.Rəhman adma Şəki Dövlət Dram Teatrmm direktoru 

Hikmət Nəbivevlə şair Vaqif Asian arasmda poetik müsahibə)

Hikmət Nəbiyev: 
Götürək Şahin obrazt- 

nı. O, zəncidir. Jurnalist- 
dir. Redaksiyaya göndəri- 
lib. İstəyir ki, Sabir demiş- 
kən düzü düz, eyrini əyri 
yazsın. Amma həsrətini 
çəkdiyimiz zaman ona bu 
imkanı verirmi? Əksinə, 
güman etmədiyi şeyləriə 
qarşılaşır. Məlum olur ki, 
böyük adamlardan (böyük 
müəssisələrdən yox a!) 
yazmaq olmaz. Olsa da, 
birinci katibin göstərişi ilə 
olar. Onun haqqında yaz
maq istədiyj adam isə Sa- 
lahovdur. Ve Salahov saat 
zavodunun direktorudur. 
Onun qebuluna düşmək 
ondan yazmaq qeder çe- 
tindir. Bəyəm meseie bu- 
nunla bitirmi? Daha sonra 
mə'lum olur ki, bu günə 
qədər üzünü görmediyi 
Salahov onu atasıdır. 
Onunla birlikdə işləyən və 
redaktorun qapısını arxası 
ile açan gənc jumalist Nar
giz ise onun atabir-anaayrı

süfler olsun ki, onun kons- 
truksiyası dövleti səviyyə- 
də oğurlanmış, "meslehət 
bilinen” şexsın müellimliyl 
ilə istehsataia buraxılmış- 
dır. Bundan sonra Şahin 
yol ayrıcında qalır. Salaho- 
vu təkcə zavod direktoru 
kimi tənqid etmək əsUndə 
həqiqətin birtərəfli ifadəsi 
ola bilərdi. Axı zavodun 
hansı məhsulu istehsal et 
mesi yuxarıdan asıiıdır.

Salahovdan b ir ata ki
mi bəhs etmək isə Şahin 
üçün çetindir. Ona göre ki 
atasının nəzərində o, çoxj 
dan ölmüşdür. Şahinin özü 
isə ondan heç vaxt atalıq 
görməmişdir.

Şahin Salahovdan bir 
alim kimi de bəhs edə bil 
mez. bunu təsdiq etmək 
üçün Salahovun verdiyi 
elektron konstruksiyanı or- 
taya qoymaq lazımdır. Bu 
isə onun imkanından xa- 
ricdir.

Dördüncü yol redaksi- 
yadan və bu radaksiyanın 
yerləşdiyi şəhərdən uzaq- 
laşmaqdır. Şahin bu yolu 
tutur və yoldan redaksiya
ya teleqram vurur. "Meni 
qmamayın" şəklində ifadə 
edilen fikir Şahinin özüne 
haqq qazandırmaq cəhdin- 
den başqa bir şey deyildir. 

Vaqlf Asian:
Doğrudur, Şahin obrazı 

aktyor Əbülfet Salahovun 
fasında canlı və dinamik 

şekilde özünü göstərir. 
Gəncliyə xas olan inadcıl- 
Iıq, dönmezlik, heqiqete 
can atma, paradoksallıq, 
qarşısındakını heyret 
Əbülfetin ifasında təb ii və 
ınandırıcı bir şəkildə öz 
əksini tapir. Onun ‘məni

də, daha nə bılim neleri de 
milli dövlətçilik baxımın- 
dan qurmaq lazımdır. Şa- 
hine mehz sovet dövrünü 
əks etdirən zaman kesi
yinde b^xdıqda: - getmə- 
yəydi, bəs nə edəydi? - 
deyirsən.

Daha bir reaHıq isə on
dan ibarətdir ki, sovet döv- 
rünü əks edən zaman ke
siyinde təkcə Şahin deyil, 
başqaları da miskin görü- 
nürlər. Zamanın amansız 
caynaqlarında çabalayan 
redaktor yaxşı bilir ki, par- 
tiya kom itəsində haqqında 
tənqidi yazı yazmaq məs-| 
ləhət bilinməyən şəxsə 
deymek nə dərəcədə təh- 
lükəlidir. Redaktoru Şahi- 
ne yazma deyə yalvarma- 
ğa mecbur edən cəhətlər- 
dən biri de budur. Digər 
bir cəhət ise onun heqiqeti 

Salahovun Şahinin atası 
olmasını bilmesidir. Bir te- 
rəfdən zamanın amansızlı- 
ğı, digər bir tərəfdən de 
miskinlik. Bu miskinlik, bu 
əlacsızlıq redaktoru obra- 
zını yaradan Akif Yusifo- 
vun ifasında real və inan- 
dırıcıdır, Sovet dövrü reh- 
ber işçilerinin adaptasiya- 
ya meruz qalma faciesini 
eyani göstərir.

