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ФРАНСА СЕНАТЫНДА ГОНДАРМА 
“ЕРМӘНИ СОЈГЫРЫМЫ” 

МӘСӨЛӘСИНИН ТАНЫНМАСЫ илә 
ӘЛАГӘДАР “БУДУГ” ХЕЈРИЈЈӘ 

ҸӘМИЈЈӘТИНИН
БӘЈАНАТЫ

Ҹәнаб сенаторлар!
Сон заманлар ермәни мил- 

ләтчиләринин хүсуси тәшәббү- 
сү илә бүтүн түрк дүнјасына, 
әләлхүсус онун апарыҹы дөвлә- 
ти Түркијә Республикасына гар- 
шы тәҹавүз ҹөһдинин јени фор- 
мада тәзаһүрү вә “ермәни сој- 
гырымы” адландырылан фан- 
тасмогорик идеолокија мәһсу- 
лунун нүфузлу дөвләтләрин, еләҹә дә Франса кими кифајәт гәдөр са- 
јылан дөвләтин ганунвериҹилик һакимијјәтләринә јол тапмасы вә 
Франса сенатында танынмасы сүлһсевәр вә тәрәггипәрвәр бәшөр 
аләминдә тәәссүф доғурур, дүнја түрклөринин һаглы е’тиразына сә- 
оөоолур ьутун(Јунларбөјү к түркдунјасынынш | лдрасыДзарбајҹан 
Республикасынын ајрылмаз һиссәси будуғи түркләринин дә кәскин 
һиддәтинә вә әсаслы нараһатлығына кәтириб чыхармышдыр.

(Арды 5-ҹи сәһ.)
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ПУТИНИН ИКИБАШЛЫ ГАРӀЙДЫ”
ıa  бабамыи хаичари

Г Ә Ш К И Л А Т  ВӘ  ИДАРӘ  
РӘ ҺБ Ә РЛ Ә РИ Н И Н  НӘЗӘРИНӘ

саһз мүваккили
БВЈҮКАҒА ХВХ 
КӘЛМВЈИ БАЧАРЫР

...Бутун бу “разборкалар” боју мираса галмыш сепиј- 
лә әлләшән вә һеч чур ону бир гајдасына сала билмәјән 
саһә мувәккили Бөјукаға, ахыр ки, бу ојундан “ган ији- 
си” кәлдијини дујараг, сепијлә олан һагг-һесабы сонра- 
ја гојмағы гәрара алыр...

Владимир Путин, н^һдјөт, ез 
шстмлдрини бдјзи етмәјә баш- 
лады; ССРИ-нин һимии (Алек- 
\с8ндровун Јаздығы) , узаг һвки- 
\мијј9т сәләфлври бабасы Пјот- 
\рун көополитик сијасөт рәмзн 
щашы/ви uикибвшлы гартвл*
\символикалы ҝврб. Ву јазымда 
\әсасөн, керблә баглы фикирлө- 
\рими гејд етмәк истәрдим. I.\
\Щотр деврүндә Русија о д$вр\ 
учун кифајәтгәдәр ҝуҹлүдөвлә- 
\тә чеврилә билмишди вә артыг 
гоншулары үчун тәһлүкәли дүш- 
мән иди. Бу һарадаса I Пјотр 
һәрб сијасәтинин нәтиҹәси кими дә гәбул едилә биләр.

Бу күн В.В.Путин өз "бабасы" Пјотрун мирасына гајытмагла әслиндә 
бабасынын һәрб сијасәтини давам етдирмәк истәдијини билдирир. Јә'ни 
шәргдән гәрбә, шималдан чәнуба бөјүк Рүсија хүлјасы мүстәмләкә сијасә- 
тинин давамы. Лакин бу күн Путин сијасәти бабасынын хәнҹәрини һәвөс- 
лә сахлајан вә әзиз гбнаглара фәхрлә нүмајиш етдирән дағлынын һәрәкә 

I тинә бәнәәјир. Велә ҝи, дөјиләнө көрә бабасы һәмин хәнҹәрдән өз душ- I 
| мәнләринә гаршы дејүшләрдә мәһарөтлә истифадә етмишдир, челдә, ме - / 
шәдә вәһши һејванлары кәсмишдир (дәф етмшдир). Һал-Һазырда исә 
дағлы һәмин хәнчәри јалныз бабасынын (әҹдадынын) хатирәси кими сах- 
лаја, кәздирә биләр. Лакин һугуги бахымдан хәнчәрдән башгаларына гар- 
шы истифадә едә билмәз. Һөм дә артыг о гәдәр мүасир силаһлар чых- 
мышдыр ки (мәвчуддур ки), артыг һәмин балта хәнчәриндән истифадә чә- 
фәнкијјатдыр, хәстә хулјадан башга бир шеј дејилдир. Олса-олса һәмин 
хәнчәр баба јадикары кими консерватив, јә'ни көһнәпәрәст бабасынын 
шүҹаәтләри илә гүррәләнән, букүнкү керчәкликлә разылашмаға мәһкум 
едилмиш гочаг дағлынын евинин диварындакы халчасынын устүндән ас- 
дығы бир әшјадыр. Вәссалам.

P.S, Буна да Фоансызлар дејир; носталҝија,

Елдар БӘЈЛӘРОҒЛУ
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ушаглар ордусу, он- 
ларын тәроијәси вә 
кәләҹәјидир.
■ ш н ш и

АЛЛАҺ ВЕРКИСИ, 
JOXCA МИФӘ 

БӘНЗӘР ҺӘГИГӘТ?

Р»гнф ИЗДМГЯУ

Јер курәсини јарадаи Ал-  

лаһ-тәала өз фәгир бәидәлә- 
ринә көмәк етмәк үчүн онла- 
рын арасындан өзүнә даһа 
јахынларыны сечди вә онла- 
ра гејри-ади габилијјәт бәхш 
етли...

дЕЈәеан ағсулуллры 
дмнистшл квзлатр

ıap Сэф аровУдаш -гаяа? етм&јии}

ЈЕНИ ЗСРИН 
НСТЕДАД 

САҺНБЛӘРП
...Әзәлдө Сөзүн јаранышыны 

унудан инсан гурутду көкләри- 
ни. Хисләтиндә даһа чох мүти- 
лик вә көлөлик олан сөз саһиби 
өзүнө гаршы үсјанкар вә ба- 
рышмаз олду. Јаранышындан 
чох көзәл, камил, диҝөр варлыг- 
лардан чох-чох үстүн олдуғу 
һалда төкөббүр вә гүррөсиндән 
пиллә-пиллө енди ашағы ми- 
нилликлөр боју. Бир вахтлар 
һејванлары әглинин, зәкасынын 
гүдретинө табе едән икиајаглы 
варлыглар езләри һејван кими 
идарә олунмаға мејл көстөрди- 
лер. Вә бу мејллилик кетдикчә 
адәтә чеврилди

■
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Коммерсант Элинин балача 
бир “будка"сы вар ‘ Ала гапы"да. 
Муғанлылар ‘ Ала гапы”нын Ьара, 
нечэ, нэ чур јер оддуғуну чох јахшы 
билирләр. Галды ки, экэр дикэр 
Аллаһ бәндәси учун бу чох мараг- 
лыдырса, ону дејә биләрәм ки, ра- 
јон мәркәзиндән, јәни Загаталадан 
Муғанлыја кедәркән кәндин мәркә- 
зинә доғру бурулан јолун үстүндә, 
даһа дәгиг десәк, перпендикулјар- 
ларын кәсишмә нөгтәсиндә, кеч- 
миш Советләр Иттифагынын һеке- 
мон вахтындан галма дәмир "кар- 
паслы* бир гурғу вар ки, кириш га- 
пысынын чәрчивәси јозумуну вер- 
мәкдәдир. Бир аз да хырдаласаг, 
бунун ‘ Муғанлы кәндинә кириш га- 
пысы* рәмзи мә’насында олдуғуну 
көрәрик. Кәсәси, һәмин мәшһур 
‘ Ала гапы" дејилән ‘ зад" одур. ‘Ала 
гапы кимкәси* дә һал-һазырда ики 
ән популјар кимкәләрдән бири са- 
јылыр (Әлавә билки кими охучула- 
рын нәзәринә ону да чатдырым ки, 
‘ кимкә"нин Муғанлы јозуму белә- 
дир: лаггырты вурмаг, гејбәт гыр- 
маг вә бир дә ‘дунјанын көбәјини” 
тә ’јин етмәк учун ән әлверишли јы- 
ғынаг јери.)

Башағрысы бизи истәмәјәнлә- 
рә олсун, һәмин о популјар “Ала га- 
пы кимкәси'ндә коммерсант Әли- 
нин балаҹа бир будкасы вар ки, 
онун көмәклији илө хырда-пара ал- 
верини ејләјир. Иши аванд олмуш, 
нечә олурса, күнләрин бир кунү 
‘ гызыл үчлүјүн” көркәмли нүмајән- 
дәси, бөјүк нуфуз саһиби Исмајы- 
лын оғлу илә “тјомну" алверә кири- 
шир.

Јери кәлмишкән, бурада бир 
мараглы мәгамы да ајдынлашдыр- 
маг истәјирәм. Валлаһ, сиз тәрәф- 
ләри билмирәм нечәди, нә тәһәр- 
ди, нә чурдү, амма биз тәрәфләрдә 
бир адамын ки, исмин чәкдин, кә- 
рәк о саат ајамасыны, ләгәбини 
дејәсән ки, танына. Јохса мумкүн 
дејлу, һеч чүрә мумкүн дөјлу. Һә, бу 
дедијим Исмајыл ки, вар - һансы 
ки, Муғанлыда бејүк нүфуз саһиби, 
‘ гызыл учлујүн’  голузорлу чәнкавә- 
риди, онун кәсдији баша һеч бир 
сорғу-суал јохду - чох ‘ уфдан* бир 
ајамасы вар - ‘ Мотал Исмејил*. Һә- 
мән бу “Мотал Исмејил"ин оғлујнан 
‘ тјомну" алверә киришән Алы ев- 
дән әкишдирилән пулларын әвәзи-

нә сигарет верирмиш ушага.
Тәсадүфән бундан хәбәр туган 

Исмајыл чәкир Алыны сорғу-суала 
ки, бәс, ајыб дејүлмү, сән белө иш 
тутурсан. Горхусундан өдүнү удан 
Алы да белә бир сөвдәнин һеч јер- 
ли-дибли олмадығыны билдирир. 
Ҹин атына минмәкдә олан Исмајыл 
оғлу илә коммерсанты үзләшдир- 
мәли олур. М ә’лум олур ки, ағчијәр 
"коммерсантмем" әсл һәгигәти ата 
Исмајылдан данышырмыш. Нүфу- 
зуна бөјүк хә- 
ләл кәтирил- 
дијини ани 
олараг 
н и н д ә  
ф ы р л а -  
дан чән- 
к а в ә р 
икичә јум- 
руға ком- 
мерсантын 
б а ш ы н ы  
г а р п ы з а  
дөндәрир.
Б а ш ы н -  
дан ашағы 
“шорва кими" 
төкүлән ганын 
ијиси бурнуна дәјдијиндән коммер- 
сант Әлинин гәфләт јухусунда дә- 
рин јухуја кетмиш гејрәти ојаныр. 
Сәс-күјә, һарај-һәширә јығышан 
“кимҝә” ҹамаатынын бирисинин 
әлиндә тутдуғу дәһрәни неҹә көзү 
аяырса, бајаг һа шүтүјүр, дартыб 
алыр дәһрәни јијәсинин әлиндән. 
Бу сәфәр о ҹумур Мотал Исмејилин 
үстүнә ки, “индичә сәни ганына 
гәлтан ејләмәсәм, дәдәм Моллаәһ- 
мәдин чөрәји мәнә һарам олсун. 
Мәнә дә Алы дејарләр. Оғрашын 
баласы оларам, әјәр сәнин о јекә 
башыны мотал бәдәниндән бу дәһ- 
рејнән ајырмасам!”.

Бугүн бу “разборкалар" боју 
мйраса галмыш сепијлә әлләшән 
вә һеч чүр ону бир гајдасына сала 
билмәјән саһә мүвәккили Бөјүкаға 
ахыр ки, бу ојундан “ғаИ ијиси” кәл> 
дијини дујараг, сепијлә олан һагг- 
һесабы сонраја гојмағы гәрара 
алыр. Башыны галдырыб ики беј- 
ниганлыны аралашдыран кимкә 
әһлинә јахынлашараг һәр икисинә 
даһијанә ата тевсијәсини едир: 
“Ајыб дејилми сизө, бу ҹүр ушаг- 
ушаг һәрәкәтләр едирсиниз, ә. Гы-

зышмајын, басын һирсинизи, ба- 
сын! Ај Исмајыл, о ганмыр, ганмыр, 
бәс сәнә нә олуб? Бир бу тәрәфә 
чәкил көрүм",

Ата тевсијәси" Исмајыла тә*- 
сир етсә дә Алыны даһа да һевсә- 
ләдән чыхарыр. Ата һимајәсинин 
°на аид олмадығы күн кими ајдын 
олдуғундан Әли һагт-әдаләт дива- 
ныны башга јердә ахтармалы иди. 
Бунунчүн дә јубанмадан растына 
чыхан илк машына әјләшәрәк рајон

Бу әснада һадисә јеринә Исма- 
јылын бејүк гардашы Микајыл кә- 
либ чыхыр. Бејниганлы гардашын- 
дан фәргли олараг һәр шеји зор кү- 
ҹүнә дејил, ағылла һәлл етмәјин тә- 
рәфдары олан Микајыл дил хошлү- 
ғу илә Алынын һирсини јаваш-ја- 
ваш јатырдыр. Јалвар-јапыш, бир- 
тәһәр, күҹ-бәла зәрәрдидәни чә- 
киб апарыр евләринә.

Араларында олан принсипиал 
дискуссија гапалы шәкилдә апа- 
рылдығындан бу күнәдәк “гәти 
мәхфи" меһүрүјлә меһүрләнмиш 
сәнәдләрлә биркә полад сејфдә 
бәргәрар олмасына бахмајараг 
коммерсант Өлинин “сүлһ сази- 
ши’ ни јериндәҹә имзаламасы үрәк- 
ләрә шүбһә халы салан бә‘зи pəı* 
ләрин әсаслы сурәтдә мөканында 
меһкәмләнмәсинә бизләри чохно* 
үрәкләндирир. Сизләрсә оз роји- 
низи бизимлә бөлушмәји унутма- 
јын, әзиз муғанлылар!

Галан дикәр охучула;>ьмы31 
исәкичиҹикбирнүансыгЛ«.в c ıa 
раг гејд етмәк истә^рдд* u ,  б, 
олај кечән әсрин сон или*и1- ( 0н 
ајынын илк декадасындс fa t  зе 
риб.

Амма коммерсант Әли үчүн 
етән әсримиз тәкҹә бу олајла јад- 
дагалан олмајыб. Чырт-ҹыртлы 
памперсләр һәләлик әјаләтләрдә о 
гәдәр дәбдә олмаса да, “зато" пар- 
тапартла аләмләрә сәс-күј салан 
“пистончик"ләр олдугҹа ход кедир. 
Һәр ил јени ил габағы әјаләт ком- 
мерсантларынын зәнҹирләнмиш 
итләри һүрүр, нә һүрүр.

Һамы кими коммерсант Әли дә 
хејли габагҹадан 
“пистон" тәдарүкүнү 
неҹә лазымды, 
кәрмүшдү. Вә оту- 

руб сәбирсиз- 
ликлә он икин- 
чи ајын сон 
күнләрини көз- 
ләјирди. Фәгәт, 
өзү дә бир хеј- 
ли даргурсаг 
о л д у ғ у н д а н  
ајын 18-и 
сәбри тамам 
түкәнир. 0 , 

балача андырла- 
рын төрәтдији бө- 
јүк еффекти бир 

| д а һ а  өз кезләриј- 
лә керүб бундан һәзз ала билмәк 
фүрсәтини әлдән вермәк истәмир.

