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Бөјүк сијасәти кичик 
һиссләрлә, 
хырда мәнфәәтләрлә 
бағламаг олмаз

һ. Әлијев

Јени илдә дә јени 
нәалијјәтләр уғрунда

Мүстәгил республика- 
мызын ҹичәкләндији бир 
дөврдә Азәрбајчан Дә- 
мир Јол Сервисиндә
1 9 9 8 -ч и  ИЛДӘ НӘ КИМИ  
и ш л в р  к е р ү л д ү ју и ү  6»мл- 
МӘК үчүн јолриу ора сал- 
ды. Мүсаһибим Истимар 
Бирлијинин раис м у а в и -  
ни Билалов Шаиг Исма- 
јыл оғлудур.

-  Шаиг мүәллим, иш -  

ләриниз барәдә нә дејә 
биләрсиниз?

- Билдијиниз кими бизим 
әсас вәзифәмиз Азәрбајчан 
Дөвләт Дәмир јолунун тә’мир 
ишләрини апармаг релслә- 
рин, шпалларын контакт хәт- 
ләринин тә'мирини бәрпа 
кетмәкдән ибарәтдир. Ида- 
рәмиз 11 ајда 14 км 460 мет- 
рә әсаслы тә’мир ишләри 
апарыб. 0  ҹүмләдән Јевлах 
Минҝәчевир јолунда 9 км 310 
м, Дуванлы Өләт арасында 4 
км 340 метр көһнә релсләри 
јениләри илә әвәз етмишик.

•акы сәрнишин

вағзалынын абадлашмасы 
үчүн 660 м јол јениси илә 
әвәз олунуб. Бундан әлавә 
Гала-Дүбәнди контакт хәтлә- 
ринин күчләнмәси саһәсин- 
дә 6,08 милјард манатлыг иш 
к ө р ү л ү б .  Г ала-Әмирҹан-Ба- 

КЫ.Ханш сстПг̂ Сиидә с*иержи 
тәмһизатларынын јенидән 
апарылмасы үчүн 5,9 милјард 
манатлыг иш көрүлүб. Дү- 
бәндидә идарәмиз инзибати 
бинанын тикилмәсинә баш- 
ламыш вә демәк олар ки, ба- 
ша чатдырмаг үзрәдир. Үму- 
ми 11 ај әрзиндә 36,4 мил- 
јард манатлыг тә’мир иши 
апармышыг.

Шаиг мүәллим, 
билрлијинизин нә гәдәр 
ишчи гүввәси вар вә он- 
ларын орта ајлыг әмәк 
һаггы нә гәдәрдир?

Үмуми 1081 нәфәр ишчи 
гүввәмиз вар онларын орта 
ајлыг әмәк һаггы 338 мин ма- 
натдыр.

-  Бирлијинизин өһдә- 
синә көтүрдүјү шәһид вә

гачгын аиләси вармы?
Бизим идарә 66 нәфәр 

гачгыны ишлә тә’мин едиб, 
демәк олар ки, онлардан 1/3 
јатагханада јерләшдириб. Еј- 
ни заманда бу јахынларда 
Биләсувар рајонуна көндә- 
рилмиш 103 кантернидән 49- 

идарә дүзәддиб. 
Онлардан 5-и синифт/татаЈ 
1-и доғум еви, 3-ү һамамха- 
на, 1 -и тибб мәнтәгәси 39-чу 
исә јашајыш еөи кими дүзәл- 
дилиб гачгынларын өһдәси- 
нә верилмишдир. Әлавә ола- 
раг бирдәфәлик илдә јүз мин 
манат јардым едилир.

-  Мүсаһибәјә ҝөрә сағ 
олун.

- Сиз дә сағ олун.
Биз дә өз нөвбәмиздә 

Азәрбајҹан Дәмир Јол 
Сервисинин ишчиләринә 
угурлар диләјир, иши- 
низ аванд олсун деји- 
рик.

Фәрганә ШЫХӘЛИЈЕВА 
*Баба-даг”ын мәс’ул

“БАБА-ДАҒ” гәзетинин һәр

Ш
и мүталиә едән 
шубһәсиз ки, 
маи-сијаси вә 
\үнјакерүшүнү 
аһа да 
тырмыш 
олур

А Н О Н С
Ш ө р а б л а 

м ү а л и ҹ ә н и н  
сирләри. Өвлад 
лазымдыр, бәс 
тәрбијәси неҹә.

Хәтаи рајо- 
нундакы мәнзил 

I истисмар ида- 
рәсинин мүдири 
Фиҝрәт мүәл- 

I лим һара тәлә- 
сир. Бүтүн бун- 
лар барәдә ҝә- 
лән сајымызда.

”Хәјал”ы сечдн газаныр,
Сон вахтлар 

ш әһөримиздө- 
китиҹарөт мәр- 
к е з л о р и и и и  
артмасыиыи чо- 
х а л м а с ы и ы и  
әһалијә нә кими 
хејри вә јахуд 
зијаны олмасыиы незәрә алараг јолуму Маштага гәсәбә- 
синдәки “Хәјал” ширҝәтинә салдым. Тичарет мәркәзинә 
дахил оларкән бурадакы селиге-сәһман, ишчилерииин 
иш приисипи, алыҹылара јүксек севијјәдә кестерилеи 
хидмет мени валеһ етди. Фирманын президеити Фикрет 
Рәҹәб оглу Речебовла керүшдүм.

Гыса арајыш :
Ф. Рәчәбов 1955-ҹи илдә Маштағада анадан олуб. Орта тәһси- 

лини маштаға кәнд орта мәктәбиндә баша вурдугдан сонра Туси 
адына университетин менечерлик факултәсини битириб. 1998-ҹи 
илде јарадылан фирма илк өнчә кичик мүәссисә олса да Фик- 
рәт мүөллимин сајәсиндә кениш тиҹарәт мәркәзинә чеврилди. 100 
неферден артыг ишчиси олаи фирмаиы Бакыиыи бир не- 
че рајонунда филиаллары еһалије хидмет едир. Әсасыны 
әрзаг маплары тәшкил едән тичарәт мәркәзи әввәлләр мәһсулу 
бирбаша Полша ве Дубајдан кәтирирдисә, инди алыш-вериш 
чох учуз вө сәрфәли гијмәтләрлә бирбаша шәхси адамларла апа- 
рылыр.

Маштаға кәндинин ичәрисиндә јерләшән Ҹума мәсчидинә хеј- 
ријјәчилик едән фирма ејни заманда, иҹра һакимијјәтинин рәһбәр- 
лији алтында маштағада кечирилән бүтун тәдбирләрдә фәал ишти- 
рак едир.

Проблем  вә чәти н ли клә ри н  олм асы на, ел ектри к еиер- 
Ж кСИ^ни т в з *т« з  с ы р а д а н  чыхмасына бахмајараг фирма  
Һ әвәслә ф ә а л и јје т  КбСТ&рир. Јахыиларда нафтчмпар 
м е тр о с у н у н  ја и ы н а  ҝөчмүш "Хөјал фирмаш  с к з и и  Јопу- 
н у зу  к ә з л е ји р . Ә зи з  ллычылар, кедин, хәјалдзм е в и н и зә  
л а зы м  олаи ар за гл ар ы  алын, с и з  д ә  га заи ы и .



27 јаивар-05 феврал 1999-ҹу ил ВАВА

Меһрибан инсан, 
ҝөзәл һәким

Өз адөт-әнәнәси, мәдәниј- 
јәти, јүксәк сәвијјәси илә сечи- 
лән улу халгымын јаддашында 
әбәди јашајан өвладлары. 
Сөһбәт ачаҹағым инсанын кө- 
күндән башламаг ону охуҹала- 
ра даһа јахшы танытмаг истәр- 
дим. Трапев саһәси үзрә елм- 
ләр намизәди олан Фәррух бәј 
Сејидов бир чох рајонларда 
(Минкәчевир, Ағдаш, Оғуз, Ба- 
кы) баш һәким вәзифәсиндә 
ишләјиб. Сон нәфәсинә гәдәр 
халгына хидмәт етмәкдән јо- 
рулмајыб, усанмајыб. Бу күн 
дә Фәррух бәј Сејидовун јолу- 
ну гызы Лејла ханым Сејидбә-

Јова давам өтдирир. Оғуз 
рајонунда дүнјаја көз 
ачан Лејла 23 Ыа-ли орта 
мәктәи битирдикдән 
сонра Тибб Институтунун 
мүалиҹө профлактикасы 
шө'бәсинә дахил олур. 
Бураны ә ’ла дипломла 
битирдикдән сонра 
1971-чи илдә Ана вә 
ушаг институтуна кичик 
елми ишчи тә'јин олунан 
Лејла Сејидбәјова 1983- 

ҹү илдә Кијевдә дисертасија 
мүдафиә едир. 1986-ҹы илдән 
Мамалыг вә кинекалокија инс- 
титутунда баш елми ишчи иш- 
ләдикдән сонра 1992-ҹи илдән 
Низами рајонундакы 7 сајлы 
доғум евиндә баш һәким иш- 
ләјән Лејла ханым бир гыз 
анасыдыр. Өвладынын да һә- 
ким олдуғуну фәрәһ һисси илә 
сөјләјән һәким һәвәслә ишлә- 
дијини вурғулады.

150 нәфәрлик чарпајысы, 
360 нәфәрә јахын ишчиси, 100 
нәфәр ихтисаслы һәкими олан 
хәстәхананын фәалијјәтиндән

фөрәһ һисси илө данышмамаг 
гејри-мүмкүндүр. Хөстәхана- 
дакы сөлиге сөһман, тәмиз- 
лик гадын сөлигәсиндән ха- 
бөр верир. Һөкимләрин иш 
принсипини, хөстөлөрә көстә- 
рилөн јүксөк хидмөт Лөјла ха* 
нымын алиҹәнаблығыны, 
инсанлығыны вә мүдриклијини 
ачыг вурғулајыр Һәр бајрамда 
әлилләрә, гачгынлара әрзаг, 
кејим, китаб вә дөфтөр кемөк- 
лији көстәрөн хәстәханын кол- 
лективинә вә рәһбәринә тут- 
дуглары бу хејирхаһ јолда 
уғурлар арзу едөрөк онлардан 
ајрылдым. Бәли, әсли-кекү ол- 
мајанын кәләҹәји олмаз дејиб- 
ләр аталар. Биз дә бу мисалла

разылашараг Лејла ханым Се- 
јидбәјова һәјатда мүвәффәгиј- 
јәт арзулајырыг;

Чаһан МУСАГЫЗЫ

МӨҸҮЗӘЛИ 
ӘЛЛӘР

Дејирләр инсан дүнјаја кәлдикдә 
онунла јанашы олараг таллеһ јазысы- 
алын јазысы да јараныр. Бу бир һәги- 
гәтдир. Һәјат һәгигәтләри илә һәми- 
шә гаршылашан һөрмәтли охуҹула- 
рымыз үчүн бу фикирин нә дәрәҹәдә 
доғру олмасы да дәфәләрлә мө'ҹүзә 
кими көрүнмүшдүрсә дә инамлы бир 
мөвгедә јашамышдыр. Белә ме'ҹүзә- 
ли инсан талеһи илә бәрабәр јашајан 
вә һәмин емрү аддымбааддым излә- 
јән фәлакәтли, горхулу һәјат тәрзлә- 
ринин олмасы инсаны даима сәк- 
сәкәли һаллара салыр, алчалдыр, 
аҹизлөшдирир. Амма белә бир кә- 
ламда вар мин дәрдин мин бир дәр- 
маны вар. Дәрдиндә, мин бир дәрма- 
ныны да верән Аллаһдыр. Елә буна 
керә дә бу јазымызда Аллаһ веркиси 
сајылан, мө’ҹүзәләр кестәрән бир 
алиҹәнаб шәхсдән- Һүсејнова Ҝүлна- 
рә Сәфтәр гызы һаггында сөһбәт ач- 
мағы, бу хејирхаһ инсанын әлләринин 
мө’чүзәсиндән данышмаг истәјирәм.

Өзүнү Аллаһын гулу инсанларын 
көмәкчиси адландыран Күлнарә ха- 
ным 1956-ҹы илдә Бакы шәһәриндә 
анадан олмушдур. Күлнарә ханымын 
дедикләриндән...

- Мән бир-нечә ил бундан әввәл 
бәрк хәстләнмишдим. Бир нечә һәки- 
мә мүраҹиәт етдик. Сәһәтимә хејри 
олмады. Баш ағрыларым, истилијим 
вә өзүмдә һисс етдијим әзијјәтләр 
раһатчылыг вермәди. Мәсләһөт көр- 
дүләр ки, зијарәткаһлара кедин. Анам 
мәни пирә апарды. Бир-нечә күндән 
сонра јухудан чох сәк-сәкәли галх- 
дым. О күндән өзүмдө јүнкүллүк, һеч- 
бир ағрылар һисс етмәдим. Вә фи- 
зиоложи ҹәһәтдән дөјишиклијими 
һисс етдим.

-  Сиз нечә олду ки, мүалиҹө 
ишинә башладыныз?

- Бәдәнимдә, әлимдә, көзүмдә 
белә јаранан енержинин көмәји илә 
әввөл өз гоһумларымдан мүхтөлиф 
хәстөликләрө тутуланлары бир нечө 
сеансла мүалиҹә едиб сағалтдым. Бу 
мәни даһа шөһрәтләндирди.

-  Күлнарә ханым инди нечә, 
мүалиҹө ишини давам етдирир- 
синизми?

I  Бөли, һал-һазырда Аллаһын кө- 
мәји вө еллөримин енержиси, шәфа- 
сы чохларына һөјат бәхш едиб.

-  Сиз сеансдан сонра јо р у л - 
мурсунуз?

- Өсла јох. Аллаһын бујурдуғу илө 
өмалиЈЈата башлајанда өзүмдө-өзүмү 
һисс етмәдән јорулмаг нө олдуғуну 
билмирәм. Өксинө күндөн-күнө куҹү- 
мүн артдығыны һисс едирөм.

Гејри ади габилијјөти ило өсөб, 
үрөк, бөјрөк вө с хөстөлији мүалиҹә 
едөн, гадынлара бө’зи хәстөликләрдө 
көмөклик көстәрөн һал-һазырда Бакы 
шәһәри С. Рустәмов күчәсиндө јаша- 
јан Күлнарө ханыма өз тәрәфимиздөн 
даһа бејүк неалијјөтлөр арзу едирик

Дүнјаја көрпә кәлир, ҹанлы кәлир. Кәлиши илә бир дүн- 
ја севинҹ кәтирир. Һәр бир аиләјә кәлиши илә һәр аиләнин 
аб-һавасыны дәјишдирир. Бәс көрәсән аб-һавамызы дә- 
јишдирән, бизә өзү бојда севинҹ бәхш едән көрпәнин сағ- 
лам олмасы үчүн әсас нә лазымдыр.Әлбәтдәки сағлам ана. 
Көрәсән сағлам аналарын дүнјаја сағлам көрпә кәтирмәлә- 
ри үчүн гадын мәсләһәтханапарында гадынлара хидмәт не- 
ҹәдир. Елә бу минвалла јолуму 10 сајлы.гадын мәсләһәтха- 
насына салдым. Мүсаһибим мәсләһәтхананыны баш һәки- 
ми Тамелла Ибраһимовадыр.

Гыса арајыш:
Тамелла Ибраһимова 1950-ҹи илдә Күрдәмир рајонуну- 

да анадан олуб. 1968-ҹи илдә Азәрбајҹан Девләт тибб инс- 
титутуна дахил олмуш, 1974-ҹү илдә институту битирмиш 
вә тә јинатла Сумгајыт шәһәр гадын мәсләһәтханасына 
кәлмишдир. 1981-ҹи илдән Бакы шәһәр 10 сајлы гадын 
мәсләһәтханасынын мүдир мүавини иш ләјән  Тамелла 7985- 
ҹи илдән һәмин мәсләһөтхананығ!’ мүДири вәзифәсиндә ча- 
лышыр.

-Тамелла ханым, мәсләһәтхананызын фәалијјәти барә-
дә нә дејә би- 
ләрсиниз.

-Б и л и р си - 
низми кимин 
һарада ишлә- 
мәсиндән асы- 
лы олмајараг 
өз вәзифәси- 
нин еһдәсин- 

дән көлмөси ваҹибдир.Һәкимлик хидмөтиндө исө билмәли- 
сән ки.дүнјанын ән көзәл варлығы олан инсана вә онун сағ- 
ламлығына хидмәт едирсән. Бизим коллектив исә өз вәзи- 
фәсинин еһдәсиндән баҹарыгла кәлән али вә орта ихти- 
саслы һәкимләрдир. Рәһбәрлик етдијим мәсләһәтханада 
50 али, 60 орта ихтисас тәһсилли һәким чалышыр.

-Һәким, ишинизин јениликләри барәдә нә дејә биләрси- 
низ?

-Адындан бәлли олдуғу кими бизим мәсләһәтхана га- 
дынлара хидмәт едир. Әввәлләр хәстәјә мүајинә ишини 
башга үсулларла апарылырдыса, инди ултра сәс мүајинә 
васитәсијлә апарылыр, мүајинә едилир. Лабараторија иш- 
ләриндә истифадә олунур.

- Мәсләһәтхананыныыз габагҹылларындан кимләрин 
адыны чәкмәк истәрдиниз?

- Мәним мүавиним Роза ханым Мәммәдованын вә Тәра- 
нә ханым Мәммәдованын адыны чәкәрдим. Сонунда Тамел- 
ла ханымла худаһафизләшәрәк, ишләриндә јени-јени нәа- 
лијјәтләр арзусујла ондан ајрылдым.

м. кәсәмәнли

Н И Н ЈЈИ Д а!
демәкдир. ■

Ушаға хидмәт.
Јени доғулмуш ушағын бәдөни зөиф дузлу су илө ислады- 

лыр. Бу заман дузлу сујун ағыза, буруна вө көзлөрө јеримөмө- 
синө диггөт етмөли, сонра бөдөнини илыг су илө јумаг, дырна- 
ғы көсилмиш бармагларла бурун дөликлөрини төмизлөмөк 
ллазымдыр.

Ушағын үшүмөмөсинө хүсуси диггөт јетирмөк, еһтијатла 
I олларыны ва ајагларыны ачыб-бүкмөк лазымдыр. Ушағы кун- 
дө бир дөфө чимиздирмөли, гулаг вө бурнуна су кечмөмөсинө 
хүсуси диггөт јетирмөк лазымдыр.

Ики јашына гөдәр ушағы анасы өмиздирмөли, бундан сон- 
ра сүддән көсөрөк башга јемөклөр вермөлидир. Өкөр ушағы- 
ныз алтына исладырса сәһәрләр бал једиздирин. Төз даныш- 
масы үчүн гумру јумуртасы ичирдин. Тез јеримөси учүн јемөк- 
дөн өввөл вө сомра 2-3 чај гашығы төмиз балыг јағы верин. Ве 
өн әсасы ушағын көзөл доғулмасы үчүн һамилө гадына чохлу 
һејва једиздирин.

Тәранә ҺҮСЕЈМОВА

ҺӨФТӨ СОНУНДА 
АРЫГЛАЈЫН.

Арыгламагыи илк гаиуну гөтијјән “пәһриз свхлај!*рам” д£ма* 
]ин, Арыгламаг үмүн мүхтәлиф јоллардан истифадә едәбилөрси- 
1|| Чидди рвшмлар» садөҹө прошт д#и истифадө ги- 
датима, дабамлы иДман вө с, Буклардан бири дә лаһриздир, 
Калифорнијада мшиһур оағлашыг марк&м&риндөи ^ринда 
"К0ЛДЕН Д00Р СПА^нын гидаланма үзрө м у ||||Ш |Ш  Дебора 
Кол, "Амврикан Н т т һ *  журналы үчүн хусуси прогр т  һазырла* 

Ш$Сш |
Кола ҝерә арыгламаг истәјәи инсан 1Ш1Ш1 "паһриз И р 1  

јырзм^ дбмәМәлидир. Мүнтөзөм сғурәтдө пеһризи ф^нсирләш- 
м.өк, | | |Ш |  | |Ш | |  ҝеркинләшдирир, Колун һазырладыи* паһ- 
|ш 1|Ш|Ш1 һафта соиу үчүндүр* Чуики инсакларын 
Һ өфтө сонларында һөјата кечирәҹәкләри нормал бир гидалаима 
програмы илә асанлыгла арыгламаг мүмкүн олдуғуну сө|ләјир, 
Ашағыдакы гајдалар вә менјуја риајөт етмөШ  һөфтөдә ики ки- 
лограм арыглаја биләрсиниз.

ЧҮМӘ КҮНҮ КЕҸӘСИ.
Арыгламаг истәјиб-истәмәдијинизи гәтиләшдирмәли-синиз 

ав мәнтигли бир һәдәфиниз одмалы^ыр; Бу кечв програмыныза 
бунү душүнмеклә башлајын. Мүмкүисе һәфтә әрзиндә једилөри- 
н*»зП 63 т ^ и г  един. Хүсусил^ Нәф1  ̂әрз^ндә ашашд*Ш 
^ајДа^ариајаТ един; Ҝүндә 6 пај тахыл јемәлисиниз. Јә'ни бир 
лај-јарым финҹан јулаф вә бир дишм чөрак, макарон вә ја дујуС 
Анҹаг күн әрзиндә көстәрилән мигдардан артыг олмамалвдыр* 
Кәпәкли чөрәјә үстүнлүк вереәниз даһа јахшыдыр. јәрәвәзи 
муш /н  гәдөр чиј јемәјә чалышын, Ҝундө 5 пај. Бир гај, јарым 
фин«*ана б$рабәрдир+ Үч дәфә фта бөјүклүкдә мејвә јејин вә ја 
үч финчан тәзә мејвә сују ичин. Күндөикидөфө әт, балыгуЈумур- 

■ та вә ја лобја јејин. Бир пај, аз тгдарда әтвәја балыга, ики ју- 
муртф т  ја бир финчан бишмиш лобјаја бәрабөрдир. Кундөүч 

: дәфә јағсыз вә ја аз јағлы суд, суд мә*мулатларындак истифада 
един. Күндә бир дәфә ширкијјат јејө биләрсиниз. Бу ики ҝичик 
кекс вә ја ики парча шокаладдан ибарәт ола биләр. Итјем&с 
арасындакы фасилө дерд саатдан артыг олмалыдыр. Сөһф Је-1 
мәји 8:00, галјаналты 11:00, наһар 13;0О-да ола билөр, 16;00«да 
даһа бирг&лјашлғғы вә ахшам ј е м ә ј к 11ШШ бидөр. Сә~ 
һөр јемфнв ән азы 20, иаһар | |  ахшам ^мекларинә исө јарым 
саат вахт ајырмалысыныз. Ән аз ики финҹан калориеи ашағ^. 
кофесиз ичкиләр ичмәлиеиниз. Ҝүндө 45 дәплгә идмаи едии; 
Базарлыға зн азы 1 саат ајырын вә чох диггөтли олун. буиун 
үчүн базар күилөрини сечин.

ШӘНБӘ.
Һафтө соиу р©кишғша планлашдырылан калоринии мигда-ј 

ры һәр ИКИ ҝүн үчүн дә 1300 вә јағын мигдары 252 грамдыр:. 
Әкәр арзуладығыныз чөки 60-75 кг арасындадырса, бу програ- 
ма тамамилә риајәт един. Әкәр даһа аз чәкијә саһиб олмаг ие- 
тәјирсинизсә, пајлары 1/4 мигдарда азалдын, идеал чәкинизда- 
һа јухарыдвгрса, 1/4 нисбәтиндә артыра бктләрсиниз.

ГӨЛЈАНАЛТЫ: Суда бишрилмиш бир јумурта, узәринө мү- 
рәббө чәкилмиш икИ дилим кәпәкли чөрәк вә бир финчан јағсыз

АРАДАг Бир финчан тәрөвәз суЈунун ичинә 
хынг түнд рөнкли ундан Һазырланмһ»ш бир кекс, бир мигдар меј- 
89, ја да тәзө тәрәвәз илө јејин;

КҮНОРТА; Төрәвәз еөја тојуг әти илә һазырланмыш бир 
котлати гара чөрәјин үзәринә гојун соғанла јөјин» Јанында јзғ- 
сыз кәлөм салаты. Салатыағ» гырмызы кәләм, көк̂  гырмызы|Со- ■ 
ған, аз мигдарда дуз, офкө, сојулмамышЈарым өдөд аша вә 
бир аз кәрәвәзлә һазырлаја биләрсиниз. Бир аз мејвә дә јејә 
биләр^ииа,

АРАДА: Бираз мејвә вә|а чиј тәрәвәз. Јанында Да к^ори- 
1 1  ашагы бир ички ола билөр^ ..

АХШАМ: ПДМИДОР, гырмызы еоған1; Ш  Ш  # .
| | |  јарым фин^ан гызардылмыш картоф, јарым финчан јухарыда 
биширилмиШ вә ја гајнады^мыш балгабагдан һазырландаш Са? 
лат, Ајрһша аз мигдарда зејтун јағы ва шөкөрлә биширилмиш 
алма^ы Питса.

БАЗАР
Г0ЛЈАНАЛТЫ; Бир финчан јулаф, |арым финҹан јагсыз га- 

тыГ | |  бирпарча мфөни гарышдырыб јө|ин.
АРАДА: Нчина лимон СЫХЫЛШШ б**р финҹан тәр^вәз еују 

| |  тезө тәрәвазлөр.
КҮНОРТА: Памидор сују, соған, көбәләк, бир аз лендир вә 

түнд уидан һазырланмыш питса» 6ј«ф  финчан мејаасздаы,
АРАДА: Бир парча мејвә вә севдијиниз калориси вшағы ич-

ки* 1 | |®
АХШАМ; Азјағлы хама илә һазырланмыш бир финчан көбә- 

јш  шорбасы* аз мигдарда салат, тојуг, финманын 1/3-и гадөр 
јагсыз ғшоа, бир финҹан јухарыда биширилмиш тәраааз ва. ки* 
чик Зир дммм азјағлы кекс.
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М үсәһибимиз Низами 

рајонундлкы 277 саЈлы ид- 
ман тәмаүллү орта мәктә- 
бин директору Казымова 
Илаһә АЈдынгызыдыр.

