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lETTErPrESS 
Sifariş № 012

«Təbiidir ki, hər bir xalqın tarixi çox maraqlı səhifələrlə do-
ludur. Azərbaycan xalqı əsrlər boyu öz varlığını hifz edib, 
bunun üçün döyüşüb, vuruşub, mübarizə aparıb, şəhidlər 
verib, torpağını itirib, torpağını yenidən bərpa edib, bir çox 
çətin günlər, ağır günlər keçiribdir. Amma Azərbaycan xalqı 
yaşayıb, inkişaf edib, bütün itkilərə baxmayaraq bu gün bö-
yük xoşbəxtliyə çıxıbdır, dövlət müstəqilliyini və milli azad-
lığını əldə edibdir».

Heydər Əliyev, 
Azərbaycan Xalqının Ümummilli lideri
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AZərBAYCAn MətBuAtInIn
forMAlAŞMASInDA MÜStəSnA 
XiDMətləri olAn ŞəXSiYYət

AZərBAYCAn MətBuAtInIn
HEYDƏR ƏLİYEV -
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Aprelin 25-də «Park İnn» otelində Yeni Azərbaycan Partiyası və Mətbuat Şurası  ümummilli liderimiz Heydər 
Əliyevin anadan olmasının 85 illiyinə həsr edilmiş «Heydər Əliyev və Azərbaycan mətbuatı» mövzusunda konf-
rans keçirdi. Tədbiri Yeni Azərbaycan Partiyasının sədr müavini - icra katibi, millət vəkili Əli Əhmədov giriş sözü 
ilə açdı. Azərbaycan Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşov məruzə etdi. Məruzə ətrafında çıxışlarda Preziden-
tin İcra Aparatının ictimai-siyasi məsələlər şöbəsinin müdiri Əli Həsənov, YAP-ın icra katibinin müavini, millət 
vəkili Mübariz Qurbanlı, Mətbuat Şurasının İdarə Heyətinin üzvləri: «Azərbaycan» qəzetinin baş redaktoru, millət 
vəkili Bəxtiyar Sadıqov, «Ayna-Zerkalo» qəzetinin baş redaktoru Elçin Şıxlı, «525-ci qəzet»in baş redaktoru Rəşad 
Məcid, «ANS Şirkətlər Qrupu»nun rəhbəri Vahid Naxış, «Azər TAc»ın baş direktoru Aslan Aslanov və başqaları 
çıxış etdilər. «ANS»in ulu öndərin jurnalistika ilə bağlı yaşantılarına həsr olunmuş qısa metrajlı sənədli filmi  
göstərildi. Aşağıda konfransda səslənən fikirlərdən bir qismini jurnalın oxucularına təqdim edirik. 

-Bugünkü konfrans Heydər Əliyevin 85 illik yubileyi ilə 
əlaqədar keçirilən tədbirlər silsiləsinə aid edilən bir tədbirdir. 
Hesab edirəm ki, «Heydər Əliyev və Azərbaycan mətbuatı» 
mövzusunda bu tədbirin keçirilməsi heç də təsadüfi deyildir. 
Bu mənada, qeyd etmək olar ki, Heydər Əliyevin xidmətləri 
sayəsində heç vaxt Azərbaycanda söz, fikir, mətbuat azad-
lığına problemlər yaradılmayıb. Heydər Əliyevin fikirlərində 
və kəlamlarında təkcə Azərbaycanda söz və mətbuat azadlı-
ğının vəziyyəti öz əksini tapmayıb. Düşünürük ki, bu kəlam 
və fikirlərin böyük mənası, əhəmiyyəti Heydər Əliyevin 
Azərbaycanda söz və mətbuat azadlığına münasibətini ifadə 
edir. Ümummilli liderimizin qeyd etdiyi kimi, Azərbaycanda 
heç vaxt söz, mətbuat, dil azadlığı problemi olmayıb. Bu 
mənada, həm də bu fikri vurğulamaq lazımdır ki, Heydər 
Əliyevin «Jurnalistlərin dostu» kimi fəxri bir ada layiq görül-
məsi də təsadüfi sayılmamalıdır. Heydər Əliyev Azərbaycanda 
mətbuata, söz və fikir azadlığına böyük əhəmiyyət verməklə 
yanaşı, eyni zamanda, müstəqil Azərbaycanda, sözün əsl 

mənasında azad, sərbəst, xalqa xidmət edən mətbuatın for-
malaşmasına böyük töhfələr vermişdir. O, mətbuatın inkişa-
fına həmişə yardım edib, onu daim diqqətində saxlayıb, qay-
ğı göstəribdir. Onun əsas prinsipi Azərbaycan mətbuatının 
cəmiyyətin demokratik dəyərlər əsasında formalaşmasında 
stimul yaratması olubdur. Mətbuatla təmas qurması, mətbuat 
nümayəndələrinə olan qayğıkeş münasibətləri ilə Heydər 
Əliyev Azərbaycanda yeni müstəqil mətbuat mühitinin for-
malaşmasına əhəmiyyətli töhfələr veribdir. Bu gün birmənalı 
şəkildə etiraf etmək lazımdır ki, müstəqil Azərbaycanın azad 
mətbuatının yaranmasında müstəsna xidmətlər Azərbaycan 
xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevə məxsusdur. İna-
nıram ki, jurnalistlər müstəqil Azərbaycan mətbuatının for-
malaşması və inkişaf etməsində Heydər Əliyevin müstəsna 
xidmətlərini yüksək qiymətləndirirlər.

Əli Əhmədov, 
Yeni Azərbaycan Partiyasının sədr müavini - icra katibi

YENİ MÜSTƏQİL MƏTBUATIN FORMALAŞMASI 
HEYDƏR ƏLİYEVİN ADI İLƏ BAĞLIDIR

Yeni Azərbaycan Partiyası və Mətbuat Şurasının birgə konfransı: 
«HEYDƏR ƏLİYEV VƏ AZƏRBAYCAN MƏTBUATI»

Aprelin 25-də «Park İnn» otelində Yeni Azərbaycan Partiyası və Mətbuat Şurası  ümummilli liderimiz Heydər 
Əliyevin anadan olmasının 85 illiyinə həsr edilmiş «Heydər Əliyev və Azərbaycan mətbuatı» mövzusunda konf-

Yeni Azərbaycan Partiyası və Mətbuat Şurasının birgə konfransı: 
«HEYDƏR ƏLİYEV VƏ AZƏRBAYCAN MƏTBUATI»
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Heydər Əliyev - 85rƏSMi xƏBƏr 

JURNALİSTLƏR NİYƏ HEYDƏR ƏLİYEVİ ÖZLƏRİNİN 
DOSTU SEÇMİŞDİLƏR...

- Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin 
anadan olmasının 85 illiyinə həsr edilmiş 
silsilə tədbirlər Vətənin istiqlalı, tərəqqisi və 
rifahı yolunda ömrünü sərf etmiş bu tarixi 
şəxsiyyətə böyük qayğının nümunələridir. 
Xüsusi vurğulanan cəhət budur ki, Heydər 
Əliyevin mənəvi irsində, xəzinəsində hər 
bir peşə sahibinin faydalana biləcəyi bilgilər 
cəmləşib. O cümlədən, biz jurnalistlər 
üçün də. Əslində, onun media ilə bağlı 
yaşantılarını Heydər Əliyevin jurnalisti-
ka məktəbi də adlandırmaq mümkündür. 
Bu konfrans yalnız Heydər Əliyevin ru-
huna ehtiram nümunəsi kimi deyil, həm 
də onun görmək istədiyi mətbu mühiti 
formalaşdıra biləcək məqamlar ətrafında 
fikir mübadilələri, dəyərli təkliflərlə yad-
da qalacaqdır. Heydər Əliyev Azərbaycan 
məmuruna, ziyalısına öz dilini sevməyi,  
dəyərlərini uca tutmağı tələb edirdi. O, 
milli özünüdərkin inkişafında,  20-30 il 
sonrakı proseslərə hazırlıqda mətbuatın 
müstəsna roluna xüsusi həssaslıqla yana-
şırdı.

Heydər Əliyev jurnalist kadrlarının ha-
zırlanmasının təşkili məsələsini gündəmə 
gətirdi. Elə bu səbəbdən BDU-nun jurna-
listika şöbəsi fakültəyə çevrildi. Ötən əsrin 
80-ci illərində onlarla gənc Rusiyanın və 
müttəfiq respublikaların ali məktəblərində 
təhsil almağa göndərildi. Məzunların ço-
xusu ölkədə tanınan, ictimai fikrə təsir 
göstərən KİV-lərin rəhbərləridir. Biz me-
dia təmsilçiləri Heydər Əliyev simasında 

jurnalistlərin yaxın dostunu qazandıq.
«RUH» Jurnalistləri Müdafiə 

Komitəsinin sorğusunda respondentlərin 
tam əksəriyyətinin seçimi ilə Heydər Əliyev 
2002-ci il martın 22-də «Jurnalistlərin dos-
tu» mükafatına layiq görüldü. O, 1998-
ci ildə «Azərbaycan Respublikasında 
söz, fikir və mətbuat azadlığının təmin 
edilməsi sahəsində əlavə tədbirlər haq-
qında» Fərmanı imzalamaqla demokratik 
cəmiyyət qurulması tələbindən irəli gələn 
sosial sifarişi həyata keçirmişdi. Fərmana 
əsasən, informasiya yayımı üzərində hərbi 
senzura nəzarəti qüvvədən düşmüş he-
sab edilirdi. Bununla qara ləkələrlə çıxan 
mətbuat vasitələri fikir və mövqelərin 
təqdimatında sərbəstliyə nail oldu. Bu, 
müharibə təhlükəsinin sovuşmadığı ölkədə 
olduqca cəsarətli və müdrik bir addım idi.

Heydər Əliyevin imzaladığı «KİV haq-
qında Azərbaycan Respublikası Qanunu» 
ölkədə söz və mətbuat azadlığı ilə bağlı 
sərbəst fəaliyyət çərçivəsini genişləndirdi, 
bütün məhdudiyyətlər aradan qaldırıldı. 
İndi ölkədə dövlət qeydiyyatından keçən 
KİV-lərin sayı 3500-ü ötüb. Heydər 
Əliyev mətbuatın maddi-texniki bazasının 
təkmilləşdirilməsinə həmişə böyük önəm 
vermişdir. Bununla bağlı 2001-ci ildə KİV-
lərə dövlət qayğısını artırmaq üçün iki 
mühüm sənəd imzalayıb. KİV-lər ƏDV-
dən azad edilib, onlara uzunmüddətli az-
faizli kreditlərin verilməsi həyata keçirilib. 
Qəzetlərin «Azərbaycan» Nəşriyyatına 

olan borcları beş il müddətinə donduru-
lub. Onu da qeyd edim ki, həmin borclar 
sonradan möhtərəm Prezidentimiz İlham 
Əliyevin imzaladığı sərəncamla dövlət 
vəsaiti hesabına silinib. Hazırda Heydər 
Əliyevin mediada söz və mətbuat azadlığı-
na münasibətini ifadə edən dəyərlər qoru-
nub saxlanmaqdadır.

Heydər Əliyevin vəfatından beş il 
keçməsinə baxmayaraq, qəbul olunmuş 
dövlət sənədlərində, həyata keçirilmiş 
əməli işlərdə də bu nümunələr aydın 
görünməkdədir. Hər kəsə məlumdur ki, 
mediamızın başlıca problemi onun iqti-
sadi durumu ilə bağlıdır. Hesab edirəm 
ki, mətbuata dövlət dəstəyi ilə bağlı kon-
sepsiyanın tezliklə reallaşması mediamızda 
peşəkar mühitin formalaşmasına layiqli 
töhfəsini verəcəkdir.

Heydər Əliyev Azərbaycan mediasını 
necə görmək istəyirdi? Maneəsiz infor-
masiya almaq imkanı, jurnalistlərin peşə 
fəaliyyətini azad və sərbəst yerinə yetirən, 
həm elektron, həm yazılı KİV-də insanın 
şərəf və ləyaqətinə hörmətin hakim möv-
qe tutduğu, sözün əsl mənasında, iqtisadi 
cəhətdən güclü, peşəkar, məsuliyyətli, həm 
hakimiyyətdən, həm də müxalifətdən asılı 
olmayan media kimi...

Əflatun Amaşov,
Azərbaycan Mətbuat Şurasının 

sədri
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HEYDƏR  ƏLİYEV JURNALİSTİ AZAD SÖZÜN,
VƏTƏNİN KEŞİYİNDƏ DURAN ƏSGƏRƏ BƏNZƏDİRDİ

- Beş ildir ki, ümummilli liderimiz 
Heydər Əliyev bizim aramızda yoxdur. La-
kin Heydər Əliyev Azərbaycanda elə bir iz 
qoyub getmişdir ki, bəlkə yüz il bundan 
sonra da Azərbaycan cəmiyyəti ölkəmizin 
həyatında istənilən hadisələrlə bağlı bu 
və ya digər addımları atarkən öz addım-
larını o dövrdə baş vermiş hadisələrlə 
üst-üstə qoyub müqayisə edərək 
dəyərləndirəcəkdir. Heydər Əliyev, sözün 
həqiqi mənasında, müstəqil Azərbaycan 
dövlətinin birinci mərhələsində tarixə 
düşəcək işlər görüb. Ən azı media sahəsin-
də bir faktı diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. 
Azərbaycanda azad media tarixinə düşmək 
imkanı olan bir neçə dövlət başçısı olub. 
Lakin Azərbaycanda media üzərindən 
senzuranı kim götürdü? Azad sözün yo-
lunda olan son maneəni kim aradan qal-
dırdı? Dahi öndərimiz Heydər Əliyev. Hər 

kəs bu faktı etiraf etməyə məcburdur ki, 
Azərbaycanda azad söz üzərindən senzu-
ranı Heydər Əliyev götürdü. Onun 1998-
ci il 6 avqust fərmanını hər kəs xatırlayır. 
Heydər Əliyev media sahəsində gördüyü 
işlərlə media nümayəndələrini azadlığa 
çıxardı. Onlara azad sözün, azad jurnalis-
tikanın nə olduğunu real dövlət həyatında 
göstərdi.

Heydər Əliyev media ilə bağlı bir neçə 
tarixi sərəncam imzalayıb. Ümumiyyətlə, 
Heydər Əliyev jurnalistika sahəsinə bö-
yük hörmətlə yanaşırdı. Heydər Əliyev 
üçün azad sözün keşiyində duran jurnalist, 
Vətənin keşiyində duran əsgərə bərabər 
idi. Jurnalistlər cəmiyyətdə ictimaiyyətdə   
olan bütün neqativ hallara qarşı mübarizə 
aparırdılar. Heydər Əliyevin gözəl bir 
ifadəsi var idi: «Siyasətçilər gələcək seçim-
ləri, jurnalistlər gələcək nəsilləri üçün». 

Bu, sözün həqiqi mənasında, tarixin sı-
nağından keçmiş bir ifadədir. Bu gün 
hər bir siyasətçi seçki ərəfəsi kampaniya 
aparır, siyasətlə məşğul olan jurnalistlər 
də bunların sırasına qoşularaq yalnız 
növbəti seçimləri düşünürlər. «Növbəti 
seçimlərdə bizim partiya qazanmalıdır, bi-
zim düşərgə hakimiyyətə gəlməlidir» kimi 
fikirlər səsləndirirlər. Amma jurnalistin 
düşərgəsi yoxdur, jurnalistin düşüncəsi 
ictimai fikirdir. Ona görə də, jurnalist 
heç vaxt növbəti seçimləri yox, növbəti 
milli gələcəyi, millətin gələcəyini, gələcək 
nəsilləri düşünməlidir. Ümummilli lide-
rimiz Heydər Əliyev jurnalisti məhz belə 
görürdü.

Əli Həsənov,
Prezidentin İcra Aparatının 

ictimai-siyasi məsələlər şöbəsinin 
müdiri

Konfransın sonunda YAP Sədrinin müavini Əli Əhmədov qeyd etdi ki, iştirakçılar Heydər 
Əliyevin Azərbaycan mətbuatının inkişafındakı müstəsna xidmətləri haqqında diqqətiçəkən fikirlər 
səsləndirdilər. Ə.Əhmədov onu da vurğuladı ki, Azərbaycan mətbuatı Heydər Əliyevin səyləri 
nəticəsində yaradılmış gözəl şəraitin içərisində yaşayır və ondan bəhrələnməkdədir.
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MÜSTƏQİLLİYİMİZ ƏBƏDİDİR!
HEYDƏR ƏLİYEV, 

Azərbaycan Xalqının Ümummilli Lideri



BÖYÜk Bir XAlQA 
ArXA olAn kəSin
ArXASI

Bəxtiyar Vahabzadə

GÖRKƏMLİ ALİM, HƏSSASLIQ 
VƏ ZƏRİFLİK MÜCƏSSƏMƏSİ

Azərbaycan xalqı aprelin 28-də görkəmli 
alim, həssaslıq və zəriflik mücəssəməsi Zərifə xa-
nım Əliyevanın 85 illik yubileyini böyük ehtiram-
la yad etdi. Yüksək səviyyədə keçirilən yubiley və 
anım tədbirləri, ürək sözləri və dəyərləndirmələr bu 
münasibətin kökündə dayanan məntiqi baxışların 
yeni əyani təcəssümünə çevrildi. O yalnız mahir loğ-
man, qayğıkeş ana və ləyaqətli insan deyildi. Heç də 
hamar, asan keçməyən ömür yolu ilə Azərbaycan 
qadınının tarixən formalaşmış ali keyfiyyətlərinin 
daşıyıcısı idi. 

Zərifə xanım haqqında jurnalistlərimiz, şair 
və yazıçılarımız onlarca müxtəlif səpkili yazılar 
qələmə alıblar. Bu da hər birinin ürək səsindən, 
duyğularından irəli gələn istək və nümunələrdir. O, 
bütün fəsilləri sevirdi. Xüsusilə baharı. Elə doğumu 
da, həyatla vidalaşması da bu fəslin qismətinə düş-
dü. 1985-ci il aprelin 15-də dünyasını dəyişdi. Bu 
elə bir vaxt idi ki, Moskvada SSRİ miqyasında 
məsul vəzifələrdən birini tutan Heydər Əliyev ona və 
Azərbaycana qarşı çevrilən güclü qaraguruha  qarşı 
da mübarizə aparırdı. Həmin hüznlü vaxtlarda 
dost, ağsaqqal təsəllisinə ehtiyac duyduğu anlarda 
sevimli şairimiz Bəxtiyar Vahabzadə də sarsıl-
mış halda yanında dayanmışdı. Tezliklə duyğula-
rı “Mərsiyə - Rekviyem” adlı əsərdə göz yaşları ilə 
süzülüb gələn misralara çevrildi. Bu şeir yalnız bir 
dəfə Heydər Əliyevin sağlığında Zərifə xanıma həsr 
olunmuş albomda işıq üzü görüb. Biz də bu nümunə 
ilə tanış idik. Düşündük ki, Vallah, kütləvi oxu-
cudan uzaqda saxlamaq heç də insafdan deyil. 
Bəxtiyar müəllimdən xahiş etdik və razılığını aldıq. 
Zənnimizcə, bu, dərgimizin də, “Qafqaz”sevərlərin 
də könül dünyasından gələn duyğuların təcəssümü 
olardı.

AKADEMİK 
ZƏRİFƏ ƏLİYEVA - 

BÖYÜk Bir XAlQA 
Bəxtiyar Vahabzadə

85



«Gəlmişəm!» - səsləndi ölüm bir anda, 
Gözəl bir insana necə qıydı o? 
Sən bir ağrıya bax!
Böyük bir xalqa 
Arxa olan kəsin arxasıydı O.

Hökmünü verməkdə ölüm zirəkdi, 
Həyatın üstünə qəhqəhə çəkdi. 
Bu boyda dünyanı elə bil, bu dəm 
İynənin gözündən keçirəcəkdi...

Ölüm kəmfürsətdi, vaxtı itirməz, 
Bir anlıq əcələ macal da verməz. 
Gəldisə, yaxşıya, yamana baxmaz, 
Uşağa, qocaya, cavana baxmaz.

Hər kəsin alnına basar möhrünü, 
Zamanı saxladar zaman içində. 
Qayğıyla bəslənən yüz illik ömrü 
Alar əlimizdən bir an içində.

Nə qədər dünyada yaşayırıq biz 
Ölüm - sanırıq ki, bizdən uzaqdır. 
Elə bilirik ki, bizim ömrümüz 
Ömürdən o yana uzanacaqdır.

Belə düşünürük... ötür fəsillər. 
Ölüm?..
Bir səs deyir: - Yox, hələ tezdir.

Onu da bilirik, axışan illər 
Ölümə uzanan əllərimizdir.

Daddıqca həyatın şirinliyini,
O - son hədd imiş. 
Duyduqca həyatın dərinliyini, 
Bilirik:
Bilməmək səadət imiş. 

Bu necə dünyadır, anlamıram mən, 
Cilvəsi cürbəcür, rəngi cürbəcür. 
Dünən nəfəsilə səni isidən 
Bu gün buza dönür, torpağa dönür.

2
«Gəlmişəm!» - bağırdı ölüm bir anda,
Gözəl bir insana necə qıydı o? 
Sən bir ağrıya bax!
Böyük bir xalqa 
Arxa olan kəsin arxasıydı O.

Əgər arxadırsa qadının sənə,
Meydan oxuyarsan min-min düşmənə. 
Qadının düşmənsə, eynin açılmaz, 
Min dost köməyindən bir xeyir olmaz.

İşdən qanı qara evə dönəndə, 
Dünya gözlərinə tor görünəndə, 
Könül sirdaşının bir xoş baxışı, 

Zərifə xanım Əliyevanın xatirəsinəMƏRSİYƏ – REKVİYEM
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rƏSMi GüŞƏ Zərifə Əliyeva - 85

Bir xoş təbəssümü sənə can verər, 
Dünyanı gözündə gözəlləşdirər.

Eşitdim, beləymiş könül sirdaşın, 
Elə bununçün də sənin göz yaşın 
Axdı bulaq kimi...
Anlayıram mən. 
Sındı Zərifə də zərifliyindən.

İşıqsız gözlərə nur verən insan, 
Gözlərə verdiyi nurdan, işıqdan 
Qəlbinə don biçib ilk bahar kimi, 
Zərif olmalıydı gözdə nur kimi.

Sənin arzun ilə üz-üzə durmuş. 
Kişilər -
Anası öləndə deyil, 
Qadını öləndə yetim olurmuş... 
Səni sevdiyindən o, istərdi ki, 
Sən yola salasan dünyadan onu. 
Bəlkə o, bilmədi, bax, bu itkinin 
Sevimli əriyçün nə olduğunu.

O, qıymazdı sənin göz yaşlarına, 
Qıymazdı o solğun baxışlarına. 
Qıymazdı, başını əyəsən bu gün. 
Qıymazdı sinəndə ağlasın ürək. 
Sən onun ruhunu incitməməkçün 
Onun dərdinə də dözəsən gərək.

Budur yaranmışın ilki və sonu, 
Qardaşım, mən yaxşı bilirəm bunu: 
Bu ağır dərdi də bölüşmək üçün, 
Yenə Zərifəni axtarır gözün.

Yol - qəmdən sevincə,
Sevincdən - qəmə! 
Bu yol - ta əzəldən belə qoyulmuş. 
Sən indi kədərlə: «O, yoxdur» - demə, 
Ona təşəkkürlə de ki: «O, olmuş!»

3
Axır qəbiristana el, axın-axın, 
Başlarda çətirlər yaşıl, qırmızı. 
Qəbrin nurla dolsun!
Mənim xalqımın 
Novo-Deviçyedə* yatan tək qızı!

Aslan tək yaşadan aslan yanında, 
Mərdliyin səbəbi mərddən sorulmaz. 
Aslan da aslana arxalananda, 
Aslanın erkəyi, dişisi olmaz.

Sən hörmət qazandın ləyaqətinlə, 
Hörmət qazanılmaz qəzəblə, kinlə. 
Hər şeyi dərk edir; insan büt deyil. 
İçində yatdığın o tabut deyil, 
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*Akademik Zərifə xanım Əliyeva1985-ci il aprel ayının 15-də Moskva şəhərində vəfat etmişdir. Onun cənazəsi 1994-cü ildə Moskvanın Novo-Deviçye 
qəbiristanlığından Bakıya gətirilərək, Fəxri Xiyabanda, atasının qəbri yanında dəfn olunmuşdur.

Ləyaqət taxtıdır, 
Ləyaqət taxtı! 
Başlardan yuxarı səni ucaltdı.

Bu bahar günündə yağmurlu göy də, 
Bu gün için-için qan ağlayırdı.
Sənin matəminə Üzeyir bəy də, 
«Sənsiz»in dililə yas saxlayırdı.

Bayaqdan süzürəm mən izdihamı, 
Yağışın altında dayanıb hamı,
Onu son mənzilə 
Ötürür belə.

Qardaşım, bu böyük izdiham, bu gün 
Qoy olsun azacıq təskinlik sənə. 
Sonsuz kədərini azaltmaq üçün, 
El-oban yığılıb sənin dövrənə.

Qəmə şərik varsa, qəmi adla keç. 
Gör, necə dikilib üzünə gözlər. 
Sevinci böləndə çoxalar sevinc, 
Kədəri böləndə, azalar kədər.

Şər ilə qardaşdır, dünyanın toyu. 
Vaxt ötür bu sonsuz axarla, qardaş. 
Ancaq ömrün boyu, həyatın boyu, 
Sən ki, yaşamısan vüqarla, qardaş!

Bu vüqar önündə biz də baş əydik.
Kaş, səni bu halda biz görməyəydik.
Əgər, sən əyilsən,
Sınmış bil bizi.
Əvvəlki vüqarla yaşa, yaşat sən,
Səninlə fəxr edən ellərimizi!

17-18 aprel 1985-ci il, Moskva

Şər ilə qardaşdır, 
dünyanın toyu. 
Vaxt ötür 
bu sonsuz axarla, 
qardaş. 
Ancaq ömrün boyu, 
həyatın boyu, 
Sən ki, yaşamısan 
vüqarla, qardaş!
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AZƏRBAYCAN VƏ TÜRKİYƏ

Aprelin 29-da Türkiyənin Azərbaycandakı Səfirliyinin iqamətgahında Azərbaycan və Türkiyə jurnalistlərinin II konf-
ransı keçirilib. Türkiyənin ölkəmizdəki səfirliyinin, Türkiyə Cümhuriyyəti Basın Yayın və İnformasiya Baş İdarəsinin 
və Azərbaycan Mətbuat Şurasının birgə təşkilatçılığı ilə baş tutan tədbirə 180-dən çox kütləvi informasiya vasitəsinin, 
həmçinin qardaş ölkənin aparıcı media qurumlarının rəhbərləri, tanınmış ekspertlər qatılıblar. Konfransı səfirliyin mətbuat 
müşaviri Bülənt Uğur açaraq toplantının gündəliyini elan edib. 

III konfrans gələn il İstanbulda keçiriləcək

jurnAliStlərin in  I I  konfrAnSI
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Mətbuat Şurasının sədri Əflatun 
Amaşov çıxış edərək vurğulayıb 
ki, Türkiyə və Azərbaycanın media 
təşkilatları və jurnalistləri son üç ildə 
ikinci dəfədir bir araya gəlirlər. 2006-cı 
ilin aprelində düzənlənən ilk beynəlxalq 
tədbir «Azərbaycan və Türkiyə media-
sı: bənzərliklər və fərqliliklər» adlanır-
dı. Bu, Azərbaycanın müstəqilliyə qo-
vuşduğu dövrdən bəri hər iki ölkənin 
media təmsilçilərini bir araya gətirən 
birinci mötəbər tədbir idi. Diskussiya 
və müzakirələr, əməli təkliflər indiyədək 
öz müsbət nəticələrini  göstərməkdədir. 
Məhz bu cəhətinə görə tərəflər ikinci 
konfransı gündəmə gətirmək üçün razılığa 
gəliblər. Ə.Amaşov çıxışında iştirakçıla-
rı Mətbuat Şurasının ölkənin 30 KİV-də 
Türkiyə mövzusunun işıqlandırılması ilə 
bağlı apardığı monitorinqin nəticələri ilə 
tanış edib. Onun sözlərinə görə, apreldə 
həmin qəzetlərdə qardaş ölkə ilə bağlı 1175 
yazı dərc olunub ki, bu, heç də qənaətbəxş 
göstərici kimi sayıla bilməz. Mediamız və 
jurnalistlərimiz işlərini o səviyyədə qurma-
lıdırlar ki, Azərbaycan ictimaiyyəti Türkiyə 
həyatı ilə bağlı hər gün oxunaqlı, rəngarəng, 
yetkin informasiya əldə edə bilsin. 