Хәлвәти бирини алышдырыб 
ибудка”дан 5-6 м аралы дајанмыш
јетим Рамилин ајагпары алтына 
атыр. ПааарттӀӀ'. Партлајышын a f P  
шәтли еффектиндән чохлары дик- 
синир, о ҹүмләдән мотал Исмејил- 
лә, јахынлыгда дајанмыш Бөјүкаға i 
да. “Ә, годух, бура кәл көрүм! Дү- ; 
дүјүн бири дүдүк, бу нә һоггады чы- ı 
харырсан ҹамаатын арасында?!" | 
дејә јетим ҹочуғун үстүнә о ки, вар ! 
күҹү јетдикҹә бағырыр. Горхудан ј  

езүнү итирән 16 јашлы јенијетмә ј 
дили топуг чала-чала кәкәләјир кй, ; 

ј  “0  бир олан Аллаһа анд олсун ки, 
мән дејилдим ону партдадан”.

“Аллаһ гәним олсун сәнә, күчү- | 
јүн бири күчүк! Ди рәдд ол, бура- 
дан!" һекмүнү верән саһә мүвәкки- ı 
ли бир анлыға бокс үзрә сабиг ид- 
ман устасы олдуғуну јадына сала- I 
раг јетим ҹочуғу һара лазымды ора ј 
көндәрмәздән әввәл гафасына јүн- ј 
күлбир јумруг сыхмағы да унутмур. I 

‘,Коммерсанти Әли исә ез һа- ј  
јында иди. Территоријанын бөјүк ı 
Ӏгасынын һарадан вә нечә пејда ; 
злдуғуну һеч ҹүрә анлаја билмәсә ј

ј дә бурахдығы кобуд сәһвини тә- 
лем-тәләсик низамламаг үчүн вур- 
һајла ичәридә “ишләјирди". Амма 

I фырылдагчынын хәбәри јохду ки, 
I езүндән јох, күнүгара јетимчәдән 

шүбһәләнирләр вә кезүмчыхдыја 
салынан да одур. Биләндән сонра 
исә бир хејли ичин-ичин пыггылда- 
јыр.

Мотал Исмејил јәгин ки, бу 
I мәнзәрәдән езүнәмәхсус тәрздә 

һәзз алырды. Чүнки дүз 14 ил әв- 
вәл езү дә инди јетим галмыш бу 
јенијетмәнин атасынын габағыны 
гочу-гочу кәсмиш, арабасындан 
дартыб јерә салараг ганына гәлтан 
еләмишди. Тәсадүфә бир бах! Бу 
голузорлу ҹәнкавәр онда да тәк ол- 
мамышды. Јанында ону мүшајиәт 
едән, о вахтлар һәлә танынмаса да 
инди адлы-санлы “һөрмәтли зат" 
ҹәнаблары варды. Бу барәдә кәлән 
немрәмиздә.

JSS Гүдрәт МУҒАНЛЫ

P.S. Чәнаб саһә мүвәкки- 
| ли, аз инҹидин о јетими.
! Сиз бунунла 3-ҹү дәфәдир 
| “илиширсиниз” она. Гуллу- 

ғунуза әрз едә биләрәм ки, 
о нә оғурлугла мәшғулду, нә 
нәшә чәкир, нә дә дәләдуз- 
луг едмр. Варындан-/оху|«- 

V дан бирмә аты вар иди, оиү 
да сатдырдыиыз. Бинәва, 
һеч олмаса, ат-дашгајла ме- 
шәдән “шах-шүјәлдән” зад- 
дан кәтирирди, сонра да 
ону “бажгын” едиб, гоншу 
кәндләрдә сатырды чөрәк- 
пулу чыхармагчын.

Мәнә јахшы бәллидир ки, 
сиз кимләрин хүсуси сифа- 
ришијлә о ушаға “илиширси- 
низ”. Амма сизии јеринизә , 
мән буидан хәчаләтләни- ј  
рәм. Ишиниз олмасын о је- 
тимлә, онун ез дәрди езүнә 
бәсди.

һәр нә сезунуз варса, 
мәнә дејин. Ахы, сизин 
достларыныза “саташан” 
мәнәм, о дејил.

“Так что” мән гуллугуиуз- 
да һәр даим һазыр! Әкәр 
сиз кечәи илки “маҹәрала- 
ры” унутмусунузса, мән о 
гәдәр унутган дејиләм.

Рж Ф Нш т л ү
Ағыллы ол, 
Сурхај бала

Һап-коп етмә ез-өзунә, 
Күл үфүрмә јад көзүнә. 
Зүлмәт гатма кундүзүнә, 
Ағыллы ол, Сурхај бала.

Кирмә әрән савашына, 
Ојун ачма өз башына. 
Топпуз дәјәр бош башына, 
Ағыллы ол, Сурхај бала.

Кучүн чатмаз, күч ејләмә, 
Әз-өзунү кич ејләма.
Сән А ш н л а  өч ејләмә, 
Ағыллы ол, Сурхај бала.

Баш вурма кәл чох дәринә, 
Дөзәммәзсән дәрдләринә. 
Шумланарсан шум јеринә, 
Ағыллы ол, Сурхај бала.

Сој-көкунә нәзәр јетир, 
Сахла һермәт, сахла хәтир. 
Өләнләрә рәһмәт кәтир, 
Ағыллы ол, Сурхај бала.

Киди дүнја нәр мејданы, 
Пәләнк, Аслан, Шир мејданы, 
Кәл сән ачма шәр мејданы, 
Ағыллы ол, Сурхај бала.

Гајыт кери, ез комана,
Өз јурдуна, өз обана.

Гој кесевү ез собана, 
Ағыллы ол, Сурхај бала.

Бас башына папағыны, 
Ал әлинә чомағыны.
Мин о ахсаг улағыны, 
Ағыллы ол, Сурхај бала.

Сүр сурүнү јајлаглара, 
Күл-чичәкли ојлаглара. 
Нағыл сәјлә ушаглара, 
Ағыллы ол, Сурхај бала.

Назимоғлун динлә бары, 
Гору әһди, дүз илгары. 
Башсыз гојма гојунлары, 
Ағыллы ол, Сурхај бала.

Y * w  V w

мәркәзинә үз тутмағы гәра- — ■—
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нчилик
ЭТ”ДИР?!

Бу кун 
бүтүн мөмиј- 
јәтимиз умүн 
бејүҝ бир бө- 
ла дилөнчи-
ЛИКЛӨ MƏUH

ғул олан 
ушаглар ор* 
дусу, онла- 
рын тәрбијә-
СИ ВӘ КӘЛӘМӘ‘1

јидир. 5-10 
јашлы ушаг- 
лар “саһиб- 
ләр”инин ис-

^ ^ ^ ^ ■ ■ Н Н И р т ә д и ји

"учун'Höiiəpə әл атмырлар? Нечә 
^^денЈ<әләнин7Ш 1с вә јасөхавәтли олдуғу-| 

Я Ш а д ;е тм эк д э .^талыг* көстәрән бу ушаг- 
Ю1МИ чәл&истәдикләри овун 

! ^ да*ш ы!^јУб/|к чох ”Сөн мамајын чаны, сән 
сөзләрдөн истифадә 

бунунла мәгсәдинә на- 
Йл;рла_билмадикдэ кишиләринпенчәјиндән, га- 

^ ^ ^ Т О Н г ^ т в б ш н д а н  тутуб дартырлар. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ р | | р и л ә н  мәбләғи бәјәнмир. 

л^ ә^ ә^илмөјәндө исә гарғыш төкмә-

устасы" .рлан бу ки- 
ч$к$шлы ушагларын чох ити мүшаһидә габи- 

вар. Гоша кәзән оғланла гызы һеч вахт 
Ш Й У &  İ S ^ ^ h  нишанлы вә ја ба- 

УИИРгејзмадан “Armaft 
с. кими алгышларла оғ- 

^лаццан нә исй гопартмамыш әл чәкмирләр.
Ш  ушагларын Циндэн:Камы боғаза јығы- 

^ а ш Ш м ә к  /Шымды^Ки, кетдикчә онла- 
^ Ӏ  й з у н ^ н  меһфӘтле јајшнмаг үсуллары да 
^ Ш Ӏа л а и # . Х э л щ  гачан, јолуну дәјишән, он- 
Ӏтарын үстүга чәмки|ән, сајмазјана пулунун ол- 
јладағыны Влан едШ “варындыса, мәнә дә бир 

§ер” а д й  вә ја онларла ширин сөһбәтә ки- 
сајы ш дур. Јашлы диләнчиләр- 

Јоларагрнлар өзләрини бир јердә 
^ № Дикв|ш рдә шшәст кими апармаға чәһд 

; Ш төрмирләр. Ә ксрә, бүтүјШкүнү истија, сојуға 
Н Ш 1 башында” башы ачыг, ајағы јалын 

*сола шутүјүрләр. Һәпа онлар газанчын һа- 
; чох олмасыны да мүәјјәнләшдирирләр. 

-нун г& ы сы н | |  онларын сајы мүәллим вә 
Щ б эл эр ^ а ]м аг үчүн кифајәт гәдәр чохдур.

Бир д р ә  унивеоситети^әјәтиндә оларкән 
^ ра^ г/етјләш әроғланлары н һәмин ушаг- 
||ğ j|§  шишн сөһфти диггөтими чәлб етди. 

^дары^шӀЯинден еши||икләрим: “Бизим 
# ә л  ев-ешијимиз вар, бурда Билә- 

p ş  диләнчиләр мәһәлләси вар, орада јаша- 
рыг; јемәк-ичмәјимиз дә һамы кимидир. Күн- 
г:һәрәмиз- 10-15. ширван газанырыг. Аздыр 

| | щ  Охщаг нәјишзә Kəpfc?*.
Онлар һаггында ешитдијим бу мә’лумат 

/исадә чохлары үчүн сирр дејил. Лакин онла- 
Ӏнэзарэт едән гоча диләнчи, иш кунләринин 
| вахтдаЈ баша 'чатмасы нәјә ишара едир? 
® Ş  һечШә илә мәшғул Шмағы ағылларына 
акәтирмәјән бу Ушагларын тәрбијәси илә бу 
ким мәшғул олмалыдыр? Мәкәр бу ушагла- 

ДЙлэнчШйкда А л ,  истәнилән башга бир 
әдө пепкарлащ ы рмаг лис олар? 

Ш | р ә Ш .  бу ушагларын мағасы" илә әлбир 
н, башфсөзлә дёсэк, мүгавилә бағлајан һү- 
ӀиуНафйзэ органлары бу һагда нә фикирлә*

јс$ Арзу

Шәхсән мәнә кәрәк дејил. Нејнирәм. Нә|имә ла- 
зымды. 18-20 јашларында дејиләм ки, дәрдиидән 
дәли-диванә олдуғум. “Перичка”нын нәзәр-диггәти- 
низи ҹәлб етмәјә сәј көстәрәм.

Елә бир ҹәсарәт саһиби дә олмамышам ки, бу оғ- 
раш һәЈатын оғраш јашантыларына “дерзкиј вызыв” 
верә биләм. (һардајды мәндә о хошбәхтлик?!) Ја да 
ҹанымдан да һәләлик безмәмишәм, дејәм ки, нә 
олур-олсун, амма даһа көз јуммајаҹағам әввәлки тәк 
чох uıejə. Јох, елә дә дејил. Мәсәлә бир гәдәр баш- 
га ҹүрдү.

Е ’ л а н
“Дәниз” фирмасыиа мәхсус U.F. 

000229-400 нәмрәли гајимә итдији- 
И9 керә еЧибарсыз сајылсын.

Ән әввәл мән дә өлә сизин чох- 
ларыныз кими ади бир инсанам. 
Ади кејиниб-кечинирәм, ади јејиб- 
ичирәм, ади чалышыб-чабалајы- 
рам... Бир сөзлә, ән ади һәјат тәр- 
зи сүрүрәм вә сизин кими әксәриј- 
јәтдән һеч нә илә фәргләнмирәм. 
Вә бу ән ади һәјат тәрзиндә о гә- 
дәр ади һаллара раст кәлирәм ки...

...Басыб-бағламагдан хүсуси 
ләззәт алмаг (јерли диалект вә 
жаргонлардан асылы олараг һап- 
коп, үстүнә гојмаг, хох кәлмәк, ход 
кетмәк, пиләмәк вә с) .

Јахуд јалан данышмагдан хош- 
ланмаг.

Ҝүндәлик һәјатда һамымызын 
истифадә етдији өзүнүмүдафиә 
системи. Мүасир һәјат тәрзи һәлә- 
лик бунсуз кечинмәјин гејри-мүм- 
кунлүјүнү сүбут етмәкдәдир. Бахма- 
јараг ки, бүтүн аләмләрә ән бөјүк 
бир ничат кими ендирилмиш Тура- 
ни-Кәримпдә Адәм өвлады үчүн ја- 
саг бујурулмуш једди ән бөјүк күнаһ 
вә гәбаһәтдән бири дә јалан да- 
нышмагдыр.

...Нөмрә кәлмәк. Маһијјөт ети- 
бары илә биринчинин сино- 
ними олса да, хүсуси мә 
зијјәтләри илә ондан 
хејли дәрәчәдә фәрг 
ләнир ки, бу бахым- 
дан да ајрыча гејд 
етмәк кәрәкдир.
Гаршылыглы дав- 
ранышын бу үслуб 
тәрзинин ән “оху- 
наглы" һиссәси "һәрифин 
лохланмасы” сәһнәсидир.

...Мырт вурмаг. Өз 
арамызды, бу, лап ән ади 
һалларын ән адисидир. Бе- 
карчылыгдан, даһа чох 
адәткарда олдуғундан баш- 
лајырсан иш јолдашынла, јол 
сојдашынла, кәнд гардашынла 
мырт вурмаға * лаггырты дөјмә 
је. Онун гејбәти, бунун гејбәти, 
дө онда ајылыб көрурсән ки, пај 
атоннан сәни, кишини әмәлли- 
башлы асыб-кәсирсән, кәсиб-доғ- 
рајырсан, сојулмуш дәрисинә дә 
артыг саман тәпмәјә башламы- 
сан!.. Гырагдан бахан да (вә ја пул- 
суз консерт учүн бир һимә бәнд 
олан, белө бир фүрсети һеч чүрә 
әлдән вермәмәк наминә бурнуну 
һәр дешијә сохан сојдашларымыз) 
фикирләшир ки, көр, о "падлес" 
һәр кимдисә, нә алчаг адам имиш 
ки, белә-белә оғрашлыглар еләјиб. 
Елә бу мәгамДа һемин "падлес", 
нечә олурса, гәфил пејда олур га- 
баг-гәншәриндә. Гырагдан бахан 
да горхусундан кезләрини јумуб, 
узунү дә јавашча о сәмтә чевирир 
ки, индичә баш верәчәк дөһшәтли 
сәһнәни ачыг көзләријлә сејр ет- 
мәјә таб көтирмәјәчәк. Амма һә- 
риф бу мегамын арзусујла ела ба- 
јагдан алышыб-јандығындан ора- 
дан узаглаша билмир. Бирини ју- 
муб, бирини да јумантәһәр елөдији 
көзүјнән алтдан-алтдан марытда- 
јыр ки, о јағлы јумруг јағлы чәнајә 
не вахт дәјәчәк.

Әвәзиндә не ешидир? Өзүдүр

ки, вар: дадлы, ләззәтли бир мар- 
чылты! Санки чохдан көррмәдик- 
ләри үчун вүсал һәсрәтијлә алы- 
шыб-јанан ики һәсрәтлинин интим 
өпүшү гәдәр дадлы, ләззәтли бир 
өпуш!.. Бир хејли “сәмими’1 һал-әһ- 
валдан сонра ики әлин һәрарәтли 
тәмасы онлары еләҹә меһрибан 
көрүшдүкләри гәдәр меһрибан да 
ајырыр бири-бириндән.

...Оғрашлыг. Хејли вахтдыр ки, 
иблисанә мәзијјәтләр ичәрисиндә 
хүсуси олараг сечилән бу “спеси- 
фик хүсусијјәти” бөјүк бир тәнтәнәј- 
лә дәбә миндирмишик. Оғрун-оғ- 
рун әзизләдик, тумарладыг, назы- 
ны чәкдик, јолунда мин бир әзаб-

ры тәрк едәркән бизи сармагда 
олан тәөссүф һиссиндән јаха гур- 
тара билмирик ки, otfyH да маһијјә- 
тини көзәл бир консертә баха бил- 
мәк шансыны әлдән 
вермәк тәшкил 
едир...

