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dı. Hal-hazırda Prezident seçkilərindən sonra Azərbaycanda həyata 
keçirilən islahatlar kursu daha dinamik formada davam etdirilir... 
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«Dünya savaş meydanıdır. Yaşamaq üçün ağıl azlıq edir, fərasət və gücü 
olmayan, özünə qəbir qazmalıdır. Qeyrətsiz nə qədər güclü olsa da, 
qılıncı əlində saxlaya bilməz».
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“Qəti əminəm ki, Azərbaycanda 
hakimiyyətin varisliyi mövcud olmalı-

dır. Azərbaycan rəhbərliyinin apardığı 
siyasət yeganə düzgün siyasətdir. Ha-

zırda yeridilən xətt davam etdirilməlidir. 
İndiki siyasət bir çox onilliklər üçün 

nəzərdə tutulmuş siyasət olmalıdır. Əks 
halda Azərbaycan yenə də hansısa hərc-

mərcliyə məruz qala  bilər... Biz bu gün 
üçün, gələcək üçün çalışırıq...”

 İlham Əliyev,
Azərbaycan Respubilkasının Prezidenti 
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Bu gün dövlətin diqqət mərkəzində 
olan mühüm problemlərdən biri 
əhalinin sosial vəziyyətinin yaxşılaş-
dırılmasıdır.

Bu baxımdan möhtərəm Prezidentin 
24 noyabr 2003-cü il tarixli “Azərbaycan 
Respublikasında sosial-iqtisadi inkişa-
fın sürətləndirilməsi tədbirləri haqqında” 
fərmanı çox mühüm əhəmiyyətə malikdir.
Bu fərmanın bütün müddəaları iqtisa-
di inkişafın dinamikliyini təmin etməyə, 
məmurların daha məsuliyyətli, effekt-
li fəaliyyətinə nail olmağa xidmət edir.
Dövlət Proqramı ölkəmizin ümumi iqti-
sadi inkişafını stimullaşdıran konsepsiya 
kimi qiymətləndirilə bilər. 

Hazırda regionların inkişaf 
etdirilməsi haqqında dövlət proqramı 
həyata keçirilməkdədir.

Bu məqsədlə hazırlanan dövlət proq-
ramı - “Azərbaycan Respublikası regi-
onlarının sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət 
Proqramı” bütün respublikanı əhatə edir. 
Proqramın icrası ilə əlaqədar regionlar-
da genişmiqyaslı tədbirlər həyata keçirilir. 
Çoxlu emal müəssisələri, sənaye, ticarət, 
xidmət obyektləri tikilir, yeni iş yerləri ya-
radılır. Çoxlu sayda sənaye komplekslərin 
tikilib istifadəyə verilməsi planlaşdırılır. 
Bu da qeyri-neft sektorunun inkişafın-
da mühüm mərhələdir. Proqram birinci 
növbədə regionların bərabər səviyyəli 
inkişafına istiqamətləndirilib. 

İşsizlik probleminin aradan qal-
dırılması istiqamətində ölkədə bir il 
ərzində mühüm nailiyyətlər əldə olu-
nub.

Sosial-iqtisadi inkişaf konsepsiya-

sının ən mühüm müddəalarından biri 
də bu beşillikdə 600 min yeni iş yerinin 
açılmasından ibarətdir. Dövlət Statistika 
Komitəsinin məlumatına əsasən, 2003-
cü il oktyabrın 1-dən 2004-cü il iyulun 1-
dək olan dövrdə Bakı şəhəri də daxil ol-
maqla ölkə üzrə cəmi 75845, o cümlədən 
50366 daimi iş yeri yaradılmışdır. Müxtəlif 
tədbirlərin həyata keçirilməsi nəticəsində 
25479 nəfər müvəqqəti, mövsümi və digər 
formalarda işlə təmin edilmişdir. Yeni ya-
radılmış iş yerlərinin əsas hissəsi təzə 
yaranan müəssisələrin və təşkilatlarının 
üzərinə düşür. Belə ki, 31704 yeni yara-
dılmış iş yerləri təzə müəssisələrdə və 
təşkilatlarda təşkil olunduğu halda, 15-
705-i mövcud müəssisələrdə yaradılıb. 
2957-si isə müxtəlif səbəblər üzündən 
əvvəllər işləməyən, lakin son dövrlərdə 
fəaliyyəti bərpa edilən müəssisə və 
təşkilatların payına düşür. 2004-cü ilin 
ikinci rübündə daimi, mövsümi və digər 
tədbirlər üzrə açılmış 46229 yeni iş ye-
rinin sturukturundan görünür ki, onların 
89,1 faizi qeyri-dövlət, 10,9 faizi dövlət 
mülkiyyətinə aid hüquqi və fiziki şəxslərə 
məxsusdur. İqtisadi fəaliyyət növlərinə 
görə ikinci rübdə yeni yaradılmış iş 
yerlərinin 8,0 faizi tikintiyə, 6,6 faizi top-
dan və pərakəndə satış, avtomobillərin 
satışı, motosikletlərin, məişət malları və 
şəxsi əşyaların təmirinə, 6,2 faizi emal 
sənayesinə, 3,9 faizi kənd təsərrüfatı, 
ovçuluq və meşə təsərrüfatına, 2,9 faizi 
dövlət idarəetməsi və müdafiə, məcburi 
sosial təminata, 2,7 faizi daşınmaz 
əmlakla əlaqədar əməliyyatlar, icarə 
və kommersiya fəaliyyətinə, 1,2 faizi 
təhsil, səhiyyə və sosial xidmətlərə, 1,0 