Məmiş obrazı da ele. 
Ədebi işçi Məmiş yaş yeti- 
rib, lakin yaş böyüklüyü 
onun təcrübəsi və şexsiy- 
yət böyüklüyündən xeber 
vermir. O, anonimçidir. 
Memiş müdirinden de 
anonim yazıb onun yerine 
keçmek istəyir. Özü də qə- 
pik-quruş qazanmaq üçün. 
Əyilmeyi də, yalvarması 
da yazdığı mektublar kimj 
saxtadır. Saxtakarlıq Qızıi j

mercliye son qoyuldu, elm, 
mədəniyyət ve incəsənətin 
yeniden dirçeliş dövrü 
başlandı. Prezidentimizin 
qerarı ile Polad Bülbüloğ- 
lunun medeniyyet naziri 
te'yin edilməsi Azerbay
can teatrı intibahında ge- 
den yolda atılan uğurlu ad- 
dımlardan oldu.

Vaqif Asian:
"Bizi qınamayın” de- 

mek üçün tarixi zemin ha- 
zırlanmış oldu, desək səhv 
etmerik. Şeki Dövlet Dram 
Teatrının sehnesinde bun- 
ların eyani şahidi olduq. 
Ənenevi şekiide Şeki teat- 
rının 26-cı müvsümü şeher 
İcra Hakimiyyeti başçısı 
hörmetli Əşrəf Memmedov 
ve onun komandasının iş- 
tirakı və Hidayetin "Meni 
qınamayın” pyesi ile seçil- 
di.

Hlkmet Nəblyev:
Hidayetin "Meni qına- 

(Qayın" pyesine müracieti 
Şeki teatrının tarixi ənənə- 
lerinden ireli gəlir. Xatırla-

Bolqarıstanda, Çexoslova- 
kiyada, Polşa, Almaniya 
ve uzaq Kubada eyni mü- 
vəffəqiyyətlə tamaşalar 
göstermişdi, onda o günlə- 
rin xiffəti deyilən bir hiss 
içimizden ele baş qaldırır 
ki, bezen göz yaşları ile de 
ovuda bilmirik.

Vaqif Asian:
Belke de "Meni qına- 

mayın” Şeki teatrı üçun 
hayandasa "Bizi qınama- 
yırf’ demeye imkan ver- 
mişdir. Əslində Şəkidə ta- 
maşaçıya deyil, həm də 
teatr kollektivinə ə'yani 
şekilde sovet dövrünün 
heyat və davranış tərzi, 
əxlaqi-mənəvi normaları 
gösterilmişdir. Bir sözlə, 
Hidayetin "Meni qınama- 
yın” pyesi vasitesile hamı- 
ya bele deyilmişdir

- Baxın! Dövleti maraq- 
lar üçün (milli maraqlar 
üçün yox) adlar, nişanlar, 
orden ve medallar, prizlər, 
mükafatlar ve'd eden o 
sistcmdoki insanların iç ve

Deıvfş mükafatı laureatı 
Xanlar Kerimzadenin ifa- 
sında o qeder məharətlə 
verilmişdir ki, o sovet döv- 
rü eybəcərliyinin tipik nü- 
mayendesine baxdıqca 
üzünü adamlara tutub de
ni ək Isteylrsen:

• Blzl qınamayın, lap 
yaxşı eledlk, sovet zama- 
nından ve mekanmdan 
qaçdıq.

Hlkmet Nəbiyev:
Burası da vardır ki, o 

eybecer zamanın yetirdlyi 
eybecer xarakterfer hele 
de blzlm aramızdadırlar ve 
“bəlkə” de qaytardılar” ha- 
vası ile yaşayırlar. Ne yax- 
şı ki, respublikamızın 
emekdar artisti Qemer 
Memmedovanın yaratdığı 
Günay obrazı o eybəcərli- 
ye nifretin ifadəsi klmi ta- 
maşaçının qulağına pıçıl- 
dayır: "Menim çekdiyim 
ezabları daha siz çəkmə- 
yin".

Katibe Harayxanım da
0 dövrün xarakteridir. Ağ- 
lından daha çox döşlərinə 
və endamma güvenir. Mü- 
haribe veteranı hamam 
mödiri de elə. Qənirə 
Memmedovanın ifasında 
Narayxanım, Laçın Abba- 
sovun ifasında isə hamam 
müdiri Mirzəqulu real, can- 
l l  və inandıncıdır.

Vaqit Asian:
Oc\\an da qrn«mavm\

IObrazİ yMşamaq ve öbrazr  ̂
da zühur etmək bele olur. 