Гысв арајыш:
Илаһө Казымова 1965-ҹи ил- 

дө Бакы шөһөриндө анадан 
олуб. 159 сајлы орта мөктәби би- 
тирдикдөн сонра, 1982-ҹи илдә 
АДУ-нин филалокија факултәси- 
нө гәбул олуб. 1987-ҹи илдә 
АДУ-ни гырмызы дипломла би- 
тириб, аслирантдыр. Илк әмәк 
фәалијјәтнә 1987-ҹи илдә 277 
сајлы орта мәктәбдә әдәбијјат 
муәллимәси кими башлајыб.

- Нечәнҹи илдән мәктәб 
идмаи тәмаүллу олуб, иә 
гәдәр шаҝирди вә иечә 
мүәллими вар?

- Мәктәб 1986-ҹы илдән ид- 
ман тәмаүллү олуб, 190 нәфәр 
шакирди, 35 нәфәр мүәллими 
вар.

мандасынын үзвлөридир.
Баскетбол үзрә: Миралајев 

Анар, Кручков Александр Азәр- 
бајҹанын јығма командасынын 
үзвләридир.

-Мәктәбин чемпиоиу 
вармы вә кимләрдир?

~ 5 нәф әр Р еспуб лика  үзр ә  
д з јүд о  чем пиону вар. А одулла је - 

Мамедов И лгар, Муг- 
тафа)ее мирабдулвли, Мусајөы 
М а лик, И сҝә н д ә р о в  Емин.

В оле јбол  үзрә : А га јева  И ла- 
һә , Тр азан ов  В ера ни ка , К ан те јо - 
өа В алентина, Е м инова  В але нти - 
на, П ахоним ка А ксана, М а м е д о - 
ва Л ејла, А зәрба јҹаны н јы ғм а  ко -

Футбол үзрә: Гулијев Туран, 
Рзајев Фуад,

Б о к с и јо р : А ға је в  А н а р  вә 
Ө ли јев Б әхти јар  Б акы  ш ә һ ә р и  үз- 
р ә  чө м п и он д ур лар .

"  вл#галард дм гы-
м и т  гмј„ г»,ы С„ -
ныз?

- И д м а н ч ы л а р ы м ы з  .И ран , 
Т үр ки јәд ән  в ә тән ә  гы зы л  м е д а л - 
л а  га јы ды б . О н у  д а  ге јд  е д и м  ки .

тәһсил шө’бәси бизим мәктәбә 
хүсуси диггәт јетирир. Белә ки, 
мәктәбдә Азәрбајҹан Республи- 
касынын атрибутлары, бајраг, 
хәритә, Һ. Әлијевин шәкли, 
һимн, республика емблемләри, 
президентин фото кушәси, мәк- 
тәбин чемпионларынын фото ку- 
шәси вардыр. Севиндириҹи һал- 
дыр ки, 1997-ҹи илдә 36 мә'зун- 
дан 21 нәфәри али мәктәбләрә 
гәбул олунуб. Бу јахынларда Ни- 
зами рајонунда ушаг-кәнҹләр 
олимпија еһтијатлары мәктәбин 
пешәкар биринҹилији кечири- 
либ. Јарышда Дағыстандан 2, 
Ҝүрҹүстандан 3, Кәнҹәдән 2, 
Нахчыван, Өли Бајрамлы, Бакы- 
дан идман комплекси олмушдур. 
Һәмин јарышда 2 идманчымыз 
Исајев Елнур, Исрафилов Илгар 
1 -ҹи јери: Маһмудов Сејмур, Әһ- 
мәдов Хәгани 2-ҹи јери, Мәммә- 
дов Мәммәд 3-ҹү јери тутуб.

7 - - Проблемләриниз
- П р о б л е м л ә р и м и зи н  ол м а - 

сы н а  бахм а јара г чалы ш ы ры г ки , 
ө зү м ү з  ар ад ан  гал д ы р аг.

- М үса һ и б ә јә  к ө р ә  чо х  са ғ 
ол үн . С и зә  Т утдуғунуз јо л д а  у ғу р - 
■пар диләјирик.

дә сағ олун.
Илгар с &ф &ро в

Сағлам олмаг учүн идман ет
Сон вахтлар Азәрбајҹа- 

нын идманчылары турнир- 
ләрдө ад газанмасы, јер 
тутмасы әлбәттә ки, бизи 
севиндирмәјә билмәз. Јүк- 
сөк сәвијјәли мәшгчилөрин 
әмәји нәтиҹәсиндә Азәрбај- 
ҹанымызын 3 рөнкли бајра- 
ғыны бир чох хариҹи өлкә- 
ләрдә далғаландыран ид- 
манчыларымыз ејни заман- 
да јени өсрө сағлам нәсл 
кими формалашмагларын - 
да јаддан чыхартмаг олмаз.
Елә бу минвалла јолумузу
Лакаматив идман сағламлыг мәркәзинә салдыг. Баш мәшгчи Гафаров 
Мүрсәл Ајдын оғлунун дедикләриндән:

- Јаранан Лакаматив идман сағламлыг мәркәзи идмаила јвиашы 
ушагларын физики ҹәһәтдән сағлам, бөјүмәси үчүн әлиндөн кәләни 
едир. Тәдрис етдијим Јунан Рома күләши үзрә мәркәзимиздв, идмаи 
едән ушагларын демәк олар ки, һамысы дәрсә мөсүлијјәтлә јанашыр- 
лар. Ејни заманда онлар баша дүшүрләр ки, идман онлара јалныз ја- 
рышларда галиб кәлмәк үчүн дејил, өз сағламлыглары үчүндә ән ваҹиб 
мәсаләләрдәндир. Мәркәзи кәзиб бир чох ушагларла әтарфлы сөһбәт 
етдик. Сөһбәтләриндән ајдын олду ки, һәвәслә мәшг едирләр. Иштирак 
етдикләри һәр бир турнирдә гәләбәјә инанырлар. Сонунда биз Мүрсәл 
мүәллимлә сағоллашыб ајрылдыг. Үзүмүзү бүТүн оғлан вә гызларымыза 
тутуб дејирик. Сағламлығынызын гејдинә галын. Сонракы пвшиманчы- 
лыг фајда вермәз.

ШӘРӘФЛИ ПЕШӘ САҺИБИ.
Әсирләрдән, илләрдән бәри 

ләјагәтли вә шәрәфли пешә кими 
танынан мүаллимлик пешәси һаг- 
гында данышмаг, сөһбәт ачмаг 
мүәллим гәлбинин дәринликлә- 
ринә баш вурмаг, бу галин һисс 
вә һәјәҹанларыны дујмаг истә- 
дим.

Күлнарә ханым Зејналова 
1968-ҹи илдә анадан олуб. 1987- 
ҹи илдә АЛИ-јә дахил олан Күлна- 
рә 1993-ҹү илдә бураны битириб, 
тә'јинатла Дашкәсән раојнунун 
Бәјаш кәндинә кәләрәк М. Муста- 
фајев адына орта мәктәбдә әдә- 
бијјат мүәллими ишләјир. Ша- 
кирдләринин һәр бирини өз дсғ- 
масы, әзизи кими севән мүәлли- 
мә, онларла нәфәс алдығыны 
вурғулады. Һәр бир шакирдин га- 
занд>ығы нәаливөти ез нәалијјә- 
тим кими гобгул едирәм деЈән Ҝул- 
наР® мувллимөјө түтдуғу шерәф- 
ЛИ ЈОЛДа уҒурл^У арзусујла ондаи

ајрылдым.
Бәли, шәрәфли вә ләјагәтли 

пешанин апарыҹысы олан, саба- 
һымыз үчүн борчлу олдуғумуз ин- 
санлар олан мүәллИмләрин һа- 
•^сына уғур арзу едирик.
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Нүмунәви мәктәб
Мүстәгил Азәрбај- 

ҹанымызын кәләҹәјә 
доғру аддымладығы 
бир вахта елмимизин 
тәмәли олан орта мәк- 
тәбләрин вәзијјәти ипә 
марагландыг. Елә бу 
минвалла јолумузу Ни- 
зами рајонундакы 70 
сајлы орта мәктәбә 
салдыг. Мәктәбин ди- 
ректору Гасымов На- 
зим Мәмиш оғлунун 
дедикләриндән:

Мәктәбимиздә 1869 нәфәр мүәллим шакирд тәһсил алыр. 168 нә- 
фәр мүәллим коллективимиз вар. 1998-ҹи илдө 115 нәфәр бурахлы- 
шымыз олуб, орнлардан 90 нәфәрә јахыны дөвләт вә езәл мәктәблә- 
ринә дахил олубдур. Даһиләрин јубилејләри мәктәбдә мүәллимләр тә- 

рәфиндән гејд едилир. Бундан алавә һәр 
бир фәнн үзрә ајлыглар кечирилир. "Ин- 
килис дили бизә нә верир" мәвзусунда 
тәдбирләр дә кечирилир. Кечән илки јеку- 
на көрә мәктәбимиз “Нүмунәви мәктәб" 
дипломуну алмышдыр. 1997-98-ҹи тәд- 
рис илиндә тәһсилин һуманистләшмәси 
бахымындан Бакы мәктәбләри арасында 
мән мәкгәбин дИректору 1-ҹи дәрәҹәли, 
мәктәб муәллимләринин 9 нәфәри исә 
илин ән јахшы мүәллим дипломуну ал- 
мышдыр. Бакы шәһәриндә тәһсилә көрә 
мәктәбимиз 1-ҹи јери тутмушдур. Рајон 
турунда 5 нәфәр методис иши бәјәнилиб. 
Мәктәбимиздә 1 илдә 3 дәфә фәхри фәр- 
ман алмышдыр. Мәктәбимиз 1988-ҹи ил- 

дә һәлә рәсми олмајараг Бакы шәһәр баш тәһсил идарәсинин рәиси 
Асиф Ҹаһанкиров сәрбәст олараг тәдрис гтрограмларынын һазырлан- 
масынын һәјата кечирилмәсинә иҹазә верди. 1988-чҹи илдә мәктәб 
езүнун илк мүстәгил тәдрис планыны тәодиг етди. Нәтиҹәдә шакирд- 
ләрин мејл, мараг, исте'дадларыны нәзәрә алмагла профилли синиф- 
ләр ачылды. 1994-ҹү илдән ЫЫ синифдән инкилис дилинин тәдриси- 
нә башладыг Мәктәбимизин белә инкишафында Бакы баш тәһсил 
идарәси реисинин 1 -ҹи мүавини Ајдын Әһмәдовун бөјүк көмәклији вар. 
Әввәлләр мәктәбимиз 4 нөвбәли идисә, бир сыра валидејнләрин спон- 
сорлуғу нәтиҹәсиндә әлавә синиф отағы тикилди вә мөҝтәбимиз 2 нөв- 
бәли олду. Бир сөзлә чәтинликләрлә, гајғыларла проблемләре бахма- 
јараг мәктәбимиз кәләҹәјә доғру инамла аддымлајыр. Мараглы сөһбәт 
үчүн Назим мүәллимә тәшәккүрүмүзү билдириб ондан ајрылдыг.

ОктаЈ ҺҮМБӨТОВ

САБАҺА 
АЧЫЛАН 

Е  ПӘНҸӘРӘШ
Азәрбајҹанда сивмл, дүнјәви дөвлат гуруҹулу- 

ғунун апарыҹы јолларындан вә әсас ш әртләрин- 
дөн бири м өһз милли тәһсилим изин бу күн  неҹә 
гураҹағы мы здан, милли вә бәш әри дәјәрләрдән 
неҹә бәһрәләнөҹәјим издән тәһсил систем им изи

асылыдар» | | | |  
Ш Ш Ш ! сијасәтинин мәГСвдИ 

дөрин вә һәртәрәфли билијә, јүксәк пешөкарлы- 
№ Ш  МВДаН$*ј)9¥& 03 СОЈКфКүИ̂ »
мүстәгаллик 'һдејаларына сәдагәтли, вәтәнини, 
милләтини севән есл Ааәр6а|ҹвн вәтән п өрјзәр лә- 
ри јетишдирмәкдир. Белә бир муһүм вә тәхирәг 
сапынм$з иши јеринә јетирмәк үчүн бүтун тәһсил 
мәктөбләринин гаршысыида “Саб&Јш 
^әнҹәрә'’ һәггынДа чох мә‘нады. һәм дә мә’нәви 
прбблемләр дурмагдадыр. Мвһз буна ҝера да 
һәр бир педагожи коллектив өз ишләрини белә 
бир МӘС-уЛИјЈӘТЛИ һәм дө шөрөфли бир арзу илә 
јашамалы вө ишләмәлидир. Республикамызын 
мүотәгиллиЈи бизә јахын кәләҹөкдә һәр ҹүр јени 
өлми нәалијјәтләр газанмаг |олуну даһа да ишыг- 
ландыраҹагдыр. буна инамыыМЗ чох күҹ- :
лүдүр» Бакы шәһәри Нәриманов раЈону 66 сајлы 
үмумтәһсил орта мәктәбин фөалијјәти даһа ма- 
рагдыдыр. 4. неабәли дәрс системи хими ағыр, 
чәтин һәм да шерәфли сајылан бу мөктәбин 
мүәллим коллектиаини есла сарсыда билмир 
Өксинә, күндән-күнә ез шәрәфли әмәкләриндән 
бәһрәләыәрәк јени, Јүковк кејфиНатли дарс уе/Л- 
ларындан севинирләр. 150 нзф^р а^И тәһсилли
муәдз1им 1111 1111
тиндентинин рәһбәрлик ишини һамыны н сеаи м-
1 ј||ј| каным Маммадли кими
ван, Ш1рШ|| пшосинин рш
111ШIII: ШЖ Директор чох р̂ зы̂ г
Ш в  Ш 1  Ф илдирди КИ, КӘЧ9Н ИЛКИ 99  ш !
раш лы ш дан | | |  наф әри али м әкгәбләрө дахил 
олмушлар^

Шакирд континдентинин чохлуғу, 54 синфин 
сајы, техники ишчиләринин һајат шараитинин 
даим$ нәз^рәтд^ рахламасы мфҺ$ Ирадә ханы- 
мын өсл инсаИ, зијалы, әвәзолунмаз бкр еалады 
кими Азәрбајҹан халгынын кезунда даима уҹала- 
ҹагдмр.

АГАС0Ф

Б у  
м ә к тә б д и р ,
јохса...

Бу јахынларда бөлкә мүхбири оддуғум Саби- 
рабад рајонунун Јаха Гарағағ кәндиндәки орта 
мәкгәбә кетмишдим. Мәктәбө чатаркән көрдүјүм 
мәнзәрәдән, гулаг батыран сүкутдан мәәттәл гал- 
дым. Санки синиф отагларынын ја өмрүндә шү- 
шәси олмајыб, ја да һеч лазым дејилмиш кими сағ 
пәнҹәрә ҝөрмәдим. Ҝунаһсыз диварларда нәлөр 
јазылмајыб. Фикирләшдим ки, балкә ичәриси јах- 
шы олар, бу мәктәбин. Бәлкә мәктәбин бу һала 
дүшмәсинә сәбәб ушаглардыр. Ичәри дахил 
олуб, бир баша директорун кабинетинә келдим. 
Ичәри кирәркән бир анлыг дуруздум. Кабинет да- 
һа чох таланыб-дағылмыш тоз торпаг басмыш 
хвшханаја охшајырды. һапә бир директор Гоҹајев 
Ибадулла Јәдулла оғлуну демирәм. Иж өнҹә 
онун директор дејил, дин хадими олдуғуну зәнн 
етсәм дә сөһбәт әснасында мә’лум олду КИ, вахт 
гытлығындан директор үзүну тәраш етдирмәмиш 
кәлиб. Ән мараглысы исә 529 шакирдин, 38 
муәллимин мәктәбдә демәк олар ки, 2-3 %-ни 
көрдүм. Галанлары исә...

Бәс көрәсән мәктәбин бу чүр ачынаҹаглы вө- 
зијјәтә дүшмәси давамијјәтин белә ашағы сәөијјә- 
дә олмасы мөһтәрәм директору һеч нараһат ет- 
мирми?

Бәс теһсил назирлијини неҹә?
Калин бирҹә шеји унутмајаг ки, мәктәбин бу 

вәаијјәтә дүшмәсинә сәбәб јахшы тә'лим-тәрбијә 
илә јанашы јахшы тәһсил дә алмајан, мүәдлимлә- 
рини ајда бир дәфә кврән ја көрмәјән шакирдләр 
дејил. Мәһз бүтүн бунларын јаранмасына шәраит 
јарадан Ахунд әстафурла директор Ибадулла 
муәллимдир!

Ајөт МУСТАФАЈЕВ 
“Баба-да^ын зона мүхбири,
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УҒУРЛУ ЈОЛ!
Өмурләринин аһыл вахтларында гис- 

мөтлөринә талејин дидәркин пајы дүш- 
муш ики шаири Баба-дағ гәзетинин сесуму- 
ларына тәгдим етмәји өзүмә борҹ бил- 
дим. Ашыг Умбај Дидәркин, Мәзаһир Га- 
ракешли. Һәр икиси Лачынлыдыр. Лачы- 
нын гуш гонмаз, әл чатмаз, үнјетмәз гар- 
таллы зирвәләриндән илһам алан, диш 
мөјнедән зүмзумали чешмәләриндән су 
ичән, хош әтирли чичәкләринин әтрини 
нәфәсинә чәкән, јарпаглары һәзин-һәзин 
бајаты галыб, нәғмә дејән орманларын 
сәсијлә сәһөрләри гаршылајан, күлли-ҝү- 
лүстанларда бүлбүлләрин хош авазына 
саатларла гулаг асан вә бүтүн бу квзал- 
ликләрдән һәзз алыб, дујғу вә дүшүнҹәлә- 
рини дилә јатымлы, садә вә ахыҹы мисра- 
ларла нәзмә чәкән Умбај Дидәркин вә 
Мәзаһир Гаракешли нә биләјди ки, күн 
кәләҹәк бу санадыгларымыз илаһи вар- 
лыглары Азәрбајҹанын о дилбәр кушәлә- 
рини јалныз јухуларда кврәҹәкләр. Јурд 
һәсрәтиндән бурунларынын уҹу көјүм-кө- 
јүм квјнәјәҹәк. Лачын дағлары бојда дәрди 
кәздирән үрәкләринин башы сызым-сы- 
зым сызылдајаҹаг.

Јухуда көрдүм сәни,
Дағлардан ашдым ҝәддим.
Һиҹран дүшдү далымҹа,
Чатмады, гачдым кәлдим.

Бәхт өзү мурад верди,
Короғлу гырат верди,
Гарангуш ганад верди,
Гыј вурдум, учдум кәлдим - дејән ашыг 

Умбај бах беләҹә һәр кеҹә ре’јаларда бо- 
ја-баша јетдији Лачын торпағыны гарыш- 
гарыш доланыр, кәзир.

Шаир Мәзаһир Гаракешли исә нә гә-

дәр ки, Лачын торпаглары дүшмән ајагла- 
ры алтында инләјир, нә гәдәр ки, о тәбиә- 
тин һавасыны биз јох, ермәни јағылары өз 
ҹијәрләринә чәкир, нә гәдәр ки, зүмзүмә- 
ли булаглардан наданлар, нанкорлар 
ичир, инанмырам ки, о дағлар бизә тәрәф 
бахсын, о торпаг бизә гојнунда јер версин 
бағышласын - дејир...

Ајағына дизин-дизин сүрүнсәк,
Елә инҹијиб ки, дағ бизә бахмаз. 
Мејидимизә ағыз вермәз торпағы,
Ј алварыб - јахарсаг сағ бизә бахмаз.

Г ојмаз кәзәк узунуну-енини,
Вуруб салар сылдырыма јолуму.
Валлаһ кәсәр хәјалларын өнүнү,
Өтән ширин-ширин чағ бизә бахмаз.

Бәли мәним шаир гардашларым. Мән 
дә бир вәтән оғлу кими дәрдинизә шәрик 
чыхыб бу ағыр дәрд јүкүнү бөлә биләрәм. 
Амма тәсәлли вермәјә үрәјим таблашмаз, 
дилим кәлмәз. Бирҹә ону дејә биләрәм 
ки, сизин дәрдиниз бүтүн елин дәрдиди.

Күн о күн олсун Лачынла говушасыз, 
үзүнүзү о јерлә- 
рин үзүнә сүртә- 
сиз. Фүсүнкар дағ 
һавасыны ҹијәри- 
низә чәкәсиниз.
Г әлб охшајан 
ш е’рләринизлә 
синәси дағлан- 
мыш гајаларын 
гәлбини охшаја- 
сыныз.

Рагиф НАЗИМОҒЛУ

ЗӘНКӘЗУР ДАҒЛАРЫ

Дағлар да кимсәсиз јетим галармыш, 
Дағларын дашларын рәнки гараламыш. 
Елө бил дағларын гәлби даралмыш, 
Биздөн чох инҹијиб о көзәл дағлар, 
Дағын көз јашыды ахан булаглар.

Колларын дибиндә бәнөвшә күскүн 
Оҹагларын јанмыр, бурулмур түстүн 
Јашыл атлаза да бүрүнмүр үстүн 
Бу неҹә әһвалды, бу неҹә һалды 
Зәнкөзур дағлары, һајанда галды

Дағлар бизим үчүн гәрибәсәјибди 
Сөјүдләр сачағын јола сәрибди 
Күл чичәк чоеданды јол квзләјибди 
Шәлалә һај салыб бизи сәсләјир 
Гызылкүл гөнчәси бизә бәсләјир

Бүлбүлләр сусубду күл будағында 
Гушлар ҹәһ-ҹәһ вурмур мејвә бағында 
Ушаглар да чиммир чај гырағында 
Дағлар да дезмәјир бу һагсызлыға 
Дејирләр рәдд олсун бу сыртыг дыға

Мөһсүн ЗӨНКӘЗУРЛУ 
Сүрүчү 

3 иојабр 1998-чи ил

АЈ ЛАЧЫН

Елә көјнәмишәм елә јанмышам,
Әријиб көл олуб јағым ај Лачын.
Өлүнҹө синәмдән дағылан дејил,
Бу гәдәр дүјүнүм дағым ај Лачын.

Бтгијаҹ чох тәсөллијө, төскинө,
Дезмөк чәтин ајрылыға пис күнә.
Чеврилиб думана, дөнүб чискинә, 
Дағларын башына јағым ај Лачын.

Фәләк вердијини чох еркән алды.
Арзуму гәлбимдә дашлара чалды,
Перик дүшүб мәндән, сәнинлә галды, 
Кәнҹлијим, ҹаванлыг чағым ај Лачын.

Мәзаһир мәһв олду сәндән көчәндә, 
Јувалар дағылыб евләр учанда.
Елә шахта вурду чичөк ачанда,
Совулду бостаным, тағым ај Лачын.

Мөзаһир ГАРАКБШДИ 
Лачыи рајому.

ҺАРАЈЫНДАН 
Гәлбим чајлар кими чағлар,
Телли сазын һарајындан.
Кедән јолчу ајаг сахлар,
Телли сазын һарајындан.

"Мисри’’синдә хоша калди, 
Дағлармы баш-баша кәлди?
Шаир тәбим ҹоша кәлди,
Телли сазын һарајындан.

“Кәрәми"дә јенди дүзә,
Көзүндән јаш сүзә-сүзә.
Јазыг Кәрәм дөндү көзө,
Телли сазын һарајындан.

Нә дәрд иди, саз кәтирди,
Умбај симдән одкөтүрдү.
Дујан һәр кәс көкс өтүрдү,
Телли сазын һарајындан.

АШЫГ УМБАЈ ДИДӘРКИН 
(АХУНДОВ)

Е’тибарсы
сајылыр.

Русија федерасија- 
сынын Бакы филиалы 
олан иК)ждаг" универ- 
ситетинин “диш һәки- 
мии факултәсинин тә- 
ләбәси Бағыров Мир- 
габилә верилмиш 
Н 4-02/96-№ ли тәләбә 
билети итдији үчүн.

Елан
Идарө, мүөссисә, төшкилат 
рәһбәрләринин нәзәринә!

мБаба-дағм гәзетинин ашағыда адлары 
гејд олунан әмәкдашларынын вәсигәләри 
е'тибарсыз сајылдығы үчүн, гәзетимизин 
адындан бу вә ја дикәр аиди тәшкилатлар- 
ларда гәбул етмәмәјиниз хаһиш олунур. 

Нәриман Мәммәдов 
Алмаз Сәфәрли 
Севда Әлијева

Ҹамулла
Мүршүд

Нијази Кәскин 
Күлли-Каинаты де ким јаратды?
Дүнја ады илә бәргәрар олду.
Нә вахгда хәлг олду торгвг, асиман? 
Һансы әввәл олду, һансы дал олду?

Чамулла Мүршүд 
Күлли-Каинаты Аллаһ јаратды,
Дүнја ады илә бәргәрар олду.
Бир һәфтә әрзиндә халг одду Көј- Јер, 
Сәма әввәл, торпаг ондан дал олду.

Нијази Кәскин 
Кеҹә-Күндүз нә вахт кәдди мејдана? 
Дүнја һансы вахтда дүшдү туфана? 
Ким кәсилмәк үчүн кетди гурбаны? 
Мө'минлөр нә үчүн һалба-һал олду?

Ҹамулла Мүршүд 
Адәмдөн, Һәввадан совуш о јана,
Дүнја Нуһ дөврүидө дүшдү туфана. 
Исмајылды көсилирди гурбана, 
Мө'минләр бунунчүн һалба-һал одду.

Нијази Көскин 
0  ким иди дәрисини сојдулар?
0 кимди гәбрә тәрсә гојдулар?
0  нәди ки, ичмәмишдән дојдулар?
Јер үзү нечә јол таримар одду?

Ҹамулла Мүршүд 
Нәсиминин дәрисини сојдулар,
Сары Ашыг иди тәрсә гојдулар.
Әҹәл шәрбәтин ичмөмиш дојдулар,
Јер үзү беш дәфә твримар одду.