Санки Ҹәнаби-Һаг 
гын бәндәсинә вачиб 
бујурдуғу бу јасағы позду 
ғумуздан хәчаләтләнир- 
миш кими сој-кекүмүзә 
гајыдышын вачиблијини 
дәрк едәрәк улу нәнәмиз 
Һәвва вә бабамыз Адәми 
јамсыламаға чалышырыг 
чидд-чәһдлә сон деврләр.
Өзү дә бизи ән чох мараг- 
ландыран улу әчдадлары- 
мызын кечирдији һәјат 
тәрзинин о мәшһур буғда 
әһвалатына гәдәрки дөврү, 
јәни сәмави дөврүн чән- 
нәт-мәкан јашантылары ол- 
мушдур. Харичи көрүнүшүн 
та гәдим заманлардан мүһүм 
әһәмијјәт кәсб етдијини нәзәрә 
алараг, биз дә һәр шејдән өнчә нә- 
зәр-диггәти мәһз бу саһәјә јөнәлт- 
мишик. Лүт-үрјанлығын ејиблик јох, 
санки гејри-ади бир кезәллик ол-

олан кими башлајырыг бағырмаға 
ки, Гәрб елкәләринда, сивил дев- 
ләтләрдә беләди - биздә дә белә 
олмалыды.

Ахы, биз мүсәлманыг 
һөр шејдән енчә. Ди- 
нимиз дә динләр 
ичәрисиндә ән ке- 

зәл, ән камил бир 
дин олан Ислам дини- 

дир. Белә олан һалда 
нија христианлары јам- 

сыламаға тәләсирик, нә- 
дән? Нијә исламын кезәл 

мәзијјәтләринизи әхз етмәк- 
дә белә чәтинлик чәкирик, сә- 

бәб нәдир? Сөбәб бизим 
өзүмүзда, сәбәб бизим 
ичәримиздә.

Чүнки бизләр узун за- 
манлардан бәри “өзүмүз” 

ола билмәми- 
шик, итирми- 
шик “езумүзү” 

| -  ез сәзүмүзү, 
өз истәјимизи, өз 

әгидәмизи, өз мәканы- 
мызы, өз заманымызы, өз дүшүн- 
чәмизи.

Әчнәбиләрин үсули-идараси 
бизи әчнәбиләшдириб хејли. Бе-

Ӏ Ш П I I H I

(Вә ја бизә сенсасија кәрәкдирми?)
әзијјәтләрә гат-

лашдыг 
һамысы 

да чох 
истәди- 

јимиздән.  
ки, “вечни1’ 

мүхалифәт креслосун- 
дан кечиртдик игтидар 

креслосуна. Инди әјләшиб 
езүјчүн орда ағајана. Вах- 

тилә аз гала “1 N-ли дис- 
сидент" дамғасы вурул- 
маг таһлукәсиндән јаха 
гуртармаг наминә күнү- 
күзәраны “подполје"дә 
кечән бу әчнәби ‘ вар- 
лыг" артыг езүнү гонаг 
кими апармыр. Ев саһи- 
бинә хас олан бир чох хү- 
сусијјәтләри мәһарәтлә 

езүндә чәмләшдирә бил- 
дијиндән о да адиләшиб.

...Еоотика. Еоотик
филмләр. ӘНашлыг 

Гумар, мејл вә шәраб мүсәл- 
ман олан һәр бир бәндәјә һарам 
бујурулмушдур. Јозуму гысача ола- 
раг ондан ибарәтдир ки, инсанын 
әгл вә зәкасыны долашдырачаг, 
чашдырачаг, идрака келка салачаг 
һәр не варса, бүневрәсиндән, та- 
мәлиндән пак ва темиз јаранан ин- 
сана јасагдыр. Әфсуслар олсун ки, 
бу ибрәтамиз һикмәтин маһијјәти- 
не вармаг гудрәтиндән чох-чох 
узаглардајыг. Хошбәхт о кәсдир ки, 
иштирак етдији тој вә ја мерасим 
шәнликләринин давасыз-шавасыз 
сона јетдијини хатырлаја билсин. 
Әксәрән дә најин учбатындан? 
Спиртли дозанын думанлы бејин- 
ләрә күч кәлмәси учбатындан. Ку- 
лунч ве охунаглы көрүнсә де буну 
да дјјами-гәдимдән ади һал кими 
гәбул етмадајик. Ва һепа бә'зи 
һалларда, һансыса фөвгәлтәбии 
бир мөчүзә нәтичәсиндә сонучлуғу 
давасыз, динч гүртаран тојханала-

дуғуну бирдән-бирә кәшф едәрәк, 
бутун имкан вә васитәләримизи бу 
үрјанлығын нүмајишинә јөнәлтми- 
шик. Вә демәк олар ки, истәдији- 
мизә наил олмушуг. Өввәлләр 
онунчу синиф шакирдинин һеч ке- 
чәләр јухусуна белә кирмәдији 
“һал-гәзијјәләри” инди I синиф ша- 
кирдләри әзбәр билирләр.

"Оху мәни*, “Мән ва сән", “Еро- 
тика", “Еһтирас", *Он и Она\ “Адәм 
вә Һәвва", "Я и ты", "Мужчина вә 
Женщина", "Знойная женщина", 
“Шәһвәт", нә билим, даһа неләр, 
нәләр. Һәр дәфә бу рәнкли, иллүс- 
тратив гәзетләрә нәзәрләрим или- 
шәндә хәчаләтимдән утаныб елү- 
рәм. Елә билирәм ки, күчәнин ор- 
тасында елә дурдуғум јердә лүт-әт- 
чәбалајам. Оғрун-оғрун теласик 
уст-башыма нәзәр салырам. Амма 
јенә о сәфеһ тәәссүратын есарә- 
тиндән јаха гуртара билмирәм. 
Кермәмәк, фәргинә вармадан јан 
кечмәк исә һеч чүр мүмкүн дејил. 
Чүнки онлар һәмишә гәзет кешклә- 
ринин, метростансијаларын ән 
керкәмли, көзәчарпан јерләриндә 
нүмајиш еләтдирилир, реклам олу- 
нурлар. Ҝөрүн нәји реклам еләтди- 
ририк?! Чылпаг јанбызлары, долу 
будлары, шишман, саллаГ дешлә- 
!ри, чүрбачүр еһтирасы чуша кати- 
рән позалары.

Бах, бурда мән артыг ади ола 
билмирәм. Истер-истәмез вулгар- 
лығын һејасызлыг дәрәчөси менә 
та'сир елејир, јаман тә'сир еләјир.

Нә олду бизә, није бирдән-би- 
ре дәјишиб беле танынмаз олдуг?! 
Ахы дунене, срағакунә кими бир 
хејли Һермет-иззәт варды ортада, 
бејүк-кичик јолуну кезлемәјә чалы* 
шырдыг, гадын-киши мүнасибәтлә- 
риндә ифрата вармагдан чакинир- 
дик, сакынырдыг. Бес бу күн није 
бу гедер дәјишдик, надән олду бу- 
түн бунлар?!

Ахы, һер шеји Гәрбин аршыны 
илә елчмек олмаз. Елә бир шеј

јинлөрдө, зеһинләрдә јад фикир 
ләр, јад дүшүнҹәләр мәсҝән салыб. 
Өзкә дүшүнчәси илә дүшүнмәјә 
адәт еләмишик. Јад фикирләр, јад 
әгидәләр чанымыза-ганымыза һо- 
муб, өзүмүзүнкүләшиб.

Бејнимизин илијини сорублар. 
Нуш олсун демишик, бизлер! Сон- 
ра да кәл әвәзинә котана гошуб, 
салыблар шумлуға - динмамишик. 
Киримишчә кирмишик бојундуруг 
алтына. Һарај-Һәшир салмағы, сас- 
күј гопармағы арымыза сығышдыр- 
мамышыг.

Мутилији ирадәнин тәчәссүму, 
үсјанкарлығы һәјасызлығын абыр- 
сыз дәрәчәси санмышыг.

Онунчүн дә езүмүз ола билми- 
рик, онунчүн дә “кендине" гајыдыш, 
езүнүдәрк бизе чәтинден четин, 
ағырдан ағырдыр.

Сәрбәст мүһакимә јүрүтмәји ја- 
дырғамышыг. Бизә һәмишә јазылы 
"низамнамәләр", *төвсијәләрв те- 
ләб олунуб...

Онунчүн Гәрбин күләкләри гар- 
шысында таб кәтирә билмирик, әс- 
дикчә һалдан-һала дүшүрүк.

Иммунитет зәифләјиб бејин- 
ләрдә. Сағлам һүчејрәләри горујуб 
сахлајан иммунитет. Рүшејмлерин 
чүчәриб инкишаф етмәсинә опти- 
мал шәраит јарадан, бүтүн енкел- 
ликләрә, тәһлүкәли тезаһүрлере 
сипәр олан горујучу тебегә гаты, 
зиреһ.

Инсан... Илаһи гүөвәнин нәһа 
јәтеиз мәрһәмәтиндән, нурлу зер 
рәчијиндән јаранан, шүурлу вар 
лыг. Бүтүн јарадылышлар ичери 
синдә ән мүкәммәли, мүкәммәл ол 
дуғу гәдәр дә ән кезәл бир варлыг 
Гаранлыглара ишыг сач$н, түкән 
мез енержиси, арзу-истөји, мерам 
еә мегседијле, инадкарлығынын 
денмәзлији иле чох зирвәлөри 
фетһ едән, неје гадир олдуғуну со- 
надәк һеч езү дә дерк етмәјән Ин- 
сан...

JÜ  ГүдрпМУГАМЫ
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гарн Елдаи к м и  t ı t ı ıp
•  Сон күнләр һа- 
валарын кэскин дэ- 
јишмәси онун да кеј- 
финә хејли соған 
доғрамышды... 
Бакылыларын чохдан 

һәсрәтиндә олдуғу гар 
хејли кечикдијиндән нис- 
кинли үрәкләрә бир елә 
шадлыг кәтирмәди. Өк- 
синә, сәрт күләкләрин 
иликләри дондуран вы- 
јылтысы һамыны ев- 
ешикләринә говур, гар 
дәнәчикләринин јери вү- 
сәтлә ағ ерпәјә бүрүмә- 
синдән фејзијаб олмагда 
һәр чүр манечилик төрә- 
дәчәјини бәри башдан

билдирмәклә чох көнүл- 
ләри өзүндән инчик са- 
лырды. 0 инчик үрәк ca- 
һибләриндән бири белә 
ертәдән сојуг кирәсинә 
гајытмаг истәмәдијиндән 
өзүнү јахынлыгдакы чај- 
ханаларын биринә вурду.

Јерләр демәк олар 
ки, тутулмушду. Күч-бәла 
бир стул тапыб, күнчдәки 
столун архасында, өзүнә 
јер еләди. Габаг-гәншә- 
риндә әјләшән гоншусу- 
иун башы гәзет мүталиә- 
си илә мәшғул олдуғун- 
дан она бир елә мәһәл 
гојмады. Амма һәрдәнбир 
голундакы саатына өтәри

иәзәр салдығындан һисс 
олунурду ки, кимисә көз- 
ләјир. Бәлкә дә она елә 
кәлирди...

Јерләр демәк олар 
ки, тутулмушду. Күч-бәла 
бир стул тапыб, күнчдәки 
столун архасында езүнә 
јер еләди. Габаг-гәншә- 
риндә әјләшән гоншусу- 
нун башы гәзет мүталиә- 
си илә мәшғул олдуғун- 
дан она бир елә мәһәл 
гојмады. Амма һәрдәнбир 
голундакы саатына өтәри 
нәзәр салдығындан һисс 
олунурду ки, кимисә көз- 
ләјир. Бәлкә дә она елә 
кәлирди...

Көзүндән о да јајын- 
мады ки, бакылылара хас 
олмајан тәрздә исти күрк 
кејинмиш бу намәлум 
гоншусу бура адамларына 
о гәдәр дә охшамыр.

Сифәт чизкиләриндә 
чохдан она таныш олаи 
гәриб сәмт күләкләринин 
күчлә сезиләчәк гохусуну 
ДУЈДУ- ■■

Марағы һәр шеји үс- 
тәләди. Габаг-гәншәрин- 
дә әјләшән чәнабын ким- 
лијини өјрәнә билмәк ис- 
тәјини боға билмәди. Их- 
тијарсыз олараг көзләри- 
нә зилләниб галды көзлә- 
ри...

к о о п е р а т и в д ө  
өнәмли дәјишик-' 
ликләр јараныр. 
Дөвләтдөн көтүрү- 
лән узунмүддөтли 
ссуда вахтындан 
хејли әввәл кери

дөвләт гајгысы, дөвләт нәзарәти ол- 
мадан 6у проблемләри һәлл етмәк 
илкин мәрһәләдә гејри-мүмкүндүр. 
Торпаг беҹәрилмәк вә ондан мән- 
фәәтли сурәтдә истифадә етмәк 
үчүндүр. Торпағын бечәрилмәси 
үчүнсә бүтүн агротехники гајдалара

•чы илин 17 
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Јардымлыда 

дүнјаја көз ачан Јашар Ағајевин ата- 
сыјла бабасы Лерик дагларынын 

гојнунда бөјүјүбләр, Амма тәсадүф 
елә кәтириб ки, ата јурду оғул үчүн 
јурд ола билмәјиб. Орта мәктәби 
исә кәнч Јашар Чәлилабад рајону- 
нун Үчтәпә кәндиндә битирмәли 
олур.

1972-ҹи илдә орта мәктәби ryp- 
таран кими сәнәдләрини Азәрбајҹан 
Нефт-Кимја Институтунун механика 
факултәсинө тәгдим едир. Бүтүн 
имтаһанлары мүвәфәгијјөтлә верө- 
рәк институтун абитуријентләрин- 
дән биринә чеврилир. 'w

1980-чи илдә институту битирән 
кәнч мүгәхәссис илк әмәк фәалијјә- 
тинә Јардымлы рајонунун Техника 
бирлијиндә сырави мүһәндис кими 
башлајыр. Mbx кечмир ки, ишкүзар 
кәнчин тәшәббүскарлыгы рәһбөр- 
лијин нәзөр-диггәтини чалб едир. 
Бир мүддәт сонра Јашар Ағајев аУк- 
рајна" узумчүлүк совхозуна баш мү- 
һәндис тәјин олунур. Јенидәнгурма 
компанијасынын күләкләри Јардым- 
лыја да кедиб чатыр.

198Ө-чи илдө Јашар Ағајев кәнд 
тәсәррүфаты мәһсулларынын ис- 
теһсалы илә мәшғул олан “Боллуг" 
кооперативини јаратмагла фактики 
олараг бу саһәдө јенилик јараданла - 
рын илк өнчүлләриндан бири олур.

Дөвлөт тәрәфиндән коопера- 
тивләрин инкишафы үчүн ајрылмыш 
имтијазлы кредит вә ссудалардан 
сөмәрәли сурәтдә истифадә етмөји 
гаршысына могсад гојан јени јаран- 
мыш кооперативин сөдри 250 мин 
манат ссуда көтүрәрөк һәр шеји сы- 
фырдан башлајыр. Ики ил өрзиндө

базар игтисадијјатынын ганунауј- 
ғунлугларыны һәртәрәфли мәним- 
сәмәјә чалышыр.

Һәмјерлимизин дедикләринө 
ҝөрә, Норилскидә Азәрбајҹан диас- 
пору кифајәт гәдәр бөјүкдүр. 200 
минә гәдәр әһалиси олан бу шәһө- 
рин 20 минини азәрбајманлылар 
тәшкил едир ки, бунларын да хејли 
һиссәси коммерсија вә бизнеслә 
мәшғулдурлар. Завод вә фабрикдә 
ишләјән сырави фәһләләр 1000 
доллардан ашағы мааш алмырлар.

Бир нүансы нәзәрдән гачырма- 
маг лазымдыр ки, Норилскидә шах- 
та 45-50 дәрәҹәдән ашағы олмур. 
Бура артыг “заполјарје” сајылыр. Јә- 
ни әразидә 6 ај күндүз олмагла бә- 
рабәр, 6 ај да давамлы олараг кеҹә 
олур. Бир сәзлә, әсл мәчарасе- 
вәрләрин шәһәридир.

Јашар Ағајевин рәјинә көрә, 
һәмјерлиләримиз орада бир-бирлә- 
рилә чох меһрибан доланырлар. 
Биркә сәјләри нәтичәсиндә јарат- 

мыш олдуглары бүдчә 
вәсаитиндән һәмјерли- 
ләримиз хејир-шәрде 
бир-бирләринә әл тутмаг 
мәгсәдилә кениш исти- 
фадө едирләр. Хе\ир иш- 
дә бүдчәдән истәнилән 
мәбләғ борч шәклиндә 
верилир, бәд бир һадисә 

јзаманы исә верилән 
мәбләғин 50 фаизи тә- 
мәннасыз, гајтарылма- 
маг шәрти илә верилир.