Hikmət Nəbiyev: 
Əslində biz onu - Şahi- 

ni də qınamırıq. Axı, her 
bir kes valideynindən da-

1 ha çox zəmanəsinin övla- 
! dıdır. Oniart da qınamırıq.
I Onlar da ela. Bircə özümü- 
! zü qınayınq. Çünki biz on- 

ları görürük. Keçmişə xif- 
j  fəti aradan qaldırmaq vaxtı 

gəlib çatmışdır. Gələcək 
nəsillər bizi qınamasın, 
deyə özümüzü qınamayı- 

j  rıq.
Vaqlf Asian:
Men razı. Şəki Teatrı- 

nın 26-cı mövsümü res- 
publikamızın əməkdar in- 
cəsənət xadimi Hüseyna- 
ğa Atakişiyevin quruluş 

i verdiyi, xalq artisti, dövlet 
mükafatı laureatı, bəstəkar 
Xəyyam Mirzəzadənin mu- 
siqisi ve Hidayetin qeleme 
aldığı "Məni qınamayın” 
pyesi ile açıldı. Açılış 
uğurlu oldu. Tamaşaçı rəğ- 
beti qazandı. Qınamamaq 
üçün teatrı öz qaydasında 
saxlamağı arzu edirem. 

Hikmət Nabiyev:
Bu mövsümde reper- 

tuarımız zengindir. Qısası, 
sənin arzunu Öz arzum ki
mi qəbul edirem. Coğrafi 
genişiik şansına nail olma- 
ğınızı da buna elave et- 
məklə bütün teatrsevrelere 
uğurlar arzulayıram.
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BUNU
UNUTMAQ

W i t i *- 1094 kv.km.
Cəbrayıl ^23 avqust 1993-cü il -1050 kv.km.
Fiizuli - 23 avqust 1993-cü il - 1386 kv.km.
Qubadli - 31 avqust 1993-cü II - 802 kv.km 
Zəngilan 1 30 oktyabr 1993-cü il - 707 kv.km.

* “Ə sir yurdlanmız”  qəzetimizdə veni rubrikadir. Məqsədi- 
m iz erməni tapdağmda olan vurdlanmızı b ir daha xatirlamaq.
MrtUMərimizi detallarına qədər kaäıza köçürmək və aeri alma-
gg çahşmaqdur. Çünki adam tanıdıqca sevir. sevdikcə qoru-

^ f  id:Parasels deyib: “B ilik  artdıqca sevai də art/r’
A şaä ı S ey idəhm əd li kə n d i 

Döz 8 it 3 javqir kLafr r̂acvasina. 
u ^&üne-çfçəyihə 

"Tiəsrət qaldĵ mız Füz^i ıa-
yonanahcoğrafi markəzində, Araz 
çayından texminen 15 k'riometr Şl- 
malda, Füzuli şəhərindən 13 km Cə- 
nubda, Qumçayın so! sahilində yeriə- 
şir. İşğaJa qədər kənddə 500-dən çox

bagcJä "Daıa ritus . flooş c»
ilde ermenilər MaSıb^lni 
Əhali Şuşaya köçüb. Äncaq o vaxtkı 
köçkünlük uzun çəkməyib və tezliklə 
kəndə qayıdıblah 1910-cu ifdə Äzər- 
baycanda qızlar üçön ilk ıxis-tafar 
məktəbi Malıbeylide açılıb

Kənd Şuşadän 15 kilometr aralir 
Şlmal-Şerqde, Şuşa, Äğdam yolunun

evdə 3000-dək əhaii yaşayırdı, 10- 
dan çox sakini ermənilərfə döyüşler- 
də helak oJıtb. Əhal) esasən üzümçü- 
(Ok, taxrfçılıq, maldariıq, qoyunçuluqla 
maşğul olurdu. MaJ-qara, quşçuiuçj 
fermaJan, Şerab E* malı Zavodu vardı. 
Kenddə 3 mərtəbəli yeni məktəb, 2 
uşaq bağçası fsaliyyət göstərirdi. Mə- 
həüələri: Əsgerli, Kazımlı, Qulaqlar, 
Arxaltı, Yaiova və s. Toponırnləri: 
Qelbl yaI, Zeıif bulağı, Santəpə, Qu- 
ruçay, Yaxtikanlı derə, Qocaqazan 
yalı vəs.