Нијази Көскин 
0  ким иди деди; - Јаредан бирди? 
Чиһеда илк кедән сејлө ким иди?
Әввөл гиблө олан де һансы јерди?

35 иллик өмрүмү 
боша һарчаламамышам

Сөһб^Т ачеҹағымыз шөхс 
Шамахы рајонунун Мири- 
К9нд орта мәктәбинин 

Дәмиров То1* 
мурага мүәллимдир.
Там 36 илли|
өмрүмүбоша һарчалама^ 
м ш м  де|өн муаллим, 
мү^ллимлик леш0Сј1нт  
мәс*улијјәтиндөн, ағыр- 
лыШНЈШ* свһбагт 
КәЛәҹӘр^миз олан ушагларын орта мактәбдәки 
һазыршгларындан келөҹөјә сағлам насл кими 
формалыијшл*1ндан фәрәһлә ачан му^ллим 
ону да ге|д етди ки, мә'зунларымызын бир чаху 
вли мөктәбләрө дә гөбул опунуб. Онлардан На» 
бијзв Сејмурун Түјжијә Игпчсадијјзт Иисжтутуна 
гәбул олундугуну сөЈләди. Мәктәбдә јарлашан 
гачгынлара.тәһсил алан гнчгш« шакирдлөрә, 
мүәллимләрә јардымлар адилмәсиндән даныш- 
ды. Мактәбин баҹарыглы кадрларындан Саман- 
дәрова ^Дилә Мүзәффәр гызыныи адыны хүсуси 
вурғу илә еурғулады.
Бәли. сағлам руһда бөјүмәјмлиз наминә сачла- 
рыны вахтсыз ағартмыш мүәллимләримизә өмрү 
боју бфҹлујуг, Јааәвиы мүәллимләр үчүн Јазыл- 
мваи бир ше‘рлә тамамламагла мүәллимләрә дә 
оНларын симасында Төјмураға мүәллимә јеии-је- 
ш  наалиј̂ гглар арау здафвм.

О  кум уш ү ағ сачларда,
Неча өмрүн ма*насы вар.
О, Јвздм ҹ̂а алиндаки 
Тәбаш^лзн гопа» тозлар 
Ағартмһаадыр сачларыны 
Санки онлар гарлы гышдыр 
Хејр! Бизим ағ кунүмүзчун
Онун сачы агармышдвр

Фирад Өди/еа

IV !  О Л  3  Ш *
Сонрадан дәјишиб сәмги-дал алду?

Чамулла Мүршуд 
Мәһәммәд сөјләди: -  Јарадан бирди, 
Чиһада илк кедән Әбу-бәкирди.
Ме’мүн әввәл үзүн Гүдсә чевирди, 
Сонрадан Кә’бәјә сәмти-дал олду.

Нијази Кәскин 
Аллаһа ким олуб рәгиб дунједа?
Кимләр иди башы кетди ҹиһада?
Илк дәфә кимләрди једиләр буғда? 
Сонра мәскәнләри сәһралар олду.

Ҹамулла Мүршүд 
Аллаһа иблиоди рәгиб дүнјада, 
Һәсән-Һүсе̂ ин башы кетди ҹиһеда. 
Адәм-Һәвва једи илк дәфә буғда,
Сонра мәскәнләри сәһралар олу.

Нијази Кәскин 
Динсизләр де кими чармыха чалды?
0 ким иди өзүн дағ-даша сал/ы?
0 ким иди Әзрајылдан кен галды? 
Ахырда мәнзили дар мәзар олду.

Чамулла Мүршүд 
Динсизләр инсаны чармыха чалды, 
Дағ-Јунис өзүнү дағ-даша салды.
Баба Әмир Әзрајыпдан кен галды,
Ахырда мәнзили дар мәзар олду.

Нијази Кәскин 
Нијә нәһс сајылды 13 рәгәми?
0 һансы муғамды инләтди бәми?
0 неди ҹәседин олду һәгидәми?

' Әлмәалик сајылыб, диддә ҹар одду.

Ҹамулла Мүршүд 
Мәнә нәһс дејидди 13 рәгәми, 
Секаһ-Забудду ки, инләтди бәми.
Руһ олду ҹәседин јахын һәмдәми, 
Әлмәзлик сајылыб, диддә ҹар олду.

Нијази Кәскин 
Нијази Кәскинәм, чохду суалым, 
Суалларын нә вахт аллам ҹавабын?
Ким тәртиб еләди, ‘Төврат” китабын?
0 кимдән кимләрә једикар олду?

Чамулла Мүршүд 
Мүршүд чох дүшүнүб хәјала метди,
Озанлыг тәбинин фөвгүнә јетди.
Монсеј ‘Төвраты" бил тәртиб етди,
Индики нәсилә јадикар
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РФ саһибкарлыг академијасынын 
165-ҹи академики азәрбајҹанлыдыр

Әјјуб Дбдин оғлу Әјјубов
1956-чы илдә Ағдам рајонунун Илхычы кән- 

диндө анадан олуб. 1971-ҹи илдә орта мәктәби 
гутарыб. 1974- 1976-ҹы иллөрдә Совет ордусун- 
да хидмәт едиб. Ики ил Бакы шәһәриндә полис 
нәфәри ишләјиб. Али тәһсили Украјнада алыб 
вө сонракы фәалијјәтидә буөлкә илө бағлыдыр.

Сан-Марино Бејналхалг Елмләр Академија-1 
сы Академик Мәркөзинин Проректору, игтисад I 
елмләри доктору, профессордур.

1992-чи илдә Азөрбајчана гајыдыб. Акаде-1 
мик Мәркәзин Азөрбајчан филиалыны јарадыб 
вә һазырда бу филиалын ректорудур. 1995-чи 
илдә Республика Зијалылар Чәмиәјјәти Минҝә- 
чевир шәһәр шө 'бәсинин сәдри сечилиб. Евли- 
дир, дәрд өвлады вар.

Мараглыдыр, Әјјуб Әјјубову јени 
игтисади шәраитин бу нәһәнҝ елм 
мәрҝәзинә һансы нәалијјәтләри кә- 
тириб чыхармышды? Онун мүхтә- 
лиф вахтларда дәрҹ олунмуш әсәр- 
ләри бу суала ән јахшы ҹавабдыр: 
" Јени коммерсија”

- Саһибкарлыг структурлары- 
нын һазыркы шәраитдә јени со- 
сиал-игтисади вәзијјәтдә ујғунлаш- 
дырылмасы"; “Базар игтисадијјаты 
шәраитиндә елми-техники јенилик- 
ләр әсасында идарәетмәнин тәш- 
кили”; "Кичик бизнесин бөјүк им- 
канлары”; "Базар игтисадијјаты шә- 
раитиндә тиҹарәтин функсионал 
аспектләри"; “Банклар вә мүәсси- 
сәләр. Банк фәалијјәти әлагәлән- 
дирмәјин һүгуг әсаслары”; "Зијалы- 
лыг вә бизнес"; “Базар игтисадијја- 
ты вә менеҹментин әсаслары"; 
"Карҝүзарлыг вә сәнәдләшмә тә'- 
минаты”; "Бизнес системләри јол- 
лары вә принсипләри”..

ФӘХРИМИЗ

БӘЛИ, һәмјерлимиз бејнәлхалг 
нүфуза малик академијанын елми 
јыгынҹағына белә санбалпы әсәр- 
ләрин мүәллифи кими кетмишди. 
Һәм дә тәкҹә мүәллиф кими јох, ар- 
тыг танынмыш бир елмләр доктору, 
профессор, ән нәһајәт, тәшәббүс- 
кар, тәшкилатчы алим, фәдакар 
рәһбәр, Минкәчевир Шәһәр Зија- 
лылар Ҹәмиәјјәтинин бир сәдри ки- 
ми. Ким ҹәми бир нечә ил әввәл 
Минкәчевир шәһәриндәки 17 сајлы 
орта мәктәбин дарысгал отагла- 
рында фәалијјәт мвстәрән бу өзәл 
институтда олуб, инди исә онун 
мүасир аваданлыгларла, јүксәк кеј- 
фијјәтли мебелләрлә тәҹһиз едил- 
миш јени тәһсил корпуслары илә, 
лингафон вә компутер - фәнн каби- 
нетләри, кафедралар илә таныш- 
дырса, сөзләримизә зәррә гәдәр 
шүбһә етмәз.

Институтун өз тәләбә јатагхана- 
сы, идман мејданчасы, 80 јерлик 
зәнкин елми китабханасы вардыр. 
Һәр ҹүр тәдрис-тәһсил шәраитинә 
малик институтун рус вә Азәрбај- 
ҹан, гијаби вә ә’јани шө’бәләриндә 
1000 нәфәрдән чох тәләбә али тәһ- 
сил алыр. Тәләбаләр институтдан 
кәнара чыхмадан тәдрис васитәлө- 
ри илә тә'мин олунурлар. Тәләбә- 
лөрлә 200-дән чох профессор вә 
мүәллим мәшғул олур. Онларын 
бир гисми Бакыдан дә’вәт олунуб 
һамысы үчүн јашајыш шәраити јара- 
дылыб. Зијалылар үчүн дә јахшы 
шәраит јарадылан бу өзәл инсти- 
тутда онларла иш апарылыр.

Азәрбајкан Республикасы Елм- 
ләр Академијасынын президенти,

Фәрәмәз Магсудов башда олмагла 
бөјүк тәбиәт алими Һәсән Әлијевин 
институтунда кечирилән јубилеј 
тәдбиринин иштиракчылары бура- 
да көрүлән ишпәрә һејранлыгла гиј- 
мәт вермишләр. Јубилеј тәдбири- 
нин иштиракчысы, ады Бејнәлхалг 
Нобел мүкафатына тәгДим едил- 
миш академик Ф. И. Поддубнынын 
фикри дә мараглы иди: "Минкәче- 
вир мәним чох хошума кәлди. Мән 
Минкәчевирдә јени Һарварды көр- 
дүм. Бурада академијанын шәһәр- 
ҹији салыныб. Мән инанырам ки, 
вахт олаҹаг, бураја хариҹдән дә 
тәһсил апмаға кәләҹәкләр”.

- Академијада кечирилән јығын- 
ҹагда МДБ-дән 10 дөвләтин алим 
нүмајәндәләри арасында (Азәрбај- 
ҹаны исә мән тәмсил едирдим) бу 
сөзләрин мүәллифи дә варды. Се- 
виндириҹи һал иди ки, - дејә Ә. Әј- 
јубов ге}д етди.

- Гәбул едилән мүһүм гәрарлар- 
дан бири Дөөләтләрарасы Педаго- 
жи Парламентин јарадылмасы ол- 
ду. Мәшһур Украјналы алим Ф . И. 
БоддубНЫ јекдилликло д п п  -нин 
президенти, 3 нәфәр исәт
рус алими вә мән витсе -президент 
сечилдик. Елә бурадаҹа ДПП-нин 
әсас вәзифәси дә муәјјәнләшди- 
рилди: Дәрсликләр һазырламаг вә 
нәшр етмәк.

Бу ил мај ајынын 27-дә Белару- 
сун пајтахты Минск шәһәриндә 
ДПП-нин биринҹи гурултајыны ке- 
чирмәк гәрара алынды. Мәним тәк- 
лифимлә вә елкәмизин мөһтәрәм 
президенти Һејдәр Әлијев ҹәнабла- 
рынын разылығы илә ДПП-нин 
конфрансларындан, јахуд симпо- 
зиумпарындан бирини дә респуб- 
ликамызда кечирмәк олар. Вә бу, 
халыларарасы анлашмаја чох ке- 
мәк едәр. Бу бизим зијалылыг бор- 
ҹумуздур.

МДБ-дә
Азәрбајчан
һәгигәтләри
СӨҺБӘТ бу јерә чатанда Әјјуб 

мүәллим Русија Федерасијасы Са- 
һибкарлыг Академијасында кечири- 
лән дискусијаларын бөјүк әһәмијјә- 
тиндән дә данышды. Деди ки, нәһа- 
јәт, 10 девләтин алимләри јекдил 
рә’јә кәлдиләр: кечмиш ССРИ да- 
ғылдыгдан сонра һәр бир респуб- 
лика мүстәгил инкишаф јолуну сеч- 
мишдир. Анҹаг әлагапәрин зәифлә- 
мәси јахшы һал дејил. Әлагаләри 
мөһкәмләндирмәк үчүн милли ниф- 
рәт һиссләринин јаранма сәбәблә- 
ри вә көкләри арашдырылды. Гејд

едилди ки, бурада зијалы- 
ларын үзәринә бејүк мәс- 
'улијјөт дүшүр. "Елә бизи 
дә бир јерә мәһз белә 
мәгсәд вә тәшәббүс топ- 
ламышдыр" - дејә Ә. Әјју- 
бов әлавә етди. - "Ҝәнҹ- 
ләрлә иш, алкоголизмә, 
наркаманијаја гаршы мү- 
баризә јоллары да араш- 
дырылды".

- Севиндириҹи һал- 
дыр ки, он илләрлә газа- 
нылан мә’нәви сәрвәт-зи- 
јалыларын сәмими мүна- 
сибәти әввәлки кими га- 
лыр. Бунун Москванын 
Шелково рајонунун мери 
илә көрүшдә хүсусилә јә’— 

гин етдим. 10 дөвләт алимләринин 
иштирак етдији бу көрүшдә дөвлә- 
тимизин Һејдәр Әлијевә чох бөјук 
һәсәд апарыпдығынын шаһиди ол- 
дум. Рајонун мери Ғ^усијанын да бе- 
лә бир президентә еһтијаҹы олдуғу- 
ну гејд етди.

Сонра профессор Москвадакы 
дикәр керүшләрдән - тәһсил назир* 
лијиндәки онун ајры-ајры белмәлә- 
риндәки көрүшләрдән алдығы хош 
тәәссүратларыны бизимлә бөлүш- 
ДУ-

- Методик вәсаитләри елкәми- 
зин тәһсил назирлијинә лазым олан 
материалларын әлдә олунмасында 
бизә чох көмәк етдиләр. Русија Тәһ- 
сил Назирлијинин бејнәлхалг тәһ- 
сил шө’бәсинин баш директору В. 
Круглов мәни тәһсил-тәдрис вә- 
саитләри сәркисинә дә’вәт етди...

РФ Саһибкарлыг 
г Академијасынын 

165-чи Академики
Азәр б ајма нлыдыр.

Бир һәфтәлик Москва 'сәф§јЗВ  ̂
нин зирвәсиндә бир фәрәһли һади- 
сә дурур. Бу сәфәр заманы про- 
фессор, игтисад елмләри доктору 
Әјјуб Әјјубов Русија Федерасијасы- 
нын Саһибкарлыг Академијасынын 
үзвү сечилмишдир. Бәли, 165 нөм- 
рәли үзвлүк вәсигәсинин вә дипло- 
мунун саһибИ һәмјерлимиздир. Бу 
вәсигәни вә диплому она Академи- 
јанын президенти В. Г. Федтсов 
тәгдим етмишдир.

Академик Ә. Әјјубовун мврүшүн 
иштиракчылары олан алимләрә 
вердији зијафәт дә өз халгына зија- 
лы алим хидмәтинин ифадәсинә 
чеврилмишдир. Даһа бир һәгигәт 
һамы тәрәфиндән, о ҹүмпәдән ака- 
демик Ф. И. Поддубны тәрәфиндән 
тәсдиг едилмишдирки, Азәрбајҹан 
зијалылары әввәлки меһрибан әнә- 
нәни јашадырлар. Белә бир халга 
јабанчы мүнасибәт јолверилмәз- 
Дир.

Бејнәлхалг конфранслара дә’- 
вәт олунмағыны, орада чыхыш 
едиб, республикамызын һәгигәтлә- 
рини дејә билмәк имканы газанма- 
ғыны, бөјүк бир академијада ирәли 
чәкилмәјин академик Әјјуб Әјјубов 
халгымыза бөјүк е’тимад сајыр. 
Онун үчүн ифтихар һисси кечирир. 
Мөһтәрәм президентимиз Һејдәр 
Әлијевин кестәришләринин һәјата 
кечирилмәсинә, азҹа да олса, ке- 
мәк етдијинә кврә езүнү хошбәхт 
сајыр. Јүксәк ада көрә коплектив 
адындан ону тәбрик едир, ишиндә 
она јени уғурлар арзулајырыг.

Дүз ики ај өнҹә Гобустан рајонунда јарадылмыш "Араз мүәссисәси 
артыг там фәалијјәтә башлајыб. Әмәк вә әһалинин сосиал мүдафиәси на- 
зирлијинин баш мәшғуллуг идарәси нәздиндә әһалинин мәшғуллуғу мәг- 
сәди илә јарадылан мүәссисә Мәммәдов Һагвердинин рәһбәрлији илә әз 
кәләҹәк планларыны һәјата кечирир. Мүәссисәнин рәһбәри Мәммәдов 
Һагвердинин дедикләриндән:

Мүәссисәмиздә нәзәрдә тутулан 40 нәфәрлик ишчи гүввәсиндән 27- 
си чалышыр. Мүәссисәсимизин 246 баш хырда бујнузлу, 9 баш ири буј- 
нузлу мал-гарасы вар. Бундан әлавә 75 һа пајызлыг буғда әкмишик, 12 
һа исә јајлыг әкини нәзәрдә тутулуб. Јахын заманларда 10 баш донуз 
алаҹағымызы өн планда планлашдырмышыг Мүессисәмизин ән башлы- 
ҹа мәгсәди иланчылыгла мәшғул олмагдыр Бөли. Аталар јахшы дејиб: 
Чөрәји вер чөрәкчијә, бирини дә үсталик. Инанырыг ки, Һагверди муәл- 
лимин сә ји нәтиҹәсиндә “Араз” мүәссисәси даһа да инкишаф едәҹәк, 
кәләҹәкдә ады фәхрлә чәкилән габагҹыл мүәссисәләрдән олаҹаг. Амин.

Р. НАЗИМОҒЛУ

А р а за в и  ф и р м а сы  
бу  ҝүн

Мүсаһибимиз фирманын директору 
1дилшад,Өмиррвадыр

ДНШАА ШШМ* фИрШИ** И9 МӘГОӘДПӘ /ЛрӘДЫПЫ б?
-1 99б*ҹи илдән Фә&лијјат мекзтәрән фирмамызын 

ғу  әсас ШШ% ШШШ-. кзчкунларин 'ешлртиним јШ 1К М Ш
-Фирмада осасән ҝимләрә ҝузәшт олунур?
|  Өнҹә етдијим кими фирмамызда әсадон г&*гын «*чмумпвр 

ишләјир. Она көра дә әсасән онләрла, шЫтиоләрә кузвш  оггуИур.
-  Сиздә арәнда һаггы нә гәдәрдир?
- Виздә һафтәлик* бә^зән а јлы  арвадалар вар.
1 полка - 2500 манат
1 кантеЈни - 8000 манат
-  Кәлән кәлирдән дөвләт бүдчәсинә нә гәдәр ҝечирилир?
I  КедЈирин*® %-и деаләт бүдчәсинә кечирилир. Калирдөн 36 %

Фондуна,. 1 % алилләрин һесабыиа 2 % мш~ 
ғуллуг мәркәзиә, 15-16 милјон исә шәһидлгрин һесзбына көчүрүлүр

~ Етдијиниз ҝүзәштләр һансы га/дада олур?
аиләләринә контејниләр полкалар пуЛсуз верилир

~ Башга нә дејә биләрсиниз фирманызын фәалијјәти ба- 
рәдә?

- Фирмамыз 1997-чи илдә давләт бүдҹәсинә 25 милјон манат 
1997-ҹи илу»н сон ајларында 40 милјон манат, 1998*чи илин әввәлиндв 
70 милјсн мана;тбүд>Нвттулкөч>рүб. Бундан әлаәә касса аларатлары 
лисензија јолу илә дөеләтә пул кечирир.

-  ДилшаД ханым мусаһибәјә ҝәрә чох саг олун.
- Сиз дә сағ олун.

Аллаһаерди ХӨЛИЛОВ.

Гобуотаи рабитә  
говш ағы  бү ксүн

Республиканын чичәкләндији бир вахтда көрәсән рабитә говшагла- 
рындакы вәзијјәт нә сәвјјәдәдир? Елә бу минвалла јолуму Гобустан ра- 
јон рабитә говшағына салдым. Говшағын рәиси Тофиг Балоғлановла 
көрушдүм.

Гыса арајыш:
Тофиг Балогланов 1978-чи илдә Политехник Институтуну 

битириб. Ихтисасҹа рабитәчи-мүһәндисдир. Електоромеха- 
никликдән јүксәләрәк 1990-чы илдән говшага рәһбәрлик 
едир.

Аиләлидир.
Кәлишимизин мәгсәдини билән Тофиг мүәллим чәтинликләрә, 

проблемләрә бахмајараг һәвәслә ишләдикләрини вурғулады. 56 ишчи 
гүввәсинин, 1 мәркәз, 8 кәнд АТС-нин олдуғуну билдирән Тофиг Балоғ- 
ланов габагҹыл ишчи кими БәДӘЛов ИЛГӘрыН, ЧӘфӘроВ Ме^^данынгЈу-- 
сифов Елханын, Залијева Ҝүлбадамын, Рәсулова Алмазын, Мурадова 
Нисәнин адыны хүсуси вурғү илә вурғулады

Бәли. Јорулмаг билмәдән халгына хидмәт едән, бу хидмәт өнүндә 
умачағы јалныз халгын севки вә исгтәји олан, буну газанан Тофиг Балоғ- 
ланова ишлөриндә уғурлар арзүлаЈараг андан ајрылдым 

Гој Танры Сизә даима ]ар олсум!
Р. ӨСКӨРОВ

АСАЈИШ КЕШИКЧИСИ
Нечә-нечә илләрдән бәри 

"полис” сәнәти һәм шәрәфли, 
һәм дә мәс’улијјәтли бир пешә 
кими таныныб. Халгын раһат- 
лығыны горујан, онун сағлам 
руһда јетишмәси, тәһлүкәсиз- 
лијинин тә’мин олунмасы үчүн 
систем ишчиләри һәмишә 
ајыг-сајыг олублар.

Јолуну азанлара, инсанлы- 
ғыны бирҹә анда унуданлара 
гаршы мүлајим јумушаг олан, 
һәр бир ҹинајәтин ән ағыр јүкү- 
нү чәкән олуб полисләримиз.
Төрәдилмиш ҹинајәтин кеклә- 
рини арашдырмаг үчүн бә'зән 
ҹинајәткарла ҹинајәткар тәки 
давраныб полисләримиз. Бир 
сөзлә кеҹә-күндүз, ағры-аҹы 
килеј-күзар билмәдән бу пе- 
шәсинин вурғуну олуб полис- 
ләримиз. Сөһбәт ачаҹағым Шамахы рајон полис шө’бәсинин 
рәиси Әләскәр Бәдәлов мәһз өз пешәсинин сонсуз вурғунла- 
рындандыр.

Исмајыллы рајонунда дүнјаја көз ачмыш Әләскәр мүәллим, 
1973-ҹү илдән илк әмәк фәалијјәтинә башлајыб. 1974-ҹү илдә 
һәрби хидмәтә кедән Әләскәр Бәдәлов һәрби хидмәти баша 
вурдугдан сонра, Исмајыллы рајон јерли зәһмәткеш гәзетиндә 
чалышдыгдан сонра, 1984-ҹү илдән сијаси месалеләр үзрә мүа- 
вин, сонралар рәис мүавини, 1956-ҹы илдән исә Шамахы рајон 
полис ше'бәсинин рәиси ишләјир. Аиләлидир, 2 оғул атасы 
олан Әләскәр Бәдәлов полис полковники рүтбәсини бу илин 
мајында мүкафат гајдасы илә алыб.

-  Өләсҝәр мүәллим, ешитдиЈимизә ҝөрә Шамахы/а 
рәис тәЈ'ин олдугдан сонра чинаЈә ткарлыг азалыб. Бу- 
ну нечә нзаһ, едәрснниз?

Бәли. Мән бура рәис тә’јин олундугда бурда вәзијјәт чох мү- 
рәккәб иди. Коллективин сө'ји нәтиҹәсиндә ҹинајәткарлыг аза- 
лыб, ҹидди ишләр керүлүб, тәдбирләр давам етдирилир.

-НакроманиЈаЈа гаршы мүбарнзә барәдә нә деЈәр- 
снниз?

һал-һазырда ҹидди мүбаризә апарылмагдадыр вә дәмак 
олар ки, көкү кәсилмәкдәдир.

Снзчә бу чүр чннаЈәтн бағышламаг олармы?
- Әсла јох.
Б ә л и . К в ҹ ә -к ү н д ү з  б илм әд ән  әсаЈиш ин ке ш и ји н д ә  

д у р м у ш , а јы г-саЈы г хал гы иа  хи д м ә т  едән Ә л ә скә р  
м үә л л и м л ә  в ид ал аш ы б , оиа и ш л ә р и н д ә  мүвәф ф әгиЈјәт  
арзу  е д ә р ә к  ондан а јр ы л д ы м .

Р. НАЗММОҒЛУ

Араз 
мүөссисәсинин 
ҝәләчәји вар
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Хош бәхтлијим - 
аиләм вә мусигидир

Инсанын һәјатда ән ҝө- 
зәл не’мәти Аллаһ тәрәфин- 
дән она верилән верки онун 
истедадыдыр. Бунлар мүх- 
тәлиф шахәләрә ајрылыр; 
рәссам, иллузија, һејкәлтә- 
раш вә с.

Мәним исә сөз ачачағым 
мајасы мусиги илә јоғрулмуш, 
кичик јашларындан мусигини 
севән, она вурулан, мусиги 
дүнјасыны јашадан вә өзүндә 
илаһинин она бәхш етдији сәс 
инҹисини ҹәмләшдирән ҝәнҹ 
исте’дадлы мүғәнни Ханһүсејн 
Һүсејновдур. Онун мәлаһәтли 
сәси маһнылар үстә көкләниб, 
нечә-нечә үрәкләри охшајыб 
диггәтә кәтирибдир.