Ичма ағсаггаларынын тәшәббү- 
сү нәтичәсиндә бу јахынларда Но- 
рилск шәһәриндө азәрбајчан ди- 
линдә мәктәб ачылмасы нәзәрдә ту- 
тулуб. Бу нәчиб ишин илк тәшәббүс- 
карларындан бири Норилск шәһә- 
ринин 2-чи полис шөбәсинин полис 
бөлмә рәиси Мәзаһир Нәсибовдур. 
18 илдир ки, Норилскидә јашајан 
полис мајорунун үрәји Вәтән һәсрә- 
тилә дөјүнмәкдәдир. Лазым кәләр- 
сә, Вәтән буна еһтијач дујарса, Мә- 
заһир Нәсиров күнү бу күн доғма 
јурдуна гајытмаға һазырдыр.

Јашар Ағајев галан дикәр һәм- 
јерлиләримиз ичәрисиндә бөјүк 
һөрмәт-иззәт, авторитет саһиблә- 
риндән Мәзаһир Нәсирову, Үзејир 
Нәсирову, һәким Һәсән кәримову, 
мүәллим Ағакүл Нәсирову, Акиф 
Ағајеви, Телман Ағајеви: Саһиб Аға- 
јеви, Октај Ағајеви, Ҝәнчи Кәнчије- 
ви, Мәммәдаға Иманову вә Һәсәна- 
ға Иманову хүсуси олараг вурғула- 
јыр.

Һәмјерлимиз бир мараглы нүан- 
сы да гејд етди ки, Норилскидө хеј- 
ли ермәниләрин дә олмасына бах- 
мајараг, азәриләрлә онлар арасын-
да һеч бир әдавәт олмур. Ики мил- 
ләт нүмајәндәләри -арасындакы мү- 
насибәтләр әввәлкитәк достлуг вә 
меһрибанчылыг чарчивәсиндә да- 
вам етмәкдәдир.

Дүшүнмәк үчүн мараглы фактор- 

АУР-

гајтарылмагла һејвандарлыг мәһ- 
суллары саһәсиндө хејли јүксәк нә- 
тичәләр әлдә олунур. Кооператив 
үзвләринин сајы 4-5 нәфәрдән 47 
нәфәрә чатдырылыр. Беш иллик 
фәалијјөти дөврүндә рајон үзрә јүк- 
сәк көстәричиләр әлдә едир.

Сонрадан һәмин кооперативин 
нәздиндә “Елсевәр" кәндли-фермер 
тәсөррүфаты јараныр.

Лакин әксәр фермер тәсәррү- 
фатларында олдуғу кими техника вә 
јаначаг чатышмазлығы учбатындан 
'Елсевар” дә тәдричән ахсамага 
башлајыр. Республиканын бүтүн ре- 
кионларында нәзөрә чарпан бу кәс- 
кин проблемлөр *Елсевәрп кәндпи 
фермер тәсөррүфатындан да јан 
кечмир.

Јашар Ағајевин фикринчө “дөв- 
ләт сөвијјәсинда јардым олмадан 
фермер тәсәрруфатларында енәм- 
ли двјишикликлөр јаратмаг мүмкүн 
дејилдир. Фермерин һәр аддымба- 
шы гаршылашдығы проблем техни- 
ки аваданлыла төчһизат, елаҹә да 
јаначагла тәминат проблемидир ки,

риајәт олунмалы, вахтлы- вахтында 
лазыми минерал күбрәләрлә тәмин 
едилмәлидир. Бунсуз мәһсулдарлы- 
ғы артырмаг гејри-мүмкүндүр. Бу- 
нун үчүнсә мүтләг дөвләт сәвијәсин- 
Д0 јардым олунмалыдыр. Фермер 
тәсәррүфатларынын инкишафы үчүн 
имтијазлы, гысамүддәтли вә узун- 
мүддәтли ссудалар верилмәлидир 
ки, илкин мәрһәләдә ортаја чыхан 
бир чох лроблемләр фермери боғ- 
масын, ишкүзар адамлары торпаг- 
дан сојутмасын. Торпаг гајғы севир. 
Истәдији гајғыны алмајан, кермәјән 
торпаг һеч вахт саһибинә сәхавәтлә 
миннәтдарлығыны билдирмир.” 

Кечән илин февралындан де- 
кабр ајынын сонларынадәк Красно- 
јарск вилајәГинин Норилск шәһә- 
риндә олан һәмјерлимиз коммерси* 
ја структурларында да бәхтини сы- 
намагдан чәкинмәјиб. Бәхти-талеји 
ишкүзарлығыны нәзәрә алараг Улу 
Танрынын мәрһәмәти сајәсинда 
үзүнә күлүб. Артыг бир нечә ком- 
мерсија мағазаларынын саһиби 
олан Јашар Ағајеө өзәл секторда

P.S. 6 бачынын бир гардашы олан Јашар 
Ағајевин Норилск шәһәриндә беш бачысы гы- 
зы, једди бачысы оғлу, 13 әмиси оғланлары 
јашајыр.

Ики оғлу вар: Елсевәр, Елвин. 12 јашлы Ел- 
севәри кәләчәкдә һәким кермәк истәјир.

Сонда ону да әлавә етмәји унутмады ки, нә 
сәнәт саһиби олур-олсун, тәки вичданлы, ана 
Вәтәнин, милләтинин гејрәтини чәкә билән 
әсл азәри оғлу олсун.

Көзәл дејимдир - азәри оғлу!
Аләмләрин Рәббиндән бизләр дә ону дилә- 

јәк ки, арзунузун чин олмасы учун өз бејүк 
мәрһәмәт вә кәрамәтини милләтимизин башы 
узәриндән әксик еләмәсин. Амин!
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•РЯНСД СЕНАТЫӀДП ПНДЙРМД "ЕРМИӀСӀӀГЫРЫМЫ"
масаласинин таныпмасы ила алнгадАР 

“Н 1УГ” XEiPiııa чамшатннин
БӘЈАНАТЫ

(Әввәли 1-ҹи сәһ.)
фма "ермәни сојгы- 

)ымыв проблеминин 
Франса сенатында та- 
нынмасыны дүнја буду- 
ғи түркләринин мәркәзи 

"Будуг^хејријјә мәмијјәти ермәни 
милләтчиләринин түрк халгларына 
гаршы гәрәзли сијасәтинин нөвбәти 
мәрһәләси, Франса сијасәтчиләри- 
нин тарихә тенденсиоз, гәрәзли 6а- 
хышлары, Франса парламентарла- 
рынын фитваја ујараг гајсымыш јара- 
лары гопармаг, ган чыхармаг мәһд- 
ләри, индики сәһв аддым атан 
Франса парламентинин түрк дунја- 
сына гаршы гејри сәмимилији, 
Франса девләтинин башга девләтин 
ишинә гарышмасы кими гијмәтлән- 
дирир, сенатын һәрәкәтини гәтијјөт- 
лә писләјир.

Танынмыш франсыз јазычысы вә 
имтимаи хадими, мүһарибәләрин вә 
фашизмин фәал әлејһдары олмуш 
Ромен Роллан өз заманында демиш- 
дир: “Һәгигәт һәр кәс үчүн бирдир вә 
ејнидир, лакин һәр халгын өзүнүн 

идеаллары адландырдығы, чохлу ја- 
ланлары олур. Дүнја аз мигдарда һә- 
гигәт вә чохлу јаланларла гидала- 
ныр". Әкәр јаланлар, франсызлар 
демишкөн, үмуми фајдалы олурлар- 
са, сүлһә, әмин-аманлыға, достлуға, 
бир сөзлә хејрә, јахшылыға хидмәт 
едирләрсә, гәбул едиләндирләр. 
Лакин бу бир һәгигәтдир ки, һәмишә 
керчәкликдән узаг олан фитнәкар 
ермәни милләтчиләри тарих боју 
фајдалы јаланлара дејил, әксинә, 
халглар арасы мүнасибәтләрә зәрәр 
кәтирән, нифаг, милли әдавәт тоху- 
му сәпән тәһлүкәли јаланлара алудә 
олмушлар вә бөјук Ермәнистан ид- 
диаларындан доған хәстә хүлјалар- 
ла, сајча һеч дә чох олмајан халгла- 
рыны силаһландырараг ону даима 
фәлакәтә сүрүкләмиш, өз шүчаәтлө- 
ри чатмаса да бөјүк дөвләтләрин са- 
теллетинә чевриләрәк, јени мүһари- 
бә оҹагларынын јаранмасына сәбәб 
олмуш, Гафгазда пејда олдуглары 
андан гафијәләрини дәјишсәләр дә 
хисләтләрини дәјишмәмиш, бураны 
ган чанағына дөндәрмәјә чалышмыш 
вә јерли халгларын бәлаларынын, 
фачиәләринин баискары олмушлар.

Сон XİX-XX әсрләрин тарихинә 
нәзәр салдыгда әсл һәгигәтләр ај- 
дынлашыр. XIX әсрин биринчи-икин- 
чи декадаларында әслиндә рус им- 
перијасы вә Азәрбајҹан ханлыглары 
арасында кетмиш, сонрадан рус- 
фарс мүһарибәси кими тарихә дүш- 
мүш мүһарибә нәтичәсиндә ермәни 
милләтчиләринин төһрики илә 1826- 
1828-ми илләрдә Ирәван ханлығы- 
нын Көјчә маһалында (индики Ермә- 
нистанын Севан көлү әтрафында) 
азәрбајҹандилли аборикен гарапа- 
паглыларын бир һиссәси гырыл- 
мыш, галан һиссәси Шимали Түрки- 
јәјә, Гарс вилајәтинә депортасија 
едилмишдир.

Әслиндә I . Пјотр заманындан 
башламыш, рус империјасынын гон- 
шуларына, хүсусилә Османлы Түрки- 
јесинә, Гафгаза вә дикәр турксојлу 
халглара гаршы дүшмән сијасәтинин 
давамы кими вә Гафгазда өз мовге- 
ләрини мөһкәмләтмәк, Түркијәја 
гаршы експансија һәрәкөтләрини 
һәјата кечирмәк планына ујғун ола- 
раг, индики Азәрбајчанын вә Күрчүс- 
танын әразисиндә јерли халглар сы- 
хышдырылараг, Ирандан көчүрүлән 
ермәниләрлә мәс- 
кунлашдырылма 
апарылмышдыр.
Бунунла да Русија 
өз кәләчәк һәрб 
сијасәтинин тәмә- 
лини гоја билмиш,
Гафгазда “тәМиз- 
ләмә” ишинә 
әлалтылары ермә- 
ни милләтчилә- 
риндән истифадә 
етмәклә башла- 
мышдыр.

XIX әсрин сон- 
ларында ермәни 
дашнакларынын 
өз һавадарлары- 
нын көмәји илә 
азәри түркләринә 
вә дикәр түркдил- 
ли халглара гаршы 
төрәтдикләри ағыр чинајәтләр, күт- 
ләви гырғынлар, динч әһалијә тут- 
дуглары диванлар мә’лумдур. XIX 
әсрин сонларында Туркијә әрази- 
сйндэ, хүсусилә дә Шәрги Түркијә- 
дә, 1905-чи, 1917-1923-чү вә сонра- 
кы илләрдә исә тарихи Азәрбајҹан 
торпагларында азәрбајчанлылара, 
күрдләрә, дикәр јерли халглара гар- 
шы ермәни дашнаклары күтләви 
гырғын аксијалары төрәтмиш, ганлы 
фачиәләрин төрәдилмәсиндә һава- 
дарларындан јарарланмышлар. Белә 
гырғынлар әввәлчә рус шовинизми- 
нин, сонралар исә рус болшевизми- 
нин бирбаша көмәји илә дашнакла- 
рын гәсб етдикләри бүтүн Азәрбај- 
ҹан бөлҝәләриндә, о ҹүмләдән Бакы 
шәһәриндә терәдилмишдир.

XX әсрдә бәднам ермәни тер- 
рорчу тәшкилаты “Асаланын” үзвлә- 
ри ајры-ајры дөвләтләрдә түрк сә- 
фирликләринә, нумајәндәликләринә 
гаршы чохсајлы ганлы террор актла- 
ры, түрк дипломатларына гаршы 
вәһшиликләр төрәтмәкдән чәкинмә- 
мишләр.

Тәкҹе XX әсрин орталарында јүз 
минләрлә азәрбајҹанлы вә күрд, 
рус-ермәни һәрб машынынын тә- 
мизләмәсинә мә'руз галараг өз доғ- 
ма тарихи торпаглары Ирәван, Зән- 
кәзур, Көјчә вә дикәр маһалларын- 
дан (индики Ермәнистанын әразиси) 
Азәрбајчана депортасија олунмуш- 
лар.

XX әсрин сонларында кечмиш 
ССРИ рәһбәрлији тәрәфиндән дәс- 
тәкләнән ермәни милләтчиләринин

иштаһлары артмыш, артыг Азәрбај- 
ҹан Республикасынын Дағлыг Гара- 
бағ Мухтар Вилајәтинин Азәрбајҹан- 
дан гопарылмасы вә Ермәнистана 
илһаг олунмасы кими гәсбкар нијјәт- 
лә Дағлыг Гарабағ проблеми ујду- 
рулмушдур. Гәрәзли ермәни сијасә- 
тинин һәјата кечирилмәсинин бу 
етапында 1988-ҹи илдә ССРИ-нин 
Ермәнистан Республикасында јаша- 
јан јүзләрлө азәрбајҹанлынын, күр- 
дүн - ушағын, гадынын, әлилин, го-

ҹанын, кишинин гәддарҹасына мәһ- 
ви, јүз минләрлә инсанын әз јурдла- 
рындан дидәркин дүшмәси вә јенә 
дә Азәрбајҹана пәнаһ кәтирмәси илә 
башламышдыр. Инсан ганына суса- 
мыш ермәни милләтчиләри бунлар- 
ла да кифајәтләнмәмишләр. Нөвбә- 
ти дәфә хариҹи һавадарларынын 
мадди вә һәрби јардымы сајәсиндә, 
Ермәнистанда вә Азәрбајҹанын Дағ- 
лыг Гарабағ Мухтар Вилајәтиндәки 
(ДГМВ) совет һәрби һиссәләринин 
бирбаша иштиракы илә Азәрбајҹан 
Республикасынын Дағлыг Гарабағ 
рекионуну, Лачын, Губадлы, Зәнки- 
лан, Чәбрајыл, Фүзули, Ағдам, Кәл- 
бәҹәр рајонларыны вә дикәр јаша- 
јыш мәнтәгәләрини ишғал етмиш, 
ишғал етдикләри әразиләрдә аман- 
сыз гырғынлар вә дағынтылар тө- 
рәтмишләр. Дағлыг Гарабағын Хоҹа- 
лы рајону илә рус-ермәни һәрби 
експедисијасы тәрәфиндән тамами- 
лә јандырылмыш, әһалисинин чох 
бөјүк һиссәси гәддарҹасына мәһв 
едилмишдир.

Бүтүн дүнја иҹтимаијјәтинә 
мә’лумдур ки, Азәрбајчанын јухары- 
да көстәрилән белкәләри бу күн дә 
ермәни ишғалы алтындадыр, ермә- 
ни тәрәфи һәмин бөлкәләрдә јуз 
минләрлә еви, тикилини дағытмыш, 
вар-дөвләти гарәт етмиш, чохсајлы 
мәсҹидләр, мәктәбләр јерлә-јексан 
едилмиш, јашајыш мәнтәгәләри ви- 
ран гојулмушдур. Һал-Һазырда Азәр- 
бајҹан Республикасында 1 милјона :! 
јахын гачгын ағыр шәраитдә јашама- | 
ғамәҹбурдур.