faizi digər kommunal, sosial və fərdi 
xidmətlərə, 1,0 faizi elektrik enerjisi,qaz 
və su təchizatına, 1,0 faizi nəqliyyat, an-
bar təsərrüfatı və rabitəyə, 0,7 faizi balıq-
çılıq, balıq yetişdirməyə, 0,5 faizi maliyyə 
vasitəçiliyinə, 0,4 faizi mədənçıxarmaya, 
0,4 faizi mehmanxana və restoranlara, 
15,6 faizi ayrı-ayrı fiziki şəxslərə aiddir. 
Həmin dövrdə yeni iş yerlərinin 2852-si 
(6,4%) Azərbaycanda fəaliyyət göstərən 
xarici və müştərək müəssisələrdə açıl-
mışdır. Regionların inkişafı proqramı-
na əsasən, yaxın illər ərzində əhalinin 
məşğulluq səviyyəsi daha da artacaq. 
Regionlarda fəaliyyəti dayandırılmış 
müəssisələrin işə salınma imkanları 
böyükdür və bu istiqamətdə işlər gö-
rülür. Artıq xalq arasında da işgüzarlıq 
təşəbbüskarlığı yüksəkdir. Hər dövrün 
tələbinə uyğun olaraq irəli sürülən iqtisa-
di situasiyalar dəyişə bilər və dəyişməlidir. 
Bu, tarixi zərurətdir. Bu, o demək deyil 
ki, 2005-ci ilin axırında məsələ tamamilə 
başa çatacaq.

Milli ekspertlərin fikrinə görə, 
Dövlət Proqramında nəzərdə tutulmuş 
tədbirlərin kompleks şəkildə həyata 
keçirilməsi Azərbaycanda qeyri-neft 
sektorunun surətli inkişafına nail olma-
ğa imkan verəcək. Bu da nəticə etibarilə 
bütövlükdə ölkənin ümumiqtisadi inki-
şafını təmin edən faktor olacaq. İqtisadi 
sferada əldə edilmiş nailiyyətlər deməyə 
əsas verir ki, bir neçə ildən sonra 
Azərbaycan Qafqaz regionunda nəinki li-
derliyini qoruyub saxlayacaq, hətta daha 
da möhkəmlənəcəkdir, İlham Əliyev pre-
zident seçildikdən dərhal sonra sahib-
karlarla görüşündə vurğulamışdır ki, ha-

Ötən ay İlham Əliyevin prezidentliyə başlamasının bir ili tamamlandı. 
Hal-hazırda Prezident seçkilərindən sonra Azərbaycanda həyata keçirilən 
islahatlar kursu daha dinamik formada davam etdirilir. Bunu dəfələrlə 

müxtəlif beynəlxalq təşkilatlar vurğulayıblar. 
Dünya gördü ki, Azərbaycanda yenə qüvvətli siyasi rəhbərlik var. 
Ölkədə yenə sabitlik və əmin-amanlıqdır. Azərbaycanla əməkdaşlığı da-

vam etdirmək olar. İstər əhalinin sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılması, 
istərsə də demokratik prinsiplərin möhkəmlənməsi istiqamətində 
görülən işlər çoxdur. İlham Əliyev prezident seçkiləri ərəfəsində 
bəyan etdiyi platformasından irəli gələn vəzifələrin qısa müddət 
ərzində böyük bir qismini həyata keçirmişdir.
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zırda bizim məqsədimiz cəmiyyətdə orta 
təbəqəni formalaşdırmaqdır.

Bu il 9 ayda dövlət büdcəsinin 
gəlirləri 20,4 faiz artıb

Ölkənin sosial-iqtisadi inkişafını 
sürətləndirmək üçün dövlət büdcəsi 
hökumətin əlində ciddi vasitədir. İldən-ilə 
dövlət büdcəsinin gəlirləri və xərcləri çox 
ciddi surətdə artır. Onu da qeyd etmək 
lazımdır ki, dövlət büdcəsinin gəlirləri 
ümumdaxili məhsulun artımını üstələyir. 
Gələn il büdcədə olduqca ciddi artımlar 
gözlənilir. Gəlirlər 25,3 faiz, xərclər isə 
27,7 faiz artacaq. Bu, öz əksini sosial-iq-
tisadi inkişafda necə tapacaq? Birincisi, 
əhalini maraqlandıran sosial məsələlərə 
təsir göstərməklə. Təqaüdlər 25 faiz ar-
tacaq. Eləcə də kiçik və orta sahibkarlı-
ğa yardım iki dəfə çoxalacaq. Təkcə in-
vestisiya proqramı 43,3 faiz çoxalacaq. 
2004-cü ilin birinci rübündə ölkədə ÜDM 
10,6 faiz, sənaye məhsulu 4,2 faiz, kənd 
təsərrüfatı məhsulu 3,5 faiz, investisiya-
lar 1,7 dəfə, yükdaşımalar 8,5 faiz artıb. 
Hal-hazırda orta aylıq əmək haqqı 439 
min, yəni 89 dollar təşkil edir. Keçən ilin 
yekununa görə isə orta aylıq əmək haqqı 
383 min manat, yəni 78 dollar idi. 

Azərbaycan Milli Bankının verdiyi 

məlumata əsasən, 2004-cü ilin birin-
ci rübündə əvvəlki ilə nisbətən sənaye 
məhsulunun istehsalında 4,2%, kənd 
təsərrüfatı məhsullarının istehsalın-
da 3,5%, əsaslı tikintidə 71.3%, əmtəə 
dövriyyəsində 11,4%-lik artıma nail olun-
muşdur. 

Bazar iqtisadiyyatlı ölkə statusu 
üçün vacib şərt olan özəl sektorun 
iqtisadiyyatdakı rolu da artmaqdadır. 
2004-cü ilin I rübündə ÜDM-in 73%-dən 
çoxu, o cümlədən, sənaye məhsulunun 
56%-i, kənd təsərrüfatı məhsulunun 
99%-i, əsaslı kapitala investisiya qo-
yuluşlarının 94,4%-i, yükdaşımaların 
54,2%-i, rabitə xidmətlərinin 2/3 hissəsi 
qeyri-dövlət bölməsinin payına düşmüş-
dür. 2004-cü ilin I rübündə inflyasiya-
nın sürəti 3,1% təşkil etmişdir ki, bu da 
əsasən ərzaq məhsullarının qiymətlərinin 
5,1% yüksəlməsi hesabına baş vermiş-
dir. Dövr ərzində qeyri-ərzaq məhsulları 
0,4% ucuzlaşmış, xidmətlər isə cəmi 
0,1% bahalaşmışdır. İnflyasiyanın müəy-
yən yüksəlişi iyun-avqust aylarında 
dayanaraq aşağı düşmüş və sentyabr 
ayında əvvəlki ilin dekabrına nisbətən 
1,6% təşkil etmişdir. Ötən ilin sentyabrı-
na nisbətən inflyasiya 4,9% təşkil etdiyi
halda, “baza inflyasiya” 3,3% olmuşdur.
Qeyd edək ki, dünya təcrübəsində məhz 

baza inflyasiya pul-kredit siyasətinin
makroiqtisadi effektini daha dəqiq əks 
etdirən parametrdir.

Dövr ərzində qiymətlərin qeyri-
ənənəvi artımı fundamental iqtisa-
di amillərdən daha çox bir sıra yeni 
faktorlarla bağlı olmuşdur. Xüsusən, 
Rusiya ilə sərhəddə gediş-gəlişin 
məhdudlaşması sentyabr ayının ortala-
rından başlayaraq bir sıra ərzaq malları-
nın bahalaşması ilə nəticələnmişdir. Eyni 
zamanda taxılın idxalına ƏDV vergisi 
üzrə güzəşt sisteminin vaxtının bitməsi, 
enerji daşıyıcıların qiymətlərinin nəzərdə 
tutulan artımı da inflyasiya gözləmələrini
müəyyən qədər artırmışdır. Bunlardan 
əlavə yaranmış vəziyyətdə qeyri-formal 
inhisarçı subyektlər bəzi hallarda istər 
daxili, istər də xarici dəyişikliklərə əsaslı-
əsassız qiymətləri bahalaşdırmaqla re-
aksiya vermələri də ehtimal olunur. 

Qeyd etmək lazımdır ki, noyab-
rın 2-dən etibarən Azərbaycanda bəzi 
enerji daşıyıcılarının - konkret olaraq 
neft məhsullarının qiyməti artırıldı. Ar-
tıq Nazirlər Kabinetinin xüsusi qərarı ilə 
Aİ-95 markalı benzin 2000, Aİ-93 mar-
kalı benzin 1800, Aİ-76 markalı benzin 
1600, dizel yanacağı 900 manat olacaq. 
Maye qazın qiyməti isə 20 faiz artırılıb 
(ANS). Əldə etdiyimiz məlumata əsasən, 

Azərbaycan bir ildə

Xalqın etimadına arxalanan Prezident öz komandası ilə həmişə kütlələr 
arasında alnıaçıq gəzir və hamını birliyə çağırır.
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qiymətlərin qalxması 2008-ci ilə qədər 
davam etdiriləcək. 

İqtisadiyyatın əsaslı kapitala in-
vestisiyasının həcmi 45,3% artıb. İqti-
sadiyyatın gələcək inkişafını təmin edən 
mühüm amil kimi əsaslı kapitala inves-
tisiyanın həcmi 45,3% artaraq 17,6 trln. 
manat təşkil etmişdir. Bunun da 13,4 trln. 
manatını (2.7 mlrd. $) və ya 76%-ni xarici 
investisiyalar təşkil edir.

Son illər Azərbaycanın xarici ticarət 
balansında müşaiyət olunan müsbət 
meyllər davam etmişdir. Ölkənin xarici 
ticarət dövriyyəsi 2004-cü ilin yanvar-av-
qust aylarında ötən ilin müvafiq dövrü ilə 
müqayisədə 36,9% artaraq 4146,8 mln. 
$ təşkil etmişdir ki, bunun da 2037.2 mln. 
$-ı ixracın, 2106,6 mln. $-ı isə idxalın 
payına düşür. Ticarət balansında 72,4 
mln. $-lıq mənfi saldonun əmələ gəlməsi 
neft kontraktlarının reallaşdırılması ilə 
əlaqədar olaraq investisiya yönümlü 
məhsulların idxalı ilə bağlı olmuşdur.

Əhalinin sosial vəziyyətinin də yaxşı-
laşması davam etmişdir. Belə ki, orta ay-
lıq əmək haqqı 472,7 min manata (96 $) 
çatmış və onun artım tempi 25,2% təşkil 
etmişdir. Əhalinin gəlirlərinin artması 
isə öz növbəsində alıcılıq qabiliyyətinin 
yüksəlməsinə səbəb olaraq real sekto-
run inkişafına zəmin yaradan amillərdən 

biri olmuşdur.
Maliyyə nazirliyinin məlumatına 

əsasən, sosial-iqtisadi inkişafın 2004-cü 
ilin birinci rübündə bir sıra əhəmiyyətli 
tədbirlər sistemi hazırlanmış və həyata 
keçirilmişdir. “Fərdi kəndli təsərrüfatı haq-
qında”, “Kənd təsərrüfatı müəssisələri 
haqqında” Qanun layihələri hazırlanmış, 
Sudan istifadə edənlər assosiasiyaları-
nın fəaliyyətlərinin hüquqi tənzimlənməsi 
məqsədilə “Meliorasiya və irriqasiya 
haqqında” Qanuna əlavələr edilərək MM 
tərəfindən qəbul edilmişdir

Dövlət investisiya xərcləri 2004-cü 
ildə  455 mlrd. manat həcmində müəyyən 
olunmuşdur. Cari il üçün nəzərdə tutul-
muş investisiyalar əsasən rabitə, sosial 
obyektlərin tikintisinə, əhaliyə göstərilən 
su, kanalizasiya və digər kommunal 
xidmətlərin yaxşılaşdırılmasına istiqamət-
ləndiriləcəkdir.

Maliyyə, pul-kredit siyasətinin qey-
ri-neft sektorunun inkişaf tələblərinə 
uyğunlaşdırılması istiqamətində 
əhəmiyyətli addımlar atılmışdır. Belə 
ki, «Azərbaycan Respublikasının Ver-
gi Məcəlləsinə əlavə və dəyişikliklər 
edilməsi barədə» Qanununa əsasən iqti-
sadiyyatın bütün sahələrində, o cümlədən 
qeyri-neft sektorunda sahibkarlıq və in-
vestisiya fəaliyyətinin stimullaşdırılması 

məqsədilə mənfəət vergisinin dərəcəsi 
25 faizdən 24 faizə endirilmiş, lizinq 
obyekti olan əmlak üçün illik amortiza-
siya norması 2 dəfəyədək artırılmış və 
maliyyə lizinqi əməliyyatları əlavə dəyər 
vergisindən azad edilmişdir.

2004-cü ilin I rübündə 10 yeni 
bank filialının fəaliyyətinə icazə veril-
miş, bank filiallarının sayı 315-ə çat-
mışdır. Azərbaycan Respublikası Pre-
zidentinin müvafiq sərəncamlarına 
uyğun olaraq idarəetməyə verilmiş 
«Azərbaycan Alyuminiumu», «Bakı-
elektrikşəbəkə», «Sumqayıtelektrikşə-
bəkə», «Gəncəelektrikşəbəkə», «Əlibay-
ramlıelektrikşəbəkə» açıq səhmdar 
cəmiyyətlərində, habelə investisiya 
müsabiqəsi vasitəsilə özəlləşdirilmiş 
bir sıra müəssisə və obyektlərdə bağ-
lanılmış müqavilələrə uyğun olaraq in-
vestisiya qoyuluşu davam etdirilmişdir. 
Almaniya Hökuməti “Elektrik enerjisi-
nin otürülməsi sistemlərinin bərpası II” 
layihəsinin maliyyələşdirilməsi üçün 15, 
34 mln. avro (güzəştli kredit) ayırmışdır. 
Layihə çərçivəsində Abşeron yarımada-
sında və digər bölgələrdə elektrik ener-
jisinin nəqli xətləri boyunca yarımstansi-
yalarda yenidənqurma və bərpa tədbirləri 
həyata keçiriləcək.

Respublika əhəmiyyətli və yer-
li əhəmiyyətli avtomobil yollarında 
2,93 milyard manat dəyərində əsaslı 
və orta təmir işləri aparılmışdır. TRA-
SEKA beynəlxalq nəqliyyat dəhlizinin 
inkişafını həyata keçirərək İslam İnkişaf 
Bankının, Küveyt Ərəb İqtisadi İnkişaf 
Fondunun və Azərbaycan Hökumətinin 
vəsaiti hesabına Ələt-Qazı Məmməd 
avtomobil yolunun yenidənqurulması 
investisiya layihəsi üzrə inşa işləri başa 
çatdırılmış və 2004-cü ilin fevralın so-
nunda 45,6 km uzunluğunda yeni avto-
magistral istifadəyə verilmişdir. Dövlət 
büdcəsi vəsaiti hesabına Bakı-Ələt av-
tomobil yolunun əsaslı təmiri davam et-
dirilmiş və 2004-cü ilin sonuna qədər bu 
sahədə işlər başa çatdırılacaqdır. Dünya 
Bankının, Avropa İttifaqı TASİS Proq-
ramının texniki yardımı və Azərbaycan 
Hökumətinin vəsaiti hesabına Gəncə-
Qazax avtomobil yolunun Qazax-Şəmkir 
sahəsinin yenidənqurulması layihəsi 
üzrə işlər davam etdirilmişdir.

Ucar-Yevlax avtomobil yolunun 
yenidənqurulması layihəsinin həyata 
keçirilməsi məqsədilə Azərbaycan 
Respublikası Hökuməti ilə OPEK 
Fondu arasında 6,0 mln. ABŞ dolları 
məbləğində kredit ayrılması barədə Sa-
ziş imzalanmışdır. Eyni zamanda həmin 
layihənin maliyyələşdirilməsi üçün İs-
lam İnkişaf Bankı ilə 22,0 mln. ABŞ dol-
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Azərbaycan bir ildə

 “Bütün dünya bilir ki, Ermənistan 
Azərbaycan torpaqlarını işğal edib. Bu 
məsələdə heç kimə diskrminasiya tətbiq 
olunmamalıdır... Avropa Şurası təcavüzkar 
ölkə barədə bütün tədbirləri görməlidir... Biz 
təcavüzkara Avropa Şurası çərçivəsində təzyiq 
göstərməyə çalışacağıq. Lazımi nəticələr 
olmazsa, onda məsələ daha sərt şəkildə qoyu-
lacaqdır. Azərbaycan Ermənistana qarşı sank-
siyalar tətbiq olunmasını, onun hətta Avropa 
Şurasına üzvlükdən məhrum edilməsini tələb 
edəcək... Qarabağ məsələsi Avropa Şurasında 
müzakirəyə çıxarılarsa, Ermənistanın real işğal-
çı, təcavüzkar dövlət olduğunu bütün Avropa 
Şurası açıq-aydın görəcək... Biz Ermənistanın 
terrorçu dövlət imicini yaxın gələcəkdə daha da 
gücləndirəcəyik...”

İlham Əliyev,
Azərbaycan Respubilkasının Prezidenti
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ları məbləğində kreditin ayrılmasına dair 
razılıq əldə edilmiş və yaxın zamanlarda 
müvafiq sazişin imzalanması gözlənilir.

Bakı - Quba - Rusiya Federasi-
yasının sərhədi avtomobil yolunun 
yenidənqurulması layihəsinin texniki-iqti-
sadi əsaslandırmasının hazırlanması və 
layihənin maliyyələşdirilməsi barədə Av-
ropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankının 
ilkin razılığı əldə edilmişdir.

Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Li-
manının daxili imkanları hesabına dəniz 
vağzalının əsaslı təmirinə başlanılmışdır. 
Avropa Birliyinin qrantı hesabına buxta-
da dəniz üzgüçülüyünün təhlükəsizliyini 
təmin etmək üçün «Gəmilərin hərəkətini 
idarəetmə sistemi» yaradılmış, yeni navi-
qasiya nişanları quraşdırılmışdır. 

Bakı hava limanı ərazisində 
dövlət büdcəsi  vəsaiti hesabına 
maliyyələşdirilən Yerli hava xətləri aero-
vağzal binasının yenidənqurulması üzrə 
işlər başa çatdırılmışdır.

“Azərbaycan Hava Yolları” Bakıda 
MDB-də analoqu olmayan müasir yük 
terminalının inşasına başlamışdır.

2004-cü ilin I rübündə keçən ilin 
müvafiq dövrü ilə müqayisədə kimya 
sənayesi, tikinti materialları istehsa-
lı müəssisələrində məhsul istehsalı-
nın real həcmi 71,6 faiz, metallurgiya 
müəssisələrində 48,9 faiz, neft mədən 
avadanlıqlarının ayrı-ayrı növlərinin, 
məişət soyuducularının, qaldırıcı ava-
danlığın və s. buraxılışının artması 
sayəsində bütövlükdə maşın və avadan-
lıqların istehsalının həcmi 5 faiz, qida 
məhsulları istehsalının real həcmi 1,3 
faiz artmışdır.

Kənd təsərrüfatı məhsulunun is-
tehsalı 3,5 faiz artıb. Birinci rübdə kənd 
təsərrüfatı məhsulunun istehsalı keçən 
ilin eyni dövrünə nisbətən  3,5 faiz, o 
cümlədən bitkiçilik məhsulları üzrə 0,8 
faiz, heyvandarlıq məhsulları üzrə 3,6 
faiz artmışdır. Aprelin 1-i vəziyyətinə 
98,7 min hektar və ya keçən ilin müva-
fiq dövründəkindən 44,4 faiz çox sahədə 
yazlıq bitkilər, o cümlədən 56,5 faiz çox 
kartof, 69,6 faiz çox tərəvəz bitkiləri, 12,8 
faiz çox çoxillik otlar  əkilmişdir.

Dünya Bankının “Kənd tə-

sərrüfatlarının inkişafı və kreditləş-
dirilməsi” layihəsi çərçivəsində aq-
rar sahənin inkişafının kreditləşməsi 
üzrə İcraçı Agentlik tərəfindən fermer 
təsərrüfatına verilən kreditlərin həcmi art-
mış, 01.03.04 tarixinə 5 minədək fermerə 
9,4 mlrd. manat kredit verilmişdir. 

İnformasiya-kommunikasiya tex-
nologiyaları sahəsindəki artım ötən 
ilin 9 ayın nəticələrinə əsasən 35,7 
faiz təşkil edib. Ölkənin rabitə sistemi-
nin dünya standartları səviyyəsində qu-
rulması, müasir texnologiyaların tətbiqi 
əsas vəzifə kimi qarşıya qoyulmuş, bü-
tün sahələrdə irəliləyiş hiss olunmuşdur. 
Büdcəyə əvvəlcədən ödəmələr həyata 
keçirilmiş, özəl sektorun payı davamlı 
olaraq artmışdır. Texniki modernləşmə 
sayəsində genişzolaqlı İnternetə çıxış 
təkmilləşdirilmiş, rəqəmsal televiziyanın 
sınaq yayımına başlanılmış, televiziya 
və radio verilişlərinin yayım sahəsi və 
keyfiyyəti yaxşılaşdırılmış, poçt haqqın-
da qanun qəbul edilmiş. Ötən doqquz 
ayda rabitəçilərin sosial-rifah halının 
yaxşılaşdırılması sahəsində xeyli iş gö-
rülmüş, maaşlar 15-20 faiz artırılmışdır. 
Rabitə sahəsi üzrə əldə olunan gəlirlərin 
ümumi həcmi 1 trilyon 139 milyard ma-
nat təşkil etmiş, dövlət büdcəsinə proq-
nozda nəzərdə tutulan 63,5 milyard ma-
nat əvəzinə 76,8 milyard manat, Dövlət 
Sosial Müdafiə Fonduna isə 13,9 milyard 
manat əvəzinə 19,4 milyard manat vəsait 
ödənilmişdir. Doqquz ay ərzində dövlət 
sektoruna 50 milyard manat, özəl sek-
torun inkişafına isə 247 milyard manat 
sərmayə yatırılmışdır. 

Prezidentin neft siyasəti ilə bağlı 
götürdüyü xətt məhz milli maraqları-
mız üzərində qurulmuşdur. Uzaqgörən 
dövlət xadimimizin neftdən alınan 
gəlirin qeyri-neft sahələrinin inkişafına 
yönəldilməsi siyasəti xalqımızı sabahın-
dan arxayın edir, gələcəyə ümidlərimizi 
daha da artırır.Ölkə başçısı deyir: “Biz 
Azərbaycanda neft amilinin mövcudluğu-
nu sanki unutmalıyıq və iqtisadiyyatımı-
zı bu amili əsas tutmayaraq qurmalıyıq. 
Neft böyük xoşbəxtlik gətirirsə, eyni za-
manda böyük problemlər də yaradır. Bizə 
bəzi neft hasil edən ölkələrin təcrübəsi 
yaxşı məlumdur. Bunlar uğurlu təcrübə 
adlandırıla bilməz və həmin ölkələrdə 
əhali bu amildən faydalana bilməmişdir. 
Hər bir Azərbaycan vətəndaşının neft 
gəlirlərindən faydalanması bizim üçün va-
cibdir, biz dünyada mövcud olan bütün neft 
fondlarının təcrübəsini öyrəndik və daha 
səmərəli olan Norveç modeli üzərində 
dayandıq. Bizim Neft Fondunda tətbiq et-
diyimiz idarəetmə beynəlxalq təşkilatlar 

Dünya Bankının “Kənd təsərrüfatlarının
inkişafı və kreditləşdirilməsi ”  layihəsi 
çərçivəsində aqrar sahənin inkişafının kreditləşməsi üzrə İc-
raçı Agentlik tərəfindən fermer təsərrüfatına verilən kreditlərin 
həcmi artmış, 01.03.04 tarixinə 5 minədək fermerə 9.4 mlrd. ma-
nat kredit verilmişdir. 
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tərəfindən yüksək qiymətləndirilir və 
əlimizdən gələni edəcəyik ki, neft hasil 
edən digər ölkələrin buraxdığı səhvlərə 
yol verməyək”.

Prezident Azərbaycan xalqının milli-
mənəvi dəyərlərinin qorunub-saxla-
nılması və daha da inkişaf etdirilməsi 
kursunu uğurla həyata keçirir

Prezidentin “Azərbaycan Milli En-
siklopediyasının nəşri haqqında” və 

“Azərbaycan dilində latın qrafikası ilə 
kütləvi nəşrlərin həyata keçirilməsi haq-
qında” sərəncamları (2004, 12 yanvar), 
Milli Ensiklopediyanın nəşrinə rəhbərliyi 
şəxsən öz üzərinə götürməsi və bu-
nunla bağlı imzaladığı sərəncamlar mil-
li-mənəvi və ümumbəşəri dəyərlərə 
dövlət qayğısının parlaq təzahürləridir. 
İlham Əliyev Azərbaycan xalqının tarixi 
keçmişinə xüsusi qayğı və diqqət göstərir. 
O, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 
dövlətçilik tariximizdəki roluna yüksək 
qiymət verir: “Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyətinin yaranması tariximizdə 
çox əlamətdar və önəmli hadisə idi. İlk 
dəfə müsəlman aləmində demokratik 
respublika yaranırdı, Azərbaycan xalqı 
müstəqilliyə qovuşurdu. Ölkəmiz dünya 
birliyinə üzv olurdu. Bu, çox əlamətdar 
hadisə idi”.