Онун исте'дады вә јарады-

ҹылығы халгын истәјини, арзу- 
ларыны әкс етдирир. Санки о, 
халг јарадыҹылығынын хәзи- 
нәсиндән бәһрәләнир.

Ханһүсејн Һүсејнов Саби- 
рабад рајонунда анадан олуб. 
Өзүнүн дедијинә көрә мусиги- 
јә һәвәс онда лап еркән јашла- 
рындан башламышдыр. Сәнәт 
дүнјасы чох гәрибәликләрлә 
зәнкин олур. Мүғәнни Ханһү- 
сејн Һүсејнов да дејир: Сәнәт 
дүнјасы чох зәнкиндир. Она 
суал верәндә ки, ефирдә нијә 
көрүнмүрсүнүз. 0 , исә мүғән- 
нини ефирлә јох, онун јарады- 
ҹылығы, ифа габилијјәти илә 
таныјырлар. Сорушанда һәјат- 
да хошбәхт анларын нә вахт 
олуб. 0, исә “аиләм вә мусиги-

дә" көрмүшәм дејир. Мән онун 
сәсинә илк дәфә тој мәраси- 
миндә валеһ олмушам. Мүғән- 
нидә мәлаәтли сәс вә јарады- 
ҹылыг мәһарәти чох јүксәкдир. 
Аиләдә күләрүз, охујанда кү- 
ләрүз характерә малик олан бу 
шәхс сөзүн әсл мә’насында 
һәртәрәфли мүғәннидир. Доғ- 
рудан да әкәр мүғәнни ефирә 
чыхмырса, реклам олунмурса, 
о демәк дејил ки, јахшы мүғән- 
ни дејил.

Ханһүсејн Һүсејнов аиләси- 
ни севән бир мүғәнни олдуғу 
үчүн охудуғу маһныларын әк- 
сәријјәти һәјат севкили маһ- 
нылардыр вә өзү дә севә-севә 
ифз едир.

Онун ән көзәл, инсана зөвг 
бәхш едән маһныларындан 
“ Јандырды мәни", “Ај севки- 
лим", “Ҝәл инад етмә", “Сев- 
килинәм мән" вә с. мисал көс- 
тәрмәк олар. Өзүнүн дедијинә 
көрә о, чох гастролларда ол- 
муш, тој шәнликләриндә вә 
ҹәбһә бөлкәләриндә өз шән 
маһнылары илә һәрбчиләри 
севиндирмишдир. Мән бир 
мусиги пәрәстишкары кими 
кәнҹ мүғәннијә јени-јени уғур- 
лар, ајдын сәма, галибијјәт 
рәмзи олан ҹан сағлығы арзу- 
лајырам.

Хәгани ҸӘБРАЈЫЛОВ.

Сон мәкгубун, сон сөзүн гәдәр аҹы вә јанды- 
рыҹы олду мәнимчүн. Сәни дүнјалар гәдәр севди- 
јим бир һалда мәни һиссләримлә, һәм дә пак үл- 
ви һиссләримлә баш-баша, тәнһа, ҝөзү јашлы го- 
јаркән һеч гәлбин титрөмәдими. Үрәјин неҹә? Ин- 
ләјәрәк бир анлыға өзүнү мәним 
үрәјимин јериндә һисс етдими.
Јә’гин ки, јох. Әҝәр һисс етсәјди 
бүгүн варлығыјла она бағлы олан 
бирисинин һәјатдан, инсанлар- 
дан сојугмагдан, үз дөндәрмәк- 
дән һәзз алмаздын.

Бөли. Артыг нечө вахтдыр ки, 
сәндән узагда, лакин Һәр ан сөни 
хатырладан күнләрлә баш-баша- 
јам. Ахы нијә адын кими әзүн дә 
вәфалы олмадын. Бармағына 
үрәјиндә олмајан бирисинин үзү- 
јүнү кечирәркән горхмадынмы.
Горхмадын ки, бу үзүк дил олуб 
чох шејләр даныша биләр. Горх-

мадын ки, бу үзүк “Мәни күнаһа батырмајын” де- 
јиб уғурсуз ешгимиздән бәһс едә биләр. Көрүнүр 
ки, горхмадын. Јохса белә архајынлыгла ону бар- 
мағында ҝәздирмәз, белә асанлыгла “Мәни унуг” 
демәздин. Анҹаг бирҹә шејдә јанылма ки, Сән өз 

үрәјинә Һекм едә биләрсән. Мә- 
ним үрәјимә мәҹбур әзүнү унугду- 
ра билмәзсән.

Бәлкә дә нә вахтса пешиман 
олаҹагсан. Һәјаты јенидән башла- 
маг истәјәҹәксән. Фәгәт бу мүм- 
күнмү. Еһ јенә јанылырам. Сән пе- 
шиманчылығын сәадәтини дуја 
билмәјәҹәк гәдәр һиссләрини 
итирмиш, һәм дә өмүрлүк итир- 
миш бир адамсан.

Шаһин ТАНРЫВЕРДИЈЕВ 
Акстафа рајону.

ҺАНСЫ
илдәнсиниз?

Буға- 1901; 1913; 1925; 1937; 1949; 1961; 1973; 1985; 1997

Довш аи- 1903; 1915; 1927; 1939; 1951; 1963; 1975; 1987; 1999

Илан- 1905; 1917; 1929; 1941; 1953; 1965; 1977; 1989; 2001
м ш т ш т ^ ш т ш ш ш м ж ш ш т т ш ш ш т

Кечи- 1907; 1919; 1931; 1943; 1955; 1967; 1979; 1991; 2003 

Хоруз- 1909; 1921; 1933; 1945; 1957; 1969; 1981; 1993; 2005 

Доиуз- 1911; 1923; 1935; 1947; 1959; 1971; 1983; 1995; 2007

СЕВӘ БИЛӨЈДИН 
Каш анам олајды сонсуз, кимсәсиз 
Бу бәхтсиз бәхтимә доғулмајајдым. 
Галајды каинат тезликлә мәнсиз 
Чәкилиб кәјләрә мән гејб олајдым.

Сачыны јолајды кимсә мәнимчүн 
Гәмли башдашыма лајлај чалајды, 
Өләндән сонраки хофбәхтлијимчүн 
Јарым һәзин-һәзин һеј ағлајајды.

Дидәјди мәзарда ҹин, шејтан мәни, 
Чансыз виҹудумда әзаб чәкәјди. 
Нола бу јохлуғум севкилим мәни, 
Севдирә биләјди, севә биләјдин.

Фөрганө
ШЫХӘЛИЈЕВА

Д Ә Р Д И М  ВАР

Аиләмиз нијә дағылыр?
Һөрмәтли редаксија! Өз дердлзрими сизинлә бвлүш- 

дүрмөк истајирам. Тамиз маһаббатла севдијим бир гыз* 
ла аилә гурмушдум. Јалныз валидејнләримизин ҝүндән- 
|ҝүнә бизә гаршы олан тәзјигләри нәтичәсиндә аиләмдән 
сојумаға башладым. Илләр боју тәмиз сандығым мәһәб- 
бәтим нифрәтә чеврилмәјә башлады. Һәм онун, һәм дә 
мөним анамын аахташыры вурдуғу тә*нәләр нәтикәисн- 
дә аиләмиз дағылмаға башлаДы. Һәјат јолдашым анасы- 
нын .сөзүнә ујараг евә јерсиз свһбәтләр салырды. Артыг
0 да безмишди. Күнләрин бириндә "Бу нә һәјатдыр биз 
јашајырыг^ де|ә мәндән ајрылмаг истәдијини билдир* 
ди. Биз а}рылдыг. Мән артыг һеч вахт евләнмәјәчејиви
1 гәрара алмышдым. Лакин бир күн...

Бир күн мән күчәдә бир ғыз кердүм. Вә бу гызын мәс 
'ум бахышлары санки мәни овсунлады, 0  кезларин тил 
симинә дүшәрәк јенидән евләндим. Лакин јенә анам јер- 
сиз јолдашымы тәһгир едир, инҹидирди. Јенә дә аилә- 
мин дағылачағыны һисс етдијим учун аилләмлә бир јвр- 
дә Баш а кәчдум. бутун оламарыш итирмәјим» бахма- 
јараг, сафмаһәббә вә бу ивһәббатин „аг»**<** ***»  
ввлад г а п м ы ш а м . Бунларла да өзүмә хошрәхт һесао 
'едир§м.

Анчаг үзүмү валидвјнләрә тутуб дејирәм: Һвч вахт өв- 
ладларынызын аиләсинин дағылмасына јол вермәјин. 
һ әрбир еалидејин евладынын хошбәхтлији үчүн чалыш- 
малыдыр. Бу мәктубү да она керә јаздым ки, гој ону оху- 
јанлар бир даһа дүшүнсүнләр вә мәним чилик-чилик ол- 
муш вмрүмү тәкрарламасынлар.

М. Тзлеһ Шәки рајону.

ГАЈЫНАНАМЫН БӘҺАНӘСИ

Јолдашымла бир-биримизи севәрәк евләнмишик. 
Бизим анпә гурмағымыза гајынанам әввәлдән наразы 
олуб. 0, Ҹәмилә өз бачысы гызыны алмаг истәјиб. Лакин 
Чәмил онун истәјинә гаршы чыхыб.

Евләнмәјимиздән 1 илдән чох вахт кечсә дә, һә 18 ки, 
ушағымыз јохдур. Бу да гајынанамын әлинә әлавә бәһа- 
нә вериб.

Әввәлдән дә мәнимлә арасы олмадығындан инди мә- 
ни даһа тез-тез ҝөзүмчыхдыја салыр. Дәгигәбашы мөни 
санҹмасы азмыш кими, өз оғлунун да баш-гулағыны апа- 
рыб. "Бунун најинә ашиг олмусан, со«суа вләчвксән" вв 
с. Дүзү, ҹана дојмушам. Бәлкә бунлара да дөзәрдим, ан- 
ҹаг Чәмилдә дә сон вахтлар өзумә гаршы сојуглуг һисс 
едирәм. Һәрдән аз галыр ки, өзүмә гәсд едим. Ахы шн 
она керә һәр шејдән кечмишәм. Чыхыш јолу тала билми- 
рам. Бәлкә сиз мәнә бир јол көстәрәсиниз.

К. һүсејнова, 21 јаш. Сумгајыт шәһәри
8-чи микрорајон

Чаваб; Мәһәббәт јолу дашсыз-кәсәксиз олмур О да 
ола ки, аилө, Дејирсиниз ки, Чәмиллә бир-биринизи се- 
виб евленмисиниз. Севки наминә дә аиләни горумалы- 
сыныз. Ҹәмиллә бир даһа сеһбәт елә. Онун сојуглуғунун 
сәбәбини ејрәнмәјә чалыш. Аталар јахшы деЈиб: "Өртүлү 
базар достлуғу позар”. Балаҹа бир сојуглуг галдыгҹа 
чидди инчикпијә дә апарыб чыхарыр.

Галды ки, гајынананла мүнасибати јумшалтмага ча- 
лыш. Аталарын бу кәламыны да унутма ки, “Ширин дил 
иланы јуваеындан чыхарыр". 0 да инсан ола. Ҝеҹ-тез о 
да сизин она һермәтинизи ҝврүб, һисс етдикчә јумшала- 
чаг.

Ушаг мәсәласини дә проблемә чевирмвјин. Һәкимә 
мүрачиәт един, онун сәбөбини ејрәнин. Унутмајын ки, 
мәһәббәт гаршысында һәр шеј күҹсүздүр.
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СЕВКИНИН
ГУРБАНЫ

XX әсрин сонувда јашасаг 
да, һалә һисслөримизи вз 
гәлбимизи КИМИНСӘ - һәтга; 
улу Танрыдан сонра ән уча 
варлыг сандығыыыз вали- 
дејнләримизин марагларына, 
арзусуна ујғун гурмага мәҹбу- 
руг.

Ә/гијее Мағсуд Ибраһил/. 
рГЛУ ХӨрШ 1*ДИ ки. гомшу-
су Сееили севирди Севил дә 
бу сеа<ини чавабсыз гојмур- 
ду. Гардашы Камранын тәзә- 
ликчә һәбсхзнадан чыхмасы» 
на бакмгјан Сееип һеч бир 
шејдән чәкинмәјәрәк Магсуд- 
ла ҝөрушурдү Бу ҝөрушләр 
Севилин анасы Тызым, сәнө 
варлы бир јердән адачлы тап- 
мышам” демәсинә ки* 
ми давам етди» Ш  
сөзләрдән сонра Се- 
вилин башы һәрлән- 
ди. Уч күн хәстә һалда 
јатды. Магсудун исә 
һалә ҝи, һеч нәдән хә- 
бәри јох 1<ши. Үч ҝун 
ҝерушдүкләри јердә 
Севили көзләјир, кәл- 
мәдијини к$рүб (оор 
пешимаз-» евә га]ы-|
д ы р М  ' / ,  /

Севил Јатагда 
галхандан сонра һ&р 
шеји Магсуда даныш- 
мағы мәсләһәт билдм.
Магсуд һадисәдән хә- 
бөр туганда онлар гә- 
рара калдошр ки, Се- 
вилин анасы илә да- 
нышшнлар. Бөлҝә ана төлби 
онлгры баша душду. Лакин 
Севилин анасы онларын сев- 
кисини гәбуЛ еширди. Бу һа- 
дисәдән сонра Магсуд бир- 
бирләринә говушмағы јалныз 
Сееили гачырмагда көрур. 
Севил өвөөлча төрөддүд втса 
дв, сонрадан бу таклифи гө- 
бул едир. Сәһәриси күн Маг- 
суд вө'делөшдиклөри јердә 
бир саагдан чох көзләјир. Се- 
вилин калмәдијини кврүб 
санки әзра)ыла денүр Чағы*

рылмамыш гонаг либасында 
бирбашаСевилкилә кәлир. 
Кәрим киши Магсудун сасине 
һфтә дүшүр. Әввәлчә мүба- 
һисә башлајыр. Сонрадан 
Магсудла атасынын әлбәјаха 

, олдуғуну көрән Камранүстүн- 
дә кәздирдији бычагла "го* 
нағ"а бир немә зәрбә енди* 
рир. Себукилисини ал-ган 
тиндә јерә јыхылмыш һапда 
ҝерән Севил б'/гүн хунвһлары 
езүндә билир, Буна д ә з м ә јә -  

рәк евә гачыр. еена дамарла- 
рыны ҝәсмәклә өзунә гәсд ет- 
мәк истәј|ф. Лакин һзкимла- 
рин чидди сә'ји нәтиадсиндә 
Севил јенидән һәјатз гајтары- 
лыр Өзүнүн мәһкәмә иҹла- 
сында сејләдији кими “Буна 
һәј-атдемәколмаз Мән онсуз 
да Магсудсуз јашамајачағам. 
Бүтүн күнаһпар исә ата вә 
анаададыр”.

АпғЈтдан сонра валидејн- 
лариыизә өмрүмуз боју борҹ- 
лујуг, лакин онпзрда өвладла- 
рынын һиссләрини баша 
дүшмәли, онлара һөрмат ет- 
мәлидирлар. Севилин вали- 
дејнләринин ҝ\<наһлары уҹба- 
тындам исә ики севән шәхс 
әбеди олараг ајрылды: Бири 
кәнч икән севҝисинин гурба- 
ны сшуб сон мәнзилин саҝи- 
нинә чеврилди. о биринин ја- 
шамағына һәлә дә үмид јох- 
Ш  ' '  '

Моһкомонин һөкмү
Камран Кәримов АР ҸМ 

94-ҹу маддәси илә ҹәзасыны 
чидди режимли ислаһ әмәк 
мүәссисәсиндә чәкмәклө 10 
ил мүддәтинә азадлыгдан 
мәһрум едилди.

Р, 3. Го) 6у һадисә ев- 
ладларыны бадбәхтчили- 
ја оүрүклајән валидејн- 
лар үчүн ибрат дәрси ол- 
сун,

Квмүд ГУЛИЈЕВА

Өзәлләшмә чекләринин гијмәти "гара 
базар"да артдыгҹа фырылдагчылар даһа 
чох әл-ајаг едирләр. Чохлары евини, ма- 
шыныны, гызыл әшјаларыны сатырды ки, 
гијмәтләр галхдыгда даһа чох"јашыл" әл- 
дә етсин. Фырылдагчылар да ез “базарла- 
рынын” верәҹәји мәнфәәтдән шириниклә-

ЕУДӘФӘ 
ӨДДҮРМӘК
нирдиләр.

Нурлан вә Тејјуб да чекләрин һесабына 
достлашмышдылар. Артыг бу ишдә уста- 
лашан достлар һәм чек сатыр, һәм дә да- 
һа чох чек алан мүштәријә көз гојурдулар. 
Достлар белә мүштәрини гарабагара из- 
ләјир, фүрсәт дүшәндә һүҹум едиб чеклә- 
ри зорла алырдылар.

Невбәти гурбан Бакынын Низами рајо- 
нунда Гара Гарајев күчәсиндәки 150 сајлы 
евдә јашајан Сона Ағајева олду. Бир отаг- 
лы мәнзилини сатыб, пулуна чек алмаг ис- 
тәјән Сона тез-тез метронун "28 мај” стан- 
сијасына вә "Малакан” бағына кедир, гиј- 
мәтләрин ашағы дүшмәсини ҝөзләјирди. 
Нәһајәт 1997-ҹи ил нојабрын 24-дә әлин- 
дәки 10 мин долларын јарысыны чекә вер- 
ди. Пулу арын-архајын сајды. Артығыны 
дәсмала бүкүб, гојнуна гојду. Чекләри исә 
әлиндәки чантаја атды.

Достлар ҝөзләшдиләр. “Овун" далынча 
јолландылар. Һеч нәдән шүбһәләнмәјән 
Сона Ағајева Тара Гарајев’1 стансијасын- 
дан чыхыб евләрин арасы илә кирајә тут- 
дуғу мәнзилә тәрәф кедирди. Елә бу вахт 
архадан башына зәрбә дәјди. Гадын сән- 
дәләди. Дотлар чантаны онун әлиндән го- 
пара билмәдикләрини керүб гадыны сүрү- 
мәјә башладылар. Ҝүҹдән дүшмүш Сона 
башына вурулан арамсыз зәрбәләрдән 
һушуну итирди. Достлар ону сүрүјүб ағач- 
ларын арасына апардылар. Дәсмала бү- 
күлмүш пулу Сонанын гојнундан чыхарды- 
лар. Гадыны исә јахынлыгдакы хәндәјә ат- 
дылар.

Әввәлки кими јенә кизләнмәјә мүвәф- 
фәг олдулар. Сәһәр ишә кедән сакинләр 
һушуну итирмиш гадыны тә’чили јардым 
хәстәханасына чатдырдылар.

Низами рајонундакы 25-ҹи полис бөл- 
мәсиндә ҹинајәт иши галдырылды.

... 4 ајдан сонра, 1998-ҹи ил мартын 
18-дә Сона Ағајева изләндијини һисс ет- 
ди. Һеч бир шеј олмамыш кими јахындакы 
бинаја кирди вә полис белмәсинә зәнҝ 
чалды. Бир саатдан сонра гулдурлар јаха- 
ланды. Истинтаг заманы мә’лум олду ки, 
онларын һәр икиси гаты ҹинајәткар кими 
Сумгајыт Шәһәр Полис Идарәси тәрәфин- 
дән ахтарылыр. Тутулмаларына сәбәб исә

онларын јанылмасы олуб. Биринҹи бас- 
гындан фәргли олараг Сона Ағајева илә 
"бирдәфәлик" үзүлүшмәк истәјибләр. Де- 
дикләринә көрә шүбһәләнибләр ки, гадын 
онлары таныјыб. Демә, биринҹи һадисәни 
төрәтдикдән сонра азад кәзән гулдурлар 
гәфләтән гадынла растлашыблар. Горхуб- 
лар. Горхублар ки, Сона онлары таныјыб.

Сона исә јалныз истинтагдан сонра би- 
либ ки, ону гарәт едән елә бу гулдурлар 
имиш.

КҮЛНАЗ 
МӘТИН ГӘНБӘРЛИ.

Гондарма ДЈП ишчиләри.
Јазынын ады тәәҹҹүблү ке- 

рүнмәсин. Бәли шәһәримиздә 
доғрудан да гондарма гаи иш- 
чиләри атаманлыг едир. Бу ја- 
хынларда мәтбуат проспекти 
илә кедирдим. Бу вахт 08 мар- 
калы 10 АН 394 №-ли гаи машы- 
нынын мәнә әл еләдијини көрүб 
сахладым. “Мүфәттиш" дедији- 
миз шәхс мүлки формада мәнә 
јахынлашды. Сәнәдләр дејә елә

гышгырды ки, үрәјим дүшдү.
Һәлә бир әввәлҹә сиз кимси- 

низ дејә сорушдугда хүсуси бир 
әда илә ҝөрмүрсән полисәм?- 
деди. Јох көрмүрәм дејәндә ҹи- 
биндән 0468 №-лИ деш ниша- 
ныны чыхарыб көстәрди. һә. 
Јәгин бу дөш нишаны гаи иш- 
чисинә дејил онун ҹибинә вери- 
либ. Ја да ки, һараданса чыр- 
пышдырыб. Нәјсә. Ҝәлин бир

гәдәр дәрин дүшүнәк. Әкәр бу 
ҹүр гоидарма ДЈП ишчиләри 
дөвләтин кешијиндә дурурса, 
онда...!

Инанмаг истәрдик ки, 
калән дәфә бу гаишник 
мүтләг форма да тапыб ҝе- 
јинәчәкдир. Јәгин ки, га- 
јыш вә чәкмәләри унутма- 
маг шәртијлә.

Фмрад Әлијев
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Улу кечмишимизин тарихи- 
нә нәзәрсалыб дүшүндүкчә 
бәшәри кејфијјәтләрлә зән- 
кин олан ата-бабаларымызын 
һәјат јолуну индики давамчы- 
лары да бизи севиндирир. 
Белә ки, керпә ушағы бејүдүб 
тәрбијә едәрәк боја-баша 
чатдырмаг, онлара хүсуси гај- 
ғы илә јанашмаг кими инсани 
кејфијјәтләрә әсас оланлары- 
мыз бизим бу ҝүнүмүз 
кәләҹәјимиздир. Белә инсан- 
лардан бири дә Хәтаи рајону 
257 сајлы бағчаја рәһбәрлик 
едән Наилә ханым Рәсулова- 
дыр.

20 иллик емүр јолуну тә’- 
лим-тәрбијә ишләринә сәрф

көзәл музеј һамынын 
диггәтини ҹәлб едир.
Хәтаи рајонундакы 
елми методики мәр- 
кәз кими фәалијјәти- 
нә керә бүтүн тәдбир- 
ләр бурада кечири- 
лир. Илк бахышдан 
адамын кезүнү охша- 
јан, әсл музеји хатыр- 
ладан бу сәлигә-сәһ- 
ман вә кезәл тәртиба- 
ты јалныз зәнкин фа- 
нтазијаја малик кол- 
лективлик чалышган- 
лығындан, ишкүзар- 
лығындан хәбәр ве- 
рир. Бағчанын беш групунда 
105 ушаг тәрбијә алыр. Онла-

илә, ушагларынын да зијалы 
аиләсиндә бејүмәси илә фәхр 
етмәјә һаггы оланлардан би-

Мә ндви өмрүн ишығында.

Аллаһ рәһмәт еләсин.

Јанғыны севдим, 
јандығым заман

Әзәли-әбәди үлвиликләр билдијим Танры гүд- ! 
рәти, торпәг гүввәти, јурд мәһәббәти, сөз һејрәти 
сырасына шаграг сәсли мүгәнни Мәһәббәт Казы* 
мовун ифасында сәсләнән "Лачыным, Лачыным,- •; 

: « Ы н и м  мәним'' нәғмәсмјлә сәсин е’ҹазкар тә'сир 
; күчү, гүдрәти дә гатылды. Сәсин бу гәдәр оесуну- ; 
|  К с е һ и р и н ә  инанмаздымј бәлкә дә. Бәлкә дә, еәг ј 
[ син нуруна бојана-бојана бу гәдәр ҝөврәлмәздим, ■ 

аннаг козрәлтди мәни Мәһәббәт өз сәсијлә: 
» ' : Ш &  етдим сәсинлә даг шәлаләсин,
^ Ш & о а д у м  дағларын кул рајиһәсин,
^Ш ^и н л ә д и м  Лачынын һәсрәт нәғмәсин,

"ЛачынБш” маһнысы охунан заман.

Ш р Е п ә б у  јанғы ш ә  үзтутдум Мәһвббатин керушү- 
|Ш #£ әһб әтм л и з әсасында мәнә бир мәгам да ај- . 

дын олду ки, мүгәнни вәтән һәсрәтини ичиндә |3-
;:л;и^£0,;еәСи|дә:ачыглајырг Ш Ш Ш Ш тШ Ж
ј Ј Ш р у ,  сән гардашым, оху, Мәһәббәт,

Сәсин ишығында свкүлур зүлмәт,
Ш  Бнлирәм, алырсан үмиддән гүввәт, 

маһнысы охунан заман.