Prezidentin İcra Aparatının ictimai-
siyasi məsələlər şöbəsinin müdir müa-

vini Nazim İsayev çıxışında əsasən bu 
məqama toxundu ki, konfrans sıradan 
bir tədbir deyil, ikitərəfli münasibətlərin 
möhkəmləndirilməsinə mühüm xidmət 
nümunələrindəndir. Azərbaycan mətbua-
tında və telejurnalistika sahəsində kadr 
çatışmazlığı mövcuddur. İnformasiya 
təqdimatının peşəkar səviyyəyə çatdırılma-
sı problemi yaşanır. Mətbuat xidmətlərinin 
nümunəvi əsasnaməsi üzərində iş get-
diyi bir vaxtda da bu cür məsləhət və 
məşvərətlərə ehtiyac var. 

Türkiyənin Basın Yayın və İn-
formasiya Baş İdarəsinin başqanı 
Salih Melek rəhbəri olduğu qurumun 
tarixçəsinə nəzər saldı, özəlliklərindən 
söhbət açdı. Konfrans iştirakçılarına Mus-
tafa Kamal Atatürkün fərmanı ilə yara-
dılan qurum barədə qısametrajlı film nü-
mayiş etdirildikdən sonra o, növbəti belə 
tədbirin gələn il İstanbulda keçirilməsi 
arzusunda olduqlarını bildirdi. 

Türkiyənin Azərbaycandakı fövqəladə 
və səlahiyyətli səfiri Hulusi Kılıç medi-
anın «Bir millət iki dövlət» hikmətinə 
xidmətindəki yeri və rolundan danışaraq 
onu körpüyə bənzətdi. Səfir bu körpü-
nün hər iki milləti gələcəyə daşımasının 
gərəkliliyini vurğuladı. O eyni zamanda 
ölkəmizdə diplomatik fəaliyyətə başladı-

ğı gündən bəri rəhbərlik etdiyi səfirliyin 
Azərbaycan mediası ilə təmaslarından da 
söhbət açdı.

Konfransın ilk iclası «Media-siyasət 
əlaqələri və İnformasiya xidməti» mövzu-
suna həsr olundu. «Türkiyə» qəzetinin 
məsul redaktoru Behçet Fakihoğlu 
və Mətbuat Şurası İdarə Heyətinin 
üzvü, «525-ci qəzet»in baş redaktoru 
Rəşad Məcid məsələ ətrafında məruzə 
ilə çıxış etdilər. Mövzu ilə bağlı bir vacib 
məqam vurğulandı ki, medianın, jurna-
listin bu məsələdə yeri müstəqillikdən, 
obyektivlikdən, faktlara və hadisələrə düz-
gün yanaşma tərzindən keçir. 

İkinci iclasda Türkiyə Jurnalistlər 
Cəmiyyətinin sədri Orxan Erinc və 
Konstitusiya Araşdırmalar Fondunun 
sədri Əliməmməd Nuriyev media ilə 
bağlı qanunlar, əsasnamələr və həmkarlar 
ittifaqları təşkilatları mövzusunun müxtəlif 
aspektlərini təhlil etdilər. Bildirildi ki, hər 
iki ölkədə media ilə ilgili kifayət qədər li-
beral qanunvericilik bazası yaradılıb. Lakin 
ən vacib məqam bu bazanın zənginliyində 
deyil, onun işləkliyində, mövcud şəraitə nə 
dərəcədə cavab verməsindədir.

«Media və etika» mövzusuna həsr olun-
muş üçüncü iclas daha geniş diskussiyalar-
la yadda qaldı. Ankara Universitetinin jur-
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rƏSMi GüŞƏ Birlik

nalistika fakültəsinin  müəllimi, doktor Əbdülrəzzak 
Altun Türkiyə mediasında etik məsələlərin 
tənzimlənməsinin nəzəri əsaslarından söhbət açdı. 
Mətbuat Şurası İdarə Heyətinin üzvü, millət vəkili, 
«Azərbaycan» qəzetinin baş redaktoru Bəxtiyar Sadı-
qov isə Şuranın media-ictimaiyyət, media-hakimiyyət 
münasibətlərinin tənzimləməsi istiqamətində həyata 
keçirdiyi tədbirlərdən danışdı. 

Tədbirin sonuncu iclasında hər iki ölkə 
jurnalistlərinin xəbər janrından yararlanma təcrübəsi 
ətrafında diskussiyalar aparıldı. Kocaeli Universiteti-
nin jurnalistika fakültəsinin müəllimi, doktor Ve-
dat Dəmirin və «Üç nöqtə» qəzetinin baş redakto-
ru Xoşqədəm Baxşəliyevanın məruzələrində xəbər 
təqdimatında dildən istifadə, xəbəri qiymətləndirmə 
və digər cəhətlər ətraflı təhlil olundu. 

Mötəbər tədbir maraqlı təkliflərlə yekunlaşdı. Səfir 
H.Kılıçın türkdilli xalqların jurnalist təşkilatlarının 
konfederasiyasının yaradılması, onları bir araya 
gətirən belə konfransın təşkili barədə təklifləri ra-
zılıqla qarşılandı. Konfransda həmçinin Türkiyə və 
Azərbaycan jurnalistləri arasında operativ informasiya 
mübadiləsini genişləndirmək, fikir mübadilələri apar-
maq, hər iki ölkənin media təmsilçilərinin mühüm 
məsələlərlə əlaqədar rəsmi qurumlardan və tanınmış 
şəxslərdən birbaşa informasiya əldə etmələrini asan-
laşdırmaq məqsədilə vahid internet forumunun yara-
dılması təklifi də bəyənildi. 

Konfransın yekun sənədində Azərbaycan və 
Türkiyə jurnalistlərinin III konfransının gələn il İstan-
bulda düzənlənməsi, hər iki ölkə jurnalistlərinin vahid 
internet forumunun yaradılması, türkdilli ölkələrin 
jurnalist təşkilatlarının konfederasiyasının təşkili 
ifadəsini tapdı. 
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ZərDABDA 
GÜnEYli-
QuZEYli 
tərAnələr

Azərbaycan və Şərq mətbuatının banisi, 
maarifçi-ziyalı Həsənbəy Zərdabinin anadan oldu-
ğu şəhərə çoxdan getmək arzusundaydım. Ona 
görə də dünya şöhrətli müğənni Yaqub Zurufçu-
nun təklifi ilə tərəddüd etmədən razılaşdım. 

Bir toplantıda idim. Telefonum zəng çaldı. Ustad 
sənətkarın aradığını görüb bayıra çıxdım. Yaqub bəylə 
salamlaşandan sonra dedi:

- Məni Zərdaba dəvət ediblər. Axşam böyük öndər 
Heydər Əliyevin 85 illiyinə həsr olunmuş konsertdə çı-

ramazan qafarlı
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xış etməliyəm. Gəl, birlikdə gedək...
Şəhərdəki işlərimizi ancaq 

günortayadək sahmana sala bildik və 
saat 15-də yola düşdük.  

Yaqub Zurufçu ilə yol yoldaşı ol-
maq çox maraqlıdır. Onun sadəliyi, 
səmimiliyi, saflığı, sonsuz Vətən sev-
gisi qarşısında heyranlıq keçirməmək 
mümkün deyil. O, Azərbaycan Xal-
qının Ümummilli Lideri Heydər 
Əliyevin şərəfinə günlərlə, saatlarla 
xeyriyyə konsertləri verməyə hazır 
olduğunu etiraf etdi. Çünki böyük 
öndər sağlığında müğənninin sənətini 
yüksək dəyərləndirmişdi.

Yaqub bəy yol boyu Heydər 
Əliyevlə maraqlı görüşlərindən da-
nışdı. Bakıda Prezident sarayındakı 
kabinetdə ilk görüşü zamanı ona 
Amerika Birləşmiş Ştatlarında hazır-
lanmış 15 kompakt diskini hədiyyə 
vermişdi. Doğrudur, dövlət başçısı-
nın işdən macal tapıb onlara qulaq 
asacağına ümidi yox idi. Lakin həmin 
günün səhəri Yaqub bəy yenidən 
Prezident iqamətgahına çağırılmış və 
təkrar Heydər Əliyevlə görüşmüşdü.

-Sən möcüzələr yaratmısan. - de-
mişdi böyük öndər, - mahnılarınla 
Bülbülü, Rəşidi xatırlatdın mənə. Bu-
rada nə iş görmək istəyirsən?

-Üzeyir bəyin «Koroğlu» operasın-
da Koroğlu obrazını yaratmaq arzu-
sundayam.

Heydər Əliyev həmin andaca 
mədəniyyət nazirinə Yaqub Zurufçu-
nun qayğısına qalmağı tapşırmışdı.

...Sonra Amerikada, Klivlent 
xəstəxanasında da görüşmüşdülər. 
Böyük öndər okeanın o tayında, 
həyatını fəda etdiyi Vətənindən çox 
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uzaqda Yaqub Zurufçudan «Ayrılıq» mah-
nısını oxumağı xahiş etmişdi... Heç vaxt 
əyilməyən, sınmayan, polad iradəli insanın 
mahnını dinləyərkən kövrəldiyini görmüş-
dü...

Zərdaba çatanadək rayon icra 
hakimiyyətinin başçısı Lütvəli Babayev bir 
neçə dəfə müğənni ilə əlaqə saxladı və ca-

maatın səbirsizliklə gözlədiyini bildirdi.
Doğrudan da Zərdabın yeni salınmış 

yaraşıqlı Heydər Əliyev parkında əhali 
böyük el şənliyinə toplaşmışdı. Dünya 
şöhrətli müğənni Yaqub Zurufçunu, res-
publikanın əməkdar artisti Bilal Muradovu, 
müğənnilər Təranə və Musanın çıxışlarını 
gurultulu alqışlarla qarşıladılar. Müharibə 

və əmək veteranları, ziyalılar, məktəblilər 
Azərbaycan dövlətinin qurucusunun 
xatirəsini yad etdilər.

Zərdabda bir neçə saat qonaq olsaq 
da, bölgədə əsaslı yenidənqurma işlərinin 
aparıldığının şahidi olduq. Bu, el şənliyinə 
gələn sakinlərin əhval-ruhiyyəsindən də 
aydın görünürdü.
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ŞəkiDə
turiZM Və MəDəniYYət SərGiSi

QOCA QAFQAZIN QƏDİM  ŞƏHƏRİ BU DƏFƏ DƏ XARİCİ 
ÖLKƏLƏRDƏN GƏLƏN QONAQLARI HEYRAN QOYDU

Qonaqlar darvazadan içəri keçər-keçməz, 
nağara-zurnada oynaq rəqs təranələrimiz səsləndi. 
Milli geyimli gənc qızlar və oğlanlar oyunlarımızı 
məharətlə ifa etdilər. Müsafirlərdə sərgiyə baxma-
mışdan qabaq elə bir şən əhval-ruhiyyə oyandı ki, 

onlar bu ovqatla Şəki ustalarının əl işlərinə: dulusla-
ra, papaqlara, mis qablara, toxumalara, silahlara, bəzək 
əşyalarına və çalğı alətlərinə heyranlıqla baxdılar.

Şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Nazim İb-
rahimovun rəhbərlik etdiyi qurumda beynəlxalq 

Qədim tarixi, milli adət-ənənələri, möhtəşəm abidələri, qalaları, zəngin mədəniyyəti, sənətkarları, ipəyi, 
çeşidli mətbəxi, ləziz şirniyyatları, spesifik coğrafi mövqeyi ilə seçilən Şəki tez-tez xarici ölkələrin elçilərini 
qoynuna alır. Bu dəfə şəhər dünya turizm və mədəniyyət işçilərini Karvansaray-otelinin həyətində təəccübləndirdi. 
Rəqslər və xalq ustalarının əl işləri ilə. Səduyyə Ərəbistanı, Cənubi Koreya, Yaponiya, Hindistan, Çin və 
başqa Şərq ölkələrinin səriştəli nümayəndələrini milli geyimli qızlar şərbətlə qarşıladılar. 

Ramazan Qafarlı
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tədbirləri  hazırlayıb yüksək səviyyədə 
yerinə yetirmək təcrübəsi yaranıb. 
Əməkdaşlar yaxşı bilirlər ki, xarici 
ölkələrin təmsilçilərinin Azərbaycan 
barədə əsl təəssüratları Bakıda - paytaxt-
da deyil, ucqarlarda yerləşən bölgələrdə 
daha əsaslı şəkildə formalaşır.

Əvvəllər Şəkini əsasən ipəyinə və 
duzli-məzəli lətifələrinə görə tanıyırdı-
lar. Bu gün şəhər ölkəmizin hər sahədə 
üz ağlığıdır. Xarici turistləri ən yüksək 

səviyyədə qarşılamaq, qonaqlamaq im-
kanı var. Mədəni xidmət və digər inf-
rastrukturlar yaranır. Tarixi abidələrin 
bərpası və qorunması sahəsində 
tədbirlər həyata keçirilir, yollar, park-
lar salınır. Qoca şəhər özünün yüksəliş 
dövrünə qədəm basır, siması ayba-
ay dəyişir. Şəkiyə hər gəlişdə maraqlı 
yeniliklərlə rastlaşırsan. 

Hələlik bizimlə sərgiyə tamaşa 
edin. Qoy şəkillər danışsın!...
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BAkI: 16-18 APrEl 7-Ci BEYnəlXAlQ turiZM 
Və 2-Ci HotEl BiZnESi SərGiləri

aprelin 16-da Heydər 
Əliyev adına idman-
konsert kompleksində 
7-ci azərbaycan 
“Səyahət və Turizm” və 
2-ci azərbaycan “Hotel 
biznesi” beynəlxalq 
sərgiləri açılmışdır. 

“iteca kaspian” şirkətinin, 
Mədəniyyət və Turizm 
Nazirliyinin, azərbaycan 
Ticarət və Sənaye Pala-
tasının, azərbaycanda 
ixracatın və investisi-
yaların Təşviqi Fondu, 
Turizm Sərgilərinin 
Təşkilatçıları assosiasi-
yası tərəfindən keçirilən 
sərgilərdə 28 ölkədən 
65 şirkət təmsil olun-
muşdur. 
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Açılış mərasimində çıxış 
edən mədəniyyət və turizm 
naziri Əbülfəs Qarayev bildir-
mişdir ki, turizm sektorunun 
inkişafı respublika rəhbərliyi 
tərəfindən iqtisadiyyatın ön-
cül istiqamətlərindən biri kimi 
müəyyənləşdirilmişdir. Sahənin 
hərtərəfli inkişafı, ölkəmizin 
turizm imicinin yüksəldilməsi 
məqsədi ilə yaraşıqlı istirahət 
obyektləri ucaldılır, bölgələrdə 
infrastruktur təkmilləşdirilir. 
Hazırda ölkəmizdə çoxlu say-
da hotellərin inşa olunduğunu 
deyən nazir bütün mehman-
xana obyektlərinin lisenziya-
laşdırılacağını bildirmişdir. O, 
həmçinin Azərbaycana gələn 
turistlərin sayının ilbəil artdığı-
nı söyləmişdir. 

Sərgidə nümayiş olunan 
ən maraqlı stendlərdən biri 

“Qarabağ-cənnət diyarı” adlı 
ayrıca ekspozisiya olmuşdur. 
Ekspozisiyada qədim Qaraba-
ğın tarixini, incəsənətini əks 
etdirən maddi mədəniyyət 
nümunələri nümayiş etdirilir. 

“Mehmanxana biznesi” 
sərgisinin iştirakçıları arasında 
isə mehmanxanalar, konqres-
hollar, istirahət evləri, restoran-
lar, barlar, klublar və əyləncə 
mərkəzləri üçün texnologiyalar, 
materiallar, avadanlıq və xidmət 
istehsalçıları və tədarükçüləri 
var. 

Sərgilərin ilk iş günündə 
“Şərab mədəniyyəti və tu-
rizm mübadiləsi” beynəlxalq 
mədəniyyət-turizm marşrutu-
nun təqdimatı olmuşdur. Layihə 
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çərçivəsində “Azərbaycanın Şərab yolları” adlı 
təqdimatla çıxış edən Azərbaycan Mədəniyyət 
və Turizm nazirliyi ölkəmizdə şərabçılıqla 
məşğul olan regionların məhsullarını nümayiş 
etdirmişdir. Təqdimat mərasimindən sonra 
hər bir qonaq Azərbaycan şərablarından dad-
maq imkanı qazanmışdır. 

Müxtəlif ölkələrdə şərabçılıq ənənlərini 
təbliğ etmək məqsədi ilə hazırlanan bu 
layihəni Avropa Şurası dəstəkləmişdir. Layihə 
Azərbaycan, Gürcüstan, Rusiya, Türkiyə, Mol-
dova, Ukrayna, Gürcüstan və Serbiyada turiz-
min inkişafına yönəldilmişdir. 
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nə GÖZəlDir HÜSnÜ
CəlilABADIn

 «indi biz Cəlilabada yeni həyat veririk. Hər yer 
abadlaşır, hər yer gözəlləşir. Bunlar Cəlilabadın 

ümumi inkişafının dinamikasını göstərir. Dün-
yanın istənilən ölkəsinə gedib baxmaq olar, 
amma bu gözəlliyi orada görmək mümkün 

deyildir. Mən bundan sonra buraya dəfələrlə 
gələcəyəm». 

ilham əliyev,
Azərbaycan respublikasının Prezidenti

Cəlilabadı Respublikamızın cənnət guşəsi saymaq olar. Bu 
təsadüfi deyil. Cəlilabadlılar həyatlarının yeni dönəmini yaşayır-
lar. Rayonda hara üz tutsan böyük əmək coşqunluğunun, qurub-
yaratmaq əzminin şahidi olursan. Xüsusilə Cəlilabad şəhərini 
tanımaq olmur. Rayon mərkəzi nəhəng tikinti meydançasını 
xatırladır. Regionların sosial-iqtisadi İnkişafına dair Dövlət 
Proqramı çərçivəsində burada geniş miqyaslı tikinti, abad-
lıq, quruculuq işləri görülür. Əslində bunları iyirmi ildə həyata 
keçirmək mümkün olmazdı. Bu ölçüyəgəlməz dəyişikliklər bu 
gün Cəlilabada gələn hər qonaqda heyrət hissi doğurur. Rayo-
nun kənd və qəsəbələri də unudulmayıb. Kənd əhalisinin nor-
mal həyat tərzi üçün mühüm şərait yaradılır. Başqa sözlə desək, 
Cəlilabadın kəndləri qəsəbəni, qəsəbələri isə şəhəri xatırladır. 

Bəxtiyar Hüseynov,
bölgə müxbiri
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Bu yüksəlişin və tərəqqinin kökləri, təməli 
2007-ci ildə Cəlilabad rayonunun sosial-
iqtisadi inkişafının yekunları barədə rayon 
icra hakimiyyətinin başçısı Əziz Əzizovun 
hesabat məruzəsində bir daha açıqlanmışdır. 

İcra başçısı Əziz müəllimi kabinetdə görmək 
mümkün deyildir. Onu ya rayonun kənd və 
qəsəbələrində əhali ilə keçirilən görüşlərdə, ya da 
Cəlilabad şəhərində aparılan tikinti-abadlıq işləri 
ilə məşğul olan adamların yanında tapmaq olar. 
Elə bunun nəticəsidir ki, 2007-ci il Cəlilabadın 
tarixinə böyük quruculuq və abadlıq ili kimi da-
xil olmuşdur. Təsadüfi deyil ki, sənaye və kənd 
təsərrüfatı sahələrində mühüm irəliləyiş nəzərə 
çarpır. Yeni sənaye müəssisələri – xalçaçılıq, 
toxuculuq, çörək və inşaat sexləri istifadəyə 
verilib. İl ərzində ümumdaxili məhsulun həcmi 
əvvəlki ilə nisbətən 30,1 faiz artıb. Dövlət Proq-
ramına müvafiq olaraq heyvandarlığın, quşçu-
luğun, bitkiçiliyin inkişafı diqqət mərkəzində 
olub. «Cəlilabad broyler» ASC-nin bərpası 
əhalinin quş əti ilə təminatına müsbət təsir göstərib. 
Quşyetişdirmə sexləri yenidən qurulub. Keçən 
il rayonda kartofçuluğun xüsusi çəkisi artmış, 
əkin sahələri genişləndirilmişdir. 

TİKİNTİ-QURAŞDIRMA İŞLƏRİ

Əziz Əzizovun Cəlilabada rayon icra 
hakimiyyəti başçısı təyin edilməsindən iki ilə ya-

xın vaxt keçir. Əlbəttə, bu zaman etibarı ilə o 
qədər də çox vaxt deyil. Amma Əziz müəllimin 
rəhbərliyi altında bu illərdə Cəlilabadda böyük qu-
ruculuq, abadlıq, təmir-tikinti işləri görülüb. Rayon 
əhalisinin mədəni istirahətini təmin etmək məqsədi 
ilə şəhərdə 9 hektar sahəni əhatə edən 3 park 
salınmış, 4 hektarlıq xatirə parkı əsaslı təmir 
olunmuşdur. Bilavasitə Prezident İlham Əliyevin 
tövsiyəsi ilə tikilən 5 hektarlıq Heydər Əliyev 
seyrangahı indi cəlilabadlıların əsil istirahət 
mərkəzinə çevrilmişdir. Seyrangahın xidmətindən 
təkcə cəlilabadlılar deyil, qonşu rayonların sakinləri, 
hətta xarici ölkələrdən gələn qonaqlar da istifadə 
edirlər. Heydər parkında tikilən muzey qədirbilən 
cəlilabadlıların ulu öndərə göstərdikləri ehtiramın 
təzahürüdür. Ümumiyyətlə, Cəlilabadın parkları, 
xüsusilə Heydər Əliyev seyrangahı şəhərin gözəl 
memarlıq ansamblını tamamlayır. Eyni zamanda 
rayon mərkəzinin təbiət etibarı ilə füsunkarlığı-
na, gözəlliyinə yeni çalarlar əlavə edir. Bura gələn 
qonaqlar cənub bölgəsində analoqu olmayan bu 
istirahət mərkəzində özünü cənnətdəki kimi hiss 
edirlər. 

Eyni zamanda Heydər Əliyev və Qurtuluş 
prospektləri, habelə şəhərin digər küçə və meydan-
ları tamamilə yenidən qurulub. İndi fasiləsiz verilən 
enerji hesabına Cəlilabadın gecəsini gündüzündən 
seçmək olmur. Cəlilabad şəhərində 1100 şagird-
lik orta məktəbin, «Xalq Bank»ın rayon filialı 
üçün inzibati binanın, xalça, trikotaj, çörək 

Məskən yurDa GƏlƏN GörƏr 

Atalar məsəlidir, göz 
gördüyünə inanar. 

Cəlilabadda olarkən 
rayonda heyrətamiz 
dəyişiklikləri, komp-

leks dövlət proqram-
larının və investisiya 
layihələrinin reallaş-

masını, iqtisadiyyatın 
intensiv inkişaf dinami-

kasını, habelə əsaslı 
struktur dəyişikliklərini 

gördük və bütün 
bunlar bizdə də inamlı 

təəssürat yaradır 
ki, Cəlilabad daim 

yüksəlişdədir.
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sexlərinin tikintisi başa çatdırılmış-
dır. Bərbad vəziyyətdə olan avtovağzal, 
qonaq evinin binaları yenidən qurulub. 
Rayonun girişin və çıxışında simvolik 
emblemlər quraşdırılıb. 

Hazırda Cəlilabad şəhərində İdman 
Kompleksi, Müalicə Diaqnostika 
Mərkəzi, Rayon Maliyyə İdarəsi, 
Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun Ra-
yon Şöbəsi, Əhalinin Sosial Müdafiə 
Mərkəzi, Vergilər İdarəsinin Termi-
nal Mərkəzi üçün inzibati binalar tikilir. 
Şəhid ailələri və Qarabağ əlilləri üçün 
16 mənzilli yaşayış binası istifadəyə 
verilmiş və yenisi tikilməkdədir. 

Abadlıq və quruculuq işləri təkcə 
rayon mərkəzində deyil, digər yaşa-
yış məntəqələrində, xüsusilə ucqar 
kəndlərdə də uğurla həyata keçirilir. 
Köhnə, yararsız tikililər yeniləri ilə 
əvəz olunur. Yollar və körpülər sa-
lınır. Təhsil, səhiyyə, mədəniyyət, 
rabitə müəssisələri əsaslı təmir edi-
lir. Məsələn, Cəlilabad-Suftan kənd 
yolu əsaslı təmir olunub. 12 km 
kəndarası yola çınqıl tökülüb. Pri-
volnaya kəndində 5,5 km-lik su xətti 
çəkilib. Günəşli kəndində 13 km-lik 
kəndarası yola asfalt döşənib. 
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Bundan başqa, Ələt-Astara şossesinin 
Cəlilabad rayonu ərazisindən keçən 37 kilo-
metrlik hissəsinə, Cəlilabad şəhərinin 72 min 
kvadratmetrlik 16 küçəsinə yüksək keyfiyyətli 
asfalt və səkilərə 21,5 min kvadratmetrdən 
çox üzlük daşı və 6 kilometr məsafəyə bar-
dur döşənmişdir. Cəlilabad şəhərindəki 
yaşayış binalarının fasadı təzələnmiş, 9 ki-
lometrlik məsafədə yeni işıqlandırma sis-
temi quraşdırılmışdır. Ələt-Astara şosse-
sinin Cəlilabad şəhəri ərazisindən keçən 
hissəsində və Heydər Əliyev prospektində 
şəhərin arxitektura görünüşünə xələl gətirən 
primitiv obyektlər sökülmüş, şosse 16 metr 
genişləndirilmiş, yol boyu 2,5 kilometr kana-
lizasiya xətti çəkilmiş, avtomobil tıxaclarını 
aradan qaldırmaq məqsədilə köməkçi avto-
mobil yolu və piyadalar üçün səki düzəldilmiş, 
hər iki tərəfdə milli üslublu hasar tikilmişdir. 
Həmçinin ayrı-ayrı sahələr üzrə çoxlu özəl 
istehsal və xidmət obyektləri inşa olunmuş-
dur. 

SAHİBKARLIQ

Rayonda sahibkarlığın inkişafına xüsusi 
önəm verilir. Belə ki, burada fəaliyyət göstərən 
banklar sahibkarlığın inkişafına güclü təkan ver-

mişdir. Təkcə keçən il sahibkarlıq fəaliyyəti üçün 
12 milyon 34 min manat kredit verilmişdir ki, 
bu da əhalinin məşğulluğu üçün yeni iş yerləri 
deməkdir. 

TƏHSİL

Rayonda təhsilin maddi bazasının inkişafı-
na daim qayğı göstərilir. Çünki dövlət başçımız 
həmişə təhsili ölkəmizin prioritet sahələrindən 
biri hesab etmişdir. 