Бәс динҹ ермани әһалиси неҹә, 
сијасәтчиләринин јеритдикләри бу 
е’лан олунмамыш, биртәрәфли апа- 
рылан мүһарибәдән нәләр газан- 
мышдыр? Бизҹә, һеч нә. Ермәниста- 
нын вө Азәрбајҹанын азәрбајҹанлы, 
күрд әһалиси депортасијаја мә'руз 
галдыгдан сонра ермәни тәрәфи өн- 
ҹә ишләк, әмәкчи гүввәни итирмиш- 
дир, Бакыда вә Азәрбајҹанын дикәр 
јашајыш мәнтәгәләриндә мәскун- 
лашмыш ермәни мәншәли әһалинин 

бир гисми азәрбајчан- 
лылара гаршы төрә- 
дилмиш вәһшиликләру- 
дән вә мүнасибәтлә- 
рин позулмасындан 
сонра өз мүлкләрини, 
әмлакларыны сатараг 
Русијаја вә дикәр хари- 
ҹи өлкәләрә көчмүш- 
дүр, бир гисми исә Ер- 
мәнистана вә ја Дағлыг 
Гарабаға көчмәкдәнсә, 
Бакыда јашамаға үс- 
түнлүк верир вә бурада 
јашајыр.

Бүтүн бу садаланан 
һәгигәтләри сизин 
диггәтинизә чатдыр- 
магла сизләри тәкҹә 
ермәни милләтчиләри- 
нин түрк халгына, 
Азәрбајҹан халгына 
гаршы төрәтдикләри 

ҹинајәтләр һаггында мә'луматлан- 
дырмаг фикриндә дејилик. Сөзсүз 
ки, сиз Авропа Шурасынын, АТӘТ-ин 
мөЧәбәр нүмајәндәликләринин һе- 
сабатларындан бүтүн бунлар барәдә 
даһа мүфәссәл танышсыныз, аидиј- 
јәти узрә бурада көстәрилмәјән әла- 
вә мә’луматлара да маликсиниз.

Бизим, будуғи түркләринин ИСЬ 

тәји илк нөвбәдә сизин һадисәләрә 
биртәрәфли дејил, һәртәрәфли ја- 

I  нашмағынызы, керчәкликләри објек- 
тив, гәрәзсиз гијмәтләндирмәјини- 
зи. Азәрбајҹанын ермәниләр тәрә- 

| финдән ишғал олунмуш әразиләри- 
! нин азад олунмасы илә бағлы вә 
умумијјәтлә, букүнкү күнүн Азәрбај- 
ҹан-Ермәнистан мүнасибәтләринин 
реаллыгларынын парламент јығын- 
ҹагларында мүзакирәсини вә тор- 
пагларымызын азад олунмасында 
дөвләтинизин Азәрбајҹан дөвләтинә 
көмәклијини хаһиш етмәкдир, узаг, 
һәм дә өзүнә аид олмајан, башгасы- 
на аид тарихи өзүнәмәхсус тәрздә 
биртәрәфли сәһифөләмемәји төвси- 
јә етмәкдир, - һәмин тарих исә уј- 
дурма нағылы сизин гаршынызда 
проблем кими галдыран кәсләрә јах- 
шы мә’лумдур, онлары нараһат едән 
түрк халгынын бөјүклүјүдур, јенил- 
мәзлијидир. Һәр бир халгын, девлә- 
тин тарихиндә урәкачан, башуҹал- 
дыҹы сәһифәләрлә јанашы, гара, лә- 
кәли мәгамлар да истисна дејил. Та- 
рихин мүхтәлиф дөврләриндә фран- 
сыз мәдәнијјәтинин шедеврләри, 
мүтәрәгги инҹиләри бүтүн дүнјаја ја- 
јылмышдыр, лакин тарихдә франсыз

халгынын саләфлдри сајылан франк- 
ларын ваһид франсыз миллөтини 
әмәла ^әтирмәк учүн индики Франса 
әразисиндә тарихән јашамыш бур- 
гундлара, тасконлара, нормандлара 
гаршы гырғынлары да Франсанын 
Бөјүк Британијадан сонра икинҹи 
мүстәмләкәчи (колонија) дөвләт ол- 
масы да мә’лумдур, Наполеон орду- 
сунун дикәр халглара гаршы төрәт- 
дији истилалар да данылмаздыр.

Тарихин мүәјјән дәврләриндә 
франсыз гошунларыны Әлҹәзаирдә 
әлчәзаир халгына, һәмчинин Африка 
гитәсинин Мадагаскар, Конго, Гви- 
неја вә саир африкан халгларына 
гаршы кеносид сијасәти јүрүтмүш, 
күтләви гырғынлар актлары төрәт* 
мишләр.

Лакин Франса парламентарла- 
рыны, сијасәтчиләрини һәмин мәсә- 
ләләр индијәҹән дүшүндүрмәмиш- 
дир. Франса девләти, Франса пар- 
ламенти исә нәинки әз сәләфләри- 
нин кеносид сијасәтини таныма- 
мыш, һәпа һеч бир франсыз девләт 
башчысы Әлҹәзаир, Мадагаскар вә 
дикәр франсызлар тәрәфиндән ди- 
ван тутүлмүш халглардан адичә үзр 
белө истәмәмишләр.

“Будуг” хејријјә чәмијјәги тәләб 
едир ки, Франса парлам ентиндә, нә- 
һајәт, кечмиш мустәмләкәчи фран- 
сыз дөвләтләринин истилалары ке- 
ниш арашдырылсын, Әлҹәзаир вә 
дикәр әрәб халгларына гаршы төрә- 
дилмиш күтләви гырғынлара керә 
Франса дөвләти һәмин халглардан 
рәсмән үзр истәсин вә вурулан зи- 
јанларын компенсасија мәсләсинә 
бахылсын; Мадагаскарда аборикен 
әһалинин јер үзүндән силинмәси илә 
нәтичәләнән Франса кеносид сија- 
сәти танынсын вә Франса дөвләти 
сивил бәшәр аләминдән үзр истә- 
син, гондарма “ермәни сојгырымы- 
нын” Франса сенатында танынмасы 
јанлыш, әдаләтсиз сәһв кими е’ти- 
раф едилсин, сенатын һәмин гәрары 
әдаләтсиз олдуғу үчун ләғв едилсин 
вә бу сәһвә көрә бүтүн турк дүнја- 
сындан, илк әввәл Түркијә вә Азәр- 
бајҹан дөвләтләриндән рәсмән узр 
истәнилсин;

- Франса дәвләти гәрәзли, ер- 
мәнипәрәст сијасәт јурүтдүјү үчун 
АТӘТ-ин Минск групунун һәмсәдри 
ола билмәз вә бу сәбәбдән һәмин 
мисдијаны ез үзәриндән көтүрсүн;

- парламентдә Франсыз дөвлә- 
тинин експансионист сијасәт јүрүт- 
мәјәҹәјинә тә’минат верән гәрар гә- 
бул едилсин.

Франса парламентиндә бу "Бу- 
дуг” хејријјә ҹәмијјәтинин бәјанаты 1 
дунја будуғи түркләринин ирадәсини 
ифадә едән бир сәнәд кими Франса 
парламентиндә сәсләндирилсин, 
мүнасибәт билдирилсин вә тәләблә- 
римиз јеринә јетирилсин.

РафигАбдуллајев, 
Дүнја будуғн түркләринин 

мәркәзи *Будуг* хејријјә 
ҹәмијјәтиннн президенти
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РагиФ Назимоглу

АҒАБАМНЫН "AFAJAHA' ҺӘРӘКӘТЛӘРИ
Бу күнлврдө өзүмчүн мү- 

һүм бир "өврика” ичад етдим. 
Bd бу көзләнилмәз тапынты- 
дан елд севиндим ки, елә бил 
төзәдән кәлмишдим дүнјаја. 
Јубанмадан гәрара алдым ки, 
бу чох чидди тапынты олдуғу 
илә јанашы, дунјәви әһәмијјәт 
кәсб етдијиндән буну һәмкар- 
ларымла бөлүшмәлијәм ки, 
"севинчимә" шәрик ола бил- 
синләр.

Һеч демә, КИВ һапында 
ганунун 8-чи маддәси (“Күтлә* 
ви информасија васитәләри- 
нин мә'лумат алмаг һүгугу") 
сон заманлар кәскин дефор- 
масијаја уғрадығындан өз һү- 
гуги гүввәсини итирибмиш. Вә 
бунунла әлагәдар һәтта бә'зи 
“һөрмәтли чәнаблар”, елми 
диссертасија ишини дә бу 
мөвзуја һәср едибмишләр. 
Бизләр дә фил гулағында ја- 
тыб галдығымыздан белә-белә 
мүһүм ишләрдән хәбәрсиз 
олараг галмышыг.

Әкәр сөзләримә зәррә гә- 
дәр шүбһә едирсинизсә, бују- 
руб Абшерон рајон ИҺ-нин Са- 
рај гәсәбәси үзрә ичра нүма- 
јәндәси Ағабаба Ахундова мү- 
рачиәт едә биләрсиниз.

Һәрчәнди ки, Аға бабамыз 
һеч бир медиа нүмајәндәси та- 
нымыр вә танымаг да истәмир 
(истәр игтидарјөнлү, истәрсә 
дә мүхалифәтјөнлү), амма бу 
јенилији сизләрә билдирмәк- 
дән ваз кечмәз. Чүнки мәнә дә 
бу јахынларда “еврика"мы

имад етмәкдә о көмәклик едиб. 
Мәһз бу “һөрмәтли чөнабын” 
јери-көјү ләрзөјә кәтирен нә- 
рәсиндән сонра мәнә ајдын 
олду ки, 8-ми маддә јазылар- 
кән Ағабаба Ахундовун шәхси 
рә*ји нәзәрә алынмамыш, елә 
бу сәбәбдән дә мәтбу орган- 
лар, еләмә дә информатик 
акентликләр кәскин сурәтдә 
“авторитетдән" дүшмүшләр.

Имра нүмајәндәсинин та- 
мамламагда олан елми дис- 
сертасијасынын әһатә даирә- 
си дә елә бу мевзудан кәнара 
чыхмыр.

Амма һөрмәтли Аға баба- 
мыз тәбиәт е’тибары илә ол- 
дугма тәвазөкар бир инсан ол- 
дуғундан бу јени мөвзунун һәм 
елми рәһбәри, һәм дә мүәлли- 
финин мәһз Абшерон РИҺ-нин 
башчысы Мирзәбәј Новрузов 
олдуғуну вурғуламағы да унут- 
мады.

Дәгиглик наминә бир даһа 
һәмкарларыма хатырлатмаг 
истәјирәм ки, Ағабаба Ахундо- 
вун тамамламагда олдуғу дис- 
сертасијасынын ады “Мән һеч 
бир журналист-зад гәбул ет- 
мирәм, һеч бир информасија 
да вермирәм: буну мәнә рајон 
ИҺ-нин башчыср тапшы- 
рыб”дыр;

Елми ишин мевзусу исә 
“Давај, чыхын отагдан! Кедин 
03 ишинизлә мәшғул 
олун!"дур.

Башлығын сечим тәрзи диг- 
гәтимизи чәлб етдијиндән мүәл-

лифлә јахындан таныш олмаг ис- 
тәјиндә булундуг. Тәәссүфләр ол- 
сун ки, Абшерон рајон ИҺ-нин 
баш реферанты Меһди Ләтифов 
бизим бүтүн "планларымызы алт- 
үстетди".

Ағабаба Ахундов чәнаблары- 
на үнванладығымыз ирадлары 
сәмими гәбул едән баш рефе- 
рант “јени елми ишин” мүәллиф- 
лији илә ИҺ-нин башчысы Мирзә- 
бәј Моврузов арасында һеч бир 
мәнтиги әлагә олмадығыны бил- 
дирәрәк, бизи олдугҹа “мәјус ет- 
див.

Амма Абшерон РИҺ-нин һу- 
манитар мәсәләләр үзрә шө'бә- 
нин ишчиси Халид Кәримов сөн- 
мәкдә олан гығылмымлары јени- 
дән алышдырмагла (“Мән девләт 
гәзетләриндән гејри һеч бир гә- 
зет нә танымырам, нә дә танымаг 
истәмирәм”) мүбаһисәли “елми 
ишин" мүәллифлијинә ән реал 
намизәд олмагла јанашы, онун 
илк соавторларындан бири олду- 
ғуну бариз шәкилдә нүмајиш 
еләтдирди.

Һәмин андан белә гәнаәтә 
кәлдим ки, КИВ һапында ганунун 
8-чи маддәси елә биз автогәзаја 
дүшән күндән кәскин деформа- 
сијалара мәруз галмышдыр ки, 
әзик-үзүк олмуш машыным кими 
дүзәлмәси гејри-мүмкүндүр.

Вурасы ајдын. Јә’ни бәлли 
олду ки, Абшерон рајон РИҺ-нин 
һуманитар мәсәләләр үзрә шөбә- 
нин әмәкдашы Халид Кәримов- 
дан һәр һансы бир информасија 
алмаг үчүн мүгләг ја "Азәрбајман" 
гәзетиндә, ја да “Халг" гәзетиндә

јазыб-јарадасан. Дикәр медиа нү- 
мајәнддликләри үчүн информатик 
мәнбә "гапалы" олараг галмагда- 
дыр. Сарај гәсәбәси үзрә иҹра 
нумајәндаси Ағабаба Ахундовун 
“радикал бахышлары" даһа сәрт, 
тәләбләри исә даһа конкретдир: 
"Отағы тәрк етмәк, кедиб ез иши- 
мизлә мәшғул олмаг!".

Тәләбин (вә ја "јени елми 
ишин" әсас мевзусу) биринми 
һиссәси лакониклији илә сечил- 
дији гәдәр мә'на ајдынлығы илә 
дә бир о гәдәр көнүлләри охша- 
јыр. Амма икинми һиссәсиндә ла- 
кониклик ез кумүнү итирмәсә дә 
мә’на ајдынлығы мәһәтдән хејли 
гаранлыг сәһифәләр галдығын- 
дан фикир чашгынлығы бизи үз- 
мәкдәдир: Керәсән, бизләр нечә 
мешғул олмалыјыг ез ишимизлә?

Бәлкә Аға бабамыз бир бала- 
ча инсафа кәлиб бу сәпкидә һәм- 
кар јолдашларымдан биринә ке- 
ниш ачыгламалар верә?! Бизләр 
дә конкрет олараг нә ишлә вә не- 
чә мәшғул олмағымыздан һали 
олардыг.

P.S. Әдалат наминә ону 
да гејд етмәк истәодик ки. 
јарым саатлыг дискусси)адан
сонра Халид Кә р и м о в  дихәо 
мәтбу ооганларла да алагә 
јаоатмағын мумкунлу[үну
дәрк етдм, Даһа допгссу. се- 
зун гудрәти гаршысында әк- 
cəp кресло саһибләринин
амизлијини етираФ етмәк зо- 
рунда булунмагдан гејри ча- 
рәси галмады.

ЈАХШЫ ДӨЈУШЧУ ОЛМАГЛА 
ЈАНАШЫ, 0  ҺӘМ ÜD ЭН ЈАХШЫ 
ЖУРИАЛИСТ, ПУБПИСИСТ ВӘ ШАПРППР
Г

әләм достумуз Асиф Талыбоғлу емрү- 
нүн 47-чи баһарыны архада гојуб, ад- 
дымлады јени бир ераја, W  әсрә. Бу 

47 ил нечә кәлди, нечә кечди һеч өзү дә 
билмәди. Амма ону билирик ки, емрүнүн 
кечән једди или даһа јаддагалан олду. Со- 
југ сәнкәрләрдә, ганлы дејүшләрдә кечди. 
Тәчрүбәли забит, баталјон командири А.Та- 
лыбоғлу бу кун дә дејүшә кетмәјә һазыр- 
дыр. 0, бу күн дә өзүнү Вәтәнин әскәри һе- 
саб едир. Өзүнүн дедији кими, атамын мә- 
зары, доғма Губадлым нә гәдәр ки, јағы 
дүшмән тапдағы алтындадыр, мән һеч вахт 
раһат ола билмәрәм. Мән һеч вахт башыма 
папаг гоја билмәрәм. Мәним папағым Гу- 
бадлыда галыб. Мән о заман башыма папаг 
гојачағам ки, ишғал алтында олан доғма 
Гарабағымызы азад едәк.