Təhsil millətimizin gələcəyidir

Möhtərəm Prezidentimiz bu bir ildə 
təhsilin inkişafına və təhsil işçilərinin 
maddi-məişət şəraitinin yaxşılaşmasına 
yüksək qayğı göstərmişdir. Ölkə başçı-
sının sərəncamı ilə alimlik dərəcəsinə 
görə maaşlar 5 dəfə, tələbə, aspirant 
və magistrlərin təqaüdləri dəfələrlə ar-
tırılmışdır. Prezidentin 21 avqust 2004-
cü il tarixli məlum fərman və sərəncamı 
təhsilə göstərilən dövlət qayğısının par-
laq təzahürüdür. Hal-hazırda məktəblərin 
tikilməsi ilə bağlı mühüm Dövlət xüsusi 
Proqramı həyata keçirilir, yeni məktəb 
binalarının və bir çox köhnə ümumtəhsil 
müəssisələrində əlavə sinif otaqları-
nın  tikintisinə təxminən 30 milyard ma-
nata yaxın vəsait ayırıb. Hal-hazırda 
ölkəmizin 421 orta təhsil müəssisəsində 
əsaslı, 1000-ə yaxın məktəbdə isə carı 
təmir işləri aparılır. Bu o deməkdir ki, 
qisa zamanda yararsız hala düşmüş bi-
naların yarıdan çoxu işlək vəziyyətə sa-
lınacaq. Aznet layihəsində ümümtəhsil 
müəssisələrinin İnternet şəbəkəsinə 
qoşulması nəzərdə tutulur və ölkəmizin 
prezidenti yeni informasiya texnologi-
yalarından istifadə olunmaqla təhsilin 
keyfiyyətinin yüksəldilməsinə xidmət 
edən “Azərbaycan Respublikasında 
ümumtəhsil məktəblərinin informasiya 

və kommunikasiya texnologiyaları ilə 
təminatı Proqramı (2005-2007-ci illər)” 
haqqında sərəncam imzalayıb. Əsas 
məsələ məktəblərin kompüterlərlə təchiz 
olunması və İnternet şəbəkəsinə qo-
şulmasıdır. Avropa ölkələrində olduğu 
kimi bizdə də hər 33 şagirdə bir kom-
püter düşəcək. Belə ki, məktəblər üçün 
kompüterlər alınmasına dövlət 20 milyon 
ABŞ dolları ayırıb. 

Ölkəmizin beynəlxalq aləmlə inteqra-
siyası sürətlənib

Ötən müddət ərzində ölkəmizin 
beynəlxalq aləmlə inteqrasiyası 
sürətlənib. Azərbaycan beynalxalq 
aləmdə sivil və demokratik dövlət kimi 
layiqli yer tutub. Dövlət başçısının xarici 
ölkələrə səfərləri, Azərbaycanla dünya-
nın aparıcı dövlətləri arasında hərtərəfli
qarşılıqlı əlaqələrin inkişafına böyük 
təsir göstərib. Təhlillər göstərir ki, İlham 
Əliyevin birillik rəhbərliyi dönəmində 
düzənlədiyi görüşlər onun iş qrafikinin 
38,7 faizini təşkil edir. O, 2003-2004-cü 
ildə 360 görüş keçirib, 21 dəfə xarici 
səfərdə olub, 12 dəfə xarici dövlət baş-
çıları, yaxud rəsmilərilə telefonla danışıb, 
Azərbaycanın 24 şəhər və rayonuna ge-
dib, 100-dən artıq sərəncam imzalayıb 
və 3 mühüm dövlət proqramını qəbul 

Azərbaycan bir ildə

“Bizim Neft Fondunda tətbiq etdiyimiz idarəetmə beynəlxalq təşkilatlar 
tərəfindən yüksək qiymətləndirilir və əlimizdən gələni edəcəyik ki, neft 
hasil edən digər ölkələrin buraxdığı səhvlərə yol verməyək”.

İlham Əliyev,
Azərbaycan Respubilkasının Prezidenti
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edib. İlham Əliyev fəal xarici siyasət 
yürütdüyündən əsas hədəflər beynəlxalq
aləmə yönəldilib. Xüsusilə Avropa Birliyi 
və bu arealda yerləşən dövlətlərə önəm 
verilib, həmçinin türkdilli dövlətlərlə 
əməkdaşlığın yeni səviyyədə qurulması-
na diqqət yetirilib. O cümlədən, qonşu və 
ortaq maraqların formalaşdığı Gürcüs-
tan dövlətinin başçısı Mixail Saakaşvili 
prezident İlham Əliyevlə 6 dəfə görüşüb. 
Onu da qeyd etmək lazımdır ki, preziden-
tin görüşləri içərisində ABŞ və Rusiya 
rəsmiləri üstünlük təşkil edir. 

Xarici siyasətdə Dağlıq Qarabağ 
münaqişəsinin həll olunması 
məsələsi vacib yer tutub

Yeni Prezident “Dağlıq Qarabağ 
münaqişəsi” ilə bağlı olaraq özünün 
prinsipial