Rayon icra hakimiyyətinin başçısı Ə.Əzizov 
təhsil problemlərini həmişə diqqət mərkəzində 
saxlayır. Keçən il 480 şagirdlik Komanlı kənd 
orta məktəbi, Cəlilabad şəhər 3 saylı əsas 
məktəbdə 10, Buravar kənd orta məktəbində 
5, Seyidbazar kənd orta məktəbində isə 4 
əlavə sinif otağı istifadəyə verilmişdir. Heydər 
Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə “Yeniləşən 
Azərbaycana Yeni Məktəb” devizi adında 
Cəlilabad şəhərində 1100 şagirdlik akade-
mik Zərifə Əliyeva adına orta məktəb, dövlət 
vəsaiti hesabına 192 şagirdlik Sadaflı kənd 
orta məktəbi, sahibkar Şərafət Rüstəmovun 
şəxsi vəsaiti hesabına Ağdaş kəndində 340 
şagirdlik məktəb tikilmiş, 12 məktəb əsaslı 
və cari təmir olunmuşdur. Məktəb tikintisi da-
vam etməkdədir. Dövlət Proqramına əsasən 360 

Məskən yurDa GƏlƏN GörƏr 

Cənub bölgəsinin ən 
abad rayonlarından 

olan Cəlilabadda 
son iki ildə aparılan 

abadlıq-quruculuq 
işlərini saymaqla 
qurtarmaq olmur. 
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şagirdlik Xəlilabad kənd, Dövlət İn-
vestisiya Proqramı hesabına 480 şa-
girdlik Günəşli kənd və 240 şagirdlik 
Qarakazımlı kənd orta məktəbləri 
inşa edilir. 

Cənub bölgəsinin ən abad rayonla-
rından olan Cəlilabadda son iki ildə apa-
rılan abadlıq-quruculuq işlərini saymaqla 
qurtarmaq olmur. 

Cəlilabadlılarda böyük ruh yüksəkliyi 
gördük. Sakinlər qeyd etdilər: «Hörmətli 
Prezidentimizi  sağ olsun, qayğımıza qa-
lır, tale yüklü məsələlərimizin, mövcud 
problemlərimizin həllinə çalışır. Rayonu-
muza Azərbaycan dövlətçiliyinə, Heydər 
Əliyev ideyalarına bütün varlığı ilə dəstək 
olan icra başçısı göndərib». 

Belə qənaətə gəldik ki, Cəlilabadda 
tərəqqini, yüksəlişi təmin edən amillər-
dən biri də icra başçısının düzgün 
seçilməsi məsələsidir. Əgər Cəlilabadın 
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mərkəzində, kənd və qəsəbələrində, hətta ucqar yaşayış 
məntəqələrində yaşayan və işləyən adamlarda el-oba, yurd 
təəssübkarlığı varsa, deməli, orada normal həyat tərzi var. 

Cəlilabadlılar ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin 85 illik 
yubileyinə də ciddi hazırlaşıb. Bu məqsədlə rayonda mədəni-
kütləvi tədbirlər keçirilir. Xalq Heydər Əliyev dövlətçilik ideya-

ları ilə ardıcıl maarifləndirilir. 
Vaxtilə Cəlilabadın da illərlə qalmış problemləri az de-

yildi. Fərəhli haldır ki, əksəriyyəti aradan qaldırılıb. İcra 
başçısı Əziz Əzizovun rəhbərliyi sayəsində cəlilabadlılar 
yeni həyat tərzini, ömrümüzün yeni günlərini cənnətin 
bir guşəsində yaşayırlar. 
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ÖMÜrDən iZ QAlIB
Bəxtiyar Hüseynov ,
bölgə müxbiri

Bəs Kərimovun hansı xeyirxah əməli xal-
qın yaddaşında qalıb? Qeyd edək ki, Mövsüm 
kişinin həyatı heç də qeyri-adi təsir bağışlamır. 
O həmişə öz biliyinə, bacarığına, işgüzarlığı-
na, xeyirxahlığına arxalanıb. Cəlilabadlılar onu 
qayğıkeş, mərd, dövlətçiliyə sədaqətli ziyalı 
kimi xatırlayırlar.

Mövsüm Şükür oğlu Kərimov 1924-cü 
ildə Cəlilabad rayonundakı Xanəgah kəndində 
dünyaya göz açmışdı. 1968-ci ildə Gəncə 
Kənd Təsərrüfatı İnstitutunun iqtisadiyyat 
fakültəsini müvəffəqiyyətlə bitirmiş, alim-
aqronom diplomuna yiyələnmişdi. 1938-ci 
ildən 1957-ci ilin fevralına qədər Xanəgah 
kənd istehlak cəmiyyətinin (o vaxt istehlak 
cəmiyyətləri beş-altı kəndi birləşdirirdi) sədri 
vəzifəsində çalışmışdı. 1957-ci ilin mart ayında 
Məmmədyarov adına kolxozun sədri seçilmiş-
di. 

Mövsüm kişi yaxşı təşkilatçı olub. Onun 
fəaliyyətində əsl ağsaqqala xas əməllər 
cəmlənmişdi. Hörmət naminə onun bir sö-
zünü iki edən olmazdı. Yaşlıların dediklərinə 
görə, daşdan çörək çıxarardı. Çox mərhəmətli, 
kasıbların qayğısına qalan, çörəkverən kişi 
olub. Yaxşı işləyənlərə xüsusi qayğı göstərərdi. 
İşgüzar, zəhmətkeş adamlara öz doğma övladı 
kimi baxardı.

Bir neçə kəndi birləşdirən kolxoza rəhbərlik 
edən Mövsüm kişi xeyriyyəçiliyini, səxavətini 
heç kimdən əsirgəməyib. Azərbaycanda elə ra-
yon tapılmazdı ki, bu nəcib insanın xeyirxahlı-
ğından xəbəri olmasın. Tanıyanların yaddaşın-
da cəsur, əyilməz, insan kimi yaşayır. 

1971-ci ilin oktyabrında M.Kərimov 
üzümçülük-şərabçılıq sovxozunun direktoru 
təyin edilmiş, 1988-ci ilin mart ayına qədər bu 
vəzifədə çalışmışdır. 

illər keçdikcə ulu öndərimiz 
Heydər əliyev bizə daha 

da yaxınlaşır. onu xeyirxah 
əməllərimizdə, işıqlı gələcəyə 

yönələn baxışlarımızda, hər bir 
qələbədə, yüksəlişdə, tərəqqidə 

görürük. Hələ sağlığında H.əliyev 
Azərbaycanın bütün şəhər və 
rayonlarında olar, sadə əmək 

adamlarının problemləri ilə, onları 
narahat edən məsələlərlə maraq-

lanardı. təsadüfi deyil ki, vaxtı 
ilə ümummilli liderlə görüşən və 

ömrünün ən xoşbəxt məqamlarını 
yaşayan adamlar indi onu 
minnətdarlıqla xatırlayırlar.

Haqqında söhbət açacağımız, dünyasını dəyişən və xeyirxah əməlləri ilə özündən 
sonra iz qoyan Mövsüm Şükür oğlu Kərimov da vaxtilə Heydər Əliyevlə görüşmüş 
və ömrünün axırına qədər bu təəssüratı unutmamışdır. O görüş Cəlilabadda baş tut-
muşdur. Ulu öndəri qarşılayanlar arasında rayonun adlı-sanlı ziyalılarından olan Möv-
süm Kərimov da var idi. Ümummilli liderimiz onun həyat yolu ilə tanış olandan sonra 
demişdir: «Sizin kimi ziyalılara həmişə arxalanmaq olar. Çünki vətənpərvər ziyalılar 
dövlətimizin dayağıdır…». 

O görüşdən yadigar şəkillər durur. Həmin şəkillərdə Heydər Əliyev Cəlilabadın ta-
nınmış ziyalılarından olan M.Kərimovla səmimi söhbət edir. Bu təsvirlər Cəlilabaddakı 
muzeyin ən maraqlı eksponatlarındandır.
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M.Kərimov harada işləməsindən ası-
lı olmayaraq özünü fəal ictimaiyyətçi və 
təşkilatçı, bacarıqlı müəssisə rəhbəri kimi 
göstərirdi. Elə buna görə də onun nəcib və 
xeyirxah əməlləri diqqətdən kənarda qalma-
yıb. 1980-ci ildə Azərbaycan KP Cəlilabad 
rayon partiya komitəsinin büro üzvü, ra-
yon xalq deputatları sovetinin deputatı 
seçilib. Mövsüm Kərimov eyni zaman-
da Azərbaycan Ali Sovetinin deputatı idi. 
1981-ci ildə Azərbaycan Ali Soveti Rəyasət 
Heyətinin fərmanı ilə ona respublikanın 
əməkdar aqronomu fəxri adı verilmişdi. 

M.Kərimov eyni zamanda II dünya 
müharibəsinin qəhrəmanlarından biri ol-
muşdur. Onun sinəsində əsl vətəndaş ürəyi 
döyünürdü. Çünki bu qəlb xalqın  sevinci, 
kədəri ilə yaşayırdı. Doğma Azərbaycanın, 
eləcə də Cəlilabadın ictimai-siyasi həyatında 
fəallıq göstərərdi. O, ümummilli liderimiz, 
dünya şöhrətli siyasi xadim Heydər Əliyevin 
dəsti-xəttini, siyasi kursunu dəstəkləyər 
və daim tanışlarına, rayon sakinlərinə bu 
müdrik siyasətin mahiyyətini açıqlayardı. 
Azərbaycan torpaqlarının 20 faizinin işğal 
altında qalması onun ürəyində qubar bağ-
lamışdı. Və bu niskili özü ilə son mənzilə 
apardı. Yəqin ki, vaxt gələcək Dağlıq Qa-
rabağ üzərində bayrağımız dalğalanacaq, 
Mövsüm kişinin də ruhu şad olacaqdır.

O, xalq təsərrüfatının bərpasında 
fəallığa görə bir sıra orden və medallara 
layiq görülmüşdür. SSRİ Xalq Təsərrüfatı 
Nailiyyətləri Sərgisinin qızıl medalı ilə təltif 
olunmuşdur. Sevindirici cəhət budur ki, 
həmin medalı Mövsüm kişiyə dəfələrlə gö-
rüşüb söhbət etdiyi dahi şəxsiyyət Heydər 
Əliyev təqdim etmişdir. Sonralar bu görü-
şü Mövsüm kişi öz həyatında unudulmaz 
məqamlardan biri kimi xatırlayırdı. 

Hər insana bir ömür payı verilir. Möv-
süm Kərimova da bu payın 78 ili düşdü. O, 
ömür payını mənalı yaşadı. Həm də təkcə 
özü üçün yox, bütün xalq üçün. Mövsüm 
kişi 2002-ci ildə dünyasını dəyişsə də, bu 
gün də onun nəsillərə örnək ola biləcək 
xeyirxah əməlləri qalır. Bu saf əməllər isə 
ona ömürdən sonra yeni bir ömür verib. 
Bu ömür payı daha uzun olacaq desək, ya-
nılmarıq. 

Mövsüm müəllimin anım günlərində 
onun abidəsi önündə həmişə qələbəlik 
olur. Onu təkcə qohum-qəbiləsi deyil, 
bir vaxt yaxşılıq etdiyi, yaxşılığa yaxşı-
lıqla cavab verən insanlar da dərin ürək 
çırpıntıları ilə yad edirlər. Nə qədər ki, 
yaxşı insanların ürək çırpıntıları eşidilir, 
o qədər də Mövsüm müəllimin nəciblik 
dolu baxışlarının nəzarəti hiss oluna-
caqdır. Mövsüm kişinin ocağı

Mövsüm kişinin  oğlu Namiq kərimov 
və həyat yoldaşı Hacı Cəvahir xanım
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CənuB BÖlGəSinin
SAHiBkAr QIZI

Bəxtiyar Hüseynov,
bölgə müxbiri

Velədi kəndi Lənkəranın səfalı guşələrindəndir. Qədim tarixə malik olan bu yaşayış 
məntəqəsində zaman-zaman böyük şəxsiyyətlər, alim və filosoflar, dövlət adamları, adlı-sanlı 
həkimlər, həmçinin sadə peşəsi ilə xalqın rəğbətini qazanan insanlar yetişmişlər. Onlardan 
biri də ölkəmizin cənub bölgəsində sahibkar kimi seçilən Zərintac İsmayılovadır. Z.İsmayılova  
Azərbaycan qadınının çox mükəmməl və müsbət obrazını özünün xeyriyəçilik fəaliyyəti ilə xeyli 
zənginləşdirir. Ulu öndərimiz möhtərəm H.Əliyev Azərbaycanda sahibkarlığın təməl daşını qo-
yanda Z.İsmayılova birincilər sırasında bu böyük işın cənub bölgəsində həyata keçirilməsinə 
qoşulub. Yəgin bilirdi ki, bu yol çətinliklərdən keçir. Ruhdan düşmədi. Məqsədinə çatmaq üçün 
illər boyu səyini əsirgəmədi. Həyat təcrübəsi onun əlindən tutdu. İllər arxada qaldı. Z.İsmayılova 
cənub bölgəsində, daha dəqiq desək, boya-başa çatdığı doğma kəndində və Lənkəranda özünü 
sahibkar bir xanım kimi təsdiq etdirə bildi. Bu gün doğulduğu Velədi kəndində yüksək hörmətə 
malikdir Zərintac İsmayılova. Yaxşı bilir ki, insan xeyirxah əməli ilə ilkin olaraq elində-obasında 
tanınmalıdır. Məhz buna görə də bu qeyrətli qadın ilkin olaraq bu kənddə – Velədidə yaşayan 
insanlara xeyirxah əlini uzatmağı hər şeydən üstün tutur.

Onun əsas məqsədi və amalı Azərbaycanda sosial-iqtisadi problemlərin tezliklə həllinə, 
ölkəmizin bölgələrdəki mövqelərini daha da möhkəmləndirməyə xidmətdir.

Kiçik haşiyə: Zərintac İsmayılova din-imanı 
yerində olan halal ailədən çıxıb. Rəhmətlik atası İsmayıl 
kişi övladlarına dönə-dönə başa salardı ki, halallıq hər 
şeydən üstündür. Halallıqla yanaşı zəhmətə qatlaşmaq 
insanı əqidəli, namuslu və qeyrətli edir. İllər keçdi, İs-
mayıl kişi dünyasını dəyişdi. Zəhmətlə boya-başa çatdır-
dığı oğlanları və qızları el içində mövqe qazandılar. Elə 
Zərintacın işləri göz qabağındadır. Lənkəranda, habelə 
doğma kəndində yüzlərlə ailənin dərdinə-sərinə qalır. 
Qardaşı İbad həkimdir. Gənclərin sağlam böyüməsi 

üçün əlindən gələni əsirgəmir. Bir sözlə, ismayılovlar 
ailəsinin bütün üzvləri xeyriyyəçi əməlləri ilə ata ocağının 
bərəkəti üstə yeni bərəkət gətirirlər...

Məscid Tanrının evidir - deyiblər. Elə 
buna görə də Zərintac xanım Lənkərandakı 
və doğma kəndindəki məscidlərin günün 
tələbləri səviyyəsində təmiri üçün çoxlu 
vəsait sərf edib. 

Velədi kəndində olarkən yolumu ibadətgaha 
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«istehsal müəssisələri yaratmaq, 
yerli istehsalı inkişaf etdirmək və bu-
nun nəticəsində yeni iş yerləri açmaq  
bizim bazar iqtisadiyyatında, özəl sek-
torda əsas vəzifələrimizdir».

Heydər Əliyev,
Azərbaycan xalqının ümummilli lideri

saldım. Qapıdan girər-girməz çox avaz-
la oxunan Quran səsi məni sanki ulu 
əcdadlarımızın ibrətli məkanına çıxartdı. 

Quran oxuyan Məşədi Raminə mane 
olmamaq üçün məscidin həyətindəki bəlkə 
də min illik yaşı olan nəhəng Nil ağacının 
kölgəsində bir qədər dincəldik. Elə bu vaxt 
üz-gözündən nur yağan, qiyafəsində əsl 
din adamı obrazını canlandıran və bir az 
bundan əvvəl çox aramla Quran ayələrini 
tələffüz edən cavan Axund Məşədi Ramin 
bizə ehtiramla yaxınlaşdı. 

- Xoş gəlibsiniz, - deyə əl verib səmimi 
şəkildə görüşdü. Şükürlər olsun Tanrı-
ya ki, kəndimizdə Zərintac xanım kimi 
kişi qeyrətli qadınlar var. Məhz onun 
sayəsində məscidimiz belə gözəl və abad 
görkəmə malikdir. Hələ bu harasıdır. 
Zərintac xanım Lənkəranın Kiçik Bazar 
ərazisində yerləşən çox möhtəşəm bir 
məscidin də himayəçisidir. Xeyriyyəçi qa-
dın həmin məscidə çoxlu xalı və qiymətli 
palaz hədiyyə etmişdir. Bundan əlavə o, 
hər il Qurban və digər müqəddəs bayram-
larda öz hesabına yüzlərlə insana qurban 
payı və digər hədiyyələr paylayır. Bax, elə 
buna görə də şəhərin əlsiz-ayaqsız əhalisi, 
Qarabağ müharibəsində şəhid olanların 
ailələri onu ən müqəddəs, ən ali mərtəbəyə 
mənsub olan övliya qadınlarımıza oxşadır 
və ona dualar edirlər. Həyatda bundan 
müqəddəs, böyük rütbəyə malik olmaq 
qeyri mümkündür. Zərintac xanım bü-
tün bunlara layiq həmyerlimizdir. Biz də 
onunla fəxr edirik. 

Mən hər gün Quran üstündə 

millət üçün gecə-gündüz çalışan cavan 
Prezidentimizə dualar oxuyuram. İnşallah 
seçkilərdə gördüyünüz bu ağsaqqallar, eləcə 
də bütün kənd əhalisi yalnız gələcəyimizin 
qarantı olan möhtərəm İlham Əliyevə 
səs verəcəyik. Onsuz da hər dəfə doğ-
ma kəndinə baş çəkən Zərintac xanım 
Prezidentimizin xeyirxah əməllərindən 
bizə doyunca danışır və söhbət edir. Yeri 
gəlmişkən əyalət məscidində çalışan, İs-
lam dinini təbliğ edən gənc Axund kimi 
hörmətli Şeyximizə də minnətdarlığımı 
bildirməyi özümə borc bilir və şərəf sa-
yıram. Məhz onun sayəsində mənim kimi 
gənc və mütərəqqi islam bilicilərinə geniş 
meydan verilmişdir və verilməkdədir. 

Söz-sözü çəkər deyirlər. Biz Zərintac 
xanımla birlikdə məsciddə ibadət edən in-
sanlarla görüşüb söhbətləşdik. Yaşlı nəslə 
mənsub olan kəndin ağsaqqalları hamılıq-
la Zərintac xanıma dualar edirdilər. Çox 
məqamlar xəyalımda canlandı. Birini misal 
çəkəcəyəm. Dağıstan xalqının böyük oğlu 
Şeyx Şamildən soruşurlar ki, necə oldu sən 
böyük nüfuza malik oldun? Xalqın böyük 
sərkərdəsinə çevrildin? Şeyx Şamil deyir: 

- Məni Şeyx Şamil edən həyat yolda-
şım oldu. Əgər o nəcib qadın olmasaydı 
məndən heç vaxt Şeyx Şamil çıxmazdı.

Bu fikirlər Zərintac kimi qadınlarımı-
zada aiddir. 

Zərintac İsmayılova sahibkar kimi nü-
fuza malikdir. Rəhbərlik etdiyi «Dostluq» 
və «Optimal» müəssisələrində 70 nəfərə 
yaxın işçi fəaliyyət göstərir. Əksəriyyəti 
qadın və qızlardan ibarətdir. Həmçinin 

49www.caucasustour.az



yurDa GƏlƏN GörƏr Sahibkarlıq

«Dostluq» və «opti-
mal» müəssisələrində 

70 nəfərə yaxın işçi 
fəaliyyət göstərir. 

əksəriyyəti qa-
dın və qızlardan 

ibarətdir. Həmçinin 
müəssisələrində çalışan 

insanların nə az, nə 
çox, 40 nəfəri Yeni 

Azərbaycan Partiyasının 
üzvüdür. 

müəssisələrində çalışan insanların nə az-nə çox 
40 nəfəri Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüdür. 
Onlar ulu öndərimizin 85 illik yubileyini təntənə 
ilə qarşılamaqla yanaşı prezident seçkilərinə də bö-
yük ruh yüksəkliyi ilə getməyi qarşılarına məqsəd 
qoymuşlar. Əlbəttə, Lənkəranın bütün insanları 
kimi Zərintac xanım və onun kollektivi də İlham 
Əliyevə səs vermək üçün təbliğat işini daha fayda-
lı və səmərəli qurmuşlar. Onların istehsal etdiyi 
müxtəlif çeşidli məmulatlar respublikanın bütün 
regionlarında alıcı rəğbətini qazanıb. 

Z.İsmayılova söhbət əsnasında bildirdi ki, biz 
dünyaya çıxmaq əzmindəyik. Fəaliyyətimizi məhz 
bu istiqamətə yönəltmişik. 

Sahibkar xanım Prezidentimizlə şəxsən 
görüşündən danışdı: 

- Bu ilin fevral ayının 11-də möhtəşəm «Gülüs-
tan» sarayında öz nümunəvi işi ilə fərqlənən sahib-
karların cənab İlham Əliyevlə işgüzar görüşü oldu. 
Həmin sarayda digər sahibkarlar kimi rəhbərlik 
etdiyim müəssisələrin çeşidli məhsulları da nüma-
yiş etdirilirdi. Cənab Prezident sərgini gəzə-gəzə 
mənə yaxınlaşıb nümayiş olunan məhsullarımı çox 
diqqətlə nəzərdən keçirirdi. Sevincim yerə-göyə 
sığmırdı. O, Lənkəran markası ilə sərgiyə gətirilən 
bizim məhsulları rəğbətlə qarşıladı və bildirdi ki, 
bu işi davam etdirmək lazımdır. Elə oradaca söz 

verdim ki, qısa vaxt ərzində daha çeşidli və daha 
keyfiyyətli məhsullarla bazara çıxacaq və daha yüz 
nəfər üçün yeni iş yeri açacağıq. Cənab Prezident 
mənim fikrimdən razı qaldı və bildirdi ki, diqqəti 
əyalətlərə yönəltmək lazımdır. İşin daha ahəngdar 
təşkil olunması üçün belə işgüzar sahibkarlara tələb 
olunan məbləğdə dövlət tərəfindən kreditlərin 
verilməsinə başlanılmalıdır. Hörmətli Prezidentin 
tələb və təklifləri onun müşaiyyət edən yüksək çinli 
məmurların diqqətini bir daha özünə cəlb etdi. 

Ölkədəki gözəl ab-hava sahibkarlığın daha ge-
niş vüsət almasını gündən-günə genişləndirir. Biz 
bunu Lənkəranda fəaliyyət göstərən «Dostluq» və 
«Optimal» müəssisələrinin təşkilatçısı Zərintac İs-
mayılovanın gündəlik fəaliyyətində bir daha hiss 
edir və görürük. Onun vətəndaşlara hətta kredit 
yolu ilə satdığı müxtəlif çeşidli mebellər rəğbətlə 
qarşılanır. İnsanlar bu xeyirxah qadından çox ra-
zılıq edirlər. Müşkül işlərini də onun xeyirxahlığı 
sayəsində həll edə bilirlər. 

Ən maraqlısı odur ki, bölgənin xeyir və 
bərəkətini uca tutmağa çalışır Zərintac xanım. 
Belə bir faktı nəzərinizə çatdırmaq istərdim. 
Lerikin uca dağlar qoynunda yerləşən «Şah 
Bulağın»ın ekoloji cəhətdən təmiz, saf suyunu 
Zərintac xanım qablaşdırır və bütün rayonlara 
həmin məhsullar göndərilir. Bu sudan hamı ra-
zılığını bildirir.
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Məscid tanrının evidir - deyiblər. Elə buna görə də Zərintac 
xanım lənkərandakı və doğma kəndindəki məscidlərin günün 
tələbləri səviyyəsində təmiri üçün çoxlu vəsait sərf edib.
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«Mən bunu həmişə dəstəkləmişəm, 
həmişə yardım etmişəm. Bu gün də yar-
dım edirəm, sabah da yardım edəcəyəm. 
Çünki məktəblər  Azərbaycanın təhsil 
sisteminə bir 
yenilik gətirirlər».

Azərbaycanın ümummilli lideri Heydər 
Əliyevin “Çağ” Öyrətimin təhsil ocaqları 
haqqında dediklərindən.

ElM nAMinə
AZərBAYCAn ÜçÜn
DÜnYA ilə YArIŞIrIQ

Lahidə 
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70 il qaranlıq zülmət içində boğu-
lan, tarixini unudan, səhifələrinə ateizm 
damğası vurulan təhsilimiz, nəhayət 
şərqin isti nəfəsi ilə isindi. Dünyanın 
müxtəlif ölkəsində təhsil almaq, keç-
mişini tanıtmaq arzusu gerçəkləşdi. 
16 il öncə yalnız materialist baxışları 
təbliğ edən, leninizm ideyaları altın-
da inildəyən Azərbaycanın köhnəlmış 
təhsil sistemi yenisilə əvəz edildi. Dün-
ya təhsil sisteminə bir pəncərə açıldı. 
Bu pəncərəni ilk dəfə türk qardaşları-
mız açdı. Başda Ənvər Özərən olmaqla 

“Çağ” Öyrətim İşlətmələri Şirkəti bu 
məsuliyyəti öhdəsinə götürdü. Şirkət 
bu gün də əzmlə çalışaraq gələcəyə tam 
hazırlıqlı kadrlar verməkdə davam edir. 
Təməli ümummilli liderimiz Heydər 
Əliyevin xeyir-duası ilə qoyulan bu sis-
tem Türkiyədən Azərbaycana bir elm 
körpüsü çəkdi. Yeni liseylərin açılması, 

16 ildə fəth edilən zirvələr...

«Azərbaycanın sevinci sevincimiz, 
kederi kederimizdir».  

Mustafa Kamal Atatürk,
Türkiyə Cümhurriyətinin 
qurucusu və ulu öndəri.

«Biz  bir millət,  iki dövlətik».

Heydər  Əliyev, 
Azərbaycanın ümummilli lideri
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YURDA GƏLƏN GÖRƏR 

şagirdlərin bu təhsil ocaqlarına cəlb edilməsi ilk 
vaxtlar çətinliklə üzləşirdi. Lakin bu çətinliklər 
tez bir zamanda aradan qaldırıldı. Azərbaycan 
elmə ilk pöhrələrini verdi. Artıq o vaxtdan 16 
il keçir. İndi qol-budaq atan elmimiz kökü 
möhkəm bir ağaca bənzəyir. 

Bu gün dünyanın ən dinamik inkişaf edən 
dövlətlərindən birinə çevrilmiş Azərbaycan 
öz gələcəyini yeni təməllər üzərində qurur. 
Azərbaycan-Türkiyə özəl liseyləri də zamanı 
qabaqlayaraq daim yeniləşir, elmin, texnalo-
giyanın sirlərini gənclərə aşılayır. Bu liseylərin 
özəlliyi yeniyetmə və gənclərimizin dünya 
təhsil sisteminə inteqrasiya etməsində, şüur və 
təfəkkürünün təkmilləşməsində, gələcəyə yeni 
ixtiralar töhfə verməsində atılan ciddi addımlar-
dan ibarətdir.

Bu gün “Çağ” Öyrətim Şirkətinin 
Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində-Bakıda, 
Sumqayıtda, Əli Bayramlıda, Ağdaşda, 
Mingəçevirdə, Şamaxıda, Qubada, Lənkəranda, 
Şəkidə, Gəncədə özəl liseyləri, 10 şəhər və rayon 
mərkəzində isə “Araz” hazırlıq kursları fəaliyyət 
göstərir. Lisey və kursları bitirən məzunların 
əksəriyyəti, ulu öndərimiz Heydər Əliyevin 
təbirincə desək, - 99 faizi ali məktəblərə daxil 
olur. 

Ənənəvi olaraq hər il şirkət tərəfindən 
keçirilən beynəlxalq olimpiadalarda, sərgilərdə 
əldə edilən nailiyyətlər Vətənimizin bayrağını 
daha da yüksəklərə qaldırır. 

2006-cı ilin martın 2-3-də Heydər Əliyev 
Fondunun Təhsil, Mədəniyyət və Turizm 
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nazirliklərinin və “Çağ” Öyrətim İşləmələri 
Şirkətinin təşkilatçılığı ilə Bakıda “Fərqli 
Mədəniyyətlərin Qovşağı -Azərbaycan” adı 
ilə tədbir keçirildi. Tədbirdə ölkəmizdə dip-
lomatik nümayəndəliyi olan 27 ölkənin adət-
ənənəsini, mədəniyyətini özündə əks etdirən 
stendlər nümayiş etdirildi. Nümayiş etdirənlər 
şirkət  liseylərinin şagirdləri idi.

Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, 
YUNESKO-nun xoşməramlı səfiri Mehri-
ban xanım Əliyeva bu tədbiri dəstəkləyərək 
qeyd etdi: “Fərqli Mədəniyyətlərin Qovşa-
ğı- Azərbaycan” layihəsini ona görə uğurlu 
saymaq olar ki, bu kimi tədbirlər gənc nəslin 
dünyagörüşünün genişlənməsinə, fərqli 
mədəniyyətlər barədə bilgilərinin artması-
na kömək etməklə yanaşı, xalqlar arasında 
dostluq münasibətlərini möhkəmləndirməyə, 
müharibələrsiz, abad və gözəl bir dünyaya sa-
hib olmağa ruhlandırır.

Bu gün ekologiya bütün dövlətlərdə qlo-
bal problemə çevrilmişdir. Ətraf mühitin 
mühafizəsi təkcə yaşlı nəslin deyil, böyüməkdə 
olan gənc nəslin də payına düşür. Bu məqsədlə 
ötən il  Azərbaycanda ilk dəfə olaraq ekolo-
giya və qlobal fəlakətlərdən çıxış yollarından 
bəhs edən məktəblilərin beynəlxalq I Ətraf 
Mühitin Mühafizəsi- İNEPO-EUROASİA 
Olimpiadası keçirildi. Olimpiadada lisey 
şagirdlərinin ekologiya sahəsindəki ixtiraları 
nümayiş etdirildi. Bir-birinə bənzəməyən bu 
ixtiralar mükafatlara layiq görüldü. 

1993-cü ildən şirkətin nəzdində fəaliyyət 
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YURDA GƏLƏN GÖRƏR Bilik ocağı

göstərən “Qafqaz” Universitetində dərslər 
yüksək səviyyədə keçirilir. Universitetdə 
tələbələrə iki və daha artıq dil öyrədilir.
Universiteti bitirdikdən sonra məzunlar 
işlə təmin olunurlar. Artıq onların 80 fa-
izi işlə təmin olunmuş, bir qismi isə ölkə 
daxilində və xaricində magistratura və 
doktorantura pillələrində təhsillərini da-
vam etdirir. “Qafqaz” Universitetində 
Azərbaycanda ilk dəfə kreditli sistem 
tətbiq olunmuşdur.

 Şirkətin fasiləsiz təhsil sistemi 
tərkibində “Yay məktəbi” fəaliyyət 
göstərir. Şagirdlər yayda xarici ölkələrə, 
əsasən, İngiltərə və ABŞ-a öyrəndikləri dili 

“Türkiyə və Azərbaycanın 
qlobal xarakter almaq-

da olan və buna görə də 
bilavasitə bölgəmizdə dost-

luq əlaqələrinin daha da yax-
şılaşdırılmasını tələb edən 
münasibətləri, bizimlə canı 

bir, qanı bir olan qardaş ölkə 
Azərbaycanda zati-aliniz kimi 

zəngin təcrübəyə, fərasətə, 
səriştəyə və səbrə malik 

bir prezidentin olması həm 
Azərbaycan üçün, həm də 

Türkiyə və digər qardaş ölkələr 
üçün ürəkaçan bir hadisə və 

gözəl fürsətdir”.

Azərbaycan Respublikası-
nın Prezidenti cənab Heydər 

Əliyevə Türkiyə Qəzetçilər və 
Yazıçılar Vəqfinin fəxri sədri 

Fətullah Gülenin məktubundan. 
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“Mən türk liseylərinin fəaliyyətlərini çox yüksək qiymətləndirirəm və bunları quran, işlədən in-
sanlara öz minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm.

Burada təhsil alan gənclərimiz beynəlxalq yarışlarda çox yüksək mükafatlar qazanırlar. Bu, 
bizi çox sevindirir və onu göstərir ki, həmin liseylər Azərbaycanın gələcəyi üçün gözəl kadrlar 
yetişdirirlər. Əlbəttə ki, bir Prezident kimi mən, bu liseylərin öz fəaliyyətlərini davam etdirmələrini 
və daha da genişləndirmələrini istərdim”.

                                                İlham Əliyev, 
          Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
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YURDA GƏLƏN GÖRƏR Bilik ocağı

təkmilləşdirmək məqsədilə göndərilir. 
Onlar 15-21 gün müddətində yerli 
müəllimlərdən dərs alırlar.

Mükəmməl təşkil olunmuş fənn 
laboratoriyaları, 24 saat fəaliyyət 
göstərən internet xidmətləri sagirdlərin 
beynəlxalq aləmə çıxışını təmin edir. 
Məhz buna görədir ki, liseylərdə təhsil 
alan şagirdlər 15 il ərzində dünyanın 33 
ölkəsində keçirilən müxtəlif beynəlxalq 
bilik yarışlarında 51 qızıl, 84 gümüş, 103 
bürünc olmaqla cəmi 238 medal qazan-
mışlar. “Çağ”ın məzunlarından 2007-ci 
ildə respublikanın ali məktəblərinə 1378, 
Avropa və Türkiyənin ali məktəblərinə 
266 nəfər, ABŞ-ın ali məktəblərinə 7 
nəfər, Rusiyanın ali məktəblərinə 9 
nəfər, digər ölkələrin ali məktəblərinə 
isə 3 nəfər qəbul olunmuşdur. Onlar-
dan 16 nəfəri Prezident təqaüdünə la-
yiq görülmüşdür.

“Təhsil ölkənin gələcəyinə qoyu-
lan sərmayədir”- deyən şirkətin idarə 
heyətinin sədri Ənvər Özərən 2002-ci 
ildə İndoneziyada keçirilən beynəlxalq 
fizika olimpiadasında şagirdlərimizin 
3 qızıl və 1 gümüş medal qazanaraq, 
69 ölkə arasında 3-cü yeri tutmasını 
Heydər Əliyevin “əfsanəvi qələbə” ad-
landırması kimi vurğulamışdır. 

2006-cı ildə Bakı Özəl Türk liseyi-
nin 20 məzunu Türkiyənin Orta Doğu 
Teknik Universitetinə daxil olmuşdur. 
Bu universitetin tarixində ilk böyük 
hadisə idi. Beynəlxalq olimpiadalarda 
üç il ardıcıl olaraq medallara-bir gümüş 
və iki qızıl, sonunda birincilərin birinci-
si adına layiq görülmüş liseyin məzunu 
Afan Vələdov bu universitetdə təhsil 
alır. Bütün xərcləri öhdəsinə götürən 
Britiş Petroleum şirkəti ona illik beş 
min ABŞ dolları məbləğində təqaüd 
verir. Liseyin məzunları arasında Afan 
kimi gənclər çoxdur. 

Səsi ABŞ-dan, İngiltərədən, Al-
maniyadan, Belçikadan, Danimarka-
dan, Fransadan, Misirdən, Türkiyədən, 
Yaponiyadan, bir sözlə, dünyanın 33 
ölkəsindən gələn “Çağ”ın yetişdirmələri 
ildən-ilə yeni-yeni zirvələr fəth 
edərək zəngin sərvətə və biliyə malik 
Azərbaycan kimi ölkənin Yer üzərində 
mövcud olmasını bir daha dünya-
ya sübut edir və edəcəkdir. Vaxtilə 
beynəlxalq olimpiadaları kənardan seyr 
edən Azərbaycana indi bütün dünyanın 
gözü baxır. 
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“Mən istərdim ki, Azərbaycanda bu təhsil müəssisələrinin sayı daha da çoxalsın”.

İlham Əliyev, 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
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Şərəfli ömÜr
Bəxtiyar Hüseynov,
bölgə müxbiri

Tanrının zərrəsi, yer üzünün 
əşrəfidi insan. Yaxşını 

pisdən ayıranın, haqqa, 
ədalətə arxa durmağı 

bacaranın el-obada hörməti, 
ad-sanı olur. Belə bir 

əvəzolunmaz sərvət hər 
kəsə qismət olmur. Heç 

mümkün də deyil. Bu şərəfi, 
bu ləyaqəti ancaq və ancaq 
Tanrı dərgahında yeri olan 

insan əldə edə bilər. Elə 
Cahangir müəllim kimi. 

Ona müəllimlər müəllimi desəm, yanılmaram. 
Öyünməyi, fəxr etməyi xoşlamayan el ağsaqqalı-
dır. Söz-sözə çatanda təkidlə bildirər ki, bu sifətlər 
yalnız və yalnız ulu Tanrıya məxsusdur. Ətrafında 
belələri olsa, nurani insan kimi məzəmmət 
etməyə çəkinməz. «Düzünü demək, doğru yol 
göstərmək bizə Həzrəti Peyğəmbərimizdən mi-
ras qalıb», - deyir. Bəli, naqis əməl, nöqsanlı bir iş 
vaxtında deyilməsə, sorğu-sual aparılmasa, sonra-
dan fəsadlarını aradan qaldırmaq çətin olur. Bilə-
bilə, görə - görə gəlirik. 

Kamillik dövrünün ən uca zirvəsindədir Ca-
hangir müəllim. Yetmiş illik bir insan ömrü ar-
tıq arxada qalıb. Yenə həmin vüqar, yenə həmin 
əzəmət, yenə həmin qartala bənzər  baxışlar. Hər 
insan övladına nəsib olan deyil sadaladıqlarım. 
Hələ üz-gözündəki nuraniliyi, təmiz və insani 
səmimiyyəti demirəm. Bu yaşda kimdə var belə 
qüdrət? Sizləri deyə bilmərəm, mən beləsinə na-
dir hallarda rast gəlirəm. 

Cahangir müəllim Lənkəranın Velədi kən-
dində dünyaya göz açıb. Uşaqlıq illərini üzüntülü 
yaşantıları, xəfif təbəssümlə yada salır. O, orta 
məktəbi əla qiymətlərlə bitirib Azərbaycan Dövlət 

Universitetinin fizika-riyaziyyat fakültəsinə qəbul 
olunub.

Diplom müdafiəsindən əla qiymətlə çıxan 
Cahangir İbrahimovu orada saxlamaq qərara alı-
nıb. Hamı onu təbrik edib. Elə beş il də bir insan 
ömrüdü. 

Lənkəranın Mamusta kənd orta məktəbində 
riyaziyyat müəllimi kimi əmək fəaliyyətinə baş-
layıb. Şərəfli müəllim ömrü ayaq tutub yerimək-
dəydi. Gənc mütəxəssis məhz özü kimi savadlı 
və həm də cürətli gənclər hazırlamaq həvəsi 
ilə fəaliyyətini davam etdirirdi. İki il keçməmiş 
işlədiyi Mamusta kəndində nüfuz sahibinə çev-
rildi. Çalışırdı ki, doğma kəndinə, ailəsinin yanına 
qayıdıb burada da müəllimlik fəaliyyətini davam 
etdirsin. Cəhdləri boşa çıxırdı. Səbəbi aydın idi. 
Mamusta kəndinin ictimaiyyəti rayon maarif 
şöbəsinə gedib onun işlədiyi kollektivdə qalma-
sını təkid edirdi. Bu minvalla düz on bir il arxa-
da qaldı. Sadə və təvazökar insan olan Cahangir 
İbrahimovun bəhrəli əməyi hər tədris ilində dərs 
dediyi şagirdlərin müxtəlif ali məktəblərə qəbul 
olunmasıyla ölçülürdü. Elə əsl zəhmət onu 
Sütəmurdov kəndinə əvvəl siravi müəllim, sonra 
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da direktor kimi gətirib çıxartdı. «Qabaqcıl maarif xadi-
mi» adına layiq görülən riyaziyyatçının Lənkəranın ziyalı 
elitasında da öz yeri vardı. O vaxtlar müəllimləri kom-
munist partiyası sıralarına istisna hallarda qəbul edirdilər. 
Sağıcının, malabaxanın, çayçı və tərəvəzçinin yoluna par-
tiyaya keçmək üçün yaşıl işıq salınardı. Cahangir müəllimi 
partiya sıralarına dəvət etdilər. Səbəbini belə izah etdi: 

- İnstitutu əla qiymətlərlə bitirməyimə baxmayaraq düz 
21 il siravi müəllim işlədim. Sütəmurdov kənd məktəbi 
çox kiçik və natamam ümumi təhsil verən bir məktəb 
idi. Belə bir şəraitdə və belə bir məktəbin rəhbərliyinə 
təyin olundum. Ümidim özüməydi. Qolumu çırmalayıb 
işə başladım. Məktəb ildən-ilə böyüməkdə, şagird kon-
tingenti isə artmaqdaydı. İctimaiyyətdə qazandığım nü-
fuz mənə imkan verirdi ki, məktəbdə tikinti və abadlıq 
işlərini həyata keçirim. Təklik çox pis əlamətdi. İşlədin, 
gərək dost qazanasan. Dost ağır günün pənahı, ümidi və 
sirdaşıdı. Həyatımda bunu dəfələrlə sınaqdan keçirmiş və 
bəhrəsini görmüşəm. Artıq məktəbdə 1200 nəfərə yaxın 
şagird təhsil alırdı. Bütün bunlar, ən başlıcası şəxsi davra-
nışım mənim kommunist olmağıma stimul yaratdı… 

Cahangir İsa oğlu İbrahimov kənd adamıdır. Elə 
bu gün də evi-eşiyi doğulduğu və boya – başa çatdı-
ğı kəndindədir. Gözəl ailə başçısıdır. Övladları özü 
kimi dövlətə və dövlətçiliyə mənən bağlı insanlar kimi 
mövqe qazanıblar. Ataların “ot kökü üstə bitər” kala-
mı ibrahimovlar ailəsinə daha çox yaraşır. Bünövrədən 
yaradılan möhkəm təməl nəsildən-nəsilə ötürülür. Ca-
hangir müəllim bu nəslin ən layiqli varisidir. Dövlətə 
bağlılıq onun sağlam əqidəsini daha da möhkəmləndirir. 
Uzun illərdir ki, Lənkəran Dövlət Humanitar Kollecinə 
rəhbərlik edir. Cəmi 30 müəllim və 235 tələbə ilə kolleci 
təhvil alan Cahangir İbrahimov bu gün adını çəkdiyimiz 
təhsil müəssisəsində güclü dönüş yaradıb. Bu ifadəni 
bəzək-düzəksiz işlədirik. Hazırda kollecdə 1400 tələbə 
təhsil alır. Onların təlim-tərbiyəsiylə yüksək hazırlıqlı 
120 müəllim məşğul olur. Kollecdə təhsil alan tələbələrin 
qış imtahan sessiyasındakı keyfiyyət göstəricisi 53 faiz, 
müvəffəqiyyət göstəricisi isə 99 faiz olmuşdur. Kadr 
hazırlığının yüksəldilməsində qarşıda qoyulan bütün 
vəzifələr uğurla həyata keçirilir. Rəhbərlik etdiyi təhsil 
müəssisəsi 1924-cü ildə yaradılmışdır. İndiyədək məktəb 
minlərlə müəllim və tərbiyəçi hazırlamışdır. Məktəb in-
formasiya və kommunikasiya ilə tam təmin olunmuşdur. 
Bu da təhsilin müasir tələblərə cavab verməsinə  zəmin 
yaratmışdır. 

Hazırda kollecdə prezident seçkilərinə ciddi hazırlıq 
işləri görülür. 18 yaşı tamam olan tələbələrin siyahıla-
rı dəqiqləşdirilir. 1400 nəfər tələbədən  696 nəfərin adı 
seçici siyahısına düşüb. Bu işə Cahangir müəllim xüsu-
si diqqət yetirir. Çünki uzun müddət ərzində Lənkəran 
şəhər seçki dairəsinə rəhbərlik edib. Məktəbdə təhsil alan 
bütün seçiciləri ulu öndərimiz Heydər Əliyevin ideyaları-
na qəlbən bağlıdırlar. Qarşıda gələn prezident seçkilərində 
İlham Əliyevə səs verəcəklərini artıq indidən bildiriblər.

Cahangir müəllim ömrünün uca zirvəsindədir. Uğur-
lardan söhbət düşəndə səmimi şəkildə bildirir ki, bü-
tün bunlar mənim millət və dövlət qarşısında şərəfli 
müəllimlik borcumdur. 
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YURDA GƏLƏN GÖRƏR Məskən 

Aşıqlar və bir də o şəkil barədə. Həsən 
müəllim həssas insan kimi mənim də köməyimə 
çatdı. O: «Vaxt var idi biz də dədə-baba yurdun-
dan bu tərəflərə həsrətlə baxar, doğmalarımızı 
arayardıq. Şükürlər olsun, sərhədlər açılıb, daha 
niskilimizə yer qalmayıb. İndi hər kəndə, evə 
baş çəkmək, qonaqpərvər insanlarla ünsiyyətdə 
olmaq imkanımız var» - dedi. Sonra harasa zəng 
etdi. Azərbaycandan gələn qonağın Təhnəli 
kəndindəki doğmalarına baş çəkmək istədiyini 
bildirdi. «Borcumuzdur, yolu təmizləyərik» 
dedilər. Ərkli zəng sahibinin buradakı nüfuz və 
hörmətinə ehtiramın nümunəsi sayıla bilərdi. 
Baş konsulun ayırdığı «Cip»lə yola çıxarkən 
də hiss etdim ki, ağ örpəyi qurşağa çatan yerdə 
belə yardımsız səfərlər müşkül məsələdir. 

Əlbəttə, 12 kilometrlik məsafə barədə adi 
vaxtlarda hislərə qapılaraq söhbət açmaq eyfori-
ya kimi görünərdi. Mən isə illər boyu xəyalımda 
yaşatdığım Təhnəlinin lövhələrini xəyalımda 
сanlandırırdım… Bu peyzaj nənələrimizin, ba-
balarımızın, Faxralıya xariсdən ilk cığır açan 
İlyas əmimin və digərilərinin söhbətlərindən 
qaynaqlanırdı. Hələ ilk yazımda ulularımızın 
Qarsla Borçalı arasındakı məsafəni su yoluna 
döndərdiklərindən, sərbəst gedib-gəldiklərin-
dən, o taylı - bu taylı qohumlaşdıqlarından, 
hansı səbəblərdən uzaq düşdüklərindən bəhs 

etmişdik. Nənəm də həmişə sovet hökumətini 
yamanlayırdı. Bəlaların kökü kollektivləşməyə 
rəvac veriləndə başlamışdı. Camaatın çoxu halal 
malının əllərindən alınması ilə razılaşmamışdı. 
Gizli köçlər də buradan başlamışdı. Bir qədər 
dəliqanlı olan İlyas əmimin qaçaqçılığı da uzun 
sürməmişdi. Arvad-uşağa əzab verilməsin deyə, 
1942-ci ildə üzə çıxmışdı. Birbaşa cərimə batal-
yonuna göndərilmişdi. Cəbhədə əsir düşərkən 
dadına türklər çatmışdı. Müharibədən sonra 
bir müddət İsveçrədə yaşamış, oradan Qarsda-
kı qohumlarının yanına dönmüşdü. Təhnəlidə 
cəmi üç-dörd il qalmışdı, amma möhkəm 
səmimiyyətin təməlini qoymuşdu. Qan 
düşmənçiliyini aradan qaldırmışdı. Ədavətin 
kökü hələ xeyli əvvəl Faxralıya gedib çıxırdı. 
Övladı qətlə yetirilən kəndxuda Təhməzqulu 
kişinin Qarsda böyük nüfuz sahibi olan digər 
oğlu İmanla söhbətləri bununla nəticəsiz qal-
mamışdı. Mehribançılıqdan təhnəlilər də fayda 
götürüblər. 

İlyas əmimin 25 ildən sonra Faxralıya ilk 
gəlişi də indiyədək söhbətlərin mövzusudur. 
Münhendən təşrif gətirmişdi. Onda Qızyetər 
nənəmlə yaylaqdaydıq. Xəbəri eşidən kimi məni 
də atın tərkinə alıb kəndə döndü. Gəlişimizi 
görən İlyas əmim dövrəsinə toplaşanlardan 
ayrılıb cəld bizə tərəf addımladı. Nənəmsə atın 

AYRILIĞIN
SONU VARMIŞ

Əflatun Amaşov

Dördüncü yazı
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cilovunu arxayın-arxayın bağladı, ona tərəf getdi. Qucaqla-
şanda İlyas əmimin hönkürtüsü eşidildi. Nənəm onu özünə 
daha bərk sıxaraq yavaşça pıçıldadı: «Bizə dost-düşmən baxır. 
Özünü ələ al. Kişi ağlamaz». Fəqət hamı dağılandan sonra 
nənəmin öz aləminə çəkilərək əmimi quсaqlayıb neсə hön-
kürtü vurması məni də kövrəltmişdi. 

Təhnəlinin adını ilk dəfə İlyas əmimdən eşitdim. Dağların-
dan, yaşıl çəmənlərindən, əkin-biçinindən, bar-bərəkətindən 
danışmışdı. Əl-ayaq yığılandan sonra geсələr bir yerə topla-
şıb Faxralıdan, olub-keçənlərdən söhbət açarlarmış. Və bu 
hislərlə yaşayaraq sovet hökumətinin tez çökəсəyinə, yenidən 
həmin yerlərə qayıdaсaqlarına ümidlərini izhar edərlərmiş. 
Məсlis sazsız-söhbətsiz də olmazmış...

Kəndə yaxınlaşırıq. Səhər süfrəmizi bəzəyən Qars balı, 
pendiri (bu nemətlər Türkiyə hüdudlarından kənarda da 
məşhurdur) nazik gödəkçənin əvəzinə istiliyi kompensasiya 
edirdi. Təhnəlidəyik. Bir azdan gördüklərimdən, söhbətlərdən 
tam aydın olacaq ki, bu heç də mənim xəyallarımda yaşatdı-
ğım lövhələr deyil. Qars kimi onun bu kiçik kəndi də gözdən 
uzaq, könüldən iraq olub. Evlərin əksəriyyəti çiy kərpicdəndir. 
Yanacaq yerinə təzək işlədilir. Vallah, belə mühitdə yaşamaq 
üçün adamda dağ dözümü olmalıdır. Çox təəssüf ki, sivi-
lizasiya digər yerlərlə yanaşı Təhnəlini də boşaltmaqdadır. 
Aсınaсaqlı da olsa, vaxtilə kəndin yarıdan çoxunu təşkil edən 
qohumlarımdan bir nəfərinə belə rast gəlmədim. İynəgölə, 
İzmirə, İstanbula, Ankaraya, Avropanın müxtəlif yerlərinə, 
hətta okeanın o tayına səpələniblər. Təhnəli sanki Faxralı-
nın bir parçasıdır. Hamı Borçalı ləhсəsində danışır. Deyirlər 
bunun səbəbkarı əsasən İmaməlı babamız olub. Otuzunсu 
illərdə kəndin ən hündür yerində saldığı evi indi də qalır. 
Oradan сığır aşağılara doğru enib, əvvəlсə oğulları İsmayı-
la, Yusifə, Məsimə ev tikib, sonra nəvələri İsrafil, Hüseyn, 
Bayram, Məmmədəlı özlərinə yurd salıblar. Kəndin muxtarı 
(kəndxuda) da uzun müddət özlərindən olub. 

Həmsöhbətim, həm də adaşım olan 78 yaşlı Əflatun 
əfəndi: «Hafizəli, zabitəli, mərd, sinədəftər kişilər idilər. 
Qorxu bilməzdilər. Koroğlu boylarını dinləməyi xüsusilə 
sevərdilər. Bilirsiz niyə? Axı Koroğlunun Qars səfəri də var. 
Onlar özlərini Qarsda əsir düşən, bütün əzab-əziyyətlərə sinə 
gərən Dəmirçioğlu və digər dəlilərlə müqayisə etməyi xoş-
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DÜNYANI GƏZƏN BİLƏR Qonşu

layırdılar. Həm də boyun axırı xoşbəxtliklə bitirdi. 
Dəmirçioğlu Qars paşasının qızını alırdı».

Babaların uyuduğu kənd qəbiristanlığına baş 
çəkdik. Burada yeganə mərmərdən götürülmüş 
qəbirdə İmaməli kişi uyuyur. Bu da kənd əhlinin 
onun ruhuna hörmətidir…

Kənd camaatı ilə söhbətlərimiz uzun çəkdi. 
Əlçatmaz yerdə yaşamalarına baxmayaraq onların 
da Türkiyədə, Azərbaycanda baş verən hadisələr 
barədə müəyyən məlumatları var. Qarabağ 
dərdimizə şərik çıxan bu insanlarda hər an yanı-
mızda olmaq istəyi açıq-aşkar duyulurdu. Vidala-
şanda da qarda batıb qalmış maşınımızın çıxması-
na kömək göstərdilər.

Xeyirxah missiyanı yerinə yetirməkdən 
məmnun qalan sürüсü radionu açır. Aşıq təranələri 
səslənir. «Heyf, vilayətdə bu sənət də ölüb 
getməkdədir» deyan sürüсünün sözlərindəki yanğı 
reallığa, olaylara əsaslanır. Vilayətdə saz-söz sənəti 
həmişə güсlü olub. Qars aşıqları bütün ölkədəki 
həmkarlarına meydan oxuyublar. Şeirlərində yal-
nız gözəlliyi, igidliyi, təbiəti, xeyirxah duyğuları 
vəsf etməklə qalmayıblar. Sazlı-sözlü təpkilərində 
qondarma erməni soyqırımına züy tutan Fran-
sa dövlət xadimlərini də həqiqətə, tarixi reallıq-
lara üz tutmağı tələb ediblər. Antaliyanın Kəpəz 
bələdiyyəsinin düzənlədiyi festivala qatılan qarslı 
xalq ozanlarından Səlahəddin Kazanoğlu, Şeref 
Taşlıova, Nuri Çırağı və Kul Narininin bu mövzu-
dakı şeirləri sürəkli alqışlar doğurub. Belə deyirlər 
ki, ustadnamələri dillər əzbəri olan Aşıq Şenniklə 
hər türk ozanı üzbəüz gəlməyə cəsarət etməzmiş. 
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İstedadı, ustalığı ilə könüllər fəth edənləri sa-
dalamaqla qurtarmaz. Təsəvvür edin ki, bir çox 
vilayətlərdən fərqli olaraq Qarsda Aşıqlar Mərkəzi 
var. 34 il əvvəl mərhum xalq özanı Murad Ço-
banoğlu tərəfindən yaradılıb. Onun adını daşıyır. 
Yusif Paşa məhəlləsində yerləşən mərkəz uzun 
illər qarslıların sevimli guşəsi olub. İndi bağlan-
maq ərəfəsindədir. Mərkəzin və Aşıqlar Birliyinin 
rəhbəri Güvən Bəkirxan bunun səbəbini vilayətin 
ağır iqtisadi vəziyyəti, xüsusilə də azərbaycanlıların 
Qarsı kütləvi surətdə tərk etmələri ilə əlaqələndirir: 
«Zənn etməyin ki, burada aşıqların özlərinin, yaxud 
müasir inkişaf meyillərinin təsiri var. Zeki Müren 
kimi görkəmli sənətçi əgər «Türkiyədə əli öpüləcək 
sənətçilər aşıqlardır» deyirsə, başqa səbəblərə baş 
vurmaq lazımdır».