Kendin "Alov* adlı futbol komarv 
dası Füzuli birlnclliyinde yanşıb. 
Aşağı Seyidehmədll 1993-cü il av- 
qustun 23-də işğai edilib. 1993-cu ilin 
dekabnnda rnltli ordıımuzun hissələri 
kəndi qaytanblar. Lakin 1994-cO ilin 
fevralında ermənilər yenidən Aşağı 
Seyidəhmədlinl jşğal edib. Kend sa- 
kinlərinin böyök qlsmi hazırda İmî ll, 
Bilesuvar, Saatfı rayonian ərazlslndə- 
ki qaçqm düşərgəiərinda ağır heyat 
tarzi keçiririəf,

Malıbəyli kəndi
Malıbeyli Qarabağın qədim kənd- 

Jətlndəndir. Xankəndi 10-15 evolan- 
da Maiıbeyil böyükluyüne görə Qara-

kənar ında, Qafqaz çayının sahillnde, 
dağ ətəyində yertəşir, Xankəndi ila 
Malıbəylini yalnız Qarqar çayı ayırir.

İşğaldan öncə 3000 nəfər əhalisi 
vardı. 1988-1990-cı illərdə kənde Er- 
mənistandan 300 allə köçmüş, onlar 
üçün 130 yenl ev tlkilmlşdi. Kənd sa- 
kinlərlnin çoxu Xankəndidəki idarə 
və müəssisalərdə işləyirdi.

Erməniiərin kəndd ilk kDtievi bas- 
qını 1988-ci II iyunun 6-da olub.
1992-ci il fevralın 11-də ermənilər 
366-cı rus alayının kömeyilə kandi ış- 
ğal edib. Qonşu Quşçular kəndiylə 
birgə Malıbeylinin 16 sakini şəhid 
olub, 56 nəfər yaralanıb, 6 nəfər itkin 
düşub.

MaJıbəyli säkinləri Bardə, Yevtax, 
Mərdəkan və IsmayıDıda məskunla- 
şıb, 1400 nefəri İsə“Zuğulba" sana- 
torlyasındadır. Ölülərini Buzovna qe- 
blristanlığında dəfn edirlər.

Malıbəylldə hətta Şuşadan bela 
görünən böyök çinar ağacı vanrıış. 
Koğuşunda qızılgül bltlbmiş. Deyiriər, 
gecələr çinann başına hardansa slril 
blr işıq düşürmüş.

E'tina Yusifli

A

YUSIF ŞUKURLU
ASDT -  Şok! rayon təşkilatınm üzvü, flzlka-rlyazlyyat elmlərl namlzədl, 

AZEA-m Şokl fllla lı bloflzlka laboratoriyasının müdiri’ bir neçə kltab müətlifi
bdurahman Göybulaqlı Aşotla 
bazarda rastlaşdı. Onlar blr-
kbirins kirvə deylr, qonaq get- 

gəlləri var idl. Elə görOşən kimi Aşot 
şikayetə başladı:

- A kirvə! Haralardasan? Səsin, 
sorağm yoxdur... Qəlmirsən, getmlr- 
sənl..

- Bəs sən niyə gəlmlrsən, ay kir*
və!

- Ara, Göynük uzaqdır, çata bil- 
mirəm...

- Piyada gəlmirsən ki! Şəhərə 
gələndə işlərini gör, b ir zənbil özünə, 
bir zənbil də bizə bazarlıq elə, axşam 
avtobusuyla gəl. Bİr-iki gün qonağım 
olarsan. Sonra səni özüm yola sala- 
ram.

- Kirvə! Roza da təkdi axı...
- Onu da gətir!
- Ara, kirvə onu necə gətirirəm. 

Ev-eşik, mal-qara, toyuq-cücə var, 
arılar... Hə, yaxşı yadıma duş-
dü! Bu il yaxşı balım var. Tut 
arağım da hazırdır. Qonşular 
dadanıblar, tez gəlməsən sənə 
qalmayacaq! - deyə Aşot Ab- 
durahmanın çiyininə bir şapa- 
laq ilişdirdi və şaqqanaq çəkib 
güldü.

- Yaxşı, gəl deyirsən, gə- 
lərəm! Bəs sənə nə gətirim?

- Ara, nə gətiraçaxsan?!
Hamısı özümdə vaıi Sən gəl- 
maxdan ol!

- Vallah, kirvə! Əliboş da 
gələ bilmirəm. Bir şey tapşır!..

- Ara, kirvə! Yoxsa, indr, 
yayın ortasında fındığım yox, 
qoz yox ki. gətir ki, kabab çe- 
karıx.

- Həə..., bu olar! Yoxsa indl, ya- 
ym ortasında fındığım yox, qoz yox 
ki, əlimə götürüb, gəlim...

- Ara, sän sağ ol! Olanda gətirmi 
san da! Ama, gal gözlayacam!

Sonra onlar Hacı Zahid oğlunun 
yeməkxanasında piti ilə ikisinə bir 
araq içib ayrıldılar. Abdurahman da 
Aşota söz verdi ki, bu həftə mütləq 
Göybulağa gələcək.