1 Бу күн дә бәдәниндә гәлпә јарасы вар 
Асиф муәллимин. Өзүнүн дедији кими мәни 
гәлпә, дүшмәнин атдығы күллә јаралары 
јох, ән чох торпаг, ел-оба иткиси ағрыдыр. 
Бу күн Азәрбајчанда азәрбајҹанлы олмама- 
ғымыз, ваһид бирлијимизин олмамағы, 
мыртдан партијалара, бирликләрә бөлүнә- 
белүнә хырдаланмағымыз, даһа да чылыз- 
лашмағымыз, бири-биримизә әл тутмаг, 
олан тикәмизи јары белмәк әвәзинә, күмлү 
күчсүзү әзмәк сијасәтимиз ағрыдыр мәни. 
Өзүмүзә гаршы һијләкәрлијимиз, мәкирли- 
јимиз, тәмизләримизи дә ез чиркаб келүнә 
салыб чиркләндирмәјимиз, күнаһсызы кү- 
наһлы етмәјимиз, күнаһы оланлара, һаг- 
сызлара, Аллаһыны, динин танымајанлара,

әсла белә 
дилинә hep- 
мәт етмәјән- 
ләрә баш әј- 
мәјимиз ағ- 
рыдыр мә- 
ни.

Бу күн 
А.Талыбоғлу 
бир забит 
кими, бир 
к о м а н д и р  
кими кәнч- 
л ә р и ми з и

бирлијә, Гарабағын азадлығы уғрунда си- 
лаһ көтүрүб дејүшә кетмәјә чағырыр. Биз 
анчаг Вәтәнгаршысында ез күнаһларымы- 
зы ганымызла, торпагларымызы азад ет- 
мәклә јуја биләрик, дејир. Өзүнун дедији 
кими әкәр торпағымыз динч јолла алын- 
мазса, журналист һәмкарларымы башыма 
јығачағам, бир әлимиздә силаһ, бириндә 
дә гәләм тутачағыг. Һәтта атамдан мәнә 
мирас галан сазымы да чијнимдән асыб са- 
ваша чыхачағам. Ермәни кепәкләринин һү- 
нәри вар синәси сөзлә долу олан, кезләри 
шир кими гызмыш түрк асланларынын га- 
бағында дуруш кәтирә билсин. Онлары ју- 
васына гәдәр говачағыг. Вә дүнја ичтимаиј- 
јәтинә ермәниләрин кимлијини вә түркун 
бир даһа түрк олдуғуну сүбут едәчәјик. Түрк 
әскәри һәм јахшы силаһ тутмағы бачарды- 
ғы кими, саз көтүрүб чалмағы, охумағы да 
бачарыр. Һәр бир түрк оғлунун илк кәлмәси

енчә Вәтәндир...
А.Талыбоғлу олдугча сәбирлидир, ол- 

дугма тәмкинлидир. Ушагдан тутмуш бөјүјә 
гәдәр һамыны динләмәји, ешитмәји хошла- 
јыр. Данышанын сезүнү јарымчыг кәсән- 
ләрлә барышмајыр. Сөз кәсмәји шәхсијјәтә 
һермәтсизлик кими гәбул едир Асиф мүәл- 
лим.

Асиф мүәллимин һәм дә ширин дили 
вар. Данышанда санки адам иштаһа кәлир. 
0, һәм дә јахшы шаирдир. Јаздығы бир не- 
чә ше'рләрини әзүнүн дилиндән ешитми- 
шәм. Елә ше'рләри дә езү кими шириндир, 
езү кими санбаллы вә тутарлыдыр. А.Талы- 
боғлунун "Бир јол кедир Мәрзилидән Ағда- 
ма" ше'рини динләјәндә санки кезләримиз 
енүндән тәкчә алим, мәрһум Худу Мәммә- 
довун Мәрзили кәнди јох, бүтәвлүкдә Ағ- 
дам, Гарабағ кәлиб кечир. 0  дағлар, о јол- 
лар сызладыр, кејүм-кејүм ичимиздән кеј- 
нәдир бизи! Бир сөзлә, АЈалыбоғлунун 
үрәк тешнәси кенишдир, бөјүкдүр, сезлә 
долудур. Нә гәдәр хәрчләсә дә, нә гәдәр 
јазса да, она-буна пај версә дә, о сезләр 
түкәнән дејил. Әксинә, о сезләрини хәрчлә- 
дикмә үрәји чошур, гајнајыр вә гајнаја-гај- 
наја да јени сезләр әмәлә кәтирир, јени 
сезләрлә чилаланмыш јени фикирләр, об- 
разлар јарадыр Асиф мүәллим. Илаһинин 
она вердији бу истедад, бу бәхшејиш санки 
доғулуб-әрсәјә кәлдији Губадлы дағлары- 
нын аб-һавасы кими шәффаф вә тәмиздир.

Һал-Һазырда “Өдаләт" гәзетинин баш 
редакторунун муавини ишләјир Асиф мүәл- 
лим. Јаздығымыз һәр бир мәгалә, анчаг 
онун редактәси илә ишыг үзү керүр. Ве бу 
саһәдә о һамыја кемәк едир, әлиндән кәлә- 
ни әсиркәмир. Биз дә Асиф Талыбоғлуну 
доғулдуғу күн мүнасибәтилә тәбрик еди- 
рик. Она Гарабағ дардиндән бирдафәлик 
гуртармағы арзулајырыг.

Гәләндәр ХАЧЫНЧАЈЛЫ

АЛЛАҺ В Е Р Ҝ И СИ , 
ЈО Х С А  М И Ф Ә  

Б Ә Н ЗӘ Р  ҺӘГИГӘТ?
Јер күрәсиии 

јарадан Аллаһ- 
тәала өз фәгир 
бәидәләринә кө- 
мәк өтмәк үчүи 
оиларыи арасыи- 
даи өзүиә даһа 
ј а х ы и л а р ы и ы  
сөчди вә оилара 
гејри-ади габи- 
лијјәт бәхш етди 

ки, фәгир, јазыг 

бәидәләр оила- 
рыи кәрамәтииә 
ииаисыи, дармә- 

гамларыида ои- 
лара пәиаһ апарсыилар. һәмии бәидәләр дә 

өз иөвбәләриидә оилара пәиаһ кәтирәиләрии 

үмид, ииам јерииә чеврилмәкләријлә бәидә- 
ләрә көмәк өтсииләр. һаггыида сөһбәт ачача* 
ғым Сөвда Гурбаиова да мәһз беләләриидәи- 
дир.

Иса пејгәмбәрин pvhv 
мәним јаныма кәлмишдир

7 јашымда икән телевизорда Иса пејғәмбәрин 
киносуна бахырдым. Онун чармыха чәкилдијини ке- 
рәндә мән өзүмдән ихтфрсыз ағладым. Бир гәдәр 
сонра руһи хәстә олдум. 12 јашымда кор бағырса- 
ғымдан операсија олундум вә дөрд саат клиники 
өлүм кечирдим. Һәмин вахт јуху көрүрдүм. Јухуда 
гүрбан олдугларымы көрдүм, онларла сеһбәт етдим. 

Өзүм һеч заман веркијә инанмамышам. Елә бу үздән 
дә дәфәләрлә хәстә олмушам. Мүхтәлиф хәстәхана- 

ларда, мүхтәлиф хәстәликләрдән мүаличә алырдым. 

Бир кемә јухуда икән һисс етдим ки, кимсә сачымы 

тумарлајыр (о заман 23 јашым вар иди вә тазә аилә 

гурмушдум). Сачымы тумарлајанын јолдашым олду- 

ғуну зәнн едиб, јухудан ајылдым. Фәгәт башымын үс- 

түндә отуруб сачларымы тумарлајан јолдашым дејил, 

Иса пејғәмбәрин руһу иди. Ҝүчлу горху кечирдиб ба- 
јылдым. Бир гәдәр сонра исә онун сағ голуму овха- 

ладығыны һисс етдим.
Сонралар 3 кечә ону кордүм вә мәнә билдирди 

ки, сәнә верки верәмәм.

Мәнә веоилән м у г ә д д ә с  

китабы гапыма ҝ ә т и р д и л ә р

Јухуларым давам едирди. Бир кечә јухуда мәнә 

китаб вердиләр. Лакин ојаныб көрдүм ки, һеч бир ки- 
таб јохдур. Бир гәдәр кечмиш һардаса саат 5-6 олар- 
ды, тәхминән сүбһ намазы вахты гапым дејүлдү. Га- 
пыны ачаркән бир гара чаршаблы гадыны әлиндә 
гырмызы бүкүлү бир китабла көрдүм. Вә мәнә бил- 
дирди ки, бу сәнин китабындыр. Лакин бу о демәк 
дејил ки, мән тәкмә бахымылыг едирәм. Јох. Мән һәм 

дә инсанлара шәфа да верирәм. Белә ки, гарамијәр, 
мә’дә, шишләр, ед, бојрәк, кез, хәрчәнк хәстәликлә- 
рини мүаличә едирәм. Өвладсызлара өвлад, јенијет- 

мәләрә бојларынын узанмасында, бәхти бағлананла- 
ра бәхтләринин ачылмасында ез көмәјими әсиркә- 

мирәм. Бир созлә, әкәр Аллаһ-тәала мәнә бу гүввә- 
ни бәхш едибсә, мен дә ону сон дамласына гәдәр 
фәгир инсанлара һәср етмәлијәм вә едирәм дә. Ал- 
лаһын фәгир бәндәләринә кемәк етмәји езләринә 
борм биләнлөрө итаәт етмәк, онлары горумаг бизим 
дә мүгәддәс борчумуздур.

JSS Фәргаиә Елиур, 
Арзу Әләскәрова
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A C I Ш И Ӏ Ш д Ш К О Ш В А Ш Ј Л Ф

РагнФ НАЗИМОГПУ

ӀЕНИ ЗСРИН “ИСТЕДАД” САҺИБЛӘРИ
Истедад ҝвзөл неметдир Илаһинин 

бөндөсинө бехш етдији. Фөгөт бу 
кеәөл немети дадмаг һер бөндеје 
гисмет олмур. Сечилмишлерден олмаг ке- 

рек ки, Ҹенаби-Әгдесин бу лезиз теамыны 
һезми-рабеден кечириб нуш едөсен Ила- 
һијјөтин үлви мегамына чатмаг сәадәтини. 
Өз дердинле, көнлүнле дујмаг, дујдугча да 
бејүк бир изтираб вө төлаш ичөрисиндө, 
һәјөчандан титрек бармагларынын сон уч 
нөгтелеринде чәмләшән синирлеринин 
сон теллеринедек нече титредијини көр- 
мек... Ҝөрдүкче де горхмаг... Горхдугча 
горхудан тир-тир есмек, гыздырма ичре 
алышыб јанан хөстөнин менасыз сајыгла- 
маларындан һеч дә фәргләнмәјән һалын- 
ла сон генаете келмек ки, бу зеһер долу 
бадени сенә рөјаларында дамла-дамла, 
гөтре-гетрө ичириблер. Ичириблер ки, 
сен о зеһер дамлаларыны мүшке, енбере 
чевириб әтрафа хош раһиједар етир сача- 
сан, инче зевглери ревнеглендире биле- 
сен. Гемли кенүллере, дердли-ситемли 
синәләрә шефаверичи мелһем оласан. 
Ичирибләр ки, сен о зәһәр дамлаларыны 
еләчә гетрә-гетре һопдурасан чансыз ка- 
ғыз парчасы үзеринде чанланан сәтирлә- 
рин, мисраларын ҹанына, ганына. Ве о 
мисраларын, сәтирлерин езлери зеһер 
тулуғуна денүб, еләчә зәһәрләјә чохлары- 
нын чаныны, ганыны. Ш икәст едә, шил-күт 
едә, әзә, дамғалаја, јарымҹан едә! Ата 
зинданлара, елдүре! Өлдүрә-елдүре ди- 
рилде. Әбәдијјәтин сон Нурунун гығыл- 
чымларына говуша билмек сәадәтинә не- 
сиб олмагчүн...

Тебиет не кезел, не фүсункар јараныб 
јаранышындан! Диггет кәсилин, бир нәзәр 
салын, башларынызы галдырыб бојланын 
етрафа! Нә кердүнүз, нәје вурулдунуз, еј 
чанлы кәсләр, ...филанкесләр?

Ону мен де кермүшәм вә сизләри те- 
ләсирәм габагламаға. Һармонија, һәма- 
һенклик, рәнкарәнклик, палитра, чалар... 
Бу низамы, бу дүзүмү позур инадкарҹасы- 
н а  и н с а н ... илк  /араны ш ы ндан х и сл ети н д ө  

нанкорлуг, хејанет олан, ағлы топуғунда ј 
олан кезел һәвваСынын дүијүнчесијлә оту- 
рүб-дүран вә сонракы бүтүн һәјатында бу- ј 
нун ағры-ачыларыны, изтирабларыны че- I 
кен Адәм бабамыз келечәк несилләрә иб- 
рәт дәрси  олмады. Инсан ве Тәбиет ара- 
сындакы контракт вә тезадлар кетдикче

даһа деринлешди, даһа глобал шекил ал- 
ды...

Әзәлдә Сезүн јаранышыны унудан ин- 
сан гурутду кеклерини. Хислетинде даһа 
чох мүтилик ве келелик олан сез саһиби 
езүне гаршы үсјанкар ве барышмаз олду. 
Јаранышындан чох кезел, камил, дикер 
варлыглардан чох-чох үстүн олдуғу һалда 
текеббүр вә гүрресинден пилле-пилле ен- 
ди ашағы минилликлер боју. Бир вахтлар 
һејванлары еглинин, зекасынын гүдретине 
табе едән икиајаглы варлыглар әзләри 
һејван кими идаре олунмаға мејл кестер- 
дилер. Вә бу мејллилик кетдикче адәтә 
чеврилди...

Ағач бар верәндә башыны ашағы ejep. 
Барлар ирилешдикче, ете-гана долдугча 
ағач санки утандығындан башыны бир аз 
да е|ир ашағы. Хечалетленирмиш кими 
кимсәнин үзүне дикелиб баха билмир. Ам- 
ма мејвәләри јетишдикҹә көзәлләшир, 
ширин шәкер, турштәһәр, дадлы-леззәт- 
ли, јемели олур. Јанындан етүб кечмек ол- 
мур. Ији-гохусу, етри, леззәтли тамынын 
спесифик аромасы чекүр бурнуна. Еле че- 
күр .ки, һеч бир аддым да ата билмирсен, 
мүтләг дериб јемәк арзусу кечир кенлүн- 
ден.

Бәс Адәм оғлу инсанын адам баласы 
неҹә апарыр езүнү аноложи һалларда? 
Доғрусу, һачанданды ки, јухуму әршә чә- 
кән бу мүәммалы суала чаваб тапмаг үми- 
дијле чох әлләшдим, чох чапаладымса да 
кенүл ачан, үрәк охшајан бир гәнаетә кәле 
билмәдим...

Бәндәнизин нәләр чәкдијини Ҹәнаби- 
Әгдәсдән гејри чох аз кимсәләр биле би- 
ләр ки, о сечилмиш кимсәләр дә сечил- 
миш олдуглары үчүн кимсәјә ашикар бәјан 
етмәзләр буну...

Кечен есрин сонларындан етибарән 
јени неслин “јени истедад" саһибләри пеј- 
да олубдур ки, тәбиәтин һармонијасыны 
әлә салыб, күлүрләр. Демә, адам баласы 
“пүхтәләшдикҹә”, езүндә индијәдәк ким- 
сејө  нәсиб олмајан “истедад" тәзаһүрлә- 

рини ге^д етдикчә, 'бу енержинин далға кү- 
ҹүнден fepə-KəfƏ сығмаға чох чөтинлик че- 
кирмиш. Еле бу сәбәбдән де ајаглары јер- 
дән үзүлүнчәје гәдәр дартырмыш езүнү. 
Дартмасы да ондан ирели кәлирмиш ки, 
мүвазинәт сахламагда хејли чәтинлик че- 
кирмиш(лер). мҜејнен кетмәк” ифадәси

бурадан мејдана келмишдир ве чох јан- 
лыш олараг менасы бу чағачан јанлыш 
изаһ олунуб. Ејиб етмез, ҹесарәт мүчессе- 
меси кестәриб, бу јүкүн алтына езүм кире- 
рем ки, медеби ирсимизин" “сон наилиј- 
јөтлеринин шәрәфлә горујуб сахлаја бил- 
мек талејүклү гисметимиз олсун.