Yolboyu yenə gözlərim önündə kabinetimdə 
hər gün salamlaşdığım Çanaqqala zəfərinin simvo-
lu olan məlum fotoşəkil canlanır. İşə bax, bu tarixi 
nümunəyə də şəkkaklıqla yanaşanlar var. 1915-ci 
il martın 18-də ingilislərin və fransızların qoşun-
ları üzərində qələbə çalanların müəyyən qisminin 
bu geyimdə olmalarına inanmaq istəmirlər. Üst-
başlarından cin hürkür, amma niyə unudurlar ki, 
cəsurluq, yenilməzlik və vətən sevgisi geyimə bax-
maz…

Təyyarəmiz Bakıya tərəf səmt alır. İna-
nıram ki, bu yerlərə daha tez-tez səfərlərim 
olacaq. Onların birində isə Bakı-Tiflis-Qars 
qatarının sərnişini kimi…
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İnsan hər cür ecazkarlıq yaratma-
ğa qadirdir. Tanrının yaratdığı dünya-
mızı fəth etməkdən tutmuş hüsnünü 
dəyişməyədək. Sadəcə bu işlər öz sa-
hibini arayır. Beş, on, bəzən əlli-yüz ilə 
sahibi gəlib çıxır. Yəqin ki, masallılar da 
Qəzənfər müəllimin simasında axtardıq-
ları belə şəxsi tapıblar söyləsəm, yanıl-
maram. Qəzənfər Ağayevlə Yardımlı Ra-
yon icra hakimiyyətinin başçısı olarkən 
tanışlığımız başlanıb. Sadə təbiətli, qəlbi 
kövrək, lakin sözü üstündə duran, ide-
yasını həyata keçirən şəxsdir. Qəzənfər 
müəllimin əməli fəaliyyəti, ən əsası in-
sanlarda ünsiyyəti hörmətli prezidenti-
mizin gözündə gündən-günə ucaltma-
ğa başlayıb. Qısa vaxt ərzində ona çox 
böyük etimad göstərilərək Masallı rayon 
icra hakimiyyəti başçısı vəzifəsinə təyin 
olunmasına şərait yaradıb. Q.Ağayev 
gələn kimi qolunu çırmayıb işə başladı. 
Görünüşü ilə heç də diqqəti cəlb etməyən 
Masallını yeni, müasir tipli, həm də Av-
ropa standartlarına uyğunlaşan gözəl 
bir şəhərə çevirməyi qarşısına məqsəd 
qoydu. Elə bu məqsəd gənc, enerji-
li rayon başçısının yolunu Avropanın 
mərkəzində yerləşən Belçika dövlətinə 
saldı. Bu xəbərdən düzünü deyim ki, çox 
sevindim. Avropa dövlətlərində olmuşam. 
Bir universitet tələbəsi təəssüratı ilə bu 
əsrarəngiz məkanı gəzmişəm, yadda-
şımda silinməz izlər qalıb. Həm də se-
vindim ki, qayıtdıqdan sonra çay süfrəsi 
arxasında oturub yaxşıca söhbət edərik. 
Jurnalist üçün bu gözəl fürsətdən yaxşı 
nə ola bilər ki…

Çiskinli, bir qədər də dumanlı şıl-
taq aprelin son günlərində əlimə fürsət 
düşdü. İndi Masallının mərkəzi sayılan 
Heydər Əliyev küçəsi ilə yavaş-yavaş 
Qəzənfər Ağayevin yanına gedirəm. 
Əvvəlcədən bilirdim ki, rayonun icra baş-
çısı bir qrup nümayəndə ilə Belçikaya 
müasir şəhərsalmanın bizə tanış olma-
yan vacib məsələlərini yerində görməyə, 
sonra gündəlik fəaliyyətində istifadə 
etməyə getmişdi. 

Görüşdük, oturub yaxşıca söhbət et-
dik. Fürsətdən istifadə edib Belçikanın 
çox qədim tarixə malik olduğunu onun 
nəzərinə çatdırdım.

- Çox yerində deyirsən, - Qəzənfər müəllim 

Bəxtiyar Hüseynov,
bölgə müxbiri
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kiçik mesajıma bənd imiş kimi söhbətə başladı: 
-Təəssüratlarım olduqca çoxdur. Bizə məlum olmayan 
bir məkana düşmüşdük. Ölkənin yollarından tutmuş 
otelə qədər hər yerində səliqə-sahman, abadlıq, ra-
hatlıq diqqəti cəlb edir. Əminəm ki, bizdə də belə bir 
şərait, belə bir dəqiqlik yaranmaqdadır.

Sonra Qəzənfər müəllim bir qədər söhbətinə 
fasilə verdi. Dedim ki, artıq Bakı Avropanın mərkəzi 
şəhərləriylə rəqabətə girmək əzmindədir. – Lap yerində 
deyirsən, Qəzənfər müəllim əlavə etdi: - Mənə qalsa 
Bakını dünyanın heç bir şəhəriylə dəyişmərəm.

Belçika krallıq ölkəsidir. Qərbi Avropada Mo-
narxiya üsul idarəsi şəklində fəaliyyət göstərir. Dörd 
tərəfdən Niderland, Almaniya, Lüksenburq və Fran-
sa ilə həmsərhəddir. İnzibati ərazisi 30,5 min kvadrat 
kilometr, əhalisi 11 milyona yaxındır. Elə birinci gün 
Belçikanın inzibati idarə-üsulu, iqlimi, təbii şəraiti və 
coğrafiyası ilə tanış olmaqdan ötrü lazımi ədəbiyyat 
əldə etdim. Boş vaxtlarımda həmin əbədiyyatları oxu-
yur və bu özünəməxsus ölkəylə lap yaxından tanış  ol-
mağa çalışırdım.

Belçikanın inzibati ərazisi 10 əyalətə bölünür. 
Əhalisinin 56 faizini flamandlar, 40 faizə qədərini val-
londlar təşkil edir. Ən maraqlı və diqqəti cəlb edən 
odur ki, bu qədim Avropa dövlətinin 15-18 faizini 
müsəlmanlar təşkil edir. Dövlət dili əsasən fransız və 
flamand dilləridir. Ümumi əhalinin 60 faizə qədəri 
şəhərlərdə yaşayır. Paytaxtı Brüssel olmaqla Brüq-
qe, Gent, Namür, Luven və digər şəhərlər də əyalət 
mərkəzləri sayılırlar.

Belçikanın səthi əsasən düzənlikdir. Məşhur Ar-
den yüksəkliyi bu qədim diyarın gözəlliyini qat-qat 
artırır. Palıd, ağcaqayın, fısdıq meşələrini görəndə 
özümü doğma Azərbaycanda hiss etməyə bilməzdim. 
Məni azərbaycanlı kimi ən çox təəccübləndirən Brüs-
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sel şəhərinin tən ortasında Dünya Göm-
rük Komitəsinin qarşısında Dədə Qorqud 
abidəsiydi. Bu abidəni görəndə və onun 
önündə dayananda özümü dünyanın ən 
xoşbəxt adamı kimi hiss edirdim. Bir 
daha əmin oldum ki, qədim tarixə malik 
olan Azərbaycan öz haqqını gec-tez ala-
caq, bizə kəm baxanlar da haqq işimizi 
dəstəkləyəcəklər. Bizə məlumat verdilər ki, 
bu tarixi abidənin açılışında hörmətli Pre-
zidentimiz İlham Əliyev cənabları şəxsən 
iştirak edib. Onun tarixi və yerində dediyi 
fikirlər belçikalıları hələ o vaxt valeh edib. 
Onlar Prezidentimizin tarixi fikirlərindən 
sitat gətirməyi də unutmadılar. Lap yaxın 
vaxtlarda Azərbaycanın tarixi abidələri 
təkcə Belçikanın deyil, Avropanın bü-
tün paytaxt şəhərlərini bəzəyəcəkdir! 
Bu fikirlər də möhtərəm Prezidentimiz 
tərəfindən deyilmişdir.

Jurnalist kimi Belçikada ədəbiyyat və 
incəsənətin, tarixşünaslığın, digər elm 
sahələrinin yüksək səviyyədə inkişafına 
bələdəm. Qəzənfər müəllim elmi axtarış-
da olan təcrübəli bir alim kimi bu mühüm 
məsələlərdən danışırdı. 

Bəli, bizim təkcə Avropaya deyil, bü-
tün dünyaya səfərimiz olmalıdı. Nahaq 
deməyiblər ki, dünya gör-götür dünyası-
dı. Həm öyrənməli, həm də yaxşı nəyimiz 
varsa öyrətməliyik. Bu, mənim fikrim de-
yil. Bu, möhtərəm Prezidentimiz İlham 
Əliyev cənablarının ideyasıdır. O, xarici 
ölkələrə səfərlər zamanı məharətlə danış-
dığı ingilis dilində (bu dil hələ ki, dünya di-
lidir) adamları ölkəmizə dəvət edir. Dönə-
dönə və təkidlə onlara bildirir ki, gəlin 
mövcud həqiqətləri yerində görün, sonra 
da bizim haqqımızda reallığa söykənən 
mülahizələrinizi yürüdün.

Biz də Belçikada olarkən gündəlik 
proqramımızı məhz bu səpkidə qurmuş-
duq. Görüşdüyümüz və tanış olduğu-
muz dövlət qurumlarının rəhbərləri ilə 
söhbətlərdən heç də çəkinmirdik.

Ən maraqlısı Dünya Gömrük 
Komitəsinin rəhbərliyi ilə görüşümüz oldu. 
Açıq deməliyəm ki, gözlədiyimizdən də ar-
tıq bizi çox yüksək səviyyədə qəbul etdilər. 
Komitənin rəhbərliyi Azərbaycandan 
gəldiyimizi bilib pişvazımıza çıxdı. Misee 
Danlın görkəmi əsl avropalını xatırladır. 
Səmimi, həm də nurani ziyalıdı. Bizimlə 
mehriban söhbətini heç vaxt unutmaram. 
Söhbətinin bir yerində ulu  öndərimiz 
Heydər Əliyevlə görüşünü önə çəkdi. 
Göstərdi ki, xalqınız çox müdrikdir. Yaxşı 
ediblər ki, belə nəhəng şəxsiyyətin gördü-
yü və görəcəyi işlərini varisi İlham Əliyev 
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cənablarına etibar ediblər. Bəli, bu gün 
Azərbaycan  tanınır, dünya tərəfindən  çox 
yüksək səviyyədə qəbul edilir. Bütün bunlar 
başa düşüləndir. Prezidentinizin mövqe-
yini mən də Dünya Gömrük Komitəsinin 
rəhbəri kimi dəstəkləyir və ona arxa dururam. 
Sonra qeyd etdi ki, mütləq Qocaman Qaf-
qazın nadir incisi sayılan cənub əyalətinizə 
gələcəyəm. Mütləq gələcəyəm.

Söhbətimizin əvvəlində Tanrının ya-
ratdığı insandan elə belə söhbət açmadım. 
Məqsədim vardı. Qəzənfər müəllim Av-
ropanın mərkəzindəki  diyara bir həftəlik 
səfəri zamanı görüb-götürdüklərini gələcək 
fəaliyyətində gündəlik işinə tətbiq etməyi 
planlaşdırıb. Q.Ağayev deyir: 

- Belçika krallıq ölkəsi olsa da dünyəvi 
dövlətdir. Xüsusilə bu ölkədə elmi tərəqqinin 
böyük tarixi var. Təkcə onu demək kifayətdir 
ki, Belçikada Mərkəzi Elmi İdarə 1722-
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ci ildə yaradılıb ki, bunun da 10 bölməsi bu gün də 
fəaliyyət göstərir. Belçika Kral Akademiyası təkcə Av-
ropanın deyil, bütün dünyanın beyin mərkəzlərindəndir. 
Akademiyada bütün sahələrlə yanaşı şəhərsalma, habelə 
yaşıllaşdırma texnologiyasına ciddi diqqət və qayğı 
göstərilir. Gündəlik fəaliyyətimizdə onlardan çox şey 
öyrənib həyata keçirməliyik. Artıq İcra başçısı kimi 
mən belə fəaliyyətə başlamışam. Masallıda gördüyümüz 
işlər bunun əyani təzahürüdür. Ən əsası odur ki, Ma-
sallı əhalisi həyata keçirdiyimiz və həyata keçirəcəyimiz 
işləri bəyənir və dəstəkləyir. Elə bu amil bizi daha yaxşı 
işləməyə səfərbər edir.

Bu yaxınlarda Masallıda istifadəyə verdiyimiz 
Olimpiya İdman Kompleksi gördüyümüz işlərin bir 
hissəsidir. Kompleksin açılışında  Prezident İlham 
Əliyev cənablarının, Avropa Olimpiya Komitəsinin Pre-
zidenti Patrik Hikeyin iştirakı bizə yeni nəfəs verib. Ma-
sallı gəncləri uzun illər idi ki, belə hədiyyəni gözləyirdilər. 
Belçikada olduğum vaxt görüşdüyüm yüksək vəzifəli 
adamlarla söhbət zamanı bir daha bildirdim ki, bu 
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gün Azərbaycan nəhəng tikinti meydanını xatır-
ladır. İdman Kompleksinin rəngli fotoşəkillərini 
hədiyyə etdiyim şəxslərin minnətdarlığını onların 
simasından duyurdum.

Bizdə olduğu kimi Belçika Krallığı da qapısı-
nı dünyaya açıb. Mətbuata, televiziyaya və radio 
verlişlərinə senzura yoxdur. Açıq deməliyəm ki, 
sərbəstlik həddini aşmamalıdır. Diqqət edin, ya-
ranma tarixi iki min – üç min ili aşan Belçikada  
hələ əlli il bundan əvvəl 25-30 qəzet çıxırdı. Bu 
gün də radionun, televiziyanın, qəzetin sayı bi-
zim ölkədən qat-qat azdır. Brüsseldə olduğum 
günlərdə fransızca nəşr edilən «Drapo Rüj», «Lan-
tern» və «Suar» qəzetlərinin bir neçə sayı ilə ta-
nış oldum. Real faktlara söykənən yazılar məndə  
qəribə hislər yaradırdı. Kaş bəzi qəzet redaktor-
larımız da öz orqanlarında həqiqəti deməyi, yaxşı 
əməllərdən yazmağı, haqqa, ədalətə söykənməyi 
özlərinə rəva biləydilər. Axı, jurnalist yaşadığı 
cəmiyyətin güzgüsüdür. Güzgüyə ləkə düşsə onu 
silib yox etmək çox çətindi. Mən dövlət adamıyam. 
Avropanın mərkəzi paytaxtlarından hesab olunan 
Brüssel şəhərində ulu əcdadımızın nəfəsi duyulan 
Dədə Qorquda heykəlin qoyulması mənə sanki 
qol-qanad verdi. Uşaq sadəlövhlüyü ilə gözlərim 
yaşardı... Qəzetçilərimiz yaxşı olardı Brüsseldə 
Dədə Qorquda qoyulmuş abidədən, elə həmin 
şəhərdə Azərbaycan xalçalarıyla yüksək səviyyədə 
bəzədilmiş muzeylərdən yazaydı. 

Qəzənfər müəllim çox aramla, təmkinlə da-
nışdıqca düşünür və yenə düşünürdü ki, nə qədər 
həssas yanaşmalı mövzular var. Elə qulağımızın 
dibində erməniləri götürək. Onların qurduğu 
dövlət kimin torpağıdır? Paytaxt etdikləri Yerevan 
kimin şəhəridir? Şəhər Yerevan deyil, İrəvandı. Şah 
İsmayıl Xətai Vahid Azərbaycan Dövlətini yara-
danda Rəvanqulu xanın başçılığı ilə həmin əraziyə 
çoxlu sayda qoşun göndərmişdi. Həmin qoşunun 
iştirakı ilə Rəvanqulu yaşayış məntəqəsi tikilib 
istifadəyə verilmişdi. Sonrakı tarixi məxəzlərdə 
göstərilir ki, illər, on illər, yüz illər ömrünü başa 
vurduqca Rəvanqulu qəsəbəsi İrəvan kimi ad-
landırılıb və son nəticədə İrəvan xanlığına çevri-
lib. Ulu əcdadlarımızın dediklərinə inansaq onda 
yəgin edərik ki, torpaqdan pay olmaz. Baxın və 
diqqət edin, alçaq və murdar düşmən hər addımı-
mızı izləyir. Törətdikləri cinayətləri bizim adımıza 
yazırlar. Belə çıxır, biz də əlimizdə tutduğumuz 
jurnalist qələmiylə onlara yardım etməyə çalışırıq.

Nəyin xətrinə? Mən bunu deyə bilmərəm. Axı, 
mən də jurnalistəm. Avropa ölkələrinin birinə 
səfər edən məmurun qısa vaxt kəsiyində gördü-
yü işlərdən yazmağı qarşıma məqsəd qoymu-
şam. Buna nə dərəcədə nail olmağımı oxucular 
qiymətləndirə bilərlər.

Eşitdik ki, Nəsirəddin Xoca da ulu əcdadından geri qalmayıb, eşşəyini 
tərsinə minərək Belçikaya gəlib, orada özünə daimi yer tapıb.

71www.caucasustour.az



- Sirr deyilsə, bu gözəl qız kimdir?

-Adım Mamiko Kuritadır. Xirosima-
da anadan olmuşam. 21 yaşım var. Orta 
təhsilliyəm. Ailədə 4 nəfərik. Qardaşım 
məndən bir yaş böyükdür. Atam Tokioda, 
anam Xirosimada yaşayır. Valideyinlərimin 
hər ikisi işləyir.

-Doğulduğunuz şəhər - Xirosima 
XX əsrin ən böyük faciəsini yaşayıb. 
Orada indi həyat necədir?

-İkinci dünya müharibəsinin sonun-
da - 1945-ci ildə ABŞ Xirosimaya və 
Naqasakiyə atom bombasını atdı və yüz 
minlərlə insanın məhvinə səbəb oldu. 

Aprelin 14-də Şəkidə Karvansarayda qalarkən müsahibə apardığı-
mız bu qızla tanışlıq səfərin qəfil, amma xüsusilə xoş təsir bağışlayan 
sürprizlərindən idi. Əvvəl elə güman etdik ki, çiyninə atdığı çantada digər 
Hind-Çin ölkələrindən olanlar kimi satlıq mallar var. Qonaq qalmaq üçün 
sənədini göstərəndə gördük ki, yapondur. Daxilimizdən bir üzrxahlıq keçdi. 
Özünə hislərimizi bildirmədik. Axı hələ indiyədək nə Bakıda, nə də bölgələrdə 
yaponun kiçik alverlə məşğul olduğunu görməmişik. Böyüklərinin isə ofisləri, 
xidməti maşınları, çanta daşıyanları var. Sualları köməkləşib tərtib etdik. Mən 
isə həyatımda ilk dəfə jurnalist kimi müsahibə aldım, özü də ingilis dilində. 

YAPON QIZI QAfQAZDA 
TəKBAŞINA Nə ArAYIr?

Şəki karvansarayında eksklüziv müsahibə

Xəyyam Əliyev Mamiko Kurita
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Uzun illər keçməsinə baxmayaraq bundan 
Xirosimada hələ də əziyyət çəkən insanlar var. 
O illərdə doğulanların və onların övladlarının 
həyatında elə silinməz izlər buraxıb ki, bu gün 
də ağrısını, acısını çəkirlər. Əhalinin əksəriyyəti 
şikəst qalıb. Şəhərdə sağalmaz xəstəliklər yayı-
lıb. Kədərli olsa da, bunlar həqiqət və tarixin 
acı dərsləridir. O dəhşətlər heç vaxt yaponi-
yalıların yaddaşından silinməyəcək. Hazırda 
xarabalığa çevrilmiş şəhərimiz yenidən qu-
rulub, təzə binalar ucaldılıb, böyük parklar, 
muzeylər, əyləncə mərkəzləri salınıb.

-Azərbaycana gəldiniz, Vətənimizdə 
görməli yerlər çoxdur. Siz isə yurdumu-
zun ucqar diyarını - Şəkini seçmisiniz?

-Yaponiyalıların ən çox səyahət etdikləri 
yerlər Amerika və Avropa ölkələridir. Çün-
ki o ölkələr barədə bizdə istənilən qədər 
kitablar, bukletlər, afişalar çap olunub, in-
sanlarımız  maraqlı məlumatlar əldə etmək 
imkanına malikdirlər. Turizm şirkətləri əhaliyə 
Avropa dövlətlərinin görməli, gəzməli yerləri, 
muzeyləri, tarixi abidələri, əyləncə mərkəzləri, 
dəniz çimərlikləri barədə qısa filmlər, DVD-
lər paylayır. Belə mənzərə filmlərini bütün 
gün ərzində böyük şəhərlərin mərkəzindəki 
binaların üstündə yerləşən iri ekranlı monitor-
larda da göstərirlər. Amma Azərbaycan haq-
qında yaponların  məlumatı səthidir, ölkənizi 
tanıtmaq üçün sizin turizmlə məşğul olan iş 
adamları çox iş görməlidirlər. Azərbaycan 
adlı ölkənin adına xəritədə rastlaşdım, sonra 
təsadüfən bir TV proqramında ölkənizdən 
bəzi görüntüləri nümayiş etdirdilər. Məndə 
Qafqaza, Qafqaz ölkələrini görmək arzusu 
oyandı. Sıra dağlar diyarında çoxlu xalqla-
rın yaşadığını eşitdim. Dağlıq əraziləri çox 
sevirəm. Düşündüm ki, əgər dağlar varsa, 
deməli, orada qeyri-adi mənzərələr də olmalı-
dır (gülür). Əvvəl Gürcüstana gəldim. Oradan 
Azərbaycana - Zaqatala və Şəkiyə üz tutdum. 
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Şəkidə də çoxlu dağlar var. Bu möhtəşəm dağları televizi-
ya ekranında seyr etmək hara, dar cığırlarında, meşələrində 
gəzib dolaşmaq hara... 

- Tənha, özü də yaraşıqlı, gözəgəlimli, yalnız ya-
pon və ingilis dillərini bilən gənc qız sizcə risk et-
mirmi?

- Bəli, bu mənimçün çox riskli bir addım idi, dilini 
bilmədiyim ölkəyə qonaq gəlmək.Yaponiyada  uşaqlıqda 
çox yerlərə tək getmişəm. Heç bir həyəcan keçirməmişəm. 
Çünki öz dilimizdə danışan insanlarla qarşılaşırdım, amma   
çalışırdım çətinliklərdən özüm çıxam.

Hələ də xatırlayıram: Yaponiyada Qafqaz ölkələrinə 
gəlmək istəyimi bildirəndə dostlarım, rəfiqələrim heyrətə 
gəlmişdilər. Mənə heyranlıqla baxırdılar. Axı tanımadığım, 
dilini, mədəniyyətini bilmədiyim ölkəyə getmək istəyirdim. 

“Orada necə qalacaqsan”- deyə soruşurdular. Yaxın dost-
larım xasiyyətimə bələd olduqlarından “Mamiko yenə 
macəra axtarır”- deyə məni qıcıqlandırmağa çalışırdılar.

- Gördüklərinizdən daha yadda qalanları hansılar-
dır?

- Azərbaycana iki gündür gəlmişəm. Dünən Zaqatala-
da idim, indi Şəkidəyəm. Ən çox yadda qalan və maraqlısı  
burdakı insanlardır. Onlar məni  mehribanlıqla qarşıladı-
lar. Sanki əvvəllər də qonaqları olmuşam. Azərbaycandan 
əvvəl Gürcüstanda  oldum. Oradakı insanların həyat 
tərzləri çox maraqlı gəldi. Hamı demək olar, rusca danı-
şa bilir. Özümə yapon və rus dillərində lüğət aldım. Sizi 
inandırım çox da lazım olmadı. Azərbaycanda işarələr və 
əl hərəkətləri  ilə məni anlayan insanlar oldu. Gedəcəyim 
yerlərə  kömək göstərdilər. Sizin xalqınız çox mehriban-
dır. Qonaqlara  ciddi  dəyər verirlər. İngilis dilini bilən 
gənc qız  və oğlanlar mənə yaxınlaşıb salamlaşır, bələdçi 
kimi köməklərini təklif edirdilər. Şəkidə gəzmək istədim 
və şəhərə çıxdım. İlk addımlarımda hər kəs mənə baxırdı. 
Fikirləşirdim ki,  yəqin nəyisə  düzgün etməmişəm. Yaxın-
laşıb bir şey soruşanda  kömək etmək üçün sanki bir-biri 
ilə yarışırdılar. Şəkinin ən şöhrətli yerli yeməyini soruşdum, 
bir yeməkxanaya gətirdilər. Şəkiyə xas olan yemək budur 
deyib , PİTİ gətirdilər. Çox qəribə idi. Necə yeyəcəyimi 
də bilmirdim. Xidmətçi başa saldı. Yeməyin dadına söz 
ola bilməzdi, amma bir az çox idi. Yaponiyada bu yemək 
ən azı 3-4 nəfərin payıdır. Çox dadlı olduğu üçün  demək 
olar hamısını yedim.   

- Azərbaycanda neçə gün qalacaqsınız və haralar-
da olmaq istərdiniz?

- Daha 4-5 gün qalacam. Uzun muddət qalmaq istərdim. 
Vizam 1 həftəlikdir, ona görə geri qayıtmalıyam. Şəki 
çox gözəldir. İnanıram ki,  belə yerlər ölkənizdə çoxdur. 
Qəribə, heyrətamiz mənzərələri, parkları var. Bura cənnət 
kimi bir yerdir. Sonra paytaxtınız Bakı şəhərində olmağı 
planlaşdırıram. Oranı da çox tərifləyirlər. Göstərdiyniz 
şəkillərdən də bunu  hiss edirəm. Yenə demək istəyirəm 
ki,  şəkil hara, canlı görüntü hara. Bakıda qalıb sonra Ya-
poniyaya qayıdacağam. 
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DÜNYANI GƏZƏN BİLƏR Uzaq Şərq

-  İndi isə qayıdaq xalqlarımıza. Sizcə 
hansı oxşar və fərqli cəhətlər var?

-  Cəmi 2 gündür buradayam. İnsanlar ara-
sında  çox az olmuşam.Yaponiyada demək olar 
hər şəhərdə müxtəlif xalqlar məskunlaşıb. 

Əksəriyyəti adalarda yerləşən şəhərlərdədir. 
Oradakı insanların danışıq tərzi, davranışları, 
mədəniyyətləri bir-birindən çox fərqlənir. Elə   
yerləri var ki, tamamilə başqalarından fərqlənir, 
spesifik adət-ənənələri var. Azərbaycanda isə 
müxtəlif  xalqlar yaşasa da, sanki hamı bir-birilə 
qohumdur. Çox mehribandırlar. 

- Təsadüf, yoxsa zərurət bizi Şəkinin  
qədim Karvansarayında qarşılaşdırdı? Ya-
poniyada buna oxşar abidələrdən və bir 
qədər də ölkənizin  turizmindən danışsa-
nız pis olmazdı.

- Yaponiyanın yaşayış məskənləri olduqca 
müxtəlifdir. Turistlərin əksəriyyəti paytax-
ta  üstünlük verir. Tokio müasir şəhərdir. İn-
san rahatlığı üçün orada hər şey var. Kömək 
məqsədilə robotlar düzəldiblər. Qonaqlarda 
xüsusi maraq doğurur. Şəhərin bəzi yerlərində  
avadanlıqlarla təchiz olunmuş süni mənzərələr 
yaradılıb. Yapon şəhərlərinin çoxunda  elekt-
ron  qurğular inşa olunub. Bunlar azyaşlı, gənc 
turistlərin daha çox diqqətini çəkir. Yaşlı insan-
lar isə canlı təbiəti, qədim abidələri görməyə 
üstünlük verirlər. Yaşı minillərlə ölçülən qədim 
abidələrimiz var. Bu nümunələrə Tokioda 
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Müsahibəni bitirdik, 
sonra qonaqla Şəkidəki 
Beynəlxalq Turizm və 

mədəniyyət sərgisinə qa-
tıldıq. Bu dəfə biz deyil, 

şəkillər danışacaq.

da, digər yerlərdə də rastlaşmaq mümkündür. Turistlər 
paytaxtla yanaşı Kiyoto, Nara, Okinava adalarındakı 
şəhərləri də həvəslə gəzirlər. 

- İstək və arzularınız.  

-  Yaponiyada gəzdiyim yerlər haqqında demək olar 
heç nə bilmirdim. “QAFQAZ” jurnalı da köməyimə çat-
dı. Azərbaycana ilk dəfə gələn  hər bir turistə bu dərgi 
ilə  tanışlığı məsləhət görərdim. İstərdim yenidən bu-
ralara qayıdam. Hər halda onu deyə bilərəm ki, dünən 
mənə təəccüblə baxan dostlarım da yəqin ki, yeni qo-
naqlarınız sırasında olacaq. Hələlik sizlərə səmimi yapon 
minnətdarlığımı yetirirəm.  

Xeyli şəkil çəkmişəm, qayıdanda hamıya göstərəcə-
yəm. Əminəm ki, bunlar danışacaqlarıma əyani bələdçilik 
edəcəklər.