Ш  Жөр нечә вахтдыр һәсрәтсән ишғал алтында га- . 
| лан јурд торпагларына. Арамызда олан узаглыг! 
: 14сә ҝоз мәсафәси гадәрдир. Јә ’ни доғруданмы бу 
ј? |ад£р јахынлыгла;; бу гәдәр узаглыг арасында, бу 
Һ һәсрәтин сону олмаЈачаг? Һәсрәт одунда гоерула-' 
к говрула көјнәјәҹәјик. Нечә ки, Мәһәббәт Казымов.
: “Лачыным, Лачыным..,1'- дејә һарај чәкиб кө јн ә '.: 
г ји р ; - :

Үрәјим атланды бу һәзин сәсдән,
Шш Кап зилдән сүзүлур, каһ да ки, бәмдән,
В  Јуртулмаг истәјир бүлбул гәфәсдән,,

“Лачыным” маһеысы охунан заман

Вәтән һәсрәтини ичиндә Ј.ашадан мүгәнни, сә- 
, сијлә гартал олуб Лачынын ҝвјләриндә учанда, Ш Ш
I  лаг олуб торпағына сузуләндә; јағыш олуб дузлә- 
| р ИНв чиләнәндө, мал.екләрин'-кИрлији нәм Чәкди,
I Таиры  сәбринин гапысы диксинди. Мәнә ез-өзүмү | 

оеутмаг учун мисралар јарпагларым:

р |  ^ ј& ғлары н зирвәси гартал ојлағы,
Гыј вурур Мәһәббәт гартал сајағы, 

ј ј ј  Чанланыр онүмдә орман, јајлағы,
Ш . ф а т н ы м ’‘ т һ т с ы  охунан заман

Вәтән евладларыиыниаләнидаларыкимЈ^усИ  
ләнмишдир. Лачынын һәсрәт нәғмәси. Бу нәғмә 
тәкчә Лачынын јох, нечә-неЧә јурд јерләримизин 
һәсрәт нәғмәсидир. Мајасында бир од, бир атәш 
вар... гәриблик һарајы вар;

иб дағлзры баһар,

'г оланы дүшүб боран, гар. * л' ј
| |Ш | |1 |^ 1 |ы р  сиИәјии: сеНөн очаглар, 1
| | | |  "Дачыным” ш һны сы  охунан заман.

Гушгларымда Мәһәббәтин сеһирли сәси, ди- 
. лимдә шеһли свтирләрин сәринли]и, гәлбимдә 
. үмид аловунда јанаи ҝәдәримин- ЈурддашларыныН 
; үзүнә һәсрәт галан синәси дағлы дағларымызын 

азад, бүтөв Азәрбајчанымызын гојнуна говушачаг 
күнун үмиди илә ајрылырам мүғәннидән;

Ҝалиб еһтизаза, риггәтә гәлбим,
.■Кәдәрә б&ләндим, гәмә бәләндим,
Интигама сәсләр мүгәддес дардим,
"Лачыным" маһнысы охунан заман.

Тапдыг ӘЛИБӘЈЛИ

едән бу гајғыкеш инсан рајо- 
нун тәһсил ишчиләри арасын- 
да хүсуси јер тутур. Доғрусу, 
бу аличәнаб инсан һаггында 
ешитдикләримизи кермәк 
үчүн һәмин тәһсил оҹағына 
кетдик.

Бу ушаг бағчасы 1986-ҹы 
илдә ачылмышдыр. Бағчанын 
хүсуси лајиһә әсасында ти- 
килмиш икимәртәбәли бина- 
сында 12 груп отағы, мусиги 
залы, тибб мәнтәгәси вә ме- 
тодик кабинет фәалијјәт көс- 
тәрир. 1996-ҹы илдән Јунес- 
ко-нун узву олан бу бағчада 
һөрмәтли президентимиз Һеј- 
дәр Әлијевин адыны ачылмыш

рын тәрбијәси, тә’лим вә һә- 
јата һазырланмасы илә 12 нә- 
фәрдән ибарәт педегоджи 
коллектив, 17 нәфәрдән иба- 
рәт јардымчы һеј’әт мәшғул 
олур. Бурада бүтүн мәшғәлә- 
ләр, ојун васитәләрилә иҹра 
олунур. Физики ојунларын 
тә’лим едилмәси ен плана чә- 
килир. Бурада охујан ушагла- 
рын тә’лим-тәрбијәси үчүн 
малијјә ишләри Американын 
һесабындадыр. Наилә ханым 
али педагожи тәһсилли ол- 
магла мә'налы өмүр јолуну бу 
көрпә балаларын јетишмәси- 
нә сәрф едир. Бунунла јана- 
шы 3 өвлад анасы олмасы

ридир. Белә бир мә’нәви 
өмүр ишығындан бәһрәләнән 
һәр бир инсан евладына бир 
аналыг пајы верән Наилә ха- 
ныма ез тәрәфимиздән улу 
Танрыдан узун вә даһа мә’на- 
лы һәјат јолу арзу едирик. 
Амин! Наилә ханым сонсуз 
сенмәз аналыг мәһәббәтинә 
бир ше’р парчасы әрмәған 
едирик.

Елә ки, көрпәләр кәлир дүнјаја,
0  кундән Һа өлчуб-бичир аналар., 
Маһына да охујур, ш е‘р дә гошур.ј 
Бәстәкар аналар, шаир аналар! 
“Баба-дағ"ын хүсуси мүхбири:

Ағасәф Мустафајев.

"Баба-дағ” гәзетинин әмәкдашлары иш јол- 
дашлары

Сејрәддин Казымлыиыи 
вахгсыз вәфатындан кәдәрләндикләрини 

билдирир вә мәрһумун аиләсинә дәрин һүзн- 
лә баш сағлығы верирләр.

“Ајдын Сәма" гәзетинин редактору Иса Сә- 
мәдоғлу Тағыјев вә аилә үзвләри илә бирлик- 
дә гәләм досту вә јахын гоһуму Ҹавадлы Зә- 
минә Әли гызына вә гардашы БДУ-нун психо- 
локија вә сосиолокија кафедрасынын декан 
мүавини Чавадов Рөвшән Әли оғлуна аталары 

Әли кишинии 
вәфатындан кәдәрләндикләрини билдирир- 

ләр вә дәрин һүзнлә баш сағлығы верирләр.

БАБАДАҒ ГӘЗЕТИНИН БУ НӨМРӘСИ  
НИ АХЫ РА ҜИ М И  ОХУДУНУЗМ У?  

Ј Ә ’ГИН КИ , О Х УДУН УЗ. ВУНА КӨРӘ  ј& дө сизә мин-
[  Н Ә ТДАР/1Ы ҒЫ - Аг мызы

Зиранин гфЫмыш сују т& 
узү јушг 

| И | |  Јарпыз ва д#фна 
. дәри локәләрини апарыр, ҝәеән 

јағы дәрини јумшалдыр.
Турп, ширин нар, наршөраб, 

көкликоту чичајш ш  мүрөббәси- 
м  јвмөк ү$у тәравәтлөндар*ф 

Р Килас во албалы акзчларынын ја- 
пышганыны тәпитмө кими үзүн 

I дарисинә гојдугда сифотин рән- 
ки 1
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Азәрбајчаиымыз хнххшаф 
јолларывда кәләчәјә кхамла 
аддымлајыр. Бу јолда һәр бхр 
вәтәчдаш е! вәахфә борчуну 
јерхнә јеткрмәкдәх отрү, пре- 
зкдентхмхз моһтәрәм һејдәр 
Ә лхјев чәнабларынын даһх вә 
у з а г х е р ә н  см јасәтм н и  д ә с т ә к -

Ф л ш к р . 1 а л н ы з  о  з а м а и  и * -  керда б и л в р и к .

1998-чи ил октјабр ајынын 11-дө кечириләчөк Азөрбајҹан Республика- 
сынын президентлиЈинә сечкилөрлө әлагәдар Азәрбајҹан Республикасы- 
нын президенти Һејдөр Әлирза оғлу Өлијевин намизөдлијинин мүдафиө 
едилмөси барәсиндә Азәрбајҹан Милли Довлөтчилик Партијасынын

Б Ә 1 А Н А Т Ы
1998-ҹи ил октјабр ајынын 11-дө кечириләҹәк президент сечкилери 

илә өлагөдар Милли Довлөтчилик Партијасынын “Виҹдан” сечиҹи бирли- 
ји јарадылмыш вә Азөрбајҹан Республикасы Мөркөзи Сечки Комиссијасы 
тәрәфиндән гејдијјата алынмыш, республикамызын һормөтли президенти 
Һејдөр Өлирза оғлу Әлијевин президентлијә намизәдлијини ирәли сүрмүш 
вә Мәркәзи Сечки Комиссијасына мүраҹиәт етмишдир.

Һејдөр Әлирза оғлу Әлијевин Азәрбајҹан Республикасынын президент- 
лијинө намизөд ирәли сүрүлмөсини мүдафиә едөн имзалар топланыр.

Е’тираф едим ки, бу вахта гөдөр бу гөдөр истөк, бу ҹүр фөаллыг, бу ҹүр 
сечиҹи бирлији вә тәшәббүс груплары корүнмөмишдир.

Милли Довлөтчилик Партијасынын 70 миндөн чох, “Виҹдан” ҹөмијјөти- 
нин 50 миндөн чох, Вәтән Мүһарибәси әлилләри вә шөһид аилөлөри ҹө- 
мијјөтинин 20 миндән чоз үзвлөри, ҹөми 140 мин нәфәр ез имзаларыны 
Һ.Ә.Әлијевин намизәдлијини мүдафиө етмәк үчүн верирләр. Имза топла- 
нышында кимө јахынлашыб.-Һејдөр Әлијевә имза топлајырыг дејирсөнсә,- 
вөтөндашлар,-Әкөр Һејдәр Әлијевдирсә кәтирин имза атым.-дејирлөр вә 
чох јүксәк руһла гаршылајырлар.

Партијаларын сечиҹи бирликләринин вә дикәр мүстөгил тәшәббүс 
групларынын Һ.Ә.Әлијеви мүдафиә етмәк үчүн имза топланышы 600 мини 
өтәҹәкдир.

Мүхалифәт партијаларындан јалныз АМИП-ин намизәди Е'тибар Мөм- 
мөдов 50 мин имза топлаја биләр.

СИДСУҺ-а дахил олан “бешлијин" һәр бири 50 мин имза топлаја бил- 
мәјәҹәкләри үчүн дә сечкиләрә кетмәкдән чәкинирләр. Онларын беши 
бир јердә 25 мин имза топлаја биләрләр. Онларын беһтан атмаға созлә- 
ри галмајыб. Сөз халгындыр. Халг өз имзасыјла сезүнү дејир.

Аз.МДМ-нин Сијаси Шурасы
Аз.МДП-нин Ағсаггаллар Шурасы
Аа.МДП-иим Гмдыилар ииусзАом
АЗ.МДП:нин башганы: С-ТарвердиЈАв ________________

А шағыдакы башлыг тәсадүфән ве- 
рилмөјибдир. Һәгигөтөн “Баба- 

Дағ” гөзети мүәјјән фасиләләрдән сонра 
илдырым кими чахыб фәалијјәтә башла- 
ды. Чүнки, Дағ вүгарлы Азәрбајҹанын на- 
раһат дүнјасыны, еләҹә дә Дағ ҹүссәли 
әрәнләрин шанлы дојүш јолуну, обасына 
дөнмәк ешгијлә үрәји дөјүнәнләрин һәс- 
рәтли аләмини илдырым кими чахмасыј- 
ла ишыгландыра биләр.

Илдырым кими чахмасыјла хәјанәтин, 
сатгынлығын синәсини дағлаја биләр. 
Илдырым кими чахмасыјла гәлбимиздә 
үмүд чырағыны јандыра биләр. Бәли, ар- 
тыг “Баба-Дағ"-ын илдырым кими чахма- 
сынын, торпагларымызы дүшмәнләрә са- 
танларын көксүнү јандырыб јахмасыны, 
сапы өзүмүздән олан балталары одлајыб 
күЛә дөндәрмәсинин вахты чохдан чат- 
мышдыр.

Адындан көрүндүјү кими "Баба-Даг"

гәзетинин дәрин мә’насы вар. Баба илә 
дағ сезүнүн бирлөшмөсиндөн алынан 
“Баба-Дағ” ифадәси дилимиздө өзөмәт- 
лө сөсләнир. Даға мәһөббөтимизи даһа 
да артырыр. Она керә ки, бәшәри ел ко- 
зүндә дағ гамәтли, дағ сәбрли, дағ дө- 
зүмлү олмасы уҹалдыбдыр.

Зирвөси ил боју гарлы олан “Баба- 
Дағ”лы бир төмасда оланлар озлөриндө 
дағ сәринлијини, дағ өтрини, дағ дөзүмү- 
нү һисс едәҹәкпәр.

Дағ кими дөјанөтли, саф олмаға сә’ј 
көстөрөчәкләр.

Гәзетин гаршысына гојдуғу башлыҹа 
мәгсәд - халгымызын арзуларынын чи- 
чөклөнмөсинө, доғма Азөрбајҹанын тө- 
рөггисинә, торпагларымыз јағы тапда- 
ғындан хиласы вә гачгынларын өз ата ба- 
ба јурдпарына гајытмаг инамыны керчәк- 
лөшдирмәси наминө мүдрик президенти- 
миз, гајғыкеш ел атасы Һејдөр Әлијевин

нә, дүнјакөрүшүнүн кениш- 
лијинә, зәнкин һәјаты тәч- 
рүбәјә малик олмасына, 
сөзләринин тө’сир гүввә- 
синә јахшы бәләдәм. Она 
ҝөрә дә “Баба-Дағ”ын аз 
мүддәт әрзиндө охуҹула- 
рын өн чох севдиклөри гө- 
зетлөрдөн биринө чеври- 
ләҹөјинө әминәм.

Г өзет өз охуҹусунун 
рө'ј, төклиф вә төлөблөри- 
нө архаланыр, охуҹуларын 
мөктубларыны сөбирсиз- 
ликлө көзләјир.

Охуҹу гәзет васитәсилә 
дүнјакөрүшүнү зәнкинләш- 
дирә, дөрдли үрөјини ову- 
да, төсөлли тапа биләр.

Кәлән сајымызда охујарсыныз:
1. Газах рајону I Шыхлы әрази нүмајөвда- 

сннин оглунун (ад әмәлләри вә чинајәти 
барадә.

2. “Рузи” фнрмасынын презвдентиннн 
вды махфвдирмн?

3. Товузда нәләр (аш верир.

“ Б А Б А - Д А Ғ ”  И Л Д Ы Р Ы М  К И М И  Ч А Х Д Ы 1

БАБА-ААҒ” гәзетинин һәр 
нөмрәсини мүталиә едан 

охучу, шубһәсиз һи, 
өз ичтимаи-сијаси вә 
һүгдгу дүнЈаНөрушуну

артырмыш 
1 1 г

апардығы мәгсодјонлү сија
сотинин оз боһросини вер- 

•Ш1мосинө токан вермокдон 
ибарөтдир. г

Мөн гозетин баш редак*- 
| | | т о р у  шаир Рагиф Назимоғ- 

лунун, елөҹо до апарыҹы 
редактор јазычы Ҹаналы 
Мирзолијевин о л м а с ш ^  
билондо голбдон севииДим. 

;Чүнки һор ики журналибтин 
| имзасы моно мотбуатда 
чохдан танышдыр.

Рагиф Назимоғлунун
I үроклори охшајан охуҹулар- 
да хош оһвали-руһијјо јара- 
дан ше'рлор во мараглы 
публисист јазылар топлу^ 
сундан ибарот олан китаб- 
ларыны, јазычы Чаналы 
Мирзолијевин исо доврүн 
актуал мосололориндон 

: боһс едон осөрлорини др 
һовосло охумушам. Һор 
икисинин голрминин күҹү-

Гозет з
до в в р и л ә н |м в ^ л в р Ы ^ ^ ^ Ј јт е ^ ^ 1 Ж

г һоЈ| формаҹа, һ б м ^ ш ^ К ^ ^  
ко а м гво  мо’налыдыр, р | | ј
хһејмајла мозмун бир ЈЈтоини 

Ж р Л өзетин адынын-^үст тарөфиндө 
Ј  гуш, Демократик довлот гу^ан дағ

лысдоғма Азорбарганымызын јүксо^иши 
намино!" созлөј^и верилмишдир. Ғомин 
созлорин дорин мо'насы, бојүк то'сир ку^ 
ҹү вар. Мон охунаглы гозетин дојорирм 
гијмотлондирон билөн охуҹулар»!-
мыза мүојјон. фаси л ^ в шј а » ^о д о ж ч>£в» 
лијјото башлајаи '‘БабаЛа^вГохујуб, оз 
јазыларыјла чыхыш е т м т ,  \  бир 
гәзетлә бир истар-
дим. Редакс
тутдуглары бу ш^рофШ |о ^ ^  
коскин соз, мроббот доЈШ.урок^ту к ^ -  
мозлик арзулш р, ҹан сағлығЫ, хој̂ 6оЈп ш 
лик, узун шдүр, јарадыҹылыг саһәсиидо 
даһа бојүк^үғурлар дилојиром. |у  јазымм 
,1Баба-Дағ'’ын бир охучусу кими голомә 
алдығым ашағыдакы ше римло тамамла- 
маг истордим:

бағбан билор бағтадрини,
Дағ дезүмлү дағ гәЖрини.
'Арзулара дағ отобн^г 
;Сачар "Ба6а-Да^аЗ£јј£ .

Ш ^^г€алыб гојнуида 
Р р дүрүбд^Ыагыја диз.
ЈЖ&алардан инамлы- 
« ■ & ^ | » Д а ғ "  го з е т ' |  }

Д | ј ^ Ш ^ р  кулустан ток, /  \ 
^ Н ^ ш Д к ^ б и р  саф ган ток. ^  
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ < м а н  ток-

Сел и ј^У  «глар ијно, • -.'Т'-
ммдаДрр>һагг ешг*^по. V
Д а ғ^ ^ р И н и  дағ ешгијло '
Гум а ||Ш а -Д а ғм гозетиу ј

Јол с а л ш р д  баға сары. 1
Иса, үз сары
Гојмаз син^|?адлары ,
Начар “Б а б а^а г1 гозети. ■

Бакы, Шүвол^Јаредыҹылыг еви
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ТОРПАҒЫН ҺӘР ГАРЫШЫ ГИЈМӘТЛИДИР
һоиифө Бабајөв өмәк фәалиј- 

јәтиие Дввлот Јергурлушу Лаји- 
һә ииститутунда техиик вәзифо* 
синдои башламышдыр. Сонра 
исо Масаллы рајонларарасы јер- 
гурлушу дөстосиндо мүһөндис, 
Лонкоран Кәнд Тасоррүфаты 
Идарөсиндө баш јергурлушчусу 
ишлөмишдир. 1992-ҹи илдон 
исө торпаг шө’бөсинин мүдири- 
дир.

Бу илин ијун ајынын 19-да Ба- 
кы шоһөринде кечирилмиш мү- 
шавирәдә республикамызын 
президенти мөһтөрәм Һејдәр 
Өлијев ҹөнаблары олкәдә игти- 
сади инкишафын мүсбәт нәтиҹә- 
ләринин мөһкәмлөндирилмө- 
синдән, игтисади ислаһатларын 
мүвәффәгијјөтлө давам етди- 
рилмөсиндөн, әһалинин сосиал 
вәзијјөтинин јахшылашдырыл- 
масындан данышараг бу саһәдә 
олан нөгсан вә чәтинликләри 
көстөрди. Мөһтөрөм Һејдәр 
Әлијев ҹәнаблары әлдә едилән 
нәалијјәтләрлә јанашы, ишдә 
олан нөгсанларын јаранма сә- 
бәбләрини ачыглады, гаршыда 
дуран чәтин вә шәрәфли вәзи- 
фәләрин һәјата кечирилмәси 
јолларыны кестәрди. Һормәтли 
президентимизин һәр бир сезү 
бүтүн мүшавирә иштиракчыла- 
рында дәрин из бурахды.

Ләнкәранда торпаг шө'бөси 
1992-ҹи илдә јарадылмышдыр. 
Шө'бө өз ишини Азәрбајҹан 
республикасы торпаг мәҹөллө- 
синин төләбләри өсасында һөја- 
та кечирир. Әразидә иҹтимаи 
торпагларын мүһафизәси, кәнд

тәсөррүфатында торпаг мүбаһи- 
сөлөринин һөлли, мүлкијјөтө, са- 
һиблијо, иҹарөјө вө һабелө дев- 
лөт вө иҹтимаи еһтијаҹлар үчүн 
торпаг саһөлөринин верилмәси, 
кери алынмасы, торпаглардан 
тә’јинаты үзрә истифадо едил- 
мәси во үмумијјәтлө, торпагла 
бағлы олан бүтүн мәсәлөлөр 
дөвлөт нәзарәтинин һојата кечи- 
рилмәси шо'бәнин ишинин әса* 
сыны тош-| 
кил едир.

Р а јон д а  
аграр исла- 
һатлар баш- 
ланан күнә- 
дәк 18556 
һектар өки- 
нө јарарлы 
торпаг са- 
һәси олан 
40 совхоз 
вә 11 кол- 
хоз фөалиј- 
јәт көстә- 
рирди.

Артыг бу 
күнә олан 
м ә ’ лум ата 
корә 35 совхоз вә 11 колхоз ләғв 
едилмиш, онларын базасында 
торпаг вә әмлак пајы бәлли олан 
61 истеһсал кооперативи вә 80- 
дан јухары кәндли-фермер тә- 
сәррүфаты јарадылмышдыр.

Саһөси 239 һектар олан Сүтө- 
мурдов, 463 һектар саһөси олан 
Шиоавар, 554 һектар олан Ҝөј- 
шабан үзүмчүлүк совхозларын- 
да, 654 һектар саһөси олан Веј- 
Силавар тохумчулуг совхозунда

вө 202 һектар саһөси олан зона 
төҹрүбө стансијасында 'Торпаг 
ислаһаты һаггында" Азарбајҹан 
Республикасы Ганунуна ујғун вә 
1981-ҹи илдө төсдиг едилмиш 
шөһөрин баш планына өсасән 
торпаг ислаһаты апарылмыш- 
Дыр.

Рајон үзрә 135 мин торпаг 
пајчысы арасында 11696 һектар 
торпаг саһәси өзәлләшдирил-

мишдир. Орта торпаг нормасы 
рајон үзрө 0,08 һектардыр. Бу 
рөгәм рајонун дағ тәсәррүфат- 
ларында 0,15 вә 0,19 һектар ол- 
дуғу һалда аранда јерләшән 
бә*зи тәсәррүфатларда исә 
0,015 вә 0,02 һектар тәшкил 
едир.

Рајонумузда бәләдијјә фон- 
дунда 772 һектар, Ләнкәран ра- 
јонунун инзибати әразисиндә 
шәһәр, гәсәбә вә кәнд јашајыш

мәнтәгәләринин переспөктив 
инкишафы да нәзәрә алынмагла 
1678 һектар торпаг саһәси ај- 
рылмышдыр.

Һазырда рајонда аграр исла- 
һат мовҹуд ганунвериҹилик әса- 
сында, Ләнкәран Аграр Ислаһат 
Комиссијасынын тәсдиг етдији 
баш плана ујғун шәкилдө һәјата 
кечирилир. Шәһәр торпаг 
шө’бәси рајонун бүтүн тәсәррү- 

фатларыны 
там өһатә 
едән јер- 
гурлушу хә- 
ритәләрини 
тәртиб ет- 
мишдир.

Г е ј д 
олунмалы- 
дыр ки, 
дүнја банкы 
т ә р ә ф и н - 
дән малиј- 
ј әл ә ш д и - 
р и л  м и ш  
М а м у с т а 
и с т е һ с а л  

И кооперати- 
виндә тор- 

паг ислаһаты там баша чатды- 
рылмышдыр. һазырда 4300 нә- 
фәри бирләшдирән 1200 аилә- 
дән 940 аиләнин торпаг һүгугуна 
даир Дөвләт актлары артыг һа- 
зырланмыш, бу күнләрдә онлара 
тәгдим едиләҹәкдир.

Јергурлушу ишләри рајонда 
Республика Дөвләт Торпаг Ко- 
митәсинин, Јергурлушу Лајиһә 
Институтунун мүтәхәссисләри

тәрәфиндән апарылыр. һафтон- 
лу, Лаж вө Болади истеһсал коо- 
перативлоринда исә јергурлушу 
ишлари тамамланмаг үзрәдир. 
ЕЈни заманда рајонун 14 тәсар- 
рүфатында мүтәхәссисләр тәрә- 
финдөн јергурлушу ишләри апа- 
рылыр. Өзәл структурларда 
пүшкатманы кечирмәк үчүн тө- 
ләб олунан лазымы сәнәдләр 
һазырланыб јерләрә чатдырыл- 
мышдыр.

Артыг аграр ислаһатларын 
кечирилмәси рајонумузда өз 
бәһрәсини верир. Торпаға олан 
мүнасибәт дәјишилмишдир. Һәр 
бир әкинчи бу күн дүшүнүр ки, 
торпаг онундур вә о да торпаг- 
дан сәмәрәли истифадә етмәли- 
дир. Инди кәндли торпаға даһа 
сых бағлыдыр.

Лакин бүтүн бунлара бахмаја- 
раг, бир чох тасәррүфатларда 
чај саһәләринә екеј мүнасибәт, 
торпагларын зәбт олунмасы 
һалларына да раст кәлирик. 
Шө’бәнин мүтәхәссисләри белө 
һаллара гаршы мүбаризә апа- 
рырлар.

Кәрәк биз һәр гарыш торпа- 
ғын гәдрини биләк, ондан тә’ји- 
наты үзрә сәмәрәли истифадә 
едәк. Јалныз бу јолла биз игти- 
садијјатымызы мөһкәмләндирә 
биләрик.