Јени неслин мистедадп саһиблеринин 
езүнү дартмасы һеч дә о демек дејилдир 
ки, онлар чохларыны бејенмирлер, езле- 
рини олдугча јекехана, пижонфасон ana- 
рырлар, кимсенин реји иле һесаблашмаг 
истәмирләр ве с. Хејр, хејр, Аллаһ елеме- 
син! Ве јахуд да еле дүшүнмек керек дејил 
ки, онлар фикирләриндә исрарлы олдуг- 
лары кими әгл вә зәкаларында да бир о 
гәдәр дајаз, јелбејиндирләр. Сиз не даны- 
шырсыныз? Онларын аләмләрә мејдан су- 
лајан керилмиш синелерине де бир башга 
јозум вермеје нә еһтијач. Фәгәт ҹошғун 
илһам менбејинин еһтираслы шелелери- 
дир о синелери дағыдан ки, истер-исте- 
мәз синә саһибләри мүгавимет кестермек 
наминә кәрмәли олурлар деш гәфәсләри- 
ни. Салам аларкән тәкәббүрлү башынын 
әдалы тәрпәнишијле чаваб веренде дә 
мәјус олмајын. Бу сизин саламыныза гар- 
шы верилән чаваб дејил, күлли мехлуга- 
тын һагсызлығына гаршы гартал меғрур- 
луғу иле верилән чағырышдыр.

Разы дејилем сизләрлә ки, јени нәслин 
јени-јени танынан б у .мистедад" саһиблә- 
рине додаг бүзүрсүнүз, орда-бурда керсә- 
нәндә һим-гаш едиб, ириширсиниз арха- 
ларынҹа, не билим, даһа неләр елејирси- 
низ. Ејиб дејилми сизинчүн, ејиб дејилми, 
һезәрат?! Гојсаныз кишиләр чәмијјәтими- 
зин ич үзүнү ачыб-ағартмагда бизләрә 
сидг-үрәкдән јардымчы олсунлар?! Бу ге- 
дәр пахыллыг нәјә лазым?!

Нә олсун ки, онларын лексикону сиз- 
ләрлә мүгајисәдә хејли касаддыр ве әксәр 
һалларда орадан зибил туллантыларын- 
дан гејри бир шеј ифраз олунмур. Нә ол- 
сун?

Нә олсун ки, бир-ики публисистик мә- 
Ј галеләр мәҹмусуну иелми ишә" чевирерәк 
| алөмләрә чар чәкөн бу севимли чәнаблар 

чүрбәҹүр “јағлы курсу"лердэ јајханараг 
сизлери саатларла, күнләрлә, һәф тәләр- 
ле кезләдирләр “меһтешәм гапылар” ар- 
хасында. Нә олсун?

Анлаја билмирем, не үчүн сиз онлары

бир беле гынајыр, меземмет едирсиниә? 
Еле билирсиниз, о ‘'меһтерем күрсүмлердә 
ејлешмек онлара өле-беле, асанлыгла ба- 
ша келиб?! Ај евиниз тикилсин, гапынын 
ачарлары, отурдуглары күрсү, полад сејф- 
лерде сахладыглары меһүр, штамл үчүи 
әтәк-әтәк пуллар херчлениб! Өзү де еле- 
белә пуллар јох, е, Америка долларлары! 
нШирван"дан-заддан олса не вар ки, еле 
буралардан - јан-јерелеринден, гоһум-ег- 
ребаларындан јығышдырыб верердилер. 
Так что, екер сеһбәт доллардан ҝедирсе, 
билин ки, мәсәле чох чиддидир. “Прамој* 
Әҹнәбистана-зада кедибләр ejt ондан ет- 
рү. Һе, һә, лап океанын о тајына! Инди 
езүнүз тесеввүр един; о гедер јол гет ет- 
мек, океан далғаларынын гојнунда аты- 
лыб-дүшмәк, гызмар күнеш алтында јаныб 
дориден-габыгдан чыхмаг, мензил башы- 
на чатар-чатмаз ағыр-ағыр дипломларла 
јенидән о зырылтылыгда јолу кери гајыт- 
маг... Бүтүн бунлар сизе зарафат келир?!

Сонра да килејли-килејли дејинирси- 
низ ки, ики ешшәјин арпасыны белә бил- 
мәјән бисавадлар елинде галмышы/, не 
билим, һер аддымбашы утанмаз-утанмәз 
бизден пул истејирлер, пај-пүрүш умур- 
лар, сез дәјәрдән дүшүб, гијмет верен јох- 
дур, даһа нелер, нәләр...

Hbx гәрибә мәнтигиниз вар, е, сизин. 
Не билим, валлаһ, тәсәввүр елеје билми- 
рәм ки, белә бир ментигнен сиз һара ке- 
диб чыха билечәксиниз.

О јазыглар етәк-етәк, долу-долу дип- 
ломларла дикер “меһтәрәм ҹәнаблара" 
пул пајлајанда һеч динмирдиниз, вечини- 
зә дә алмырдыныз, бәс, инди нә тез дин- 
ленмеје башладыныз? Нәди, нәди, сизден 
бир-ики гәпик-гуруш алырлар инди онла- 
рын әзләри? Верен адам олачаг да, бејем 
башга чүр дә олур ки? Һеч олмаса, “терле- 
дикләрини” кери гајтармалыдырлар, ја 
јох?

Галды ки, бисавадлар әлиндә әсир-је- 
сир олуб гапмағыныз... Һм; күлмәлисиниз, 
е, чох күлмелисиниз.

Куја сиз савадлы олуб нејлеје билмиш- 
диниз индијәчән? Доггузу дерд еләмиш- 
диниз?! Јохса ки, милләти чох ағ ҝүне чы- 
харм ы ш ды ны з?! Н ади, нијө д и лл өн м и рси -  
низ? С усур сун уз?  Сусм ам ы ш  куја нејлөјә- 
ҹәкдиниз ки? Белә олан һалда м;ени ес- 
рин" јени "истедад” саһибләри иле де 
ишиниз олмасын, билдүз? Јохса ағрымаз 
башларыныз ағрыја билер.

“ЕТИМАГЫН ЕТИМДДСЫЗЛЫГЫ 
ВӘӀАХУД АЛДАДАН ОЗҮНҮ АЛДАДЫР

. . . Инди сеа базары нда у ч у з л у г д у .  С е зу  учузлаш ды -  
ран, урватсы злаш ды оан да с е зд ә н  уәаг а д ам лард ы , Q 
адамлар ки. ез јериндә дејилләр. Је р л әви  сәһе а ү-  
ш у 6 .  Б елә олан һалда шаир д ә  һаглы деӀир: “g ə h a л ү -  
ш әндә Ӏеримиз. ге јрәтсиз  олуруг биә” . Вә нә г ә д ә р  
гејрәтсиз  оласаи ҝи. киши о л д у г у и у  у и у д у 6 .  6 ә * з и  ар- 
вадлар кими ш ә р  ишлә мешгул оласаи. к и м и сә  ләкә-  
пәмәЈә. ки м ә са  беһтан атмага. гаоа јахмаға чалыша-  
сан. Анчаг rvpy ди вар  палчыг к ө т у р м ә з  - деЈибләр.  
Оиу да  д е јибл әо  ки, милчәк м урдар д е ји д .  ^нмаг ј с о и у д  
буландырыр. Елә Е ти м а д ” гәзети д ә  Һ ә р д ә н  кенул  
буландыомагла м ә ш ғ у л д у р .  Јахшы м ә ш ғ у л и ј ј ә т  деӀил.  
К ерунур. башга мәшғулиИәт тапа б и лм әд иҝл әри и ә  ҝе-  
pə “Е*тимадпчылар да еЈибләрин 6eiv iv  Аал әдии дә  о л а !  
ола башгаларында ејиб ахтармаға кириш ибләр. Анчаг  
Јалан аә беһтан хаоактеоли “м әгаләләрл ә” охучулаоы
алдатмаг m v m k v h  олмајан ишдир, К ерунур,__“ Е-Ч и -
м а д ”чылар анламырлар ҝи. алдадан езуку  алдалы р,

Т әһминә Һаҹыјева адлы бириси- 
нин сајагламаларыны гөзет сә- 
һифәсинә чыхармагла *Е’тимад" 

ез е'тимадыны, Е'тибар ез е'тибарыны 
бирдөфөлик итирмиш олду. Гәзетин 
13 јанвар 2001-чи ил тарихли 2-чи са- 
јында “ДЈП-ни сабиг баш лрокурор 
идарв едир" сәрлөвһәли чызмагараны 
тәсадүфән охумасајдым, бу аллаһсыз- 
лыгдан да хвбәр тутмајаҹагдым. Нечө 
дејәрлер, һејрәтдән әлләрим үзүмда 
галды. Ахы, нә гәдәр Аллаһсыз оласан 
ки, Твһминө Мағыјеванын гыздырмалы 
адамлар кими сәрсәмләмәләрини со- 
јадыны кизләдән Вүгар адлы бириси- 
нин имзасыјла чап олунмасына кез ју- 
масан! Фактлары јохламадан, теһлил 
елемаден, өкс тврефин фикрини ej- 
рәнмәдан, кимин ким олдуғуна ајдын- 
лыг көтирмөјан бир беһтаннынын беһ- 
танларыны чап влемејин езү дә өлек- 
чијә гыл веранликди. Ахы, мизан бир 
тәрәзидир. Гијамәт күнүндө мөхлуга- 
тын вмалларини чакмвк үчун јарады- 
лыб. Керасән, гвлемдашым Ртибар да 
текча бу емвлинв кера гијамат күнунда 
нө чаваб верәчәк? Рамиә Зејналовун 
јахшылыглары, хејирхаһ ишләри сада- 
ландыгча... Аллаһдан узр диләјачәк- 
ми? Ахы, һеч ким билмәсә дв Рамиз

мүаллимин Е'тибара кестәрмиш олду- 
ғу сәхавәти Аллаһ јахшы билир. Аллаһ 
һар шеји керәндир. Рамиз Зејналовун 
јүзләрлә адама әл тутмасындан, гач- 
гынлара, шикәстләрә, шаһид аиләлә- 
ринә... мадди вә мә'нәви јардымындан 
хәбәри олмајан аз-аз адам тапылар. 
Һәлә о кишидан инчијән, һагсызлыг 
керән, јанындан наүмид гајыдан бир 
кимсә олмајыб, ахы! 0  кишинин јахшы 
ишләри, хејирхаһ амалләри барәдә 
мүхтәлиф гәзет вә журналларда јүз- 
лврла журналистин јүзлврлә очерк вв 
мәгаләләри чап олунуб вә инди дә чап 
олунур. Бу һагда данышмаг истәми- 
рам. 0  кишинин Вәтәнә вә миллатв 
хидмәтини кермәЈӨнләр, анчаг күнәш- 
дән кизләнән јарасалардыр. Бунлары 
Е'тибар Менсуроғлу да јахшы билир. 
Ёлв Е т̂ибар Мәнсуроғлунун гәзетиндә 
дв вахтилә Рамиз Зејналовла бағлы 
хошнијјәтли јазылар дәрч олунуб. Бәс 
инди на олду кересан? Күлак һарадан 
асди? Һер һалда күләјин һарадан ac- 
маси бәллидир. Елв Тәһминә Нағыје- 
ванын әмәлләри дә бвллидир. Бу ба- 
рәдв лазым кәләрсә, тутарлы факт- 
ларла чаваб вермәјә да һазырам. Jə- 
гин ки, "Е'тимадАчылар да, *Е’тимад"а 
үз тутуб кәлән Тәһминә дә фактларын

јаман тәрс шеј олдуғу билмәмиш ол- 
мазлар. Онлар һәм дә билмәмиш ол- 
мазлар ки, даш атанын чавабы даш- 
дыр. Вә бир дә он мин гурбаға бир гы- 
зыл балыға дәјмәз, ахы! Һәм дә аталар 
јахшы дејибләр ки, гаггылданјада да 
јумуртана керә гаггылдады.

...Гәзетин мә'лум сајында чап 
олунмуш чызма-гараны, даһа доғрусу, 
арвад шәрини гәләмә алан сојадсыз 
мүәллифин, дејәсән, ашпазлыг әлин- 
дән кәлмәсә дә, ағзынын дадыны јах- 
шы билирмиш. Анчаг бунунла белә бал 
әвәзинә зәһәр даддығындан һәлә сон- 
ра хәбәр тутачаг. чунки "Р.Зејналовун 
езбашыналығыны вә президент әлеј- 
һинә кетмәси” фактыны сүбут етмәли 
олачаг. Сүбут етмәли олачаг ки, “0, 
(Р.Зејиалов - В.И.) Һ.Әлијевин гәддар 
душмәнидир". Квр, нә гәдәр кор ола- 
сан ки, һәрмәтли президентимизин 
дввләт ишләринә тә'јин етдији девлә- 
тә е'тибарлы вә сәдагәтли адамларын 
әлејһинә чыхыш еләјәсән, бунунла да 
президентимизин дахили сијасатини 
бәјәнән вә алгышлајан милјонларла 
вәтәндаша гаршы чыхасан. Кәрәсән, 
сојадсыз муәллиф бир беһтанчынын 
бәһтанларыны гәләмә алмамышдан 
енчә дүшундумү ки, Азәрбајчанын һу- 
гуг 8Ə дөвләт ганунларынын кешијинда 
дајанан, бу ганунларын алилијини го- 
рујан, реслубликада сакитлији вә 
әмин-аманлығы бәрпа елвјвн, забит 
пагонларынын шәрәфини шәрәфлә 
дашыјан јүзләрлә полис ишчиләрин- 
двн бири кими полковник Рамиз Зејна- 
лов да Азәрбајчанын азадлығы вв мүс- 
тегиллији, девлвтчилијимиәин даһа да 
меһкәмләндирилмөси јолунда аз рол

ојнамајыб. Белә олмасајды, мүхтәлиф 
дөөләт мукафатлары вә фәхри фәр- 
манлары, орден вә медаллары илә 
тәлтиф олунмазды.

Әкәр Рамиз Зејналов езү дә бил- 
мәдән һагсыз вә әдаләтсиз бир аддым 
атмыш олсајды, взу ез әризәсилә тут- 
дуғу вәзифәдән чыхыб кедәрди. Чунки 
о, әнчә вз вичданы гаршысында һеса- 
бат верән шәхсијјәтдир. Белә шәхсиј- 
јәтләр исә мүстәгил Азәрбајчанда һу- 
гуги девләт гурулмасы ишиндә лазым- 
лы вә кәрәкли кадрлардыр. Тәмиз вә 
вичданлы кадрлары исә “бәлкә дә гај- 
тардылар" ешгилә јашајанлар гәбул 
едә билмәзләр. Бу да тәбиидир. Чунки 
Тәһминә кимиләрә дә. Тәһминә кими- 
ләрин шәр вә бвһтанларыны гәләмә 
аланлар да, бу кими “галәм саһиблә- 
ринә" арха дуран дағыдычы гүввәләр 
дә... нә һүгуги дәвләт гуручулуғу, нә дә 
ки, республика дахилиндә амин-аман- 
лыг истәјирләр.

...Вә ән нәһајәт, ону демәк истәји- 
рәм ки, Рамиз Зејналов әнчә әсл вә- 
тәндаш, сонра дашыдығы пагонун шә- 
рәфини горујан забитдир. 0. һәм дә 
бир инсан кими һәгигәтән дә хејирхаһ- 
лыг хәзинәсидир. Онун хејирхаһлығы- 
ны јүзләрлә, минләрлә сојдашлары- 
мызла јанашы, гәләмдашым Е'тибар 
да аз кермәјиб. Керунур, Е'тибар бәј 
јанлышлыға јол вердијинә керә тәлә- 
сиб. Тәләсмәјинин дә сәбәби Тәһми- 
нәнин Р.Зејналовла сабиг прокурор 
Е.һасановун бир-бирилә илыг мүнаси- 
бәтләриндән двм вурмасы олуб. Бу 
исе “Е'тимад"чылара сурлриз кими ке- 
рунуб.