Söhbətləşdi: Xəyyam
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On səkkiz il əvvəlin söhbətidir. Yanvarda 
yandırılan sərhəd dirəkləri həsrətlilərə qovuşmaq 
cəsarəti bəxş etmişdi. Sovet Ordusunun 20 Yanvar 
qəddarlığı da soydaşların axınının qarşısını almaq 
gücündə deyildi. Tikanlı məftillərin üzərindən ad-
layaraq Ərdəbil yaxınlığındakı ata-baba kəndinə baş 
çəkdim. Vüsala qovuşduran görüşlərin təfsilatında 
göz yaşları və səmimi hislərə köklənən həzinlik 
dayanırdı. Novruz ərəfəsində mənə Tehranın ya-
xınlığındakı Kərəc şəhərindən məktub və qol saatı 
gətirdilər. Familiyalarımız eyni idi. Həsən adlı 19 
yaşlı gənc “əmi” deyə müraciət edirdi. Qohum ol-

masaq da bütün güneyliləri doğmalarım sandığım-
dan könlünü sındırmamaq üçün “qardaşoğlum” 
kimi yazışdım. Əslən Həmədan şəhərindən oldu-
ğunu deyirdi. Bax, o gənc Həmədanı sözün əsl 
mənasında, məntiqi surətdə sevdirdi, xəyallarımın 
indinin özündə də əsrarəngiz diyarına çevirdi.

1998-ci ildə Kərəc teatrında istedadlı rejissor 
Lütfəli Fəllah “Koroğlu” əsərini səhnələşdirərkən 
məni də dost məsləhətinə dəvət etdi. Burada 
haşiyə çıxım ki, bu şəhər də əhalisinin tərkibinə 
görə Qəzvinə bənzəyir. Dörd milyonluq cama-
atın yarısı azərbaycanlı, digər hissəsi farslardır. 

HƏMƏDAN
XƏYALLARIMIN GÖRÜNTÜSÜ

MÜƏLLİFDƏN

“Qafqaz”ımızın dost-tanış həssaslığına xüsusi ehtiyac duyduğu bu günlərdə “Körpü”müzün oxuculara bir 
səyahət borclu qalması ehtimalı yaranmışdı. Orijinal faktlar, görüntülər, şirin və rəvan dilli yazılarla minlərin 
marağını çəkən Bəhruz qardaşımızın son vaxtlar başdan aşan qayğıları müqabilində fasiləyə yol verməmək 
naminə nə isə fikirləşmək lazım gəlirdi. Ona görə yox ki, dərgiyə istiqamətlənəcək qınaqlarda, suallarda 
redaksiya heyətinin üzvü kimi özümün də payımı götürəcəkdim. Bilirdim ki, cəmi bir say sonra oxucu yenidən 
tanış imza sahibinin peşəkar qələmindən çıxan nümunələrlə Güneyimizə səyahəti davam etdirəcək. istədim 
özümü sınağa çəkim və görüm ki, vaxtilə jurnalistik fəaliyyətimdə geninə-boluna üz tutduğum bu mövzu üçün 
qələmim xamlamayıb ki... Səyahətimizin məkanı onsuz da elə zəngin diyaradır ki, yüzlərlə təkrarsız materiala 
mövzu var. Biz başlayaq, guşənin sahibi davam etdirər.

Rəhim Hüseynzadə,
Azərbaycanın əməkdar jurnalisti

Rəhim Məmməd oğlu Hüseynzadə 
əslən Cənubi Azərbaycandandır. 1951-ci ildə 
Gəncə şəhərində anadan olub. Bakı Dövlət 
Universitetinin jurnalistika fakültəsinin və 
Ali İdarəetmə Akademiyasının məzunudur. 
Sərbəst güləş üzrə idman ustasıdır. Sovet 
dönəmində “ Qızıl qələm” və 30-a yaxın 
digər yaradıcılıq mükafatlarına layiq görülüb. 
19 may 2004-cü ildən Azərbaycan Mətbuat 
Şurasının icraçı katibi, 18 may 2008-ci 
ildən Zərdabi Mətbuat Mərkəzinin sədridir. 
Azərbaycanın Əməkdar jurnalistidir.

XƏYALLARIMIN DİYARI HƏMƏDAN
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Dərginin nə vaxtsa ora da baş vurması 
lazım gələcək. L.Fəllah və vilayət aşıqları 
ilə Həsənin məktubundakı ünvana yollan-
dım. Əfsuslar olsun ki, doğma şəhərinə 
qayıtdığını söylədilər. Əlaqələrimiz itsə 
də indiyədək xatirimdə onun rəsmlərində, 
bədii təsvirlərində əks olunan Həmədan, 
qonaq aparmaq istədiyi yerlər canlanır. 
O sıra hökmən dahi mütəfəkkir Əbu 
Əli ibn Sinanın,  Arif Qəzvininin,  Baba 
Tahirin, Mir Məhəmməd Raziəddinin, 
Eynəlqəzzat Həmədaninin və digər 
görkəmli şəxsiyyətlərin məqbərələrinin 
ziyarəti ilə başlayacaqdı. Hər hansı ölkəyə, 
vilayətə, yaşayış yerinə ilk dəfə yolum 
düşəndə yerlilərin ziyarətgah səviyyəsində 
qəbul etdikləri ünvanlara baş çəkməyə 
çalışıram. Sonra ziyalılar, tanınmş şəxslər, 
sadə insanlarla görüşlərə can atıram. 

Həmədan kimi yüksək elmi, mədəni, 
mənəvi irsə malik diyarda belələrini say-
maqla qurtarmaz. Madlar dövrünün və 
sonrakı illərin yadigarları-Hökmtəpə sara-
yının qalıqları, Nuşican qalası, Çibun qala-
sı, Qız qalası, Fərsəfc körpüsü, Sınıq kör-
pü və digərləri ilə tanışlıqla səfərim davam 
edəcəkdi. Vədələşmişdik ki, Həmədan 
şəhərinin karvansaralarını, tarixi yerlərini 
gəzib yolumuzu  Ağgölün sahilinə sa-
laq. Yaşı 40 min əvvələ aid edilir. Təbiət 
həmyaşıdları Göygölü, Maralgölü, Sava-
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DÜNYANI GƏZƏN BİLƏR Qonşu

langölü yaradarkən bu diyara da səxavətini 
əsirgəməyib. Ağgölün hüsnü ilin bütün 
fəsillərində gəl-gəl deyir. Yaz girən kimi 
İranın hər tərəfindən sahillərinə axışır-
lar. Əgər vilayətdə turizm müasir tələblər 
səviyəsində inkişafını tapsa gəliri yığıb-
yığışdırmaq olmayacaq. İndi əhalinin dola-
nışığı kənd təsərrüfatından, işçilərinin sayı 
cəmi əllisində yüzdən çox olan və əsasən 
yerli əhəmiyyət daşıyan 1200-ə qədər kiçik 
müəssisədən çıxır.

Qardaşoğlu vilayətin bol meyvəli meşə 
zolağını təsvir etməklə bərabər Pəhləvi 
xanədanı dövründə yaşıllığa tutulan divan-
dan da gileylənirdi. Şövkət Tağıyevanın, 
Əkrəm Rəhimlinin, Səməd Bayramzadənin 
müəllifliyi ilə çıxan “Güney Azərbaycanı”, 
professorlar S.Əliyarlı və Y.Mahmudovun 

“Azərbaycan tarixi üzrə qaynaqlar” kitab-
larından, digər məxəzlərdən Həmədan 
barədə aldığım bilgilərdən də aydınlaşdı ki, 
tale diyarın ekologiyasına da az üzüntülər 
bəxş etməyib. Soyuq iqlimli, bol suyu ol-
mayan yerdə hər ağac, kol sərvətdir.

Statistikanın dili qurudur, amma real 
təsəvvür formalaşdırır. Rəsmən 2 milyo-
na yaxın sakini olduğu göstərilən vilayət 
Güneydə əhalisinin sayına görə Şərqi 
və Qərbi Azərbaycandan sonra 3-cüdür. 
Həmədan da Təbriz və Urmiyadan son-

ra eyni yerdədir. Həyati əhəmiyyətli 
göstəricilərində isə rəqəmlər aşağı düşür. 
Dağ və dağətəyi bölgədə əkinçinin, biçin-
çinin, meşənin, çəmənliyin ümidi Tanrıya-
dır. Köməyə qar və yağış çatır. Torpaqlar 
əsasən onların hesabına suvarılır. Talvar-
çay, Qaraçay, Qılçıqçay, Xürrəmçay və 
Quruçay başlıca su mənbələridir. Onları 
qonşu vilayətlərin nəhəng su mənbələri 
ilə müqayisə etmək mümkünsüzdür. 
Həmədan su təchizatına, meşə və otlaq 
sahələrinə görə Güney vilayətləri arasında 
Ərdəbildən bir qədər irəlidədir. 

Vilayətdə əkinə yararlı torpaq sahəsi 
800 min hektarı ötür. Cəmi dörddə 
birindən azacıq çoxu suvarılandır, digər 
hissəsi dəmyədir. Suvarılan torpaqlar-
dan əsl təsərrüfatçı kimi istifadə olunur. 
Həmədan əkinçisi özünü də, iri şəhərlərin 
sakinlərini də yedirir, ehtiyaclarını ödəyir. 
Torpaqların yarısını əkir, digər qismini 
dincə qoyur. 800 hektara yaxın sahədə 
bağ-bağat, qələməlik salınıb. Buğda, kar-
tof, şəkər çuğunduru istehsalı, qoz plan-
tasiyaları bol bar-bəhrə verir. Deyirlər ki, 
Güneydə Zəncan üzümünə tay olmasa da 
Həmədan məhsulları da rəqabətdə geri 
qalmır. Ümumi hasilatları arasında elə bir 
fərq yoxdur. Həmədan bağlarında 250 
min ton üzüm yetişir. Digər vilayətlərdə 
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ağaclardan son almalar dəriləndə burada hələ 
bir müddət gözləməli olurlar. Həmədan alması 
meydan sulamağa başlayır. Soyuq hava şəraitində 
nisbətən gec yetişsə də yaraşığına, dadına söz ola 
bilməz. 

Yazda vilayətə ölkənin hər yerindən qoyun-
quzu, mal-qara sürülü heyvandarlar axışır. Bu 
yerlər yaylaq kimi şöhrətlidir. 60 minə yaxın 
həmədanlı yalnız qoyunçuluqla məşğuldur. 
Ümumi göstəricilərə gəldikdə Həmədan Güney 
vilayətləri arasında heyvandarlıqda axırdan ikin-
cidir. Təkcə quşçuluğun inkişaf templərinə görə 
digərlərindən irəlidədir. Bu, heç də həmədanlı 
süfrəsindəki nemətlərin dadı və şöhrəti barədə 
pessimist fikirlər söyləməyə əsas vermir. 
Əksəriyyətinin adları bizə tanış olsa da orijinal 
reseptlər diqqəti çəkməkdədir. Musiqisi və el adət-
ənənələri də soydaşlarımızın bizdən yalnız ərazi 
cəhətdən uzaqlığını göstərməkdədir. Bəs elə isə 
Həmədanı nə üçün səthi tanıyır, Güneyimizdən 
söhbət gedəndə epizodik xatırlayırıq?! 

HARADAN BAŞLANIR VƏTƏN 

Mənəvi baxımdan - doğulduğumuz, 
pərvazlandığımız yurddan, ocaqdan. Coğrafi 
baxımdan - dörd coğrafi qütbün birindən. Şima-
lının da, Cənubunun da, Şərqinin də, Qərbinin 
də iddiaları başadüşüləndir. Güneyimizin 
cənub qapısı sayılan bu yurdun sakini də şəstlə 

“Həmədandan” deyəcək. Fəqət Azərbaycandan, 
elə Güneyin özündən söhbət düşəndə az 
qala Həmədanla bağlılıq unudulur. Hissiyya-
ta qapılmıram. Güneylə bağlı yazılarda, elmi 
məqalələrdə, kitablarda bu boşluğu az duymamı-
şam. Hətta 1945-1946-cı illərdə Güneydə möv-
cud olmuş Azərbaycan Demokratik Respublika-
sının sərhədləri müəyyənləşdirilərkən Həmədana 
münasibətdə tərəddüdlər olub. Halbuki qədim di-
yar tarix boyu yadellilərin cənubdan Azərbaycana 
təcavüzlərində ilk istehkam rolunu üzərinə götü-
rüb. Başı minbir müsibət çəkib. 

Həmədan qədim və orta əsrlərin, müasir 
dövrün xüsusiyyətlərin özündə yaşadan tipik 
Şərq şəhərlərindəndir. Tarixi mənbələrdə on-
dan bəhs edilərkən sanki daha gözəgəlimli və iri 
yaşayış məntəqəsindən söhbət açılır. Ekbatan 
(Həmədan) xarabalıqları qədim Midiya (Mad) 
dövlətinin paytaxtı olmuş bu şəhərin açılmayan 
sirlərini qoynunda saxlayır. Təhqiqatçılar isə 
hərəkətə gəlməyə tələsmir. Şəhərin yaşı eramız-
dan əvvəl VII-VI əsrlərdə mövcud olmuş həmin 
dövlətlə ölçülür. Ekbatan elə coğrafi məntəqədə 
yerləşir ki, şəhər barədə fikir yürüdərkən yalnız 
Midiya ilə kifayətlənmək yetərsizdir. Onun era-
mızdan əvvəl III-II minilliklərdə mövcud olmuş 
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Kuti və Lullubi dövlət qurumları ilə bağlılığı 
yeni təhqiqatların aparılmasını aktuallaşdırır. 

Bəli Mad dövrü Həmədanın çiçəklənmə 
mərhələsi idi. Bundan sonra başı çəkən 
müsibətləri sözlə təsəvvür olunan deyil. Se-
levki çarı III Antioxun Ekbatanda Ana-
hita ilahəsi məbədini talan etməsi, çoxlu 
var-dövlət ələ keçirməsi, Böyük  Midiyanın 
Parfiya çarı I Mitridat tərəfindən işğalı era-
mıza qədərki dövrün faciələridirsə, növbəti 
mərhələdə ərəb xilafətinin ilk hücumlarına 
sinə gərən həmədanlıların igidlikləri yada 
düşür. Həmədan yaxınlığındakı Nəhavənd 
döyüşlərində (642-ci il) Sasani imperiya-
sı birdəfəlik çöküb, ərəblərin Azərbaycana 
yürüşlərinin yolu açılıb. Səlcuqların, 
Eldənizlərin dövründə Həmədan hökmdar-
ların məşvərət guşələrindən biri olub. Şəhər 
xeyli saraydaxili ixtilaflara şahidlik edib. Ta-
rixçi Rəşidəddin ürək ağrısı ilə monqol-tatar 
qırğınlarını qələmə alıb. Həmədan əhalisinin 
7-8 dəfə azaldığını təsvir edib. Qacarlar şəhərə 
sanki yox imiş kimi baxıblar... 

Həmədan İranın 28 əyalətindən biri-
dir. 19 şəhəri, 18 nayihəsi və 68 kəndistanı 
var. Nəhavənd, Tuserqan, Əsədabad, 
Kobudərahəng, Bahar və Razdanda səyyahları 
cəlb edə biləcək guşələr mövcuddur. O, 
keçmişinə qürur, iftixar və həyəcanla baxır, 
gələcəyə ümidlə boylanır.

DÜNYANI GƏZƏN BİLƏR Qonşu
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AZərBAYCAN məDəNiYYəT 
PrOQrAmI          KörPÜ

24 SAAT
Peyk antenləri vasitəsilə və
www.andishen.tv internet səhifəsindən 
canlı izləyə bilərsiniz

     Qərb üçün tezlik
           12090Mhz

     Şərq üçün tezlik 
           11470Mhz

Bazar günü: saat 21:00-dan  23:00-a kimi
Bazar ertəsi: saat 10:00-dan 12:00-a kimi 
Cümə axşamı: saat 1:00-dan  3:00-a kimi 
Cümə günü: saat 13:00-dan 15:00-a kimi

Amerika Birləşmiş Ştatlarından 

Canlı efi r

Prodüser: Yaqub Zurufçu
      Reklam şöbəsi
Tel.: (+99450) 574 96 67
E-mail: zourofchi@mynet.com

83www.caucasustour.az



14 декабря 2001 года на пересечении 
Стародеревенской улицы и Авиамоторного 
проспекта на месте невзрачного пустыря 
открылся торговый комплекс «Сабина». 
Такой подарок горожанам, и, в первую 
очередь, жителям Приморского района, 
население которого сегодня приближается к 
полумиллиону, сделали одноименная фирма и 
ее генеральный директор Идрис Гахраманов.

Новый двухэтажный комплекс занимает 
площадь примерно в три с половиной тысячи 
квадратных метров и способен за день принять 
болеедвух тысяч посетителей. В настоящее 
время арендаторами торговых площадей 
«Сабины» являются около ста юридических и 
физических лиц. На прилавках представлен 
широчайший ассортимент товаров — здесь 
можно найти практически все, от продуктов и 
одежды до сотовых телефонов и компьютерных 
игр.

С появлением нового торгового центра 
привычный для местных жителей облик 
Стародеревенской улицы изменился до 
неузнаваемости — в процессе строительства 
была бла¬гоустроена прилегающая территория, 
вымощены тротуары и установлены два 
минифонтана, разбиты но¬вые газоны, 
посажены деревья.

Генерального директора «Сабины» Идриса 
Исрафиловича Гахраманова с Петербургом 
связывают уже почти двадцать лет жизни. Он 
родился 13 февраля 1958 года в Азербайджане 
в Нахичеване. Окончив восьмилетку, приехал 

в Баку, поступил в полиграфическое училище, 
после чего три года работал мастером 
производственного обучения. В 1978 году 
Идрис Гахраманов был призван в Советскую 
Армию и впервые попал в Ленинград. 
Демобилизовавшись, он уехал в Баку, однако 
вскоре снова вернулся в полюбившийся ему 
за время службы город на Неве. Некоторое 
время он работал в типографии, затем 
устроился в Ленинградский торговый порт, 
где за тринадцать лет побывал на разных 
должностях. Два года провел на одном из 
островов архипелаги Шпицберген — это время 
он вспоминает как самый трудный отрезой 
своей жизни. По словам Идриса Исрафиловича, 
на острове самым главным испытанием была 
тоска — безмолвие и однообразие ледяной 
пустыни. Несмотря на это, он не испугался 
трудностей — в Ленинграде у него уже 
была семья, а командировка на Шпицберген 
оплачивалась очень хорошо.

Вернувшись в Ленинград, Идрис 
Гахраманов поступил на исторический 
факультет ЛГУ. Закончив учебу в 1993 году, 
принял решение уйти из порта и открыть 
собственное дело. «Новорожденную» фирму 
он назвал «Сабина» — в честь старшей дочери. 
В 2008 году у Идриса Исрафиловича сразу 
четыре круглых даты — фирме исполняется 
15 лет, дочери Сабине — 25, а ему 50 - не 
каждому так повезет. 

Идрис Гахраманов в настоящее время 
является кавалером ордена «Славы».

ТРИ ЮБИЛЕЯ
ИДРИСA ГАХРАМАНОВA

Дмитрий Герасимович

Идрис Гахраманов 
кавалер ордена 

«Славы»
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Орден «СЛАВА НАЦИИ» - Высшая форма поощрения самых 
достойных граждан России, снискавших заслуженную славу среди 
соотечественников своими реальными делами и поступками в 
сфере экономики, управления, социальной сферы и других областях 
деятельности, которые являются основой национальной гордости 
Государства Российского и любой страны мира.

«Уважаемый Гахраманов 
Идрис Исрафил Оглы!

Рассмотрев Вашу 
деятельность в области 

социальной ответственности 
и реализации многоплановых 

социально-экономических 
программ в вверенном Вам 
городе, Ваше пристальное 

внимание к социальным 
проблемам, к программам, 

направленным на повышение 
жизненного уровня горожан, 

возрождение духовно-
нравственных ценностей, 

Секретариат Общественного 
Благотворительного Движения 
«Добрые Люди Мира» имеет 

честь сообщить Вам, что Ваша 
кандидатура номинирована на 
награждение Орденом «СЛАВА 

НАЦИИ»!
Принимая личное участие 

в Торжественной Церемонии 
вручения Ордена «Слава 

Нации», Вы обретаете 
не только общественное 

признание, Вы становитесь 
полноправным членом славного 

сообщества достойнейших 
представителей нашего 

Отечества, становитесь в один 
ряд с самыми заслуженными 

и известными руководителями 
ведущих российских компаний, 

предприятий отраслей 
машиностроения, металлургии, 

нефтегазодобывающей 
промышленности, научно-

промышленного комплекса и 
агропромышленного сектора 

экономики - с людьми, которых 
по праву можно назвать золотым 
фондом управленческой элиты 

России.
Как Кавалеру Ордена 

«Слава Нации» Вам будет 
предоставлено право на закладку 
Именной Звезды на Аллее Славы 
в Первом Архитектурно-парковом 
комплексе «Добрый Ангел Мира».

Кроме того, информация 
о Вас, будет представлена 

в Альманахе «Золотой Фонд 
Наций», повествующем 
о людях, чьи биографии 

являются неотъемлемой частью 
славной истории нашей с Вами 

Родины, находящемся на 
вечном хранении в Российском 
Государственном историческом 

архиве и в исторических архивах 
иностранных государств

В.И.Маслова,
Председатель Отборочного 
комитета. 24.04.2007».
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«Məhəmməd Füzuli şairlərin şahı olduğu 
kimi, ona aid əsərim də gördüyüm işlərin şahı-
dır…»

Sadə və mürəkkəb süjetli olmaq etibarilə 
işləri ən tezi iki, ən uzağı isə altı-yeddi aya 
başa çatdırıram. Bu vaxtacan tamamladı-
ğım işlər içərisində «Məhəmməd Füzuli-
nin türbəsi» adlandırdığım məscidəbənzər 
işi yaradıcılığımın şah əsəri hesab edirəm, 

necə ki, Füzuli şairlərin şahıdır. 
Azərbaycan xalqının böyüklüyü ilə 

həmişə öyünmüşəm. Bu xalqın yerüstü 
və yeraltı sərvətləri kimi insanları da çox 
dəyərlidir. 

Allah-təala heç bir xalqa bizə verdyi 
qədər dahilər bəxş etməyib. Buna görə 
Yaradana şükürlər etməliyik. Mən adlarını 
işlədiyim dahilərə özümü borclu saydı-

ğımdan, həmin borcu gördüyüm işlərimlə 
ödəmək istəmişəm. Onu da deyim ki, 
bugünəcən başa çatdırdığım 45-dək işin 
12-i M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutun-
da saxlanılır. N.Gəncəvi adına Ədəbiyyat 
muzeyində, Cəbrayıl rayonu Diyarşünas-
lıq muzeyində, xaricdə və ölkəmizdəki 
şəxsi kolleksiyalarda da əsərlərim saxlanı-
lır. 

Qiymət Məhərrəmli

«Hər  əSərimDə Bir 
DAHiNiN rUHU YAŞAYIr…»
Müsahibimiz ağac üzərində oyma sənətkarı Seyfəddin Mənsimoğludur.

«Mən əllərimi gecə-gündüz Allah dərgahına tutaraq yalvarıram ki, insanlar dünyaya gələndə riyadan, xəbislikdən, kin-küdurətdən, 
ikiüzlülükdən, yaltaqlıqdan, insafsızlıqdan uzaq olsunlar. Bəzən elələrinə rast gəlirəm ki, düşünürəm, yəqin bunlar mənim allaha yalvarış-
larımdan qabaq doğulublar…»

O, sənətkarlığa belə başlayıb…
1963-cü ildə ilk dəfə nazik taxtanı xırda mişarla kəsərək gecə lampası düzəldib. Həmin «əsər»i indi də əziz bir xatirətək saxla-

yır. Sonra gördüyü işlər çoxlarına məlumdur. İllər ötüb keçir, bir uğur digərini üstələyir, ancaq sabah görəcəyi işlərin bugünkündən 
daha gözəl, daha səliqəli olacağına bütün varlığı ilə inanır. Çünki sənətinin vurğunudur. Çünki bütün ağrı-acılarını bu çətin, 
mürəkkəb iş prosesində azacıq da olsa unudur, həyatın ona bəxş etdiyi cüzi sevinc payını vurduğu hər naxışda əks etdirməyə nail 
olur. Odur ki, əsərləri bu qədər sevilir, təqdir olunur. Onlarla dahi klassikimizin, islam dininin müqəddəs şəxsiyyətlərinin hikmətli 
kəlamlarına dönə-dönə müraciət etməkdən yorulmur.
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«Doğulduğum torpaq tez-tez yuxuma girir…»

Cəbrayılda doğulmuşam. Bu torpağın haqqı hər zaman 
üstümdədir. Onu indi yalnız yuxularımda görə bilirəm. Qoynunda 
addım-addım gəzdiyin, suyuyla, havasıyla, çörəyiylə bəsləndiyin 
torpağı unutmaq qəbahətdir. 

«İnsan ölmək üçün yaransa da, yaşamaq üçün ölür əslində…»

Dəyərli sənətkarlar doğrudan da iki ömür yaşayırlar: biri yarat-
maq, o biri də dincəlmək, düşünmək üçün. Yaratmaq təbii hər in-
sanın daimi yol yoldaşı olmur. Əgər ilham pərisi bütün məqamlarda 
insanın yanında olarsa, o zaman sənətkar özünü bəxtəvər sayar, 
çünki belə anlarda yaşamaq da asan olur, yaratmaq da. 

«Əsərlərimi hədiyyə edəndə heç də təəssüflənmirəm…»

Yaratdığım hər bir əsər gərgin zəhmətimin bəhrəsi, ha-
lal haqqımdır. Odur ki, onları satanda, yaxud hədiyyə edəndə 
təəssüflənmirəm. Onları satanda maddi cəhətdən ehtiyacımı 
ödəyirəm, buna əslində o qədər həvəs göstərməsəm də, başqa cür 
də mümkün deyil. Hədiyyə etməyinsə başqa tərəfləri var; o in-
sanlara hədiyyə edirəm ki, zəhmətimi yüksək qiymətləndirir, bu 
işin dəyərini yaxşı bilir, cəmiyyətdə əsərlərim haqqında müsbət rəy 
formalaşdırırlar. Belə ziyalılara verdiyim hədiyyə onlara ana südü 
kimi halaldır.

«İşimlə əlaqədar həmişə material qıtlığı ilə üzləşmişəm…»

…Bir gün işdən çıxıb evə gedirdim. Bir nəfər mənə yaxınlaşdı: 
«Siz taxta üzərində xətt oymaqla məşğul olan adamsınız?» «Bəli», 
- dedim. Sən demə, televiziyadan görüb tanıyıbmış məni. Dedi ki, 
məndə bir qoz taxtası var, istəsəniz, onu sizə gətirərəm. Gətirdi, 
sağ olsun. Pul vermək istədim, götürmədi, adını soruşdum, «Na-
miqdir», - dedi. Sonra dostlaşdıq. 
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SƏNƏT DÜNYASINA SƏYAHƏT Oyma sənəti

Aradan on ildən də artıq vaxt keçmişdi. 
Yenə işdən çıxıb evə getmək istəyirdim. Bir 
nəfər mənə yaxınlaşıb özünü Namiq kimi 
təqdim etdi. Düzü təəccübləndim. Bu Na-
miq də mənim işlərimlə maraqlandıqdan 
sonra dedi ki, həyətimizdə qurumuş qoz 
ağacı var, bəlkə sizə lazım olar. Onunla da 
dostlaşdım. Görürsünüzmü, həyatda necə 
qəribəliklər olur?!

«Beynimdə o qədər eskizlər işləmişəm ki. Hər 
biri öz növbəsini gözləyir…»

Hal-hazırda Allahın mübarək adını 
işləməklə məşğulam. Bu yarımçıq işimdən 
başqa beynimdə gələcəkdə görəcəyim o 
qədər işin eskizi yaranıb ki! Sağlıq olsun, 
Dədə Qorqudla bağlı yaxşı bir iş işləməyi 
planlaşdırmışam. Bunun üçünsə hələlik ma-
terial tapa bilmirəm. Bəzən gözləmədiyim 
halda bir iş ortaya çıxır, əgər ürəyimə yatırsa, 
işləyirəm.