Кәнифә БАБАЈЕВ 
Ләнкәран торпаг 

Шө’бәсинин мүдири

аллаһ тарөФиндән сЕчиланла

Ш Р И - Д Д И Л И К
Бағыров Миргафар Мирҹәфәр 
оғлу 1967-ҹи илдә Көјчај рајону- 
нун Бәјдөјүр кәндиндә анадан 
олуб, евлија нәслиндәндир. Ата- 
сы Мирҹәфәр аға өз јашыдлары 
арасында сајылыб-сечилән ки- 
шиләрдән бири олуб. Јашадығы 
еви, очағы бир евлија оҹағы ки- 
ми һамынын үзүнә ачыг олуб. 
Дүнјасыны дәјишдикдән сонра 
бу өвлијалыг оғулларындан ан- 
ҹаг Миргафар ағаја гисмәт олуб. 
Миргафар аға Бәјдәјүр кәнд ор- 
та мәктәбини битириб. Бакыда 
тәһсил алыб вә Бәјдојүр кәндинә 
гајыдыб. Сөһбәт әснасында 
Миргафар аға деди ки, “бу геј- 
ри-адилик она һәлә 14 јашында 
нәсиб олуб”.
-Миргафар аға, сиз озүнүз вә 
сизә үз тутанлар үчүн кимсиниз? 
-Мән өзум үчүн дә, мәнә үз ту- 
танлар үчүн дә садәҹә Аллаһын 
гулу, инсанларын көмәкчисијәм. 
17 илдир чалышырам ки, мәндән 
көмәк диләјәнләрә, мәнә үз ту- 
танлара көмәк едим. Буна гадир 
олдуғуму билә-билө, өз көмәји- 
ми инсанлардан әсиркәјирәмсә, 
буну өзүмә бағышламарам. Әл- 
ләримин енержиси, шәфасы 
чохларына һәјат бәхш едиб. 
-Дедикләринизи фитри дујумла- 
мы сөјләјирсиниз, јохса көзә кө- 
рүнмөзин әмријлә?
-Буна мәнә верилән Аллаһ вер- 
кисидир. Демәли, Аллаһын буј- 
ругу илө инсанлара шәфа вери- 
рәм вө јорулмағын нә олдуғуну

билмирәм. Мәнә елә кәлир ки, 
бирҹә дәгигә динҹәлсәм буну 
Аллаһ мәнә бағышламаз. Әкси- 
нә күндән-күнә күҹүмүн, гүввә- 
тимин артдығыны һисс едирәм. 
Гејри-ади габилијјәти илә хәстә-

ләри мүаличә едән, гадынлара 
аналыг бәхш едән Миргафар аға 
тәкҹә Ҝөјчај рајонунда дејил, 
республикамызын бир чох јер- 
ләриндә халг тәбиби кими таны- 
јырлар. Гәрибә көрүнсә дә онун

адыны тутуб әлаҹ үчүн кәләнләр 
бә’зән һәтта евләринә чатма- 
мыш узун илләрин ағры-аҹы- 
сындан хилас олурлар. Өвлија 
кими бахдығы бу инсанын јанын 
да әсәб, үрәк, бөјрәк вә бир чох 
дикәр хәстәликләр мүалиҹә олу 
нур.
-Кимәсә көмәклик етдијинизи 
биләндә, кимисә севиндирдији 
низи һисс едәндә һансы һислә- 
ри кечирирсиниз?
-0 заман севинҹимин һәдди-һү- 
дуду олмур. Бундан да бөјүк 
хошбәхтлик олармы? 14 јашлы 
ајаглары. тутулан ушағын әллә- 
римин шәфасы илә әзијјәтдән 
хилас етдим. Бу мәни неҹә се- 
виндирмәсин. Бир гадын гызы- 
нын 11 ил өвлады олмадығы 
үчүн оҹаға кәтирмишди. 2 ај ке- 
чәндән сонра гызынын һамилә 
олдуғуну көзләрин севинҹдән 
долмуш ананын севинҹини дуј- 
маг чәтин дејилдир. Ҝезләрим 
ананын көзләринә дикилди. 
Өзүмү сахлаја билмәдиб ағла- 
дым. Бундан да бөјүк хошбәхт- 
лик олармы? Аллаһ тәрәфиндән 
мәнә верилмиш веркини халгы- 
ма хәрҹләмәклә озүмү хошбәхт 
санырам.

Фирад ӘЈМЈЕВ»
"Баба-дағ”ын хүсуси мүхбири

Балача Өшрәфи 6 јашы мүнаси- 
бәтилә тәбрик едир, она хош кәлә- 
чәк, хошбәхтлик вә сәадәт арзула- 
јырам.

Бибиси Севил

Иг Халгымызын тарихи: кечмиши,
бу куиү илә бағлы вәтәндаш мввге- 
лиу милли дөвләтчилијимизин мөһ- 
кәмләнмәси саһәсиндә көстәрдији 
журналистлик фәалијјәтинә көрә 
“Баба-Дағ® гәзетинин баш редакто- 
ру шаир-журналист Рагиф Назимоғ- 
лу ӘЗИЗ ӘЛИЈЕВ адына мүкафата 
тәлтиф олунуб. һәмкарымызы тәб- 

рик едир, она јени-јени јарадычылыг угурлары ди- 
ләјирик вә дејирик:

Гәләмин ити, сезун кәсәрли олсун Рагиф Нази- 
моглу.к

Никар ханымы 14 јашы 
мүнасибәти илә тәбрик едир, 
чан саглыгы, хошбәхтлик арзу- 
лајырыг.

Бачылары Хураман, Ләман, 
Фәрганә.

Нәрмин ханымы ад күнү 
мунасибәти илә тәбрик едир, 
чан саглыгы, хошбәхтлик ди- 
ләјирик.

Атасы, анасы, рәфигәләри 
Илһамә вә Тугра.
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ХАЛГЫН СӘҺИПӘ КЕШИКЧИЛӘРИ
Мүстөгил Азербајчан Республикамыз 

инкишафдадыр. Бу инкишаф јолунда ма- 
неө вө чатинликләрһө аз растлашмырыг. 
Әһалинин сағламлығнын кешијиндө дур- 
маг һәгигәтән бојүк мө'сулијатдир. Һаг- 
гында јаздығым, Бакы шөһәринин сағ- 
ламлығы үчүн ән өн сырада кешик чөкән 
Сәһијјә Назирлијинин Бакы шәһәр Кики- 
јена вө Епидемиложи мәркәзидир. Хал- 
гын сағламлығы үчүн ағыр мәсулијјәтли 
ишиндә кеҹәси-күндүзү билинмәјән бу 
сәһијјә ишчилөринин әмәк вә зәһмәтлә- 
ринә гијмәт вермәмәк һәгигәтән бејүк кү- 
наһдыр.Өтән јахын күнләрдә әһалинин 
сағламлығы о чүмләдән керүлән 
илә марагланмаг үчүн Бакы шаһөр' 
јена вә Епидемиолокија Мәркәзинин 
санитар һәкиминин мүавини З.КазымсЛ 
чәнаблары илә көрүшдүм. Керүлән иш- 
ләр барәдә Чәнаб Казымовун мүсаһибә- 
си белә олду. Бакы шәһәр Кикијена вә 
Епидемиолокија Мәркәзи Баш Санитар 
һәкими Һ.Гөдимов Ҹәнабларынын рәһ- 
бөрлији илә чари илин өтән деврү әрзин- 
дә ез ишини 1998-чи ил үчүн әсас Сани- 
тарија Епидемоложи Саламатлыг һаггын- 
да гануну вә әһалинин сағламлығынын 
горунмасы һаггында гануну рәһбәр тута- 
раг, шәһөр әһалиси арасында јолхучу па- 
разитар хәстөликлөрин, гида зөһөрлән- 
мәләринин јајылмасынын гаршысынын 
алынмасында вә ләвғ едилмәсиндә мәг- 
сәдәјөнлү тәдбирләр һәјата кечирмиш- 
дир. Апарылан профилактик вә әкс епи- 
демик тәдбирләр нәтичәсиндә етән мүд- 
дәт әрзиндә шәһәр әһалиси арасында 
полиомилит, паратифләр.малјарија һади- 
сәләри гејдә апынмамышдыр. Сон илләр 
Сәһијјә Назирлијинин полиемилитә гар- 
шы апардығы мәгсәдәјенлу тәдбирләри 
нәтичәсиндә Республикамызда бу хәстә- 
лик гејдә алынмамышдыр. Әлдә едилмиш 
наилијјәтләрин, еләчәдә полиомелит хәс- 
тәлијинин давамлы ләғвини тәмин етмәк 
мәгсәдилә Сәһијјә Назирлији тәрәфин- 
дән "Меккар плјус” әмәлијаты чәрчивә- 
синдә чари илин март-апрел ајларында 
09-14 март, 06-14 апрел полиомелит 
әлеһинө төдбирләри давам етдирмиш-

дир. Һал-Һазырда Азөрбајчан-Республи- 
касы Сәһијјә Назирлијинин 25.11.96-чы 
ил тарихли”Республика полиолимитин 
лөғвинә јенөлдилмиш төдбирлөрин төк- 
миллөшдирилмөси һаггында" өмринө 
өсөасөн кәскин сүст ифличлорин ашкар 
олунмасы, онларын полиомелитө көј 
вирусолочи мүајинөлөрин апарыЈ 
үзәриндә нәзарәт тәмин едилг'
Чари илдә' малјаложи шөраит хмгатитин 
профилактикасына јенөлмиш^^дбирлө- 
рин күчлөндирилмөси Бакы амтөр Кики- 
јена вә Епидемиолокија Мәркәзинин да- 
им диггәт мәркәзиндә олараг, Бакы шә-

ӘСТӘЈ
ағчага- 

су һевзәлә- 
р и н т а ^ т д д и д и и н д и д н д р ^ у а Ј о н Ј  
үзрә һид 
вам етдирилир 
Епидемиолокија мәркәзи тәрә 
суси тәһлүкәли инфексијалары 
ашкар етмәк вә лазыми тәдбир 
маг үчүн мүаличә-проф 
идарәләриндә тибб ишчиләри и 
нар мәшгәләри апарылмышдыр 
профилактика идарәләринин р 
тәрәфиндән 8024 тибб иш 
семинар мәшгәләси кечишјврлш 
ри илин апрел ајында АнДОајҹ 
әлејһинә стансијанын вжШ кы  ш 
кијена Епидемиолокијс^Мрҝәзинрш^ү- 
тәххәсисләри тәрәф ин/Л В & : тифшШә- 
сиәсиндә хүсуси тәһлүкәЈ 
ра гаршы һазырлыг вәзијјәтГГ 
мышдыр.Кәскин бағырсаг хәстәж 
нин јајылмасында әсас амилләрдә! 
олан шәһәрин су тәчһизатында биј 
тәдбирләр һәјата кечирилмиш, 
анбарынын т ә м и з л ә ј  
фәалијјөт кечириј 
лат истисма^ 
базаларынј
мыш, су'“ХӘТЛУриндә Оаш верән гәзала- 
рын тез заманда арадан галдырылмасы 
үчүн мүвафиг техника вә нәглијјат тәҹһи- 
заты јахшылашдырылмышдыр.һал-һа-

зырда "Монтгомен Ватсонп фирмасы тө- 
рөфиндөн Бојүк Бакынын су вө канализа- 
сија системләринин јенидөн гурулмасы- 
нын баш планынын лаһијјөлөшдирилмөси 
а п а р ы л ы ^Ј ^ ^^В И Ш В Н М Ш ^^Д ө  ин-

иии,1ИГ

ки, март ајында "АзинтЈЗ!
!Ичи тичарөт бирлијинө мөхсус олан 

кг мигдарында өдөди вө чөки конфетлс 
ри, 923-кггәннады мөмулатлары,36259- 
әдәд шоколад плиткплары,7900-кг 7-че- 
шиддө бишмиш колбасалар, 2120-кг пен- 
дир, мај ајында "Вулкан” фирмасына мәх-

<а- 
зај 

>1 шәһәр 
Јәркәзи т«

Гр. Сертиф 
‘еспубликас 

Гин 01.07.93 
сајлы гө р а р ы н а ^^^н р та  

зирлијинин 11.07 9 6 - ч ^ ^ | ^ Н | т ^  129- 
сајлы әмринә в ^ ^ |Ш ^ ^ Р Ғ о а ш  Дөвләт 
С а н и т а р ^ ^ ^ ^ Р Р Ј ^ !0 2 .9 7 -Ч И  ил та- 
Р им и^И г ^ р Ш Ж инә әсәсән һәјата кечи- 

ки, һәр һансы мәһсула кики- 
Гк сертификат верилмәси, лабаратор 

мүајинәсинин апарылмасы үчүн, нүмунә 
кетүрүләркән һәмин истеһсал објектинин 
фәалијјәт кестәрмәсинин санитарија-нә- 
зарәт органлары илә рәсми разылашды- 
рылдыгдан сонра мәһсул нүмунөси кетү- 
рүләрәк Бакы шәһәр Кикијена вө Епиде- 
миолокија мәркәзинин лабараторијала- 

». Лабаратор мүајинө- 
1-кафи олдуғу һал- 

Ларда һөмин ист31в^Н№/әссәсинин об- 
јектиндә мүвафиг сағлШ ш ш ^ры чы  тәд- 
бирләр һәјата кечириләнәЈЈНБҺмммјјәти- 
нин мевегтвти дајандырылмасы барәдә 

«ыхарыпыр. Чари илин биринчи 6 
^лабаратор мүајинөлөрин геј- 

[өринө көрә "Санитар 
1аматлыг һаггында” 

АЗәрбајчан Республикасы Ганунунун 34- 
мү маддәсинә әсасланараг 12 објектин 
фәалијјәтинин мүввәггәти дајандырылма-
сы барәда гөрар чыхарылмышдыр. Д998-

чи илин 6-ајы өрзиндө Бакы шөһөр Кики- 
јена вө Епидомиолокија моркәзи төрә- 
финдөн 113-гидаланма објектиндө мад- 
ди-мәс’ул шөхсләр чөримө олунмуш 17 
објектин фөалијјөтинин дајандырылмасы 
барөдө гөрар чыхарылмышдыр. Каш ки, 
бүтүн саһәлөрдә һамымыз өөзифөсиндән 
^аслы олмајараг, ез ишинө белө мөс’улиј- 

£глө јанашарды. Сеһбөтимизин сонунда 
1ЫМ0В чәнабларына, гаршыдан кө- 
^Президент сечкиләринә аид фикир- 

1из суалы илө мүрачиөт етдим.О, 
швәслө суалыма чаваб олараг белө 
1бө верди:Сон заманлар давлөти- 

[әм сијаси-һөм дө игтисади наилиј- 
өлдө етмишдир. Бүтүн бунлар Һөр- 

1и Президентимиз ҺЕЈДӘР ӘЛИЈЕВ 
«абларынын лајигли әмәји нәтичөсин- 

Гә мејдана кәлмишдир. Бакы шөһөр баш 
санитар һәкими Гәдимов чәнабларынын 
о чүмләдөн мәним фикирләримиз белә- 
дир ки, мүстәгил Азөрбајчанымыза һәр 
көс лајигинчә гуллуг етмөлидир. Һәр бир 
бөтөндаш өз вәзифә борчуну лајигинчө 
јеринө јетирсә Һермөтли президентимиз 
Һ.Чөнабларынын уғурлу сијасәти нөтичө- 
синдә Азөрбајчанымыз ишыглы кәлөчө 
јө.күнөшли сабаһлара вә дүнјанын ән өн- 
дә кедән девләтләри сырасына гәдәм го 
јачагдыр.

Бунун үчүн биз вә коллективимиз сеч 
киләрдә јекдилликлә Һејдәр Әлијев чә 
набларына сәс верәчәјик, онун сијасәти 
ни дәстәкләмәк үчүн әлимиздән кәлөни 
әсиркәмәјәчәјик. Халгымыза исө бирлик 
өмин-аманлыг вә хошбәхтлик арзулајы- 
рыг.

Б и зсә  р е д а кси ја м ы з  ады идан бе 
лә  чәтии м ә с ’у л и јјә тл и , мәһсулдар  
иш л әриид ә  С ә һи јјә  Н азирли јииә , о 
чүм ләдәи  Б акы  ш әһәр К и ҝ и је и а  вә  
Е пи д е м и о л о ки ја  м ә р кә зи и ә  дәрии  
м и и и әтд арл ы гы м ы зы  б и лд и ри р  вә  
и ш л әриид ә  угурлар  а р зүл а јы р ы г.

Сима Бахышова: “91 нәфәр сонсуз аиланин
48 нафаринә өвлад севинми оахш етмишам...”

һәмсеһбәтим Сәбајел рајо- 
иу 1 сајлы гадыи мәсләһәтха- 
иасыиын кеиеколог-һәкими  
Сима хаиым Бахышовадыр.

1948-чи илдән һал-һазыра кими 
ез шефалы 
әлләри илә 
нечө-нечө аи- 
ләләрә севинч 
бәхш едән һә- 
ким, сонсуз- 
луғун арадан 
кетүрүлмөси, 
һам иләли јин  
с а х л а н м а с ы  
вә бир сыра 
гадын хәстә- 
л и к л ә р и н и н  
мүалиҹәсинин 
мүсбөт н ә ти -|ј 
ч ө л ә р и н д ә н  
дамышды. 0 , 
гејд етди ки, 
соси а л -и гти - 
сади вәзијјә- 
тин чәтинлик- 
лори тибб са- 
һәсиндә дө өзүнү көстәрмәкдәдир. 
Әһалинин кузөранынын ашағы 
дүшмәси, еколожи дурум вә с. 
тибб ишчиларинин онсуз да асан 
олмајан ишини даһа да ағырлаш- 
дырмышдыр. Һөкимлеримиз бу 
күн мүстәгил дөвләтимиз, халгы- 
мыз үчүн чалышдыгларыны баша 
дүшерөк, вөтөндашлыг борчлары- 
ны лајигинчө јеринө јетирмејө ча- 
лышырлар. Мен дә ез ишимин 
мөс'улиј)етини дарк едиб, гадын 
маслеһетханасына кәлән һер бир 
хәстөни, һамилө гадынларымызы 
тибби мүајинаден кечирир ва он- 
лара бир сыра маслаһетлөр вери- 
рам. Һамила гадынларын мәслө-

һәтханаја тә'јин едилмиш вахтлар- 
да кәлмәси тәкчә һамиләлијин ке- 
дишинә нәзарәт етмәк үчүн дејил, 
һәм дә һәлә дүнјаја кәлмөмиш 
керпәнин сағлам шәкилдә инкиша- 

фына шәраит 
јарадыр. Ону да 
гејд едим ки, 
тәкчә Бакыдан 
дејил, мүхтә- 
лиф шәһәр вә 
рајонларымыз- 
дан да мәна по- 
наһ кәтирән 
х ө с т ә л ә р и м  
чохдур. Ара- 
мызда мүхтә- 
лиф јолухучу 
хөстәликлөрә 
тутулмуш га- 
дынларымыз да 
вар. Онлар һеч 
нәдөн чәкинмә- 
дән илкин вахт- 
лар бизә мүра- 
чиәт етсәләр, 
вахтында про- 

филактик төдбирләр керүрләр вә 
мүаличоләр апарырлар. Сөзсүз ки, 
апардығымыз тибби мүаличәләр 
вахтында тө’сирини кестерөчәк- 
дир.

Сеһбөтинин сонунда С.Бахышо- 
ва деди:

-һәлә 1997-чи илдә соисуз- 
луга гаршы алардыгым тибби 
муаличә нәтичәсиндә 91 иә- 
фәр сонсуз аиләиии 48 иәфә- 
рииә евлад севиичи бәхш ег- 
мишәм. Бу да мәиим севии- 
чимдир.

& Ј м  а ш г е Ф ш ж
“Баба-Дағ”ын хүсуси мүхбири

■ н  хш  ш н ШШ ГОЖШАР
Бакы шөһөриндө јерләшән 

Анколокија хәстәханасында 
Ела ханымын рәһбәрлији ал- 
тында кечән чәрраһијјә әмә- 
лијјатындан сонра Шәфәг 
Мәммәдова елә күман едирди 
ки, бир даһа јолу хәстәханаја 
дүшмәјәчәкдир. 32 јашлы бу 
гадын ушаглыг бојнунда хәр- 
чәнкә керә һәмин хөстәханада 
чәрраһиЈЈә әмәлијјатындан 
кечмишдир. Ону да гејд едәк 
ки, әмелијјатдан сонра Шәфәг 
ханымда урокенетал фистула 
әмәлә кәлмишдир. Вә буна 
керә дә гадын сидијини сахла- 
ја билмирди. Әзүндән аслы 
олмајараг даим ифраз олунур- 
ду. Бир бејрәк ишләмирди бә- 
дәндә; еддә шишкинлик өзүнү 
ачыг-ачығына бирузә верир- 
ди. 6 ај бу вәзијјәтдә мүхтәлиф 
јерлердә олан хәстәјә конкрет 
кемәклик олмамышды. Әксинә 
бу јубанма һалы бәдәнин зә- 
һәрлөнмөсинө, ганын фаизи- 
нин ашағы дүшмөсинө сәбәб 
олмушду ки, бу да хәстәнин 
һәјатыны өлүмлә олум ара- 
сында гојмушдур. Шәфәг 
Мәммәдованын сөһһөти јени- 
дөн ағырлашдығы үчүн ону 
Топчубашов адына шәһәр хөс- 
төханасына апарырлар. Мүаји- 
нөдөн сонра профессор Фөр- 
ман Чејрановун рәһбөрлији 
иле хәстә өмөлијјата көтурү- 
лур. Мө'лум олду ки, бундан 
әввәлки өмөлијјатда бөјрәјин 
бириндә сидик јолу бағлан- 
мышдыр. 1997-чи илин нојаб- 
рын 27-дә 7 саата гөдөр чокон 
бу өмөлијјат республикада на- 
дир өмөлијјатлардан бири 
иди. Јени сидик јолунун ачыл- 
масы хастөнин һөјатыны хилас 
етди ва о, бир ај сонра сағлам 
вәзијјәтдә евләринө гајытды.

шафөгин сағалмасына һеч 
кес умид етмирди. Шәфәгин 
атасы Сүлејман киши 10 деги- 
гәден сонра автомобиллө хәс- 
теханаја гајыдаркөн јолда, Ја- 
самал рајонунда јерлөшөн 
Универсамын 'кругунда", ге-

заја уғрајыр. Автомобил гәза- 
сы нәтичәсиндә 10 ушаг ата- 
сы олан Сүлејман киши алды- 
ғы хәсарәт нәтичәсиндә вәфат 
едир.

Беш оғул, беш гыз бејүдүб, 
әрсәјә чатдыран Сүлејман ки- 
ши һәјата јенидән гајыдан Шө- 
фәгин үзүнә һәсрәт галыр. 
1997-чи илин нојабрын 27-дә 
Шәфәг әмәлијјатдан сонра һә- 
јата гајыдырса, һәмин күн исә 
Сүлејман киши әбәди олараг 
һәјатдан видалашды.

Шәфәг хәстәханадан чых- 
дыгдан сонра елә фикирләш- 
ди ки, о даһа сағалмышдыр. 
Лакин онун сәһһәти кетдикчә 
писләшди. 7 ајдан сонра Шә- 
фәг әзүндә ағырлыг һисс ет- 
мәјә башлады. Минкәчевир 
шәһәриндәки һеким, баш уро- 
лог Шүкүр Алхан оғлу Гурба- 
нов һаггында чох сәз-сөһбәт- 
ләр кәзирди. Она керә дө Шә- 
фәг Мәммәдованы Шүкүр һә- 
кимә көстәрмәји гәрара алды- 
лар. Баш уролог Шүкүр Гурба- 
нов хәстәјә диагноз гојуб, мүа- 
личә јазыр.

Сән демә, Шәфәгдо хәр- 
чөнк хәстәлији дејилән хәстә- 
лик вар имиш. Бу садәчә ола- 
раг јүнкүл бир хәстәликдир ки, 
јалныз мүаличә јолу илә са- 
ғалтмаг мүмкүндур.

10 күн мүаличәдән сонра 
Шофөг өзүнү күмраһ һисс ет- 
мәјә башлады. Артыг Шүкүр 
Гурбановун јаздығы мүаличә 
өз мүсбәт те'сирини кестөр-

мөкдәдир.
Һәвсан гөсөбөсиндө јаша- 

јан Шәфәг билдирди ки, мөн 
өзүмү елә күмраһ һисс еди- 
рәм, санки һәјата јенидән кәл- 
мишәм.

Шәфәгин сәһһәтинин јах- 
шылашмасы бизләри дә чох 
севиндирди. Сон вахтлар 
бә'зи сәһијјә ишчиләри һаг- 
гында кәзән сәз-сөһбәтләр, 
езбашыналыглар, һәрч-мәрч- 
ликләр бизләрдә онлара гар- 
шы инамсызлыг јаратмышдыр. 
Лакин Шәфәг Мәммәдованын 
сәһһәтинин јахшылашмасыны 
көрөндө фикирлөшдик ки, ич- 
диклөри Һиппократ андына 
садиг галан Шүкүр .Гурбанов 
кимилөр, һөким адыны лаји- 
гинчә горујуб сахлајанлар 
һәјтда јашајыр вә даима јаша- 
јачаглар.

Дилаиә МАНАФДЫ

ТӘДБИР КЕЧИРИЛДИ
Күлкүл шадлыг евиндө Милли Девлөтчилик Партијасы мөтбу 

ат күну мүнасибөтилө кениш тәдбир кечириб. Тәдбирә респуб 
ликанын чохсајлы КИВ нүмајөндөлөри дө'вөт олунмушду. МДП 
нин сөдри Сабир Тарвердијев журналистләри бајрам күнү мүна 
сибөтилө тәбрик едиб вө ән сәмими арзуларыны билдириб 
Сонра журналистларө фохри дипломлар вө һөдијјолөр верилиб 
Тәдбирин сонунда журналистләр каркөмли хејријјочи Сабир 
Тарвердијеве өз төшөкҝүрлөрини билдириблөр. .
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Парисдө *Сон дәбдо көјинмөк, дав- 
ранмаг вө өзүнү нүмајиш етдирмөк” де- 
визи алтында Үмумдүнја бахыш-мүсаби-

С А У П и р А  г һ д  ЈУ (/П С Р 20-30 Август 1998-чи ил

гәси кечирилиб. Бир нәфәр түрк гызы, 
башгаларындан фөргли олараг мүсаби- 
гәјә лүт чыхмыш вә галиб көлмишдир... 
Афәрин! Јенә дә бизимкилөр!

-Меһди Һүсејнин “Јералты чајлар дә- 
низә ахыр” китабыны охумусанмы?

-Јох! Мән метро һәјатына даир ки- 
таб оху1урам,

-О һансыдыр?
- 'Ј ө -

рал-  
ты пуллар ҹиб- 

ләрә ахыр” китабыны.

Колхоз вө совхозларын “дөфн мөраси- 
миндө”ки чыхышында рајон ичра һаки- 
мијјәтинин башчысы деди:

-0 рәһмөтликләр чох өлиачыг олуб- 
лар, онларын јери чөннөтликдир. Анҹаг 
онлардан төрөјөн фермер төсөррүфатла- 
ры һеч иҹра һакимијјөтинин гапысыны та- 
нымаг истөмирлөр. Она көрө дә ҹәһәннә- 
мә васил олачаглар.