Aradan üç gün keçmiş Abdurah
man əlinə keçəndən bir az xırt-xuruş 
tədarük edib, Göybulağa - kirvasi 
Aşotgilə yola düşdü. Şəhərə çatanda 
hələ hava sərin idi. Bazarda satmaq 
üçün gətirdiyi bəzi şeyləri avtobus 
dayanacağındaca dəyər-dəyməzinə, 
dəlailara verib, avtovağzala yollandı. 
Dəhnə avtobusuna minib, yola duş- 
dü. Günorta saat 1 radələrində Göy- 
bulağa çatdı və şələn-yöklö Aşotun 
qapısından girəndə istiden nəfəsi kə- 
silirdi. Onu Aşot qarşıladı:

- Arra! Kirvə! Sen xoş gəlmısan! 
Ara, istidən ölürsən ki!.. Gəl, g ir ha> 
mama, yuyun, sərinla!..

Abdurahman əl-uzunu yuyub, bir 
az sərinlədi və Aşotun təklifi ilə keçib 
tut ağacını altmdakı masanın başında 
əyləşdi.

f  İndi Rozanı çağırım, sənə çay 
dəmləsin, - deyə Aşot eyvana yaxın- 
laşdı və yumruğu ilə məhəccəri dö- 
yəclədi. I  Roza! Roza! dur gör kim 
gəlıp?! Abdurahman gəlıp, eee!..

Roza Abdurahmanın atasınınjqo- 
nağı Yeqişin qızı idf. Həmjşə atası 
Abdurahmana deyərdi ki, sənə Yeqi- 
şin qızını alacağam. Onlar Yeqişlə 
birlikdə müharibadə olmuş, orada 
dostlaşmış və bir-biri ilə qohum ola- 
caqlarına söz veriblərmiş. Lakin Ab- 
durahmanın anası heç cur xaçpərest 
gəlini olmasına razılıq verməmiş və 
Abdurahmana öz xalası nevəsi Səri- 
yəni almışdı. Aşotun da Abdurah- 
manla yaxınlıq etmesinin səbəbkan 
da elə Roza olmuşdu...

KIRVƏ
QONAQLIĞI

(hekavə)
süttffdi

jOX keçmədi, otağın qapısına 
vurulmuş pərdə aralandı və 
Roza qapıda göründü. Ev kür- 

suwKldi və balkonun cəmi dörd pilləli 
pilləkəni vardı. Roza pilləkənləri as- 
ta-asta düşur, hər pillədə də dayanıb, 
bir əli ilə saçlannı, o biri əii ilə isə 
yaxasını düzəldirdi. Axır ki, o pilləkə- 
ni düşdü və indi də ayaqqabı gey> 
mək öçün aşağı sdkidə ləngidi. Hər

ayaqqabı tayı öçQn ayağlnj nömaylş- 
I yana xalatın aItından çıxanr, bütün 

bunları Abdurahmandan nəzərlərini 
çəkmədən edirdi.

A bdurahman düşiindü ki, “yenə 
Rozanın oyunlan başladı”. 
Amma özünu o yerə qoyma- 

yıb Rozamn yaxınlaşmasının gözlədi. 
Roza stolun yanına gəldi və əl uza- 
dtb Abdurahmanla görüşdü.

- Xoş gəlmisən, safa gəlmisan 
Abdurahman! Nə var, nə yox? Sariya 
necadı? Uşaxlar?..

- Çox sağ 61, ay Roza! Hamının 
salami var! Siz necəsiniz? Sergeyin 
təlabeliyi neeə keçir?

- Abdurahman! indi Sergey Ere- 
vanda, xalasıntn yanmdadir. Demi- 
şam sana Sariyanm qızını alacam, 
deyir nenesi ermaniya qiz vermaz...

- Roza! Yenə başlama! Oanış, 
görüm özünöz necəsiniz? Nece ya- 
şayırsınız? Necə dolanırsınız? Sağ ol 
ki, Aşota yaxşı baxırsan! Maşallah, 
cavan oğlana oxşayır!..

- Mənə ne oiup ki?! Men qocal- 
mışam?!

- Yox eee! Men ele demedim! - 
deye Abdurahman yaltaq-yaltaq Ro- 
zanı terifledi. - Yox, yox! Kirvem de 
sağ olsun ki, sene yaxşı baxır! Quy- 
ruq kimisen maşallahl

Bu təriflərdən məmnun qalan Ro
za metbexe öz işinin dalınca getdi. 
Çox keçmemiş çay hazır oldu. Aşot 
çolpa kesdi. Roza dedi ki, “çolpa ile 
başmızı aldadın, axşama da bir şey 
fikirieşerik”. Aşot süfrəyə bir şüşe tut 
arağı, Roza da tutma-sarımsaq ve 
başqa şeyler getirib, qoydu. Oturub 
Abdurahmana "xoş geldin” dediler.