«Bu illər ərzində o qədər maraqlı hadisələrlə 
qarşılaşmışam ki…»

Təxminən 20 il əvvəl ucqar rayonlardan 
birindən gəlin gətirirdik. Qızgilin həyətində 
bir ağac kötüyü gördüm. Ağac üzərində 
oyma sənətinə yenicə başladığım dövrlər 
idi, hələ yararlı materialdan bir o qədər də 
başım çıxmırdı. Yəni ağacları yaxşı seçə bil-
mirdim. Həmin kötüyün işə yararlı olacağını 
düşündüyümdən onu əldə etmək üçün yol 
arayırdım. Gəlini götürüb yola düzəlmək 
məqamı çatanda qız adamlarına dedim ki, 
o kötüyü də gətirin qoyun maşına. Dedilər, 
kötüyü neynirsən, cavab verdim ki, bizim 
tərəflərdə adətdir; qızı aparanda ordan bir 
kötük də aparırıq ki, gəlin ər evində yarı-
yanlardan olsun. Bu «qəribə adət» hamının 
marağına səbəb oldu. Tez-tələsik kötüyü 
gətirdilər. Maşında yer olmadığına görə, qı-
zın cehizindən yerə boşaldıb yerinə kötüyü 
qoydular. Sonradan cehizin qalanını başqa 
maşınla göndərdilər. Bakıya çatanda kötü-
yü bizim qapıda düşürdük. Yararsız olduğu 
üçün ondan heç nə düzəldə bilmədim. Son-
ralar gəlin məsələni başa düşdü, hələ bir az 
incidi də. Dedim ki, bala, niyyətim düz çıxdı. 
Mən o kötükdən heç nə hazırlaya bilməsəm 
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də, sən, Allaha şükür, yarıyanlardan oldun.       
«Rəhmətlik anam bu işlə məşğul olma-

ğımla heç cür barışa bilmirdi…»
Məni cəmiyyətə tanıtdıran, hörmət 

və məhəbbət qazandıran gördüyüm əl 
işlərimdir. Özümü və mənəvi rahatlığımı 
sənətimdə tapmışam. Sənətimi yüksək 
dəyərləndirən insanlarla da qarşılaşmışam, 
işlərimə biganə yanaşanlarla da. Bir alman 
türkoloqu gəlmişdi institutumuza. İnstitut-
da nümayiş etdirilən əl işlərimə baxandan 
sonra heyrətini gizlədə bilməyərək dedi 
ki, mənə elə gəlir ki, bu əsərlərin üzərində 
insan əli gəzməyib. Amma bu heyrətamiz 
əsərləri yaradan əllər hal-hazırda mənim 
gözümün qabağındadır. Allah bu əlləri se-
hirli, bərəkətli yaradıb.

Bir günsə təzəcə hazırlayıb qurtardı-
ğım bir əsərimi iş yerimə gətirirdim. Hamı 
işə maraqla baxdığı vaxt, adını indi unut-
duğum bir nəfər təəssüf hissilə dedi: «Heyf, 
bu  ağacdan əla ət taxtası çıxardı!»

Bütün bunlarla yanaşı, rəhmətlik 
anamın mənim bu gərgin, əziyyətli işimi 
görərkən dediyi sözləri heç zaman unu-
da bilmirəm: «Ay oğul, niyə elə bir işin 
qulpundan yapışmadın ki, çörəyin asan 
çıxsın?!» O vaxt demişdim: «Ay ana, mən 
gördüyüm işi hər ananın oğlu işləyə bilməz 
axı!» Onda anamın necə qürur hissi ke-
çirdiyini gözlərindən hiss etdim. Həmişə 
zarafatla deyirəm ki, anam məni dünyaya 
sənətkar kimi gətirib. Nə iş görsəm, halal-
lıqla görürəm. Anam barədə iki misra yaz-
mışdım bir vaxtlar: 

Nə deyim anam haqda, nə söyləyim düzü 
mən,

Anam çox sevir məni, mən anamı bilmirəm.
«Sənətimi əvvəlcə övladlarıma öyrətmişəm…»

Özüm üç sənət bilirəm: rəssamlıq, 
foto və ağac üzərində oyma. Fəxrəddinə 
rəssamlığı, Firiduna ağac üzərində 
işləməyi, Səbuhiyə isə fotonu öyrətmişəm. 
Şagirdlərimdən Samir, Yadulla və Vüqarın 
əl işlərindən həmişə razı qalıram. Övlad-
larım, ailəm həmişə mənə mənəvi dayaq 
olublar. İtkilərim çox olub həyatda. Ağrı-
acılarımı azacıq da olsa unutmaq istəyəndə 
ailəmə və çox sevdiyim sənətimə üz tut-
muşam. 

«Yazıçılığım, şairliyim olmasa da, 
qəlbimdən keçən hissləri hərdən bircə cümlə 
ilə də olsa, ifadə edəndə mənəvi yüngüllük 
tapıram…»
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Mənim dilim qəlbimin mizrabıdır.
Mən təbiətin yaratdığı canlı bir simiyəm. 

O mənimlə ancaq qəm havası çalır. Əgər mən 
musiqi aləti çala bilsəydim, o zaman mizrabı 
simlərə deyil, insan qəlbinə toxundurardım.

Sən məni incidirsən, mənim əzablarım 
sənə xoş gəlir. Ancaq bilmirəm ki, bu 

əzablarım məni sənə istədir, yoxsa yox.
Sən təmiz saf susan, ona hələ heç bir 

kölgə düşməyib.
Mənə öz gəncliyimi uzaqdan çalınan mu-

siqi xatırladır.
Tutqun gün qaraqabaq insana bənzəyir, 

çünki o heç kimi sevindirmir.

Ölmək üçün doğuluruq, yaşamaq üçün 
ölürük.

Mən pis adamam, ancaq haqsız deyiləm.
İnsanın hissə qapılması, şehli duma-

na bənzəyir. Şeh təbiəti necə gözəlləşdirirsə, 
keçirdiyi hisslər də insanı o qədər ecazkar 
göstərir.
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Aşıq Hüseyn Saraclı

Kəndə gəldim, təcrübəli adamları 
dinlədim: Məsmə, Sədrcahan, Həlimə, To-
vuz, Hürü, Qədəmçə xala, Cuna xala və 
ilaxır. Bunlar məni başa saldılar ki, tütün 
yağarlıq vaxtı səpilib, qəflətən də quraqlıq 
başlayıb, şitili torpaq sıxıb. Suvarma və 
gübrələməyə ciddi fikir verin, eyni vaxtda 
becərmə də aparılmalıdır.

Bir yaz səhəri kəndin ayağından ta «Yal 
oyuq» deyilən sahəyə kimi əkinlərin içi ilə 
getdim. Həqiqətən də vəziyyət belə idi. 
Rayonun bəzi adamlarının hay-küyündən 
təsirlənmişdim. Gecə yaxşı yatmamışdım. 
Dənizin kənarı. Basarkeçər yoluna çatdım. 
Dəniz ilə mənim aram 500 metr olardı. 
Burada əyləşdim. Gözləyirdim ki, kəndə 
doğru gedən maşınlardan gələr, gedərəm. 
Məni yuxu tutur. Bir an maşın səsinə oyan-
dım. Avtobusdan iki aşıq düşdü. Avtobus 
getdi. Onlarla salamlaşdım. Hüseyn kişini 
Bakıda görmüşdüm. Üstünü vurmadım. 
Soruşdular ki, Aşıq Yunis kənddədirmi? 

-dedim bəli. 6-7 km məsafə var idi. Necə 
getmələrini soruşdular. Dedim mən də o 
kəndə gedirəm. İndi bir maşın olar, əyləşin. 
Dənizdə balıq tutanlar balıq torunu çəkib 
çıxardırdılar. Yanımızdan keçən bir uşa-
ğa dedim Məcid kişiyə de bura gəlsin. 
Məcid Qurbanov (Allah rəhmət eləsin) 
bu sahənin müfəttişi idi. Motoskleti var-
dı. Mən ona müəmmalı bildirdim. Bir az 
farel balıq varsa, ver bizə, de qonaq var və 
bir maşın göndər. Maşın gəldi. Yük maşı-
nı idi. Mən sürücüyə bildirdim ki, mənim 
kimliyimi bildirməsin. Aşıq Yunisin evini 
soruşsalar de ki, ora gedirik. Maşını sür 
bizə. Həmin evə təzə köçmüşdüm. Bəlkə 
də birinci gün idi ki, orada süfrə açdıq. 
Atam çox aşıq sevən idi. Bunlarla söhbətə 
başladı, elə bil dünyanı kişiyə bağışlamış-
dım. (Dedim bura Aşıq Yunisin evidi). 
Çay gətirdilər. Hüseyn əmi soruşdu - bəs 
Yunis qardaş uzaq gedib gəlmədi. Bir az-
dan Yunis əmi də gəldi. Bunlar çox şirin 
görüşdülər. Söhbət əsnasında Hüseyn 

əmi   soruşdu ki, qardaş deyəsən evi təzə 
tikdirmisən, mübarək olsun.

-Çox sağ ol. Ev Əli qardaşındı, Abbas 
müəllim onun oğludur, kolxozumuzun 
sədri. Düz etmisiniz bu ev də mənim evim-
di. Aşıq Müseyib də gəldi. Demək olar ki, 
bu sutkanı tanışlarla aşıqları evimizdə 
dinlədik. Sonra camaatımızın bərk giley-
güzarı ilə qarşılaşdım. Cilin camaatı çox 
aşıq sevər, sözün, sənətin qədrini bilən 
camaat idi. Qonşu kəndlərdən də eşidib 
gələnlər olmuşdur. Bir neçə gün qonaq-
lar çal-çağırdan, bu qaynar görüşdən ayıla 
bilmədilər. Bir səhər Hüseyn əmi mənə 
dedi ki, Abbas müəllim, mən bu Göyçə 
mahalına ziyarətə gəlmişəm. Ələsgər ba-
banın qəbrini görməliyəm. Mən birinci 
gündən bu fikri duymuşdum.

Nəhayət, bunları özümlə apardım. 
Basarkeçərin Şişqaya kəndinə Mikayıl Bay-
ramovun evinə Cildəki izdihamlar burada 
qızışdı.

Mikayıl  Bayramov (Allah rəhmət 
eləsin) Göyçənin ən  layiqli kişilərindən 
idi. Bu gecəni də burada keçirdik. Səhərə 
yaxın mən mətləbi bildirdim. Bildi ki, mən 
qayıtmalıyam. Qayıtdım kəndimizə. De-
dim Hüseyn əmi Sizi gözləyirəm, Cildə.

Bir neçə gündən sonra Mikayıl müəllim 
qonaqlarımı da gətirib. Məcnun İbrahimov 
və Fətullah Əhmədovla kəndimizə gəldilər. 
Yenidən məclis başladı. Gecənin nurlu 
yağışı da başlandı, təbiət sanki RPK-nın 
bürosunun qərarını təmin edirdi. Göyçədə 
deyərdilər: Yağış din-bərəkət xəzinəsidir. 
Cilə gecə çatırlar. Fətullah müəllim təkid 
edir ki, maşını sürün Aşıq Yunisin evinə, 
deyirlər indi keçdi. Təkid edir ki, yox. Yu-
nis kişi yatmış olsa da, oyanıb Göyçənin 
qonağını qəbul etməlidir. Aşığa yatmaq 
olmaz.

Cildə məclisimiz yenidən başladı. Al-
lah, o qayğılı günlərimizin ayrı aləmi var 
idi. Şəhriyar demiş: sanki bunlar əfsanədi, 
nağıldı. İtdi-batdı, uçdu-getdi, dağıldı. 

AŞIQ HÜSEYN SArAClI
və əHməD SADAXlI

Abbas Mazanov 
(XATİRƏLƏRİM)

Üçüncü il idi ki, kolxoz sədri işləyirdim. Təxminən iyul ayının ilk həftəsi olardı, 
məni təcili rayona çağırdılar. Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsinin aqranomları Cildə 
tütün çıxışının yarıtmazlığı haqda bərk hay-küy qaldırmışdılar. Məlum oldu ki, bu 
məsələ RPK bürosunda müzakirəyə hazırlanır. RPK-nın I katibi Əli Həsənov (Allah 
ona rəhmət eləsin) elə bil, məni yuxudan oyatdı. Rayonda tütün istehsalında Cil əsas 
yerlərdən birini tuturdu. Rayon üçün də narahatlıq idi.
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Aşiqəm Göyçə sizdən,
Xəbərsizdi Göyçə sizdən,
Nə siz Göyçədən doydunuz,
Nə də ki, Göyçə sizdən.

Bir gün Hüseyn əmimlə Əhməd 
qardaşım Cilə toya gəlirlər. Aşıq 
deyir: Abbas müəllimgilə gedək 
görüşək, sonra toy evinə gedərik. 
Bu vasitəçi kimdirsə, bildirir ki, 
Abbas müəllim indi rayondadır. Elə 
getdiyimiz ev də Abbas müəllimin 
evidi.

Nəhayət, toy başlanır. Yay vaxtı 
olur. Nə isə hava soyuq olur. Aşıq 
Ələsgər demiş: «Üstünə nur yağsın 
ay Dəli Qoşqar. Yayın orta ayında 
yağdırarsan qar».

Aşıq Əhməd Sadaxlı xəstələnir. 
Bunu toy evindən təcili həkimə 
gətirirlər. Aşıq Yunisin nəvəsi 
Arif Yunisov o vaxt Tibb İnstitu-
tunun tələbəsi, Cildə yay tətilində 
olur. Aşıq Əhmədi Yunis əmi gilə 
gətirirlər. O vaxt Yunis əmi dünya-
sını dəyişmişdi. Arif Aşıq Əhmədə 
gözəl xidmət göstərir və kişi sağalır. 
Deyir: aya, bu kənddə Aşıq Yunis 
var idi, təm-təraq var idi. Deyirlər: 
aşıq, bu həkim Arif Yunisovdur. 
Elə bu ev də Aşıq Yunisin tikdirdiyi 
evdir. Səməd Vurğun gözəl deyib:

Uzaqda görünür buludlar lay-lay,
Yenə öz yerində yuvarlanır ay.
Fəqət nə Calal var, nə də ki, Humay,
Nə ömrə acıyır, nə yaşa dünya.

P.S. 2007-ci il aprelin 21-də gecə televiziyadan eşitdim ki, Aşıq Əhməd dün-
yasını dəyişib. Allah ölənlərin hamısina rəhmət eləsin!

Bir SəNəT
iNCiSiNiNi TAriXÇəSi

Azərbaycan aşıq yaradıcılığı çox qədim və zəngin tarixə malikdir. Bu sənət həm də xalqımız üçün min illər boyu tərbiyə məktəbi 
olmuş, heç bir fəlakət bu möhtəşəm qalaya təsir edə bilməmişdir. Yadellilərin təsir və təzyiqinə qarşı mərd dayanmış, zənginləşmiş, 
nəsildən-nəslə ötürülərək, bu gün öz kamillik zirvəsinə çatmışdır. Aşıq sənətinin əsas köklərindən olan dastan yaradıcılığı çoxşaxəli 
əlamətə malikdir. Belə ki, qəhrəmanlıq, vətənpərvərlik, eşq-məhəbbət, düzgünlük, insanpərvərlik, qonaqpərvərlik, Allaha, böyüyə 
hörmət, yeni nəslə rəğbət bəsləmək, dastanlarımızın əsas qayəsini təşkil etmişdir.

Dastanların bəzilərinin müəllifləri-yaradıcıları olduğu kimi bizə 
gəlib çatmışdır. Qurbani, Tufarqanlı Abbas, Xəstə Qasım, Aşıq 
Valeh Şəmşirli, Aşıq Hüseyn, Aşıq Alı, Aşıq Ələsgər məlum das-
tan və hekayələrin müəllifləridirlər. O cümlədən, rəvayətlərin də yaran-
ma tarixi ilə əlaqədar bəzi dastanlar haqda fikir söyləməyə dəyər.

Danışacağımız «Aslan şah və İbrahim» dastanının Miskin Ab-
dal tərəfindən Şah İsmayıl Xətainin şərəfinə yaradılmasını  deməyimiz 
yerinə düşərdi. Bu dastan söyləmələrdən, həm də yazılı mənbələrdən 
mülahizələrin doğru olduğunu əsas verir.

Tarixdə bizə adı ilə məlum olan «Şah İsmayıl və Gülzar» das-
tanı II Şah İsmayılın şərəfinə yaradılmış dastandır. Şah Təhmasibin 
taxt-tac qısqanclığına qapanaraq, oğlu İsmayıla işgəncələr verdiyi də 
məlumdur.

Tarixi rəvayətlərə görə, Xətainin iş həyatı da çox ziddiyyətli, 
keşməkeşli olmuşdur. Miskin Abdalın Xətainin şahlığı zamanı 
onun xidmətində sədaqətlə qulluq etməsi bütün çətinliklərə dözməsi 
və şah tərəfindən qayğıkeşliklə əhatə olunması da məlumdur. Həm də 
hər iki şəxsiyyətin ataları ilə əlaqələri və Kəhəralan Şeyx Səfi ocağının 
varisləri olması söylənilənlərdən məlumdur.

Bəs necə olub ki, Miskin Abdal öz dastanının qəhrəmanını «As-
lan şah» adlandırıb? 

Bu da məlumdur ki, 1914-cü ildə Əbdülqədir İsmayılzadə, 
1916-cı ildə isə Müslüm Maqamayev «Şah İsmayıl» operasını 

yazmışlar. Əbdülqədir İsmayılzadənin yaratdığı operada şahın ata-
sı Aslan şahdır. Müslüm Maqamayevin operasında isə ata Aslan 
şah kimi verilir. «Aslan şah və İbrahim» aşıq dastanında ata Adil 
şah kimi söylənmişdir. Aslan şah kimi atanın göstərilməsi isə tam 
aydınlığı ilə məlum olur ki, Aslan şah həqiqətən II şah İsmayılın 
babasıdır. Elə onun atasının bəzən Aslan şah verilməsi haqda aka-
demik Z.Bünyadzadənin (Allah rəhmət eləsin) yazısında həqiqət 
izləri vardır.

Şah İsmayıl Xətai həyatında Ağqoyunlu ögey dayılarının 
təzyiqlərinə məruz qalmışdır və Xətai Miskin Abdalı körpə ikən 
itirdiyi qardaşı İbrahimə həmişə əvəz saymış, hətta deyilənə görə, bun-
ların biri-birinə oxşar cəhətləri olmuşdur. Bu mənada şah həmişə 
M.Abdala «Şahım İbrahim», «Qardaşım İbrahim» deyə xitab 
edərmiş.

Miskin Abdaldakı dərin bədii təb bunu deməyə hələ XIX 
yüzillikdəki sənətkarlara əsas vermişdir. Miskin Abdalın ocaq 
nəslindən seyid olması ilə bağlı olaraq təriqətin təsirindən idi ki, bəlkə 
də onun yaradıcılığının hamısı üzə çıxmışdır.

1940-50-ci illərdə aşıqlar Miskin Abdal haqqında dil-cavabı 
söhbətlər edir, onun nəsihətamiz qoşmalarını ustadnamə kimi 
işlədirlər. Bu mənada biz Göyçə mahalının Cil kəndindən olan Aşıq 
Qasıma, Aşıq Yunis və Ağdabanlı Aşıq Şəmşirə minnətdarıq.

«Aslan şah və İbrahim» dastanının el içində aşıqlar tərəfindən 
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SƏNƏT DÜNYASINA SƏYAHƏT Yaddaş

Bir neçə gündən sonra gördülər ki, quş indi cüt 
gəlib, amma bu quş əvvəlki quş deyil. Yeni gələn quş 
başladı köhnə yuvanı söküb-dağıtmağa… Nəhayət, bu 
yuvanı dağıtdıqdan sonra başqa bir budaqda yeni yuva 
qurdu. Xanım bu mənzərəni gördükdə çox pərişan oldu. 
Şah çox can atdı ki, xanımının fikrini bu mənzərədən 
yayındırsın, mümkün olmadı. Şahın xanımı buyurdu ki, 
ey qibləgahım, ölüm insana haqdı. Görürsənmi o qu-
şun yoldaşı ölüb, yeni gələn quş köhnə yuvanı dağıtdı. 
Gəl belə bir əhdi-peyman qılaq. Hansımız qabaq ölsək, 
sağ qalan yeni ailə həyatı qurmasın. Doğrudan da, bu 
məsləhət şahın da ağlına batdı, belə də razılaşdılar.

Nə olacaqdı, ay dolandı, il ötdü. Günlərin birində 
şahın xanımı ömrünü başa vurdu. Bütün el, mahal yı-
ğışıb xanımı öz haqqına çatdırdılar və şaha başsağlığı 
verdilər. Allah rəhmət eləsin, Allah səbr versin, başınız 
sağ olsun, oğlanların sağ olsun – dedilər. Belə bir xeyir-
duadan sonra çıxıb getdilər.

Bundan sonra Zülal şah öz hökmranlığında olsun, 
sizə Rey camaatından xəbər verim. Camaat gördü ki, 
Zülal şah qabaqkı şah deyil. Onun xasiyyəti tündləşib, 
baç-xəracı da günü-gündən artırır. Çox götür-qoydan 
sonra camaat öz fikrini vəzir-vəkilə çatdırdı ki, şa-
hın xasiyyəti tündləşib. Neçə ildir ailəsiz yaşayır. Və 

iki variantda danışıldığını eşitmişəm.
Birinci variantda Rey şahı Zülal şah həyat yoldaşı dünya-

sını dəyişəndən sonra uzun müddət evlənmir. Çünki, hələ sağ 
ikən öz həyat yoldaşı ilə ilqar bağlamışdırlar ki, hansımız dün-
yamızı tez dəyişsək sağ qalan yeni ailə qurmamalıdır.

Nəhayət, vaxtı ilə özünün ədalətilə sevilən, xalq üçün çox 
səbirli görünən Zülal şahın get-gedə xasiyyətinin dəyişməsi, hər 
şeyə əsəbiliklə yanaşması xalqda belə bir fikir oyadır ki, şah 
mütləq ailə qurmalıdır. Uzun minnət və nəsihətdən sonra şah 
ailə qurmağa razılaşır.

Şahın iki gözəl oğlu var idi. Deyirlər ki, qonşu padşah da 
rəhmətə getmişdir. Onun taxt-tacını arvadının qardaşları idarə 
edirdi. Zülal şaha məsləhət görürlər ki, elə həmin padşahın xa-
nımı ilə evlənsin. Şah razılıq verdikdən sonra onu evləndirdilər. 
Xanımın qardaşları qəti məsələ qoymuşdular ki, bacı, sən elə et 
ki, o uşaqları tələf etdir. Zülal şah da yaşlaşıb. Dünyanı tutub 
durmayacaq ha. Uşaqlardan sonra şahın varisi sən qalacaqsan. 
Şah öləndən sonra Rey mülkü də keçər əlimizə.

Odur ki, xanım yerini rahatlayandan sonra İbrahimə böh-
tan atır ki, mənə sataşmaq istədi. Şah əvvəl bunları asdırmağa 
qərar verdi. Elin minnət və tələbindən sonra hər iki qardaş 
ölkədən çıxarılıb sürgün edilir.

II varianta görə isə guya İbrahim anasına sataşmaq istəyib. 
Şah da bunları yuxarıda dediyimiz kimi onun hökmü əvəzinə 
sürgünə göndərməyi əmr etmişdir.

Bəli mənim əzizlərim, qulluğunuza ərz edim Rey 
şəhərindən. Deyərlər, Rey şəhərində Zülal adlı bir 
şah yaşayırdı. Şahın var-dövləti başından aşıb-daşırdı. 
Ölkənin əhalisi də çox firəvan həyat sürürdülər. Şah 
çox ədalətli, səxavətli idi. Həyat yoldaşı da çox ağıllı, 
təmkinli bir insan idi. İki oğulları var idi. Böyük oğlu 
Aslan, kiçik oğlu İbrahim idi.

Şahın xüsusi bir bağı var idi ki, hər cümə günü o, 
bağı hərəmi ilə birgə gəzintiyə çıxar, istirahət edərdilər. 
Burada şahın sevdiyi bir sərv ağacı var idi. Bu ağacda 
bir zümrüd quşu özünə yuva salmışdı. Hər erkən yazda 
bu quş öz tayı ilə gələrdi, bağda bala çıxarar, qışqabağı 
balalarını da götürüb gedərdi. Bir yaz günü yenə şah 
öz adəti üzrə xanımı ilə həmin güllü bağa seyrə çıxmış-
dı. Şahın xanımının nəzəri sərv ağacındakı zümrüd qu-
şuna toxundu. Xanım gördü ki, quş tək gəlib yuvanın 
ətrafında qurdalanır, bunu şaha göstərib dedi ki, bu quş 
niyə tək gəlib. 

nəhayət, şahın evlənməsini məsləhət bilirik. Kəbinsiz 
ailə başçısı üçün də günahdır, o halda ki, ölkənin şahı 
kəbinsiz yaşasın.

Nə olacaqdı, şaha bu təklifi çatdırdılar. Şah vaxtilə 
xanımı ilə bağladığı əhdi-peymanı göz önünə gətirib 
bu təklifə heç cür razılıq vermədi.

Xülasə, ölkəni idarə etmək işi daha da çətinləşirdi. 
Vəzir, vəkil də bu təklifi bir neçə dəfə şaha məsləhət 
gördülər. Nəhayət, şah hər iki oğlunu yanına çağırıb, 
onları öpdü, tellərini sığalladı, boylarını oxşadı. Bu 
təklif oğlanlarına da çatdırılmışdı. Uşaqlar mollaxa-
nada təhsil alırdılar. Şəriətin qanunu da bunlara çat-
dırmışdılar. Ataları ilə görüşdə məsləhət gördülər ki, 
atayi-mehribanımız yaxşı olar ki, bizə ana gətirəsən. 
Tək sənin başında deyil ki, biz də əziyyət çəkirik. Şah 
öz balalarından da bu təklifi eşidəndən sonra fikir etdi 
ki, elin təklifinə laqeyd olmaq düz olmaz. O halda ki, 
öz balalarım da bu təklifi mənə edirlər. Xülasə, vəzir, 
vəkil hörmətli ağsaqqaların məsləhətini götür-qoy edib 
şah razılıq verdi. Çox götür-qoydan sonra deyərlər 
qonşu vilayətin padşahı ölmüşdü. Onun dul qadını 
ilə evlənməyə şah razılıq verdi. Sizə kimdən xəbər ve-
rim, deyərlər bu arvadın qardaşları şah öləndən sonra 
taxta, səltənətə yiyələnmiş kimi idilər. Düzdür, şahlıq 

ASlAN ŞAH və
iBrAHim
(dastan)
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arvadın adına idi. Həmin xanımın qardaşları belə bir 
fürsəti göydə gəzirdilər, yerdə ələ keçdi. Fikir etdilər 
ki, Zülal şah da qocalıb, dünyanı tutub durmayacaq ki, 
bacımız Zülal şahla evlənsin. Bir vasitə ilə uşaqların da 
başını əkərik. Hər iki taxt-tacı birləşdirərik. Beləcə də, 
həmin padşahın dul xanımı ilə Zülal şahı evləndirdilər. 
Xanım gələn kimi uşaqlarla, sarayla tanış oldu. Çox 
düşündü ki, necə etsin ki, bu uşaqların axırına çıxsın. 
Bir gün xanım Aslanı yanına çağırıb dedi ki, bu imarəti 
gəzək, məni otaqlarla tanış et. Aslan düşdü anasının 
önünə, başladı otaqları bir-bir anasına göstərməyə. 
Nəhayət, axırıncı otaqda xanım Aslanın yaxasından 
tutdu ki, mən səni sevmişəm. Aslan istədi ki, onun 
əlindən çıxsın, analıq çuxanın arxasından yapışdı. Çu-
xanın arxası xeyli qopdu qaldı analığın əlində. Aslan 
kor-peşiman çıxdı həyətə. İbrahim gördü qardaşı çox 
pərişandı. Sizə kimdən xəbər verim, Zülal şahdan. Şah 
axşam evə gələndə evdə bir məyusluq hiss etdi. Gördü 
ki, uşaqlar da atasını qarşılamağa çıxmadı, xanımı da. 
Şah içəri girəndə gördü xanım yorğan-döşəyə düşüb, 
şaha cavab da vermək istəmir. Nəhayət, gecənin bir 
vaxtı arvad çox hirsli halda şaha dedi ki, ay sənin taxtın 
tarac olsun, sən məni özünə gətirmişdin, yoxsa oğlu-
na? Şah quruyub qaldı. Nəhayət, xanım bildirdi ki, qır-

xıncı otağa girəndə Aslan istədi məni tutsun, birtəhər 
əlindən çıxmışam. Budur, çuxasının ətəyi də qaçanda 
qaldı əlimdə.

İlan vuran yatdı, şah yatmadı. Səhər alatoranda şah 
cəlladları çağırıb dar ağacının qurulmasını əmr etdi və 
buyurdu ki, şəhərə car çəkin ki, Zülal şah oğlanlarını 
asdırır.

Nə olacaqdı, bu bəd xəbər şəhəri lərzəyə sal-
dı. Məxluq töküldü dar meydanına. Yazıq uşaqları 
cəlladlar çəkdilər dar ağacının yanına. Camaat yuxudan 
oyanmış, bu işin sirrinə varmaq, kökünü tapmaq fikri 
ilə alışıb yanırdı. Vəzir, vəkil, sayılan adamlar da Zü-
lal şaha məsləhət verdilər ki, şah sağ olsun, səbr gözəl 
şeydir, biz demirik ki, öldürtmə, amma tam işi aydın-
laşdırmaq lazımdır. Bunlar günahkar olsalar da, cəllad 
amanı vermək vacibdir. İki dünya üz-üzə dayanmışdı. 
Şəhər əhli təlaş içində idi. Şahın kini, qəzəbi gözlərini 
qan örtüyünə bürümüşdü. Heç kəsi eşitmək istəmirdi. 
Ağıllı adamlar fikir etdi ki, bu uydurma işdir. Bu gün 
şah qəzəb içindədir. İş-işdən keçəndən sonra, şah ayıla-
caq və deyəcək ki, mənim ağlım üstümdə olmayıb, siz 
nə üçün susdunuz?!

Biçarə Aslan və İbrahim dar ağacında ümidlərini 
Allaha bağlamışdılar. Deyirlər vəzir çox ağıllı adam idi. 

Bu körpə uşaqların bu ağır gününü görüb təlaş içində 
şaha xitab edərək dedi: ey qibləgahım, bu uşaqlar gü-
nahkar da olsalar, bunlara bir cəllad amanı vermək 
lazımdır. Zülal şahdan və gətirdiyi analıqdan başqa 
heç kəs bu faciəyə razı deyildi. Odur ki, şah fikir etdi, 
xalqı da ayaqlamaq olmaz. Qoy bu uşaqlara bir cəllad 
amanı verim, bir kəlmə danışsınlar. Hökmüm də bir 
az ədalətli sayılsın. Elin üz döndərməyi yaxşı olmaz. 
O idi ki, şah vəzirə dedi, vəzir, verdim cəllad amanı, 
nə deyirlər desinlər.

Aldı İbrahim:

Atayi mehriban, ismətli şahım,
Rəhm eylə, biz tifilə, şah babam.
Yuxarıda Allahım, yerdə pənahım,
İzn vermə fitnə-felə, şah babam.

Şüvən çəkib bağrımızı dağlama,
Yaman adı adımıza bağlama.
Bizdən sonra oğul deyib ağlama,
Asdır bizi gülə-gülə, şah babam.

Yazı yazan tərsə yazdı yazını,
İbrahim Aslansız neylər özünü.

Barı eşit məxluqatın sözünü,
Burax bizi səhra, çölə, şah babam.

İbrahim sözünü tamam etcək meydan suya qərq 
oldu. Həm də bu uşaqların anası Rey camaatı arasında 
böyük hörmət, səxavət, ədalət və ehtiram sahibi kimi 
tanınırdı. İki yetim körpə anasız meydanda kimisə ax-
tarırdı:

Hər aylar,
Hər ulduzlar, hər aylar.
Başım cəllad əlində,
Dilimiz ana haraylar.

Arı yanda,
Şan yanda, arı yanda.
Ana harayımıza çataydı,
Gözümüz arıyanda.

Aslanın çəkdiyi bu bayatı insanları lərzəyə gətirdi. 
Şah buradaca məxluqatın əhval-ruhunu hiss etdi. 
Əmr etdi ki, aparın bunları xəzinəyə, nə istəyirlər 
götürsünlər, itirin mənim torpağımdan.

Cəllad bunları şahın xəzinəsinə apardı. Əvvəl 
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Aslan və İbrahim elə sandılar ki, bizi xəlvətdə 
öldürəcəklər. Ancaq gördülər ki, yox, bunları bir-
başa şahlıq xəzinəsinə gətirdilər və bildirdilər ki, nə 
istəyirsiniz götürün xəzinədən, atanızın hökmüdür. 
Siz bu torpaqdan sürgün edilirsiniz. Deyərlər, o vaxt 
anaları şaha ərə gələrkən ana babasından dədə malı 
olaraq, qızına iki ləl bağışlamışdı. Uşaqlar bu iki ləli 
götürüb xəzinəni tərk etdilər.

Nə olacaqdı, bu iki tifili at belində Rey şahlığı-
nın torpağından çıxartdılar. Beləcə, isti günlər, aclıq, 
susuzluq, yuxusuzluq bu uşaqları taqətdən salmış-
dı. Deyirlər, Yəmən şəhərinə çatanda İbrahim deyir 
ki, qardaş, daha tərpənməyə taqətim yoxdur. Yazıq 
Aslan qardaşını şəhərin kənarındakı qəbiristanlıqda 
manşır bir günbəzin dibində qoydu. Dedi qardaş, ge-
dim görüm bir az yemək, su, nə tapıb gətirə bilərəm.

Aslan şəhərə girəndə gördü ki, bir məhəllədə bö-
yük yığnaq var. Fikir etdi ki, ya xeyir işdir, ya da hüzr 
yeridir. Hər nə olsa, oradan yəqin azuqə tapa bilərəm. 
Ön çevirdi həmin yığnağa.

Sən demə, şəhərin padşahı vəfat edibmiş. Əhali 
buraya toplanıb, padşah seçmək üçün quş uçurdur-
larmış. Elə bu an quş Aslanın başına qonur. Görürlər 
bu heç buralar adamı deyil. İtələyib məclisdən qo-

vurlar. Quş yenə uçub Aslanın başına qonur. Nəhayət 
Aslanı aparıb kənarda bir dəyirmana salırlar. Qayıdıb 
yenə quşu uçurdurlar. Quş yenə də uçub dəyirmanın 
bacasından Aslanın başına qonur. Gedirlər ki, quşu 
gətirsinlər. Vəzir çox dünyagörmüş insan imiş. 
Gedənlərə tapşırır ki, bir vasitə ilə görün o oğlan quşla 
necə rəftar edir. Onun sözlərini eşidin, özünü də götü-
rün gəlin buraya. Adamlar gəlib dəyirmanın qapısının 
arxasından eşidirlər ki, bu oğlan quşu əlinə alıb deyir 
ki, ey Allahın quşu, Allah mənə versəydi, öz babamın 
taxt-tacını verərdi, bu qürbət eldə sən niyə mənə zülm 
etdirirsən? Qasidlər qayıdıb məsələni vəzirə olduğu 
kimi danışırlar. Aslanı gətirib, başına tac qoyurlar və 
padşahın sarayına aparırlar.

Sizə kimdən xəbər verim, Aslanın yadından İb-
rahim tamam çıxır. Bir qədər günbəzin dibində 
mürgüləyir, görür üşüyür, durub keçir günbəzin içinə. 
Bu yorğun, zavallı uşağı yuxu tutur. Yatmaqda olsun.

Deyərlər, Ziyad və  haramılar soyğunçuluqdan qa-
yıdırlarmış. Buraya çatanda Ziyad haramı deyir ki, gəlin 
elə malımızı keçək günbəzdə bölək. Bunlar günbəzə 
girəndə yatmış uşağı görürlər və oyadırlar. Deyərlər, 
Ziyad haramının uşağı yox imiş, sonsuz imiş. İbrahimı 
görəndə Allaha min şükür oxuyur, yoldaşlarına deyir 

ki, nə gətirmişik sizin olsun, mən bu uşağı götürürəm. 
Belə də edirlər. Ziyad haramı İbrahimə deyir ki, oğul, 
qalx gedək bizim evə. Sən artıq mənim oğlumsan. Alır 
İbrahim, görək öz dərdini haramıya necə bəyan edir:

Başına döndüyüm Ziyad haramı,
Gözüm yolda qaldı, gedən gəlmədi.
Dindiribən sızıldatma yaramı,
Gözüm yolda qaldı, gedən gəlmədi.

- Oğlum, kimdir o gedən? Nə vaxt gelib? Bəs niyə 
gəlməyib? İbrahim görək necə deyir:

Abdal olan qəm yükünü götürə,
Götürübən bir məkana yetirə.
Qardaşım gedibdir, təam gətirə,
Gözüm yolda qaldı, gedən gəlmədi.

Ziyad haramı: - Oğlum, şəhərlə buranın arası bir-
iki ərşdir, yəqin onun başı əldə deyil, sağ olsa qalmaz-
dı, səni bu sahibsiz yerdə qoyub getmək olmaz.     
     

Aldı İbrahim:

İbrahim də çaylar kimi bulanar,
Yaralarım, köz-köz olub sulanar.
Qardaş gəlib məzarsanlıq dolanar,
Gözüm yolda qaldı, gedən gəlmədi.

Bəli, Ziyad haramı İbrahimı gətirdi evinə. Həyat 
yoldaşını çağırıb dedi: arvad, Allah bizə sonradan ve-
rib. Bu uşağı keçir köynəyindən, oğlumuzdur. Belə də 
etdilər. İbrahim bu ailədə oğul olmaqda qalsın.

Sizə kimdən xəbər verim, Aslan şahdan, nə vaxtkı 
yataq otağına keçdi, birdən yadına düşdü ki, ey dili-
qafıl bəs mən qardaşıma azuqə aparmağa gəlmişdim, 
bu nə işdir başıma gəldi. Yazığın gözünə yuxu getmədi. 
Səhər tez geyinib vəziri çağırtdırdı. Dedi ki, vəzir, ca-
maat çox oyanmamış gedək qəbiristanlığa, bir rəhmət 
duası verək qayıdaq. Gəlib məzarsızlığın yanında da-
yanıb Həmdi-surəni oxudular. Vəzirə dedi: sən dayan 
burada, mən bir günbəzə də baş çəkim, gəlirəm. Şah 
günbəzin ətrafını dolandı. Heç nə görmədi. Nəhayət, 
keçdi günbəzin içinə. İbrahim haradadır, dünya başı-
na hərləndi, lələ köçüb, yurd ağlayır. Yazıq Aslan şah 
neyləyə bilərdi. Heç kəsə açılası sirr deyildi.

Aldı görək bu qəm-kədəri necə izhar edir:
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Alçaqdan çəkilib, ucadır başın,
Məzarsanlıq, İbrahimı neylədin?
Atılsın kərpicin, qalmasın daşın,
Məzarsanlıq, İbrahimı neylədin?

Qalalar içində yaman qalasan,
İgidlər başına sən ha bəlasan.
Qarğayaram səni viran qalasan,
Məzarsanlıq, İbrahimı neylədin?

Ayağımı apardı yolların daşı,
Yaxamı çürütdü gözümün yaşı.
Kor ol İbrahimın Aslan qardaşı,
Məzarsanlıq, İbrahimı neylədin?

Aslan şah gördü bir şey olmadı, aldı görək nə 
dedi:

Qan fələk mənimlə yağıdı,
Qoymadı dünyada kana dərdimi.
Bir gün olar bu dünyanı dağıdı,
Yetirmədim bir məkana dərdimi.

İgid olan qəm yükünü götürməz,
Didəm yaşı səçaralar bitirməz.

Neçə qatar nər mayalar götürməz,
Yüksələr kərgədana dərdimi.

Aslan şaham, qəm evində nökərəm,
Dost bağında qızılgüllər əkərəm.
Pünhan-pünhan mən bu dərdi çəkərəm,
Bəyan etməm bir kimsəyə dərdimi.

Vəzir qəbiristanlığa gələndə şahın kamalına hey-
ran qalmışdı, gör nə qədər əsl-nəcabətli adamdır ki, 
məzarstanlıq  əhlinə də öz ehtiramını göstərir. Amma, 
Aslan şah günbəzdə olanda bir qədər yaxınlaşdı ki, 
görsün şah nə edir. Şahın söz oxuduğunu eşitdi. Öz-
özünə dedi: «Şahdan aşıq». Aslan şah bunu anladı, 
çox qəzəbləndi, qayıtdılar şahlığa, vəziri yanına çağı-
rıb dedi: vəzir, mən günbəzdə olanda sən bir kəlam 
işlətdin. Onun səbəbi nə idi. Vəzir çox istədi ki, boy-
nundan atsın. Şah bildiyini babasına da verməzdi. Elə 
vəzir də heç nə deyə bilmədi. Şah buyurdu, sən bu 
gündən vəzirlikdən azadsan. Məvacibini xəzinədən 
almalısan. Səni sirri-sübhan vəzir adlandırıram. Bu 
sirr ikimizin arasında qalır. Şah bir fərman da verdi 
ki, İbrahim adlı bir uşağa kim rast olsa, nə xərc çəksə, 
xəzinədən ödəniləcək.

Aslan şah ölkəni idarə etməkdə, bu dərdi pünhan-
pünhan çəkməkdə qalsın. Sizə İbrahimdan xəbər ve-
rim. İbrahim Ziyad haramının evinə gələndən sonra 
bu evin ruzusu aşıb-daşmağa başladı. Ziyad haramı 
gördü ki, daha bunun haramılığa getməyinə ehtiyac 
yoxdur. O idi ki, haramı yoldaşlarına bildirdi ki, o, 
bu yolu tərk edir. Həm də o, təklik üzündən bu yolu 
buraxmırdı, haramılığı özünə gün keçirmək üçün bir 
sənət seçmişdi. İndi çox vaxtını oğlu ilə keçirir, ova 
çıxırlar, firəvan həyat sürürlər.

Haramılar Ziyad haramıdan sonra heç nə edə 
bilmədilər. Hara getdilər döyüldülər, söyüldülər, boş 
qayıtdılar. Ona görə də çalışırlar ki, İbrahimı Ziyad 
haramıdan aralasınlar. Çox götür-qoydan sonra ha-
ramılardan biri dedi ki, bunu etsə bir şeytan qarı 
var, o edə bilər. O idi ki, gəldi həmin qarının yanına. 
Əhvalatı və məqsədini bu qarıya bildirdi. Qarı əvvəl 
özünü çəkdi ki, mənim iman toplayan vaxtımdır, ba-
şım gora titrəyir. Amma ürəkdən razı idi. Bir az özü-
nü çəkdi. Haramı onun qulağına qızıl pul çəkdi. Qarı 
bu işə girişdi. Qara qənözdən paltar, nimtənə qara 
məst libasa girib, sürdan bir təsbeh əlinə götürüb, 
Ziyad haramının məhəlləsi tərəfdə çərçi xırdası sat-
maq adı ilə göründü. Ziyad haramının həyat yoldaşı 

Sürəyya xanım bunu eşidib, kənizlərə dedi ki, ay qız-
lar, görün qarı nə satır. Qızlar qarıya yaxınlaşdılar: 

- Nənə, nə satırsan? 
Qarı dedi: 

- Qızım siz kimsiniz? Qızlar dedilər: 
- Nənə, biz Ziyad haramının xanımı Sürəyya xa-

nımın kənizləriyik. Qarı tez özünü yığışdırdı. Qarı 
dedi: 

- Mən heç nə satmıram. 
Kənizlər Sürəyya xanıma bildirdilər:

- Qarı deyir ki, heç nə satmıram. 
Xanım fikirləşdi ki, yəqin nə isə bir ehtiyacı var. 

Endi qarının yanına, istədi ki, onun kefini soruşsun. 
Xanım qarıya əl uzadanda qarı ona əl vermədi, acıqlı 
oldu. Dedi: 

- Çək əlini, mənim əlim naməhrəm əlinə dəyə 
bilməz. Bilirsənmi sənin haqqında şəhərdə nə danı-
şırlar? 

Xanım pərt olub soruşdu:
- Qarı nənə, nə danışırlar? 
Qarı soruşdu ki, öz ərinin gətirib çıxardığı kimdir, 

nə kəradır?

                          (Ardı var)
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MARAQ DAİRƏSİ Dünya

ilK DOllAr
Nə vAXT ÇAP OlUNUB?
Nuranə

Dollar ilk dəfə nə vaxt çap olunub?
Dolar (alman “taler”indən) pul vahidi olaraq 1785-ci 

il iyul ayının 6-da Kontinental Konqres tərəfindən elan 
olundu. Əvvəl dollar yalnız gümüş pul olaraq yayılırdı. Yal-
nız 1861-ci ildən xüsusi kağızlarda yaşıl rənglə çap olun-
muş dollar əskinasları dövriyyəyə buraxıldı. Əskinasların bir 
tərəfi müəyyən qədər əyri idi. Zərrəbxanada onların kötüyü, 
müəyyən seriyada olan pul vahidinin eyni əksi saxlanılırdı. Bu 
nüsxələrə görə əskinasların etibarlılığı yoxlanılırdı. 1862-ci 
ildən həkketmə və çap üzrə Dövlət Bürosu işə başladı. ABŞ 
Maliyə Nazirliyinin əsas binasının zirzəmisində dörd qadın və 
iki kişi özəl müəssisələr tərəfindən çap olunan 1 və 2 dollar-
lıq əskinasları ayıraraq möhür vururdular. Kağız əskinasların 
dövlət tərəfindən çap olunması 1863-cü ildən başlayır. 1877-ci 
ildə ABŞ-da dövriyyədə olan bütün valyuta Dövlət Bürosunda 
çap olunmuşdu. 

Bu gün ABŞ-da əsasən 1928-ci ildən sonra kəsilən pullar 
dövriyyədədir. Bu əskinaslar 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1000, 
5000 və 10000 dollar dəyərindədir. Bununla belə, 100 dollarlıq 
əskinasdan artıq dəyərdə olan pulları xaricə aparmaq qadağan-
dır. 1944-cü ildən isə daha 10000 dollarlıq əskinaslar çap olun-
mur. Ötən əsrin 80-ci illərinin sonunda dövriyyədə yalnız 348 
nüsxə belə əskinas var idi. 1969-cu ildə ABŞ Xəzinədarlığı 100 
dollarlıq əskinasdan artıq dəyərdə olan pulların emissiyasının 
dayandırıldığını elan etdi. Qeyd etmək lazımdır ki, 2 dollarlıq 
əskinas sonuncu dəfə 1976-cı ildə çap olunub.

500 dollarlıq kağız əskinasın üzündə nominal olaraq ABŞ-
ın 25-ci prezidenti Mak-Kinlinin, 1000 dollarlıq kağız əskinasın 
üzündə nominal olaraq ABŞ-ın 22-ci və 24-cü prezidenti Sti-
ven Klivlendin, 5000 dollarlıq kağız əskinasın üzündə nomi-
nal olaraq ABŞ-ın 4-cü prezidenti Ceyms Medisonun, 10000 
dollarlıq kağız əskinasın üzündə isə nominal olaraq ABŞ-da 
məşhur maliyyəçi olmuş Semon Portlend Çeysin portretləri 
təsvir olunub.

Müasir zamanda dolları qeyri rəsmi olaraq “baks” da ad-
landırırlar. İngilis dilindən tərcümədə “buck” sozü Azərbaycan 
türkcəsində maral mənasında işlədilir. Qədim dövrlərdə Bö-
yük Britaniyada məhz maral buynuzları və dərisi pul vahidinə 
ekvivalent kimi qəbul olunmuşdu. Yeni dünyada bu söz ona 
görə oturmuşdu ki, 1775-ci ilədək Şimali Amerika əsasən 
ingilislərin tabeliyində idi.

Dünyada elə bir ölkə tapmaq olmaz ki, özünün pul vahidini 
işlətməsin. Hərə münasib bildiyi adı verib. Lakin çox azı mənsub 
olduğu dövlətin hüdudlarından kənarda nüfuz sahibidir (fərəhli 
haldır ki, bizim milli manata da etibar böyükdür). Belə desək, 
yad ölkələrdə dəyişilmə və işlədilmə problemləri yoxdur. Doğ-
rudur, son vaxtlar avronun Avropada möhkəmlənməsi prosesi 
sürətlənib. Elə təsəvvür yaranıb ki, “soyuq müharibə” başa çat-
dıqdan sonra hegemonluğa yiyələnmiş ABŞ dolları mövqelərini 
itirməkdədir. Lakin heç kəsin tələsik yekun nəticəyə gəlməsini 
istəməzdik. Gəlin gözləyək və bu arada ABŞ dollarının yaran-
ma tarixinə nəzər salaq.
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Yer qabığı İnstitutunun (İrkutsk) verdiyi məlumatlara 
əsasən, Baykal gölünün yerləşdiyi eyniadlı çökəklik 
hər il təxminən 5 kilometr böyüyür. Baykal çökəkliyi bir 
neçə milyon il bundan qabaq litosfer tavalarının hərəkət 
prosesləri nəticəsində əmələ gəlib. Bu proseslər Baykal 
rayonunda indiyə qədər gedir, bu isə həmin ərazidə 
zəlzələlərlə nəticələnə bilər. Yerin dərinliklərində gedən 
proseslər dayanmayacağı halda, bir neçə milyon ildən 
sonra Baykalın sahəsi hiss olunacaq dərəcədə böyüyə 
bilər və Yerdə olan ən böyük şirin sulu göl əsl dənizə 
çevriləcək. 

(Nauka i texnika).

BAYKAL 
TƏDRİCƏN BÖYÜYÜR
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Yerdə həyat 3,416 milyard il bun-
dan qabaq, yəni hesab edildiyindən 
16 milyard il əvvəl yaranıb. 

Belə nəticələr Britaniyanın «Na-
ture» jurnalında dərc edilmiş ekspert 
hesabatında verilib. Alimlərin söz-
lərinə görə, yaşı 3,416 milyard ili 
keçmiş mərcanın analizləri sübut 
edib ki, bu mərcanın əmələ gəldiyi 
dövrdə Yerdə mikrob səviyyəsində 
həyat mövcud idi. 

Tədqiqatın müəllifləri Tays May-
kl və Donald Louvun bəyanətlərinə 
görə, bu kəşf Yerdə həyatın ya-
ranması ilə bağlı mübahisələri 
müəyyən müddətə də olsa 
dayandırmalıdır. 

YErDə HəYAT əvvəllər 
HESAB EDilDiYiNDəN 16 
milYON il QABAQ YArANIB
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Şarslottvill Milli radioastronomiya  rəsəd-
xanasının alimləri  bizim qalaqtikada indiyə 
kimi yalnız Yerdə rast gələn, tərkibində 
oksigen olan iki üzvi birləşmənin tapılması 
haqqında məlumat veriblər. Bunlar propenal və 
propanaldır.  Hər iki maddə Günəş sistemin-
dən təxminən 26000 işıq ili məsafəsində olan 
Oxatan bürcünün B2 hissəsindəki buludda 
tapılmışdır. 

Alimlər Günəş sistemi xaricində  mürəkkəb 
üzvi molekulların olması faktını vurğulayıb 
belə bir mülahizə irəli sürürlər ki, həyat üçün 
lazım olan bütün elementlər Yerə kosmosdan 
gətirilə bilərdi.

YEr KÜrəSiNə HəYAT 
KOSmOSDAN GəTiriliB
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Çin alimləri hesab edirlər ki, milyard 
il bundan qabaq Yerdə sutkada 17 
saat, ildə isə 500-dən artıq gün var idi. 
Paleontoloqlar çöküntü süxurlarında göy-
yaşıl yosunların yığınlarını tədqiq etdikdən 
sonra belə nəticəyə gəliblər. 

Bitki aləminin bu qədim nüma-
yəndələrinin qalıqları yüz milyon illər 
ərzində müxtəlif rəngə və qalınlığa malik 
laylar əmələ gətirirdi. Məhz onların 
əsasında planetimizin ilkin mövcudolma 
çağlarında fəsillərin, ayların və hətta 
sutkaların davametmə müddəti haqqında 
fərziyyə yürütmək mümkündür.

Əgər əvvəllər Günəş ətrafında tam 
dövrün müddəti 8,5 min saat təşkil 
edirdisə, indi bu prosesə 260 saat daha 
çox  vaxt tələb olunur. (İTAR-TASS).

YOSUNlAr
SÜBUT EDiB Ki, YEriN GÜNəŞ əTrAfINDA 
fIrlANmA SÜrəTi AZAlIr

KainatMARAQ DAİRƏSİ
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ÜZ QABIĞI

UCALIQ VƏ SAFLIQUCALIQ VƏ SAFLIQUCALIQ VƏ SAFLIQUCALIQ VƏ SAFLIQ
DAĞ VƏ GÜL 

DAĞ UCALIQ RƏMZİDİR. Azərbaycanlılarda Dünya Dağı-
na inam çox güclü olmuşdur. Xalq arasında dillər əzbəri olan 
bir silsilə bayatıların bu gün də dağlara müraciətlə (A dağlar, 
ulu dağlar...) başlanması, insanların dərdlərini ulu dağlarla 
bölüşməsi həmin inancdan doğur:

Dağların qarı dərman,
Yarama sarı dərman...

...A dağlar, uca dağlar,
Dərd bilən qoca dağlar...

Dağ aşıb binə gəlləm,
İmana, dinə gəlləm,
Axıtma göz yaşını,
Gedərəm, yenə gəlləm.

İnsanın dağa ayaq basıb geri qayıtması 
ilə dinə, imana gəlməsi qəribə deyilmi? Yaxud 
dağların soyuq qarını belə yarasına dərman kimi 
sarımaq istəyənin inamında səcdə, ehtiram hiss 
olunmurmu? Yer üzündə bir İnsan yaşayıb və qurub-
yaratdıqca dağa bənzəyib.

GÜL - SAFLIQ, MƏNƏVİ TƏMİZLİK, PAKLIQ RƏMZİDİR.  
İslam inancında gül müqəddəs sayılır. Ona görə ki, Məhəmməd 
peyğəmbərin tər damcılarından yaranmışdır. Müsəlmanlar gül 
suyunun təmizləyici gücə malik olduğuna, bütün çirkabları 
yox etdiyinə inanırlar. Təsadüfi deyil ki, türk sultanı Saləddin 
xaçpərəstləri Fələstindən qovduqdan sonra 1187-ci ildə 
Yerusəlim şəhərini tutur. Əmr edir ki, karvanlar iri qablarda gül 
suyu gətirsin. Çünki müqəddəs Ömər məscidini xaçpərəstlər 
kilsə kimi istifadə edərkən murdarlamışdılar. Oranı ancaq gül 
suyu ilə paklaşdırmaq mümkündür. 

II Sultan Məhəmməd də 1453-cü ildə Konstantinopolu (in-
diki İstanbulu) zəbt edəndən sonra Aya-Sofya məscidinin di-

varlarını, yerini qızılgül suyu ilə yudurtmuşdu.
Yas mərasimində keçirilən bütün məc-

lislərdə qəbir üstündən qayıdanların 
əllərinə gül suyu çiləyirlər. Ona görə ki, 
saflaşsınlar, xoş niyyətlə ehsanı qəbul 
etsinlər, dua oxusunlar.

Hamıya apxa, dayaq olan Dağ - İn-
sanın ürəyinin açarı dağların qoynun-

da bitib bütün elə-obaya ətir saçan 
Qızılgüldə idi. Ucalıq saflıqla qo-

vuşmuşdu. 

Ramazan Qafarlı






	qafqaz_12_uz
	qafqaz_12_uzich
	Qafqaz Jurnali 1-52
	Qafqaz Jurnali 53-104
	arxaich
	qafqaz_12_arxa