СОН С03 ӘВӘЗИ: Полис лол-

ковники һермәтли Рамиз Зејналовун 
һәлә јуздә бирини јазмадығым бу јазы- 
ја һеч бир еһтијачы олмадығыны били- 
рәм. Ону да билирәм ки, бу јазыны 
охујасы олса, бәлкә дә әсәбләшәчәк. 
Анчаг нејләјим, журналист вичданымы 
сусдура билмәдим, һагсызлыға гаршы 
һәмишә сәрт мәвгедә дајанмағым бу 
јазыны гәләмә алмағым учун бир се- 
бәб олду. Јазмасајдым, һәм бир жур- 
налист кими, һәм дә бир товузлу кими 
әзүмү бағышлаја билмәздим. Ахы, Ра- 
миз Зејналов һәм Товузун. һәм дә 
Азәрбајчанын гејрәтли вә мәрд оғулу- 
дур. Һәм дә тутдуғу вәзифәдән асылы 
олмајараг бир полис забити кими га- 
нунун алилијини горујур, онун кеши- 
јиндә дајаныр, гануну позан һәр бир 
шәхс исә кимлијиндән асылы олмаја- 
раг чәзасыз гала билмир. Һүгуги дев- 
ләт гурдуғумуз индики вахтда исә га- 
нунун алилијини горујанларын әзләри- 
ни дә горумаг лазымдыр. Мән дв бир 
вәтәндаш-јазычы кими сәбр етмек 
рәһман иши олса да сәбр едә билмә- 
дим, чунки вахтында јазылмыш јазы 
вахтында чалынмыш гылынч кими кв- 
сәрли олур. Вә сон олараг фикрими 
бир аталар сезү илә тамама јетири- 
рәм: епүлмәли әл 
дә вар, түпүрмәли 
уз дә... Јазаны мән, 
јозаны сиз...

Вагиф 
ИСАГОҒЛУ,
Азәрбајчан 
Јазычылар 

Бирлмјинин 
үзвү
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- Салам, aj Вүгар!
• Салам ајә, гаға, салаи!
- Јолун һарады, ај Вүгар?
• Бакыја кедәжәјем, ај гаға.
- Ешшәкләми, ајә?
• Һә, бах елә бу ешшәклә! Јаваш- 

јаваш јолдашлы кедәжәјәм. Нө вахта 
кими чатажам, чатажам да. Билирсән- 
ми, бу узунгүлагсыз мәним бир күнүм 
дә олмајыб. Јахшы күнүмдә дә мәним- 
лә олуб, пис күнүмдә дә.
|  - Ајә, валлаһ, бу ешшәклә сән бир 

аја кедиб о шәһәрә чыха билмәзсән, ај 
Вүгар. Бир дә ки, ахы белә нә мәчбур- 
дур ки?

] - Ај гаға, билирсәнми, бир нечә күн 
габаг елә бу ешшәклә базара одун 
апармышдым ки, сатым 5-3 манат чө- 
рәк пулу олсун. Бир дә нә көрсәм јах- 
шыды, гаға?!

- Һә, нә көрдүн ахы?
- Ајә бир дә көрдүм ки, бир нәфәр 

"образованны" оғлан, галстуклы-задды 
мәнә јахынлашыб салам верди. Сонра 
чибиндән чох интиресни назик, көј рән- 
киндә узун бир сигарет чыхардыб мән- 
дән алышган истөди. Мән дедим ки, 
гардаш, алышган нә олан шејди? Ајә, 
тәрс-тәрс үзүмә бахыб деди ки, ајә, 
спичка дејирәм, дана. Һә, мән дә ута- 
на-утана әлими пенчәкимин чибинә 
сохдум. Биртәһәр пенчәкимин чибинин 
чырығындан астара дүшмүш спичканы 
чыхарыб она вердим. 0, сигаретини 
јандырыб, спичканы мәнә гајтарды вә 
бир хејлаг мәнимлә сөһбәт етди.

- Hə сөһбәти ајө, гаға?
- Ај гаға, чох сөһбәтимиз олду. Ам* 

ма əcac одур ки, дејәсән, онун мәнә ја- 
зығы кәлди. Һеч билирсән нә деди?

- Нә деди, һә, нә деди Вүгар? Де 
көрәк! -

- Ајә бах бу кағызы (Вүгар әлини 
чибинә салыб бир кағыз парчасы чы- 
харды) верди. Деди ки, бах, бурда мә- 
ним үнваным, телефон нөм-
рәм јазылыб. Кәләрсән Ба- r  
кыја, мән сәнә вәзифә вер- 
дирәчәјәм. Олачагсан, бах, 
мәним кими “интектал” сә- 
вијјәли адам.

- Доғруданмы, ајә, һаны, 
вер бир о кағыза бахым да- 
на.

- Ал, бах, амма јаваш 
елә, кағызы әзмә.

- Һәәә... Дофудан бу 
кимдисә, бөјүк адамдыр, сән I 
өлмүјәсән. Дејирәм е, јети- 
мин дә бәхти күләрмиш, га- 
ға. Ајә, инди онун јанынамы 
кедирсән?

- Һә, бәс нә.
- Јахшы, ај Вүгар, о де-

дими сәнә һансы вәзифә вердирәчәк?
- Һә, гаға, демәјинә деди, амма... •
- Амма нә, нә ај Вүгар?
- Гаға, о деди ки, чаван оғлансан, 

сәнин кәләчәјин һәлә габағдадыр. Нә 
вахта кими бу узунгулагла одун дашы- 
јыб 5-3 манат газаначагсан? Мән дә 
дедим ки, бәс нејләјим, ајгаға. Бах, он-

да Оу ҝағызы дөш чибиндән чыхарыб 
мөнә верди вә деди ки, ајә, ҝөтүр бу ка* 
ғызы, мөним "данныларым” һамысы 
бурада вар. Кет евинизә, гојундан, гу- 
зудан, дана, балагдан нәјин вар сат, 
мин доллар топла, кәл јаныма. Сәнә 
јахшы иш алачағам. Мән дә атама де- 
дим. Атам чох севинди. Бу базар гојуну, 
гузуну, 4 дәнә о јекә өкүзләри сатды,

верди мәнә. Инди мән дә апарејрам.
- Ајә, ај Вүгар, лап јахшы. Бәс о бө- 

јүк адам сәнә демәди ки, а, сәнә нә вә- 
зифә верәҹәк?

- Деди, ајә, деди. Деди ки, пулу кә- 
тирирсән, сәнин үчүн бир көзәл гәзет 
алырам. Печатын-задын олур. Өзүн 
олурсан иредактор. Әлинин алтында

чохлу-чохлу ишчиләрин. Пул да ки, өзү 
кәләчәк е. Нә гәдар истәсән. Бах, о 
әлинин алтындакы ишчиләрин ки, ола- 
чаг, онлары мөндәрәчәксән рајонлара. 
Онлар да кедиб сәнинчүн пул кәтирә- 
чәк.

- Ajə, нә јахшы, ај Вүгар. Дејирәм е, 
сән билирсән ки, биз һәмишә дост ол- 
мушуг. Елә көр о гәзетиндә мәни дә 

ишә дүзәлдә билачәксәнми? 
Инди јох е, һәлә кет бир сәр- 
бираһ ол, сонра, Ајә, дејирәм 
ки: јәгин кабинетин-задын да 
олачаг, еләми?

- Ај гаға, олачаг. Она көрә 
дејирәм ки, о адам деди ки, 
катибән-задын олажаг.

- Һә, лап јахшы, ај Вүгар. 
Ди онда дурма, ешшәји сон- 
чуглат.

Вугар досту илә сағолла- 
шыб улағыны бизләди. Ҝәл 
ки, кәлә билдикчә. Јол кәна- 
рында кәндләрдд кечәлијд- 
кечәлијә, сораглаша-сораг- 
лаша бир гарны ач, бир гар- 
ны тох, ахыр ки, кәлиб Бакыја 
чатды. Бакынын кирәчәјиндә 

ешшәкдән јерә дүшүб, үст-башына әл 
кәздирди, өзүнү аздан-чохдан бир 
сәһмана салды. Сонра өз-өзүнә деди 
ки, ајә, ај дили гафил, мән бу ешшәк- 
лә шәһәрә кирсәм, милләт мәнә күлә- 
жәк. 0  бөјүк адамын да ки, мүтләг 
ачығы тутачаг. Јахшысы будур ки, бу- 
ну мән бу дәниз кәнарындакы ағачла-

Ј
рын биринә бағлајым. Вахт оландан 
олана кәлиб јохлајарам. Ешшәји ағач 
ларын биринә бағлајыб, јениҹә узаг- 
лашмышды ки, бирдән ешшәк ангыр- 
маға башлады. Вүгар кери дөнүб көр- 
дү ки, ешшәк она бахыб ангырыр. Вү- 
гарын гәфләтән бејнинә кирди ки, ајә, 
мән нејләмишәм. Бу ешшәк јазығы 
бағламышам бу ағача, бәс, ахы, бу 
ачындан өла биләр. Кери дөндү, ула* 
ғын ипини ағачдан ачды, нохтаны еш- 
шәјин башындан чыхарыб, ешшәклә 
худафизлзшди. Үз тутду о бөјүк ада- 
мын ишләдији јерә. Күчлә, биртәһар о 
бејүк адамла ҝөрүшдү, кәтирдији әма-1 
нәти кағыза бүкүлү һалда она верди.
0  бөјүк адам да доллары керән кими 
көзләри бөјүдү, үзүнү тәбәссүм бүрү- 
дү. Вә мүгабилиндә исә е'тибарлы 
“достуна" өз е’тибарыны, сәхавәтини 
көстәрди. Вә’дини лајигинчә јеринә 
јетирди. Вугарын печаты да олду,| 
штампы да, кабинети дә, һәтта устә-Ј 
лик, катибәси дә, Вугад бирдэн-Ёшщ 
360 дәрәчә бүчвг алтында дәјишәрәҝ,в 
олду Вүгар бәј. Өзү дә нечә бәј. Һеч| 
кәси бәјәнмәјән, һәтта таныдығы! 
адамлары белә танымајан бир бәј.1 
Амма Аллаһлы данышмаг лазымдыр. 
Вүгар бәј кимә гаршы да нанкор чых- 
дыса, ез севимли улағыны унутмады. 
Печатыны, штампыны чибинә гојуб, үз 
тутду улағыны бурахдығы јерә. Улағы- 
на говушан Вүгар бәј улағынын бели- 
нә миниб “Јени әср"ә доғру ирәлилә- 
мәјә башлады.

Гзәр Сәфәрову
Узун мүддәт сәдагәтлә ағасына хидмәт едән 

әјан-әшрәфләрдән бири дә “Азәр бәј" чәнаблары- 
дыр. Һәрчәнди “бәј” мүрачиәтини букүнкү дөврүмүз- 
дә иззәти-нәфсинә сығышдырырса да, шәрәф вә 
ләјагәтинә ләкә кәтирдијини саныр. Вур-тут једди ил 
бундан өнчә Ағсу рајонунун сијаси аренасында ход 
кедән енчүл бәјләрдән бири дә мәһз Азәр Сәфәров 
иди. Өзүнү сырф чәбһәчи кими танытдыран сабиг 
“бәј" чәбһәчиләрин “кәнч Әлијевчиләр”, “фронтуна" 

I удуздуғуну көрәр-кермәз “мүәллим” мүрачиәтинә 
даһа үстүнлүк вермәји гәрара алыр. Бу минвалла дү- 
нәнки “бәј” денүб олур “мүәллим". Вә бу мүрачиәт
I формасы етик бахымдан "бәјимизә” даһа чох ујғун 
олдуғундан гәрара алыр ки, елә бирдәфәлик “һөр- 
мәтли мүәллим” олараг галсын.

Үрәјиндә баш галдыран бу сенмәз истәјин одлу- 
аловлу тәзаһүрләрини јүксәк трибунадан мөһтәрәм 
президентимизә чатдырмағы гәрара алыр. Бу әсна- 

јда гәрибә парадокс баш верир.
Дүнәнки чәбһәчи авангард ЈАП-чылар чәркәси-

даш-галаг етмәјин)
нин әјаләт бајрагдарына чеврилир. Бу чәсарәтли тә- 
шәббүсү президентимиз тәрәфиндән јүксәк гијмәт- 
ләндирилир. Азәр Сәфәров президентин фәрманы 
илә Ағсу рајонуна ичра башчысы тә’јин олунур. Һә- 
мин күндән е’тибарән ағсулуларын гара күнләри 
башлајыр...

Елә о вахтдан да һәмјерлимин әчаиб-гәраиб 
сәркүзәштләрини мүтәмади олараг гәзетимизин сә- 
һифәләриндә ишыгландырырам. Ағсулулар буну кө- 
зәл билирләр: Азәр бәј езү дә мәним бу саһәдәки 
фәалијјәтими чох јүксәк гијмәтләндирир: каһ ган-га- 
далы башыма гонорар тә’јин едир, каһ да өмрүмүн 
галан һиссәсини газаматларда чүрүтмәклә севинди- 
рир. Һәләлик, Илаһинин јүксәк мәрһәмәти сајәсиндә 
һәр ики “мүкафатдан" јаха гуртара билмишәм. Кери- 
синә дә Аллаһ кәримди...

Бир дә ки, бу ахыр вахтлар бинәва башчынын 
башы бу чәнчәлли сечки компанијаларына о гәдәр 
гарышыб ки,.анадан олдуғу күнү дә тамам јадындан 
чыхарыб. Галмыш ола ки, һагг-һесаб чүрүгмәјә...

Кими јаманча јердә өзүнү чәнчәлә салды, јаман- 
чајердә...

5 нојабр сечки компанијасында Ағсу-Күрдәмир 
сечки даирәсиндән тапшырыға әсасән, Микајыл 
Мирзә чыхмалы иди гутудан. Һәрчәнди чәтин талшы- 
рыг алса да “Азәр бәј” чијинләринә дүшән јүкүн 
ағырлығыны естафетә гәдәр бејүк шәрәфлә дашы- 
ды. Вә мәрһәмәтлә чыхартды да гугудан Микајыл 
Мирзәни.

Елә бу сәбәбдән дә аләм гарышды бири-бири- 
нә. Ағсулулар М.Мирзәјә гаршы үсјан галдырдылар. 
Һәгигәтән һөрмәтли һәмјерлимиз бундан о гәдәр дә 
нараһат олмурду. Бәхт-тале гәфилдән артистдән үз 
дендәрди. 0, меһтәрәм күрсүләрдән бириндә әјләш- 
мәјә мачал тапмамыш, јерлиләри онун арзусуну кө- 
зүндә гојду.

Бу исә алимәнсәб саһибләринин “генералны” 
планларындан нәзәрдә тутулмамышды. Арзу олун- 
мајан һазырки дурум шәраитиндә игтидар нумајән- 
дәләринә һеч чүр сәрф етмәјән бу нөвбәдәнкәнар 
“ЧГҒјә көрә, шүбһәсиз, кимсә чәзаландырылмалы 
иди. Кимсә дејәндә, “ЧП”нин бир немрәли сәбәбка- 
ры елә РИҺ-нин башчысы Азәр Сәфәров чәнаблары 
иди. Бу да ки, һәмјерлимин “имичинә” бирбаша һә- 
дәфдән дәјән ән дәһшәтли зәрбәләриндән бири 
иди.

Лахланды киши, јаманча лахланды јериндән-јур- 
дундан, раһат, јумшаг креслосундан, истичә кабине- 
тиндән...

Өзүдә көр нечә намүнасиб бир вахтда - гышын 
оғлан чағында, иликләрә ишләјән сәрт сырсырама- 
сында.

Горхурам бинәва тамам дүздә гала, һеч Бинә 
аеропортуна да чатмаға имканы олмаја.

ЕЧибарлы мәнбәдән алдығымыз мә’лумата кө- 
рә. бу јахынларда президентимиз тәрәфиндән ам- 
нистија һаггында фәрман имзаланмасы көзләнилир. 
Доғрудур, бу амнистија тиканлы мәфтиллар арха- 
сында һәсрәтлә дәмир гапыларын нә вахт үзләринә 
ачылачағыны көзләјән мәһбуслара аид олачаг. Амма 
тикансыз мәфтилләр архасында једди илдән артыг 
мәһбус һәјатына бәнзәр бир һәјат сүрән ағсулулар 
үчүн чохдан һәсрәтиндә олдуглары “гызыл амнисти- 
ја” акты да артыг лап јахынлашмаг үзрәдир. Керчәк- 
дән о күнүн чох гыса бир заманда үфүгләрдән гыза- 
рачағы әминлијини даһа бөјүк инамла иситмәкдәјик 
синәмиздә.

Ағсулулара исә төвсијәм будур ки, “гызыл ам- 
нистија" е’лан олунан күнү Азәр Сәфәрову даш-галаг 
етмәк фикирләриндән дашынсынлар. Нечә олса да о ј  

анасынын өткәм оғлу, једди ил Ағсунун "кишиси” 
олуб.
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