К А Ы Л & .4  Ж в т у

Директор тикинти үзрө мүавинини ча- 
ғырыб деди:

-Идарөдө тә’мир ишләри апармалы- 
јыг.

Мүавин дурухду:
-Ахы, бу ил тә’мир ишини кермүшүк?
Директор әсөбилөшди:
-Мән дә билирәм апармышыг. Инди 

лазымдыр. Лазымдыр ки, паралел тә’мир 
апараг.

Чәнаб директор, о “паралел тө'мир’ 
мәсөлөсини баша дүшмәдим.

-Баша дүшмәк үчүн баш лазымдыр. 
Инди мәнә гулаг ас. Идарә бинасы, үстә- 
кәл мәним евим, үстәкәл тә’мир, бәра- 
бәрдир, паралел тә’мирә! Инди анла- 
дын?

Мүавин:
-Бәли, чәнаб директор, - дејә астадан 

дилләнди.

м х ш т , ?

Зәрдүш-

хәтаја көрө сүрүҹүлүк вөсигөми алдылар. 
Јенө Аллаһ бизимкилөрө версин. Јол һә- 
рөкөти гајдаларыны һансы һалда позур- 
сан, поз - беш-он Ширван верирсән бу* 
рахырлар.

-һө?
-Бөс нө.
-Онда сағ олсунлар. Јенө дә бизимки- 

лөр.
* * *

-Базарда јағ нечөјөдир?
-Шор гијмөтинө.
-Бөс шор нечөјөдир?
-Јағ гијмөтинө.
-Шорла јағда гијмөт фөрги олмур? 
-Јох! Икиси дә ејни гијмәтәдир.
-Онда афәрин бизимкиләрө, шорла ја- 

ға фәрг гојмурлар.
* * *

-Дост, истәјирәм тәзә гәзет ачам, кол' 
лектив јығыб ишә башлајам.

-Гоншу, мән өлүм инчимө, ахы сән чөк- 
мәчисән. Чәкмөчидөн дә гәзет бурахан 
олар?

-Башын һаггы елә олур ки, кәл керә- 
сән. Адамлар таныјырам ки, һеч али тәһ- 
сили јохду, кимиси дүлкәрди, кимиси 
монтјорду, кимиси мүһәндисди, даһа нө 
билим кимләрди. Бурахдыглары гәзетләр 
базарда фырфыра кими фырланыр.

-Доғрудан?
-Бәли, бәли. Өзү 

дә инди гә-

парнографик, секс мөвзулары бизим гә- 
зетләрө һарадан сохулмушдур?

-Әмиоғлу, көрүнүр, сөнин Аврола мө- 
дәнијјәтиндән хөбөрин јохдур.

-Хөбөрим вар еј, әзизим! Ахы белө өһ- 
валатлар бизим әхлагымыза зиддир.

-Рәһмөтлијин оғлу, чамаат пулдан да- 
нышыр, сөн дө өхлагдан. Баша дүш ки, 
инди базар игтисадијјатыдыр, базар иг- 
тисадијјаты!

-Инди баша дүшдүм. Демөли, бизим 
бә’зи гәзетчиләр чох узагкөрөндир. Јенә 
дә афәрин. Јенө дө бизимкилөр!

л х т х л

Сүрүчү јол полисинә илишмишди. 0

анд-аман еләјирди ки, јол 
һәрәкәти гајда-

түн Авес- 
та"сында дејилир ки, 

кәрәк инсан торпаг үзәриндә 
ики әллә ишләсин ки, башгаларындан 
тәмәнна көзләмәсин... Јахшы дејилиб, 
елөми?

-Анҹаг бичарә бизимкиләрин буна им- 
каны чатмыр. Чүнки онларын бир әли әл 
телефонундадыр - һәрчәнд бу чохларына 
о гәдәр дә вачиб дејил - бир өли дә хари- 
чи сигаретләрин боғазында - һәрчәнд сө- 
һијјә назирлијинин пычылдадығы кими, о 
да сағламлыға зијандыр.

...Инди сиз дејин, бу гәбилдөн олан 
инсанлар торпагда, лап елә фабрик-за- 
водда ики әллө неҹә ишлөсинлөр?

зет бурах- 
маға нә вар . Јазыја 

еһти/аҹ ~ јохдур, 8 сәһифәлик 
сканворд һәр шеји һәлл едир.

-Демөли, һәлә бизим кәмсавадлары- 
мыз гәзет бураха биләрмиш, нәинки са- 
вадлыларымыз. Афәрин, јенә дә бизим- 
киләр.

-Ешитмисәнми? Кеологларымызын 
Бакыда апардыглары кеоложи-ахтарыш 
тәдбирләри өз парлаг нәтиҹәсини көс- 
тәрмишдир.

-Халаоғлу, кеологлар нә тапыблар ки,

р ы н ы
позмајыб:

-Анд олсун, Һәзрәт Абба- 
сын кәсик голларына, мәним һеч бир 

тәгсирим јохдур, ај нәчәнник.
Полис онун јалварышларына, анд-ама-

н ы н а  ахыралөк миггөтло гүлаг асыб лепи:
-Анд ичиб гуртардын? Андына оир гоз, Г
гш Аппи РПД

Чаналы МИРЗӘЛИЈЕВ
пулу бәри елә,

м д л л ч м г

•Ә, гоншу, сизин мөнзилө дө су сајға- 
ҹы гојдулар?

-Мөнзилө јох, бағчамыздакы арха гој- 
маг истөдилөр, анҹаг торпаг “гајнаг тут- 
мады*.

" х о л х о а  №  
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-Ешитмисөн?
-Нәји?
-Дүнјанын башга шәһәрләриндән 

фөргли олараг бизим Бакы шәһәри - јери 
келмишкен әһсән Меринә - хариҹи сига- 
ретләрин енинө-узунуна, башга созлө, 
кен-бол рекламына көрә Бејнәлхалг Биз- 
нес Сәһмдар Ҹәмијјәтинин кечирдији мү- 
сабигөнин Тызыл никотин” медалына 
лајиг көрүлмүшдүр...

-Мөн өлүм?
-Сөн өл.
-Онда афәрин! Јенә дә бизимкиләр.

* * *

-Гәдеш, хош көлмисөн. Машынла ха- 
риҹи сәфәрин неҹө кечди?

-0 барөдө данышма, дост. Чанын үчүн 
башыма олмазын ојун ачдылар.

-Алө, бәс дејирләр, хариҹдө јол полис- 
лөри сүрүҹүлөри, бизимкиләр кими ин- 
ҹитмирләр?

-Сөн нә данышырсан, алө? Балаҹа бир

бизи севиндирсинлөр?
-Алө, еән демө, Бакынын алты мине- 

рал суларла нә гәдәр зәнкин имиш. Он- 
лар бурадан “Боржоми”, “Бадамлы", “Си- 
раб®, "Исти су", даһа нө билим һансы су- 
лары көшф едиблөр.

-Демөли, Бакыда минерал сулар да 
чыхырмыш. Еләми?

-Әлбөттө, һөтта јерин алтында мине- 
рал суларла јанашы, араг да чыхыр.

-Онда маладес, јенә дө бизимкилөр. 

* * *

-Әмиоғлу, сөн төҹрүбәли бир журна- 
листсөн. Дејө билөрсөнми ки„бу еротик,

3>%А№\%«их  88 
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Сәһәр иди. Һај-күјлү алверчиләр мет 
ронун үстүндә ез пиштахталарыны дүзәл 
дир, бир-биринә маҹал вермәдән мүштә 
ри һарајлајырдылар. Елә бурадаҹа јанды 
рылан зибилин ағыр гохусу әтрафы бас 
мышды. Диләнчи дө бир тәрәфдә торба 
сыны гојуб, јөрини раһатламышды. Бу 
вахт башга бир дилөнчи дә пејда олду вә 
елә о андаҹа полисин гәзәбинә дүчар ол- 
АУ:

-Ај гыз, демәмишәм рөдд ол, буралара 
көлмө?!

Дилөнчи, һәмкарыны көстөриб, јазыг- 
јазыг дилләнди:

-Бөс ону нијә гојурсан?
-Онун сөнө дәхли јохдур, рәдд ол! -де- 

јә дөјөнөкли полис диләнчини итөлөјиб 
өз участкасындан узаглашдырды... Көрү- 
нүр дилөнчинин дө “дајысы* олмалыдыр.

ј & ж е х х м ш у ,
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Дөмирјол вағзалынын габағында јенө 
дө адам өлиндөн терпөнмөк олмурду: са- 
тан ким, алан ким. Шамахы шорундан 
тутмуш Губа алмасына, Иран вафлисин- 
дән тутмуш Түркијө саггызына гәдөр һөр 
шеј вар иди. Мүштәри јахынлашыб, алвер 
етмөк истөјирди. Јашлы гадын өлө ағзы- 
ны ачыб гијмөт демәк истөјирди ки, по- 
лис сержанты каробкаја бир төпик илиш- 
дирди вө ичиндөкиләр әтрафа сөпөлән- 
ди... Гәрибөдир, керөсөн, вағзалөтрафы 
әразидә алвер етмөк гадағандыр, јохса 
тәмәнна илөдир?

иЕаба-Даг>'
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Һөрмәтли охучулар.
Мүстәгил Азәрбајҹан Респуб- 

ликасында базар игтисадијјаты- 
нын инҝишафы илә әлагәдар 
олараг, республика дахилиндә 
артмагда давам едән тиҹарәт 
мәркәзләрини чохунуз көрүрсү- 
нүз. Лакин Бакы шәһәриндә га- 
нунсуз фәалијјәт көстәрән Ве- 
латрек тиҹарәт мәркәзинин рәһ- 
бәрлијинин кобуд нөгсанларын- 
дан бихәбәрик. Сон вахтлар ре- 
даксијамыза кәлән ајры-ајры на- 
разычылыг долу телефон зәнк- 
ләри илә әлагәдар 18.07.98-ҹи 
ил тарихдә јухарыда гејд едил- 
миш тичарәт мәркәзиндә олдуг. 
Мараглананда ки, алвер етмәк 
үчүн јер пулу нә гәдәр тә'јин 
едилиб, чаваб белә олду: бура- 
да ән кичик үч мин манатлыг јер 
үчүн, күндә 10 мин манат јығы- 
лыр. Телефонла зәнк вуруб ча-
пылыб-таланырыг дејә дад едан 
сатычыларын ?1аглы наразычы-
лмгларынын шаһиди схлдуг. Ти-
чарат мөркәзинин мүдријјөти 
Р Бахшыјев илә көрүшмәк үчүн 
отағына јолландыг. О, јериндә 
олмадығындан Елдар адлы бир 
нәфәр илә көрүшмәли олдуг. Он 
суалдан 8-нә билмирәм сөзү илә 
чаваб верән Елдар бәј бизә әв- 
вәлчәдән Асиф мүәллими көзлә- 
мәји, сонра исә Велатрек идман 
комплексинә рәһбәрлик едән 
Һәсөн мүәллим илә көрүшмәји 
тәклиф етди. Һәсән мүәллим илә

танышлыгдан сонра о билдирди 
ки, велосипед идман комплекси- 
ни Али Һәзрәт рәһбәримиз Һеј- 
дәр Әлијев чәнабларынын тө- 
шәббүсү илә 1980-чы илдә дүнја 
стандартларына ујғун олараг ис- 
тифадәјә верилмишдир. Ону да 
гејд етмәк лазымдыр ки, кечмиш 
Совет Иттифагында велосипед. 
идман комплекси олан дөрд 
республикадан бири дә бизим 
Азәрбајчанымыздыр. Һәмин 
дөврдән сонра бу комплексде 
велосипед идманы фәалијјәт 
кестәрмиш вө инкишаф етди- 
рилмишдир. Иттифаг дағылдыг- 
дан сонра бүтүн саһәлөрдә ол- 
дуғу кими, бурада да өзбашына- 
лыг, Һәрч-мәрчлик јаранмыш, 
комплексин мадди-техники ба- 
засына хејли зијан дәјмишдир. 
Сон илләрдә Һејдәр Әлијев чә- 
набларынын фәрманы илә јени
јарадылан кәнчлөр ве идман на-
зирлији комплексин Јенидан ав- 
валки вазијјәтинә га/тарылмасы 
үчүн сә’ј кестөрсәдә комплексин 
дөвләт бүдчәсиндән малијәләш- 
дирилмәдијиндән, јә ’ни там тә- 
сәррүфат-һесаблы фәалијјәт 
көстәрдији үчүн онун рәһбәрли- 
јинә әразидә тичарәт мәркөзи- 
нин јарадылмасы үчүн ичазә ве- 
рилмишдир. һансы вахтдан нә 
кими ишләрлә Велотрек комп- 
лексинин мүдири вәзифәсиндө 
чалышырсыныз суалына Һәсән 
мүәллим белә чаваб верди. Сен-

тјабр 1997>чи тарихдөн респуб- 
лика Велатрекинин рөһбөрлији 
дөјишдирилди. Сонракы вахдан 
мөним төшөббүсүм илө Велот- 
рекин өсаслы олараг јенидөн- 
гурма вө абадлашдырылмасы 
үчүн малијја-смета сәнәдләри- 
нин һазырланараг "Азәрбајҹан- 
Мө'марЛајиһө” Республика бир- 
лијинө мүрачиөт едилмишдир. 
һазырланмыш сәнәдләр Бакы 
шәһәр Ичра һ аки мијј әтин и н 
ме’марлыг вә шөһөрсалма баш 
идарәсинин шурасында бахыл- 
мыш вә тәсдиг едилмишдир. 
1997-ҹи илдә бир нечө фирма- 
ларла, о чүмлөдөн "Спортинг-М’' 
истеһсалат коммерсија фирма- 
сы илә бир иллик мүгавилә бағ- 
ланмышдыр. Бағланмыш мүга- 
вилөнин шәртләринә көрө һә- 
мин фирма Республика Велат- 
рекини әсаслы тә’мир етмәји, 
велосипед идманы федерасија- 
сынын тәдбирлөринин кечирил- 
мөсиндө јахындан лазымы ке- 
мөклик көстәрмөји вә бејнәлхалг 
јарышлар үчүн әлдә етдији кәли- 
рин һөр квартал 5 %-нин көчү- 
рүлмәсини өз еһтәсинә көтүр- 
мүшдү. Анчаг Рамиз Бахшыјев 
дејилөн “Спортинг-М" фирмасы- 
нын президенти нөинки өһтөлијө 
әмәл етмәк, әксинә дөвләт ма- 
лындан шәхси малы кими исти- 
фадә етмиш, һәрч-мәрчлијә јол 
вериб. 50 милјон манат енержи 
борчунун јаранмасына сәбәб ол- 
мушдур. Ону да гејд етмәлијик 
ки, Рамиз Бахшыјевин буна бән- 
зәр “гәһрәманлыг"лары аз де- 
јил.

Бу вә ја дикәр һагсызлыглары 
билиб көрән Кәнчләр вә Идман 
Н а з и р л и ји  0 5 .0 1 .1 9 9 8 -ч и  и п  та - 
рихли У/н-сајлы мәктубуна  вса- 
сән бүтүн идман гурғуларынын , 
о чүмләдән Реслублика Велат- 
рекинин рәһбәрлијинә ичарәчи- 
ләрлә 1998-ҹи ил јанварын би- 
риндән е'тибарән мүгавиләлә- 
рин бағланмасыны гадаған ет- 
мишдир. Республика Велатреки- 
нин 05.01.1998-чи ил тарихли 01 
сајлы сәрәнчамына әсасән бүтүн 
фирмаларла бағланмыш мүгави- 
ләләр позулмуш, 10 күн мүддә- 
тиндә онлара верилмиш әрази 
вө отагларын бошалдылмасы

тапшырылмыш дыр.
Рамиз Бахшыјев билөрөкден 

керүлөн ишлөрө, сорәнҹама мө- 
һөл гојмајыб, Көнчләр вә Идман 
назирли)и вө Вөлатрек рөһбөр- 
лијинин разылығы олмадан, 
Дөвләт Өмлак Комитәсинин сә- 
риштәсизлији учбатындан 
14.07.1998-чи ил тарихли 1075 
сајлы сәрәнчамы позараг Велат- 
рек идман комплексинө мөхсус 
олан 2400 кв.метрлик торпаг са- 
һөсини ганунсуз зәбт етмишдир. 
Апарылан төдгигат нөтичөсин- 
дән нәзәрини- 
зө ону да чат-| 
ды рмалы  јам  
ки, “Спортинг- 
М” фирмасы- 
на верилмиш 
саһә дөвләтин 
олдуғу үчүн!
Бакы шәһәр 
Ичра Һакимиј- 
ј ө т и н и н 
ме'марлыг вә 
ш өһөрсалма 
баш идарөси- 
нин шурасын- 
да төсдиг 
едилмиш баш 
планына әса- 
сөн бурада је- 
нидәнгурма вә 
абадлашдыр- 
ма ишләри 
апарылмалы- 
дыр. Лакин бу 
әразинин шөх- — 
си фирмаја верилмәси, һазыр- 
ланмыш планын баша чатды- 
рылмасы үчүн гаршысы алынмаз 
манеәләр јаратмышдыр. Нәти- 
ҹәдә а јр ы -а јр ы  ш ө хсл а р и н  пула 
рлан бе^к марағы, дөвлөт обувк- 

тинин шөхси објект кими исти- 
фадәси вә идманчыларын һүгуг- 
ларынын кобудчасына ајаглан- 
малары проблеми мејдана чых- 
мышдыр.

Сон 7-ај әрзиндә Һәсән мүәл- 
лимин әмәли ишләри нәтичә- 
синдә коллективин вөсаити һе- 
сабына, артезан гујусу газылыб, 
су проблеми һөлл олунуб. Су 
олан шәраитдә 1000-дән чох 
ағач, 5 миндән чох күл колу 
әкилмиш 1-һектар чылпаг тор-

паг саһөси, кеј чәмәнло өртүл-1 
мүшдүр. Ејни заманда бу мүддәт 
әрзиндә Азөрбајчан республика- 
сынын велосипед командасы, 2- 
дефә Түркијө республикасындан 
кубок, 2-дефө Иран Ислам Респ- 
убликасында фәхри јер; 1-дөфө 
Италијада Бејналхалг јарышлар- 
да уғурла иштирак етмиш,Ита- 
лијадан күмүш вө бүрүнч медал- 
ларла гајыдараг Азөрбајчан Рес- 
публикасынын идман шәрәфини 
лајигинчә горумушлар. Һөсән

мүәллим Абдуллајев Ҹәнаблары 
нын мәһсулдар әмәјинә.коман- 
дасынын гөлөбәләринә биз дә 
севинирик; о чүмләдән онлара 
гаршы олан кобуА һагсызпығын

јирик.

Ү м удвары г к и ,Азәрбајчан 
В әтә ни м и зи н  ш әрәф иии ла- 
ји ги н ч ә  го ру јаи  идһм анчы - 
лары м ы зы н  а јаглаим ы ш  һү- 
гуглары иы и  б әргәрар олун- 
м асы  үч үи  с ә л а һ и јјә тл и  
дөвләт, ида рә  вә  тәш килат-  
лар л азы м и  тәдбирләр к ө -  
рә чәклә р .

Мүхбнр Назим ШАҺМАР

МУДРИШР БСАд ДСЈИБ:
Ким сәнин јанында башгасындан јалан дејиб данышырса, бил ки, 

башгасынын да јанында сәни писләјир.
Шөмс Тәбризи.

Инсан үчүн ағыл јох, онун төрәтдији сөһвлөр төһлүкөлидир.
А.Фране,

Ән бөјүк һәгигәт әмәкдир, һәјатын бүтүн нәш’әси јарадыҹылыгдыр. 
Јаратмаг өлүмү өлдүрмөк дөмөкдир.

Е.Золја.

“Мөним” вә “Сәнин” анлајышлары олмасајды, бүтүн дүнјада сүлһ 
һөкм сүрәрди.

Филдинг.

Бирҹә саатын гәдрини билмајөн, һөјатын там гәдрини баша дүшө 
билмәз.

Дарвин.

“Сабаһ", "Бу күн" үчүн ән беЈүк дүшмөндир, “Сабаһ" бизи күчдан са- 
лыр, бизи аҹизлијә кәтириб чыхарыр, иш көрмөјө гојмур.

Е.Лабуле.

Даһи вө диванә арасындакы охшарлыг ондан ибарөтдир ки, һөр ики- 
си ади адамлардан фөргли олараг тамамиле башга бир алөмдә јаша- 
јырлар.

Шопенһауер.

Мөнчө, бөшөријјетин тәрәггисинә һөм дө о чөһөт мане олур ки, адам- 
лар ағыллы данышаны дөјил, бөлкө јүксөк сәслә данышаны өшидирлөр.

Шопенһауер.

Сиз оғлунузу вө јахуд гызынызы валидејнлик хатиринә һәјата кәтириб 
төрбијә етмирсиниз. Сизин аиләниздә сизин башчылығыныз алтында 
колөчөк вөтөндаш, кәләҹәк хадим вә көлөчөк мүбариз Јетишир.

А.С.Макаренко.

Илкин төрбијө һөр шејдөн вачибдир вө бу илкин тарбијани шәксиз ки, 
адынлар кормәлидир.

Ж.Ж.Руссо

Ннкилис длли ва компүтер А-дан Ј-ја гәдәр 
2 нәфәрлик групларда. Мәшгәләләр 2 

академнк саат чәрчивәсиндәдир. Һәр бир 
компүтер програмы 8 мәшғәләјә 

мәнимсәннлир.

8 мәшгәләнин гијмәти-160.000 манатдыр. 
Биздә инкилис дилини өјрәнмәк үчүн 
мүхтәлиф видео, аудио материаллар вә 

компүтер курслары вардыр.
Әлагә тепефонлары:АЛ 

95-93-06 - 20®Чан 2300-дәк 
95-50-20 - 1000-дан - 2200-дәк мә'лумат

8-50-215-37-29 - 80®-дан - 2300-дәк јенидән
зәнк вурмаг олар.



Өдәби̂ат О сәһифәси 20-30 Август 1998-ҹи ил

_  КИТШ АР АШИНД9
ЧӘРКӘЗЛӘ СОНАНЫ А1ЫРАН ЈОЛЛАР

Сән мөним бәхтәвәр адымы наһаг, 
Фәләјин зүлмүнә гурбан ејләдин... 
Өзүн дө билмәдән, истәмәдән һеч 
Үстүмә дүнјанын одун өлөдин...

Сона ЧӘРКӘЗ

Бу күн тәсадүфән әлимә бир китаб кечди. Бу Сона 
Чәркәзин өмрүнүн баһар чағында гәфил итирдији өмүр* 
күн јолдашы Чөркөз Әли оғлу Гулијевин әзиз хатирәси- 
нө һөср олунмуш "олө билмәдим" адлы китабы иди. Јох, 
буну садөчө китаб адландырмаг ән азы инсафсызлыг 
оларды. Буна бејүк бир мәһәббәт дастаны, Лејли-Мәҹ- 
нун аһы, Әсли-Кәрәм јанғысы, Фәрһад Ширин мәһөббө- 
тинин давамчысы" - десөк мөнчө, һеч дө јанылмарыг. 
Китабдакы јазылар саф бир мөһөббөтин, хошбөхт, ла- 
кин гыса, әвәзолунмаз хатирәләрин варлығындан бөһс 
едир.

Мөн Чәркәз мүәллими шәхсән танымамышам (Мин 
тәәссүф). Фәгәт Сона ханымын јаздығы бу китабы, өмүр 
јазысыны охудугдан сонра елө билирөм ки, Чәркәз мү- 
әллим мөним өн јахын таныдығым инсан олубмуш. Бүтүн 
инсани хүсусијјөтләри өзүндә чөмлөшдирмөји, аиләдә, 
коллективдө һөрмәт газанмағы вә өн нөһајөт, үрәкләрдә 
силинмөз изләр гојуб кетмәји, кедишијлө көврөк хати- 
рәләри һәр күн, һәр ан дилләндирмәји бачаран Чөркөз 
мүөллим әлбәтдә ки, өлмәјиб.

һәр өлән адама өлү демәзләр.
Сағдырлар гәлбләрдә јери-јурду вар.
Јенидән икиычи дәфә бир сәһөр.
Бизимлә бир јердө өләчөк онлар.

Һормәтли Сона ханым, Сизин Чәркәз ешгинө, Чәркәз 
јохлуғуна һаср етдијиниз “Өлө билмәдим" адлы китабы- 
нызы көз јашларсыз охуја билмөдим. Бө-зән ачы, исти 
көз јашлары мөни о гөдөр боғду ки, гоша шәкилинизо 
бахыб һөнкүртү илә ағладым. Сизин саф вә мүгөддәс

мөһөббөтиниз өнүндә баш әјирәм. Сона ханым, чох ис- 
төрдим ки, Сизинлө таныш олум, Сизин дағлардан ағыр 
дөрдинизө азча да олса шөрик олум. Сизө тәсәлли верә 
билмөрөм. Она көрө ки, Чәркәз кими өмүр-күн јолдашы, 
һөјат досту итирән бир инсан үчүн бүтүн тәсәллиләр 
тә’сирсиздир. Сизә анмаг вә анҹаг сәбр диләјирәм. Ја- 
раданын јазысына позу јохдур, - дејибләр. Фәгәт бир 
күн о идеал мәһөббөт саһиби “Чәркәз ешгинә" говушмаг

наминә Сизә даима сөбр, сөбр, сөбр дилөјирөм.

Әһсән, бачым, сәнин сөнмәз ешгинө,
Бу ағыр дәрдинчүн не дејим сөнө?
“Сәбирли ол,"- дејө билсөм дө инан, 
Көлмөјир дилимә төсөлли, филан.

Ола билсөм сизә бир азча һәмдөм,
0 ешгин өнүндә баш өјирөм мөн.
Танры јазысындан күчлү јох јазы,
Нә едөк?, гарғымаг олмаз аллаһы.