Oniar süfrə başından duranda ar- 
tıq saat 4 idi. Aşot Abdurahmana de
di:

- £irve! Sen bir az bağ-baxçanı 
gəz, men de mal-qaram bir sakit ele- 
yim.

Abdurahman bağa keçdi ve bir 
az bağı gezdikden sonra Rozamn 
teklifi ile götQrdüyü adyali nar topasi- 
nıh kötgesine serib, üstüne uzandi.

Çox keçmədən yuxuya getdi. Hemişe 
de bele olur - yeyib-içendən sonra bir 
çimir yuxu almasa Abdurahman o işə 
tş demezdi.

Deyesen yaxşı yuxu görürdü. 
Onu yuxunun ağuşundan Ro- 
zanın çağınşı aldı. Gözlərim 

açanda gördü ki, Roza onun başı
üzerindedir. Tez qalxib oturdu ve 

hele ne baş verdiyini, harada olduğu- 
nu anlamamış Roza:

-  Sene çay gatirmişem, 
Abdurahman! Az yat! Bes ge- 
ceni kim yatacaq? - deye Ab- 
durahmanin yaninda oturdu.

- Sag ol, ay Roza! Zehmet 
çekmisen...

- Ne zehmetdir balam, - 
deye Roza Abdurahmana bir 
az da yaxınlaşdı. Sonra elini 
atib onun saçını tumarladi. 
Abdurahman başını eyib, çev- 
rildi ve sualedici nəzəıiəıiə 
Rozaya baxdi. Roza yene dili- 
ni dine qoymayib dedi: - Ab
durahman! Bayaq o s5z ne 
söz idi dedin?l Xoşuna geli- 
ram?

- No demişəm, ay qizl - 
deye Abdurahman maraqla Rozam 
süzdü.

- Demədin ki, bes quyruq kimi- 
yem, bes cavan qafmışam? - deye 
Roza oturduğu yerdə bir az da Abdu
rahmana yaxınlaşdı ve onun sag qo- 
lunu qucaqlayıb sinesine sixdi.

Abdurahman kanxmışdı. Ne de- 
yeceyini, ne edeceyini bilmedi ve bir 
aniığa sakit dayandi. Yeqin ki, bun- 
dan ürəklənən Roza başını onun çiyi- 
nine qoydu. Qadının saçlarının etri, 
bədəninin temasi sanki Abdurahmani 
hipnoz etmişdi... O, özune geldi ve 
üreyinde “lənət şeytana” deyib, qolu- 
nu ehmalca Rozamn ellerinden ayi- 
rıb, ayağa qalxdi. Roza çılpaq ayaq- 
lanm ireli uzadib, ellerini yanlardan 
yere qoyub, yanuzanmış veziyyet al- 
dı ve altdan yuxan - dQz Abdurahma- 
nın gözlerinin içine baxdi. Abdurah
man da yuxandan aşağıya - Rozamn 
boynuna, demek olar ki, tek birce na- 
zik ipek xalatla örtülmüş bedenine 
baxdi ve yene öreyinde “lənət şeyta- 
na” deyib elini ireli uzatdi. Dedi:

- Roza! Əlinİ mene ver!
Roza bütün ağırtığını sağ qolu-

nun uzerine salib, sol elini Abdurah
mana uzatdi. Abdurahman onun sol 
eUni tutub, işarə ile sag elini de iste- 
di. Roza müvazinətini düzəldib sağ 
elini de Abdurahmana verdi. Abdu
rahman onun iki elini de tutub:

- Ayağa qalx! - dedi.
- Ne olup ki?! - deye Roza Abdu- 

rahmanm üzünə baxdi. Hiss olundu 
ki, o, çox pert olub, - oturub çayını iç- 
sene!..

- Yox. Sen bir ayağa dur, seno 
sözum var!

- Haa? - ne deyirsen? - deye Ro
za Abdurahmanın kömeyi ile ayağa 
qalxdi. Könölsüz-könulsOz Abdurah- 
manın üzünə baxdi.

- Sen get heyete! Men de çayımı 
içib, qab-qacağı da götüröb gəlirəm. 
dedi. O, Rozamn ellerini buraxdi ve 
çiyninden tutub, ehmalca heyet qapi- 
sına doğru iteledi.

(ardı galən sayımızda)



DAGLAR
Sensiz könlüm yasa batıb, 
Sene qurban özüm, dağiar! 
Vetenimden dlderginem, 
Qan ağlayır gözüm, dağiar!

Sende menim binem qaldı, 
Dağ çəkilmiş sinem qaldı. 
Neçe girov sənem qaldı, 
Buna necə dözüm, dağlar?!

Viran otdu, bağçam, bağım, 
Hanı o güliü yaylağım?
Getdi elden gözəl çağım, 
Sende qaldı izim, dağlar!

Heyat məne məhbəs otub, 
Üreyimə qüssə dolub. 
Həsretdən gül rəngim solub, 
Qülmür menim üzüm, dağlar!

Ne müddetdir yurd həsrəti, 
Ağlar qoyub Mehareti. 
Qaytar yurduna milləti, 
Budun səne sözüm, dağlarl

Məharət Kürdelli

Vətenin qeyrət/i oğ/u Sultan bəyə 
ithafedirəm

DÖNÜBDÜR
Vetən oğlu, ne yatmısan haya qaix, 
Düşmənlərin, yene selə dönübdü! 
Ellər haraylayır Sultanbəy deyir, 
Yurdun-yuvan yanıb külə dönübdü!

Qeyrətinlə saxladığın torpağı, 
Nankoıiar eyləyib daşnak tapdağı, 
Dur güllələ torpaq satan yaltağı, 
Didərginəm günüm ile dönübdü!

Gəi qınama men tək günü qaranı, 
Görməmisən sinəmdəki yaranı.

Daşnaqlar aparıb neçe Saranı, 
Əriyib cəsədim telə dönübdü!

Vəten həsrətliyəm yolum bağlıdı, 
Üreylm açılmır çarpaz dağlıdı. 
Yasa batan Laçtn gözəl çağlıdı, 
Göz yaşlarım axıb göle dönübdü!

Adım köçkün olub qısadır dilim, 
Kendlere payianıb doğmaca elim. 
Girovdu qardaşım qırılıb beşi, 
Qəfəsdedi bir bülbülə dönübdül

Atatürkle ziyarete yolun var,
Ər oğlu ər, Koroğlu tek ulun var. 
Səni unutmayan "Yaqub” oğlun var, 
Dilində kəlməsi güiə dönübdü!

Teymur, her tufanla sönmeyib ocaq, 
Darıxma haqq yeri, yerin tapacaq. 
Haqlı sənsən haqsız məglub oiacaq. 
Bəlkə zemanemiz bele dönübdü!

Teymur Kamallı

(D ostum  Cüm şüd M üradova ith a f edirəm )

Kişilik verilir iliklə, qanla,

Hem süddən, həm də ki,

sümükdən gəlir. 

Qeyrət, ar atadan, ismət anadan, 
Uşağa tərbiyə böyükdən gəlir.

Ağsaqqal, ağbirçək başa keçəndə, 

Sözləri sayılıb daşa keçəndə,
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Az. Beynəlxalq Bankı 
"Sahil” şöbesi

Derc edilmiş materiallara 
göre müelliflər % 
cavabdehdirier.

"Babadağ" qezetinin 
kompüter merkəzində yığılıb, 
“CBS Polygraphic Produc- 

:/ tion” mətbeesinde ofeet 
üsulu ilə çap olunub.

Yaxşısı-yamanı qoşa keçəndə, 

Sevinci, güiüşü ürəkdən gəlir.

Həmişə f ırlanan bu çərxi-fəlek 
Bir əli sığaldır, bir əli kelek.
Bəyaz saçlarımın tumarı külək 
Mənimlə nərd atan fələkdən gəlir.

Gecəsi-gündüzü qoşadır dünya,
Elə sanmıram ki, naşıdır dünya, 
Yaddaşda yaxştnı yaşadır dünya. 
Yamanın sorağı küləkdən gəlir.

Kəderli - nəşəli bir ömür payı, 
O/smetdfr yaşayaq, ay CümşGd dayı. 
Bu yetmiş beş yaşın səsi-harayı 
Dodaqlarda açmtş çiçekdən gəlir.

Bakı, 11 iyul 2001-ci II 
Şöhlət Abbas

Yağışlar, damlalar
Veteran şair

Cahangir Tağt oğtu Dadaşov 
1922-ci Udə Ncttçafa rayonundakt 

• Qtmuzıkənddə dünyaya göz 
aç/bJxtisasca hokimdir.

Muru damcı-damcı yığar yaı>yar 
Balkə bir iəkənln qəsdinə yağaı 
äöydə təyyarənin qanadianna, 
ferdə böcəMərin üstunə yağar.

bırı
S ü s  mir

Düzüfe

Quşların omrune yağar e!ə bii, 
Deyərsən okjbdur səma I  göy çati 
Damı doyədəyən damlalar deyil 
Acımtş quşlann dimdiMəridir

Göylər kovrək oter eiə payız, y& 
Torpağı anatək yuyar yağışiar, 
Nədənsə dünyanm dərdini yuma 
Həmişə tozunu yuyar yağışia

Cahangir Həkim Oadaşlı

W m m
QOÇ

Hər hansı bir iş başlamaq, müqavilələr bağlamaq, eşq mo- 
caraları üçün çox əlverişli həftədir. Maraqlı və sərfəli təkliflr ala* 
caqsınız.

BUÖA
Dİqət merkəzindəsiniz. Bıtfyatlı oiun, düşər-düşməzi ol&r. 

Ölçülüb-biçilməmiş hərəketlərinizln, sözlərinizin, əzabını çəkə 
bilərslniz. Hedsiz feallığınızı təmkirvlə əvəz etmeyiniz məslehət- 
dir.

ƏKİZLƏR
ƏJverişli həftədir. Yarımçıq qalmış işfərinizi tamamiaya bl- 

lərsiniz. işlerinizin düzəlməsi üçün çox da böyük olmayan xərc- 
leriniz çıxacaq. Əsirgəməyin, sərfəli olacaq.

ŞİR
Yaddaşınızı əiək-vələk etemisiniz. Verdiyiniz vədiəri unut- 

mağınız sizi qeyrl-ciddi adam kimi tanıda bllər. Maiiyyə çətinli- 
yini nəzere aimayaraq köhnə borclan qaytarmaq lazımdır.

XƏRÇƏNG
İstirahət ve yeni tanışlıqlar üçün əlverişli vaxtdır. Yollarda 

ehtiyatlı olun, qəza təhlükəsi var.

QIZ
Çetin hdftədir. Sonda mənəvi rahatlıq tapacaqsınız. Prob- 

lemlərə yüngül yanaşın. Ulduzların düzümü uğur zolağında ol- 
duğunuzdan xəber verir. Serfəli müqavilələr bağiaya bilərsiniz.

ƏQRƏB
Uğuriardan baş gicəllənmə yarana biler. Qənaətcil olmağa 

çalışın. Amma elə edin ki, bu xəsislik təsiri bağışlamasın. Mə- 
həbbət macəraları üçün sərfəii vaxt deyil. Şəxsi və ailə işləriniz- 
lə ciddi meşğut olun.

TƏRƏZİ
Narahat həftedir. Qerar qobul etməkdə qştiyyətli olmalısı- 

mz. yu^əşıə ğeldıyimze də zarər
gətlrar. Malfyye sahəsindd uğurlar gözlənilir. ...

OXATAN
İşler istediyinizden də yaxşı gedəcək. Sizi sürprizler gözlƏ1* 

yir. GÖzləmədiyiniz adamlardan maddi ve mənöVi dəstək ate* 
caqsınız. Səhhetinizlə bağlı xırda problemlər yarana bilər.

DOLÇA
Danxdığınız adamlarla görüşmək ehtimalı var. Rahat və sa

ils həfte gözlenilir. Qayğılardan uzaq olacaqsınız. Qayğmıza qa* 
lanlar doğmalarınızdır. Nezirlniz varsa, mütləq bu haftə verin. 
Sevilirsİniz.

OĞLAQ
Ulduzlar sefər vəd edir. Uğur gelən yolları açmağa çalışma- 

İıstnız. Maddi sıxıntılann olması mümkündür. Danlanmağınız da 
istisna olunmur. Heç ne səbebsiz olmur.

BALIQLAR
Müraciet etdiyiniz adamların susmasını razıtıq alamati say* 

mayın. Götür-qoy edirler. Müəyyən mənada etibannıza şObhe 
edirlər. Şeraiti özünüz yaratmısınız. Semimi olmağmızla bir çox 
müşkülləri asanlaşdıra Wlersiniz.

Allah rəhmət eləsin!
Ətl XANKİŞİYEV ailəsl He birlikda Sahib heklmə ve Tahlr mäelllmə istekli 

qardaşlan
Qassm həklmln

doğma Qubadiı elinden uzaqlarda faciali, vaxtsız vafatmdan kədərlendlklərini bll- 
dlrtr və derin hüznlo başsağlığt verir.

tamam ofmast mu* 
nasib&ti Uə tmbrik 
ədir; sənə uzun 

ömör, can sağhğt, dersl&rində mOvef - 
feqiyyettmr arzutaymq. Baban, anan, 
atan, maman, dayt/ann, bibU&rin v& 
bacttann AygQn v& hjermin.

On İki oktyabr bir paytz günü, 
Başiandı heyatda Şahinin ömrü. 
GÖnoçll gündüzKi, ayiı*Qec9Ü,
Şacfiıq etdi ona bOtün yer Ozü.
Bu gün tamam olur on iltı yaşı, 
Tebriko qoşuiur dostu, tanıçı.
Hamı bir ağızdan söyleylr* Şahin, 
Senin bu ad günün mübarək oisuni