Гисмәтә дүзәлиш ејләмәк үчүн,
Доғүлмаг көрөкдир бу каинатчүн.
Бирчө сөбрли ол, ај бачым јенө,
Бир күн говушарсан сән Чәркәзинә'.

Јаздығын мүгәддәс о јазыларын 
Бир күн өвладыныз јазар давамын.
0 мүгәддәс ешгдөн галан јадикар,
Олачаг нә вахтса бир гоша мөзар.

Ким билир отәчәк иллөр, өсрлөр, 
Сизи зијарәтә кәләҹәк кәнҹләр.
Нә вахтса мүгәддәс анд јери олар, 
Чөркөзлө, Сонаны ајыран јоллар.

Фәпганә ШЫХӘЛИЈЕВА 
“Баба-Дағ"ын редактору

Әскәров Вүсал Рагиф оғлу 1987-чы илдә Ағсу 
рајонун Нүјди көндиндә анадан олуб.

Һәлә ушаглыгдан ше’рә олан бејүк мараг Вүса- 
лы ше'р јазмаға сөвг едиб. Кичик Вүсалын ахыҹы, 
диләјатымлы, кезөл ше'рләри онун охучуларыны 
риггәтө кәтирир.

Балача Вүсал инди Нөриманов рајонундакы 177 
сајлы орта мактәбин 5-чи синфиндә тәһсил алыр.

во дөрслвриндо јөни-јвиинв Јарадымылыгында руплар орчулчмрыг
КЕЈДӘР БАБА

Азәрбајчанын бејук 
оғлу Һејдәр Әлијевә 

Дуһаларын күнәш кими,
Шәфәг сачыр, Һејдәр баба.
Хош, хејирхаһ әмәлләрин,
Чичәк ачыр, Һејдәр баба.

Сән әвәзсиз бир даһисән,
Тарих бир де јетирмәчәк.
Әмәјини, зеһмәтини,
Милләтимиз итирмәчәк.

Сан бу халгын, бу милләтин,
Атасысан, Һејдер баба.
Зүлмәтләрә Кунәш нуру 
Гатасысан, Һејдәр баба.

На гәдәр ки, бу дүнја вар,
Сән дә варсан, Һејдәр баба.
Бу девлете, бу миллетә 
Халга јарсан Һејдәр баба.

Вусм ӘСКӘРОВ 
Вакы шәһори, Нәриманов рајону 177 сајлы орта 

мактәбин V сиииф шакирди

БАҺАР ҮРӘЈИМДӘН ХАР 
КӘЛИБ КЕЧИР

Өмрүмүн, күнүмүн көзөл чағлары,
Билмирөм бос нијө хар көлиб көчир? 
Сөнинлө каздијим јашыл бағлары,
Дејирлөр ииди дө сар көлиб кечир.
Мен сенө һөјатда варым дојәрдим,
Будагда јөтишөн барым дөјөрдим,
Ахы ман ки, сөнө јарым дејөрдим.
Сонинсо конлүндон башга јар кечмр.
Мен илк мөһеббетден күҹ алмасамда, 
Дунјада шеһротло уҹалмасамда 
Һејатда чох шојдон баҹ алмасамда.
Ваһар үрејимден хар келиб көчир.

Раһиб МЕҺРАБЛЫ. 
Ағҹәбәди рајону

ҮРӘК СӨЗЛӘРИМ
Мөн сизи өзүмә доғма санмышам, 
Гөлбимин сиррини сизә ачмышам 
Нөинки бу күндө, бу көзөл чағда,
Һөмишө мән сизө бағлы олмушам.

с и з и  с ө н и р о м  / г ү н ја л а р  ге д а р .Јер гөдәр, көј гәдәр, асимап 1әдөр.
Сизә миинәтдардыр бу тәмиз урок.
Бу үрәји дујан еј өзиз мәләк.

Чәтин вахтларымда сиз дајаг олдуз, 
Инанын, Һеч заман унутмарам мөн

дшдү
Гәләм Достум Рагиф Назимоғлуна 

Баһарда јурдунун сејринә чыхдын,
Јолун күл-чичөкли челләрә дүшдү.
Үрәјө нәғмә төк сузүлуб ахдын,
Адын дастанлашыб дилләрә душду.
Төбини чошдурду баһар нәфәси,
Сәнө илһам верди зәһмәт шәкләси.
Гәлбинин садасы, ше'ринин сәси 
Зәфәр тәранөли селлоро дүшдү.
Һәјатда сөн мәтин аддымлар атдын, 
Ешгинин одуну торпаға гатдын.
Һүнер нәғмесини јазыб-јаратдын,
Сорағын елләрдән елләрө дүшдү.

Иса ШУШАДЫ.

0 бөјүк гајғыны, еј өзиз достум 
Голбимин ичинде беслејирөм мен.

Гелбимин јарасы сызлајан заман 
Она илк молһеми ахы сиз гојдуз. 
Билмирем нө учүн, амма менимчүн 
Өбеди олараг силинмаз олдуз.

М.Ә.Сабир адына Бакы Педогожи 
техникумунун (V курс голобоси 

Мшмшшјјш Ашго Маммодали гызы

1

б у  зүлм ү  көстәрмә
ҺЕЧ КӘСӘ ЈА РӘББ

(Валидејнлеримин әзиз 
хатирөсине итһаф өдирөм) 

Једди јашымдан морһумам, билмирем недир 
Ана маһаббети, ана гајғысы 
Јетмише чатсам да јахшы јадымда,
Күлөруз анамын ширин лајласы.
Унуда билмирем истесем да мен,
Моһрибан анамын овлад ғајғысын.

Нө гәдәр ағлајыб јалварсам да мен 
Гајтара билмерем ана гајғысын.

Бир ана гәлбијлә дүнјадан кетди. 
Сенмаз арзулары вахтсыз тәрк етди 
Мени, гардашымы, керпе бачымы, 
Аллаһа тапшырыб һөјатдан кетди.

Допуз јашым варкән атам тутулду
хши луитими јшпылды

Чч көрпә баласы зулме гапылды 
Бу зүлмү квстөрма һеч кәсә Јарабб.

На үчүн олмады гисмөт бизе билмәм 
Ана мәһәббәти, ата гајғысы 
Бу дерди чекмекле гуртаран дејил 
Анчаг унутмагды чареси, Ариф.

20 јанвар 1998-чи ил
БУ НӘ СИРДИ, БУ НӘ

ишди?
Көзлөримдир думанланыр.
Башымдыр санки фырланыр.
Бејин фикирле доланыр.
Бу нә сирди, бу нә ишди.
Бу нө көлиш, нө кедишди.

Дилим сусур, санки лалды,
Гулаг јатыр, санки карды,
Мән дө билмөм бу нө һалды 
Бу на сирди, бу нө ишди.
Бу не келиш, нө кедишди.

Бармаглар тутмајыр гелем 
Мө’насы јох әлләширәм 
Елө бил чанлы дејиләм 
Бу нә сирди, бу на ишди,
Бу на кәлиш, не кодишди.

Саһиләм гемли инсанам 
Оја гмајын гојун јатам.
Санын бу дүнједа јохам.
Бу но сирди, 6у на ииши.
Бу на көлиш, не кедишди.

ошасшш

Сом бир нечө илдо Газах рајон Ичра Һакимијјө- 
тинин башчысы Ө.И.Оручоа чвншбларыиым рајонда 
«пардмгы абадлыг ишлери олдугчв төгдирштајиг- 
дир. Ш өһөрин ахарлы• бахарлы јариндө бакы-Тби* 
лисм шосса јолунун устундөн квчан коһнө н  төзө 
ш рпүнун арвсындв маһтврвм првзидвнтимиз һв|* 
дар Әлирза оғлу Ө лијв! чвнвблврынын шөрөфинө 
инша олуиаи мадани#ат аа мстираһат паркы, шаһа- 
рин марказинда гурашдырылмыш ҺаЈдар булағы 
комплвмсси, сааимлн шамрларимиз М.В.Видадн ила 
М.П Вагифин јанашы учалан өааматлн һајкаллари, 
ашыг Өласкарин анадан олмасыжын 176 иллмк јуб* 
л**и мла влагвдвр оларвт учвлан абидаси аа дикар  
гуручулуг ишлари дадик лөримизө ајани сувутдур.

Ө.Оручоа чөнаблары рајонумузда санат адамлвры* 
на во јарадыҹы гуваөлөрө дө оз диггат вө гајғысы- 
ны өсиркөмир. Азөрбајчан Јазычылар Бирлији Га- 
зах филиалынын садри, шаир Барат Вусал да бу 
гаЈғыны јумсак гијмөтлөндирдијини билдирди. Дади  
ки, филиалын наадинда фөалијјөт көстөрөн әдөби 
мачлмсмн узалари илһамла јазыб јарадыр. Јөни-је- 
ни јарадычылыг уғурлары гааанмрлар. Тармхан Га- 
зах маһалы оз шаирлари мла танынмыш аа бу кун 
да ифтмхар һисси ила гөјд етмөк лазымдыр ки, ас- 
тафат а тибарлы аллардадир.

Ш рш  рүсгамод.
Балкө мухбириммз |

ики тәмсШ
УЛАҒЫН ТӘДГИГАТЫ иилчак
Улаг деди һәјатда
Арајырам гаммазы Милчөк деди: Фил гағам
Одур ки: су ичәндө, Бизи салыб ојуна
Көрүб, чағырды газы. Бизим дө дарвазаны 

Өлчдүрүб оз бојнуна
Деди: Гаммаз вармы

Әдахаи ШБУСТАКШАрамызда керәсөн
Газ деди: Ај бинавө (ГӘДИРОВ)
Бос һајатда сөн носөн.



ш ы Мддөнијјәт инчдсдндт 20-30 Алгуст 1998-чи ил

Һаанф севнисн  иоа дваүнан бир  «рааи 
һеч би р  гүвв а  с ы н ды рв  випгааа

Гөдир Мөммөдов кимдир? Сөнөт- 
севөнлөр Гәдирин төкрерсыз бир 
сөнәтчи олдуғуну јахшы билирлөр. 
Өз сөнөтинин вурғуну, мусигидө өз 
фантазијасындан јерли-јериндә ис- 
тифадә етмөји бачаран, истөр зил- 
дө, истәрсә дө бәмдә үрәкләри риг- 
гөтө көтирөн, мусиги техникасынын 
инҹәликләрини јерли јериндө иш- 
ләтмәјә гадир олан, кимлијиндөн 
асылы олмајараг, инсанлары бир ан 
өз варлығындан ајырыб, саф, тәмиз, 
илаһи бир аләмлә бирләшдирән һә- 
зин авазлы бир сәсин мүөллифидир

Гәдир Мәммәдовун ифа етдији 
маһныларын һеч биринө өкеј кезлө 
бахмаг мүмкүн дејил. Бунларын һөр 
бири өзү үчүн һәјат вәсигәси алмыш 
әбәди бир варлыг кими һәјатда ја- 
шајыр.

Онун соз вө мусиги сечими о гө- 
дәр күчлүдүр ки, охудуғу һөр бир 
маһнысынын созләри мусигини, му- 
сиги исә сөзлөрини тамамлајыр. 
Һәр бир нөғмөси мусиги дујуму олан 
инсанын гөлбини исидир, һәр авазы 
өз тә’сири илө каһ сәни севинди- 
рир, каһ да кәдөрлөндирир. Истәр- 
истәмәз сәсинин һәзинлији алтында 
һөм өзүнү, Һәм дө сәни јашадыр.

Нәдән јараныр онда олан бу бе- 
јүклүк? Нөдөндир, севилир бу сөнөт- 
кар? Нәдәндир, охудуғу маһнысы 
илө һәм өзү јашајыр, һәм дә сәни ја- 
шадыр? Өз евлады кими өзизлөјиб, 
өзүнләшдириб һәјат вердији нәғмә- 
ләринин ојнаглығындамы, јүксөк сә- 
нәт талантындамы, јохса тәбилијин-

дөн доған һөјат һиссиндөндир?
Әсла, јох, бу илаһи бир варлыг 

тәрәфиндән сәнөткара верилмиш 
Аллаһ веркисиндөн ирөли көлир. 
Онун сәнәтини она көрө Аллаһ вер-

киси адландырырам ки, онун нә озү- 
нө, нө дө индијө кими охудуғу һөр 
һансы бир нәғмәсинә биканөлик 
көстөрмәк мүмкүн дејил.

Гәдир сәнәтинә олан севким 
онунла танышлығыма сәбәб олду. 
Онунла керүшүм индијә кими мәнә 
бәлли олмајан Гәдир аләминин бө- 
јүклүјүнү бир даһа ачыб кестөрди. 
Оруҹлуг вә мәһәррәмликдә тој вә 
консерт салонларындан узаглашыб, 
өзү үчүн матәм либасы кејинмиш

бир алөмдө јашадығыны бојан едөн 
сөнөткары севмөмөк, гијмөтлөндир- 
мөмөк олармы?

0, фанатик бир сәнәтчидир. Онун 
хүсуси бир алөми вар. 0, өз алөми- 
нө гапылыб маһнысыны өзүнлөшди- 
рир, гәлбинин һәрарәтини мусиги 
вө сезлөрө һопдуруб сонра бунлары 
һәјата гајтарыр. Бу да сәнәтчинин 
даһилијини, сәнәтә вурғунлуғуну 
көстөрир. Алын бу көдәрин өлиндөн 
мәни", "Унут мәни", “Әридим дамла* 
дамла", “Билмәдим", “Сәнин аҹығы- 
на”, “Севдим", “Ағлаја-ағлаја" вө с. 
нәғмәләринин һәрәси бир һәјатдыр. 
Ачыг е’тираф едәк ки, фитри ис- 
те’дады һеч бир кимсө мәһв едә би- 
ләчәк бир гүввәјә малик дејил. Мән 
оз фикрими бу мисалла тамамламаг 
истөрдим:

-Бирдө керүрсөн ки, сал дашлар 
арасындан мә’сум бир чичөк баш 
галдырыр, ҹүҹөрир вә бејүјүр. Ким- 
сә ону тапдаг алтында әзир, амма 
онун кекү торпагдан гида алдығы 
үчүн јенидән пөһрөлөнир. Бу һал 
онун һөјата олан севкисиндән до- 
ғур.

Демөли, јашајыб-јаратмағы баҹа- 
ран һәр бир инсанда һәјат севкиси 
илө дојүнән бир үрөк варса, ону һеч 
вахт һеч нә сусдура билмөз. Белө 
бир севки дө мөһз, Гәдир сәнәтин- 
дә тамамланыр.

Севил ӘШРӘФГЫЗЫ 
“Баба-Дағпын ше’бә мүдири

шшшш
(Ә ввәл и  әтән с а јы м ы з д а )

Елә бу вахт гапы ачылды. Самирә ҹәлд ағы синәси- 
нә тутду. Кәлән Емил иди. Инди о Самирәјә дү- 

нәнкиндән даһа әҹаиб көрүнүрдү. Инди Самирәнин она 
неҹә нифрәтлә бахдығыны 
кезләринә бахмагла анла- 
маг кифајәт иди.

Емил һеч бир шеј олма- 
мыш кими иришә-иришө 
Самирәјә јахынлашды. Са- 
мирә нө горхуб кери чә- 
ҝилди, нө гышгырыб кет 
деди. Емил Самирәнин бир 
аддымлығында дизләри 
үстө чөкүб отурду. Самирө 
истеһза илө додагларыны 
гачыртды. Гызын үзүндәки 
тәбәссүм Емини даһа да 
үрөклөндирди. 0 Самирә- 
нин әлини әлинә алды.
Бармагларынын уҹу илә 
гызын әлини тумарлады.
Самирө һеч бир сез демир, 
лакин бејини ити сүр’әтлә 
ишлөјирди. Нө етмәли? Ги-

дејө Емили даһа да чошдурурду. Бәдәниндөки ағрылара 
бахмајараг Самирә чох гывраг һөрәкөтләр едир, Емили 
даһа да валеһ едирди. Артыг Самирә Емили о дәрәчәјә 
чатдырмышдыр ки, Емил нә етдијини, нә данышдығыны 
белә билмирди.

Бир гәдәр сонра артыг 
ара сакитләшмиш, мәһәб- 
бәт ојуну гуртармышды. 
Һәр икиси һејдән дүшмүш 
һалда јатагда јанашы узан- 
мышдылар. Бирдән Сами- 
рә Емилө - бир гәдәр өзүн 
һаггында даныш дејә - мү- 
раҹиөт етди. Мәһәббәт оју- 
ну Емилә о гәдәр хош көл- 
мишдир ки, Самирә “үрәји- 
ни вер" десәјди белә ону 
да едәрди.

-Нә данышым?
-Өзүн һаггында. Аиләли- 

сән, јохса субај? 
-Аиләлијәм.
-Нохдан аилә гурмусан? 

Өвладын вармы?
-Алты ил олар. Бир гы- 

зым вар. Беш јашында.

0, ИПЈӘ МӘ ШУГӘ ОЛДУ
сасыны неҹә алмалы? Кимдән башламалы?

Бирдән Самирә ити һөрөкөтлө синәсиндәки ағы кә- 
нара атды. Бу һәрәҝәтдән чашан Емил чөлд гызын әли- 
ни бурахды. Самирө аста-аста ајаға галхды. Сөндө галх 
- дејө Емилә бахды. Емил һеч бир сез демәдән ајаға 
галхды. Инди онлар бурун-буруна дајанмышдылар. Са- 
мирө - бәлҝә бир гәдәр әјләнәҝ дејә Емилин көјнәјини 
сојундурду. Ахы нијә бу гәдәр гүввө сәрф едирдин. Мә- 
нә, хошлугла десәјдин сәнө унудулмаз бир кеҹө бөхш 
едәрдим дејө Емилин шалварыны чыхаран Самирә голу- 
ну Емилин бојнуна долајараг езүнә сары чәкди. Нијә 
тахта кими сакит дајанмысан, һәрәкәт етсәнә - дејә Са- 
мирө Емилин дүз көзләринө бахды. Самирәнин ачыг-са- 
чыглығы, чылпаг, козәл өндамы, гыҹыгландырыҹы һөрө- 
көтлери Емилин еһтирасыны бирә-беш артырмышды: 
Бөлкә дә елө буна корө Самирөнин она неҹө нифрәтлә 
бахдығыны сезмәди. Самиро додагларыны Емилин до- 
дагларына јапышдырараг берк-бөрк совурду. Бир анлы- 
ға Емил ез-езүнә дүшүндү. Сон бир бундакы еһтираса 
бах. Емил Самирәни чарпајыја узатды. Самире каһ Еми- 
лин додагларындан, каһ бојнундан, каһ да чијинләрин- 
дән сүмурәрәк өпүр, һә һорокәт еле, дурма, ләззәт вер

Јолдашым евдар гадындыр.
Чаваблар там Самирәјә ујғун иди. Она көрө дә сәһ- 

бөти давам етдирди.
-Өзүн нә ишлә мәшғулсан? Неҹә јашын вар?
-Өзүмүн 30 јашым вар. Коммерсија илә мөшғулам. 

Өзүмүн фирма дүканым вар.
-Бөс Сева илә нечә танышсыныз?
-Сева илө мөн јох, Заур танышдыр. Мән Заурдан ха- 

һиш етмишдим ки, Севаја десин мөнө дә бир гыз тал- 
сын.

Ајдындыр - дејә Самирә соһбәтә јекун вурмаг мәгсә- 
дијлә бир гәдәр дикәләрәк дүз Емилин козләринә бах- 
ды. Самирө бир мүддөт белөчө Емилин көзләринә баха- 
раг синәсини тумарлады. Бирдән...

Фәргана ШЫХӘЛИЈЕВА

(Арды вар)

Билдириш
Өтән сајымызда 0 иијә мә’шугә олду" сәр- 

лөвһәли јазыиыи мүәллифи Нәркиз һәсәизадә 
јох, Фәргаиә Шыхәлијевадыр•

пипшшптпгаг
Тумви Вилајоти Ханты-Мамсијск Мухтар Даи- 

рәси Мекиои шәһәриидәки мАзәрбајчан* мәдә- 
ни-маариф чәмијјәтииин сәдри Јусиф Бајрам 
оглу Әскәровун тәшәббүсу илә бурада кечири- 
лән һәр һаисы бир тәдбир һәмишә чанлы вә 
мараглы олур...

Азәрбајчан Республикасыиын Президеити 
мәһтәрәм һејдәр Әлијев ҹәиабларыныи јубилеј 
јыгынчагы, Мекионда Азәрбајчан мәдәнијјәти 
музејинин ачылышы, нефтчиләр бајрамы, һәм~ 
јерлимиз» мәшһур нефтчи Фәрмаи Салмаиовун 
чалышдыгы. илҝ нефт фаитаны вуран мә;дәиә 
ексҝурсија-хәзинти вә башга топлаитылар әз 
рәнкарәнклији илд диггәти ҹәлб етмишдир.

0 күнү мәрасим дә һамынын урәјиндән хә- 
бәр верди, Сибир торпагынын бир парчасы 
олан Мекион шәһәриидә кечирилән тој-бүсатлы 
мәрасим онун иштиракчыларынын јаддашын- 
дан узун илләр силинмәјәнәкдир.

...0 6  чајынын әтрафында-тәбиәтин е*чазкар 
гоЈиунда тәшкил олунан-достлуг вә гардашлыг 
девизи алтында ҝечириләи вАилә бајрамы”иа 
мүхтәлиф милләтләрин нумаЈәндәләри толлаш- 
мышдыр. Мәрасимдә Азәрбајчанын учрәнкли 
бајрагы далғаланырды. Әввәлчә, *Азәрбајчан,> 
чәмијјәтинин сәдри Јусиф Әскәров һәрмәтли 
президентимиз һејдәр ӘИијев чәнабларынын 
мүдрик рәһбәрлији илә бурада һәјата кечири- 
лән тәдбирләрдән. республиканын һәјатындан 
гыса мә’лумат верди. Сонра кениш фикир мү- 
бадиләси, ачыг сеһбәт олду, сезә, мусигијә, 
рәгсә мејдан верилди.

Түмендән, Хаиты-Маисијскдәк, Мекиондан, 
Нмжни-Вартовскдан, Ланҝинпасдан, Саратов- 
дан, Сургутдаи вә башга шәһәрләрдәи кәләм 
ғоиаглзр-мухтәлиф милләтләрин нүма|әидәлә- 

Дри әлә га јм а јы б-гары ш АЫ лар км , омпар ахырда 
” 6ир-6ирлзрикдән ајрылмаг нстәмирдилор... 

Анчаг>§ә егмәг, һор кәс вз очағына гајытмалы 
иди. Тәсәлли о олду ки, бајрам иштиракчыла- 
ры урәкләрдә меһкәм достлуг вә гардашлыг 
керлусу јаратдыгдан сонра ајрылдылар.

Руслар, украјналылар, белоруслар, езбәк- 
ләр> күрчуләр, түркмәнләр, јахутлар, азәрбај- 
чанлылар... дикәр милләтләрин нумајәндәләри 
ез халглзрынын милли әи’әнәләрккк нүмајиш 
етдирдиләр, достлуг вә гардашлыг наминә сә- 
мими үнсијјәт јаратдылар. һәким Олга Никола- 
јевна, журналист Алексакдр Мелешко, кефтчи 
Заһид Исрафилов вә онларча башгаларынын 
һәрарәтли чыхышлары, мүхтәлиф халгларын 
мусиги нүмунәләримин хош сәдалары, ојмаг 
рәгсләр мәрасимә бир тәравәт кәтирди. Тумен- 
дә јашајыш азәрбајчанлы аиләләрин нүмајәк- 
дәләри-иш адамлары Исбатулла, Әли, Заһид, 
Телмаи, Ариф. һусејн, Мевсум, Саһиб, Заман, 
Пәнаһ, Муртуз, Фәхрәддим, Мухтар, Гәзәнфәр, 
Дклсуз, Исахам вә башгаларынын азәрбајҹак- 
лыларык адәт-ән’әмәләри барәдәки сеһбәтләри 
һамыны мараглакдырды. Дикәр милләтләрин 
нүмајәндәләри дә ез халгларыкын милли хүсу- 
сијјәтләри, мәдәмиЈјәти, адәт-әм’әнәси барәдә 
әтрафлы мә?луматлар сејләдиләр.

Мусиги, чал-чагыр вә рәгсләрлә мүшајиәт 
олунан “Аилә бајрамы*нда јузә јахын мүхтәлиф 
милләтләрдән олаи аилә Јахыкдак достлашды.

кАилә бајрамыпнын иштиракчылары Јахыкдан 
таныш олдулар, достлашдылар, Тәкчә бунлар- 
мы? Әлбәттә јох! аАилә бајрамы"нын бир фајда- 
сы да о олду ки, ииди инсанлар арасында бу вә 
ја дикәр анлашылмазлыглар, мубаһисәләр Аи- 
лә бајрамы0ида јаранмыш достлугун кучу илә 
кизама салыиыр.

"Азәрбајчаи” мәдәни-маариф чәмијЈәтиндә 
кәләчәкдә дә инсанлара фајда верәчәк јени 
мәзмунлу мәрасимләр тәшкил етмәк нәзәрдә 
тутулмушдур.

Чаналы МИРЗӘЛИЈЕВ
Јазычы -публисист 
Түмен Вилајәти Ханты-Ман- 
сијск Мухтар даиреси Ме- 
кион шәһәриндәки “Азөр- 
бајҹани мадәни-маариф ҹе- 
мијјәтинин Азәрбајҹан Рес- 
публикасы үзрә баш алагә- 
ләндириҹиси.
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20-90 Ашгует 1990-ҹн ил
км вш аш ш — Јшвмнввевш

ӘмөкдаиЈымыз Елдар Бајрам оғлуна гајнанасы 
Земф ира ханымын 

вөфатынын бир или мүнасибөтилө она баш сағ- 
лығы верир, гөминө шөрик олдуғумузу билдири- 
рик

“Будуг" хејријјө чөмијјөти вө "Баба-Дағ" гөзе- 
тинин өмөкдашлары.

и^иишввииииш^ивиивишивииишвиввииввииивииввшвивии*
Иса Шушалы аилө узвлөри илө бирликдө 

кечмиш төлебө јолдашы, Бинөгөди рајон һакими 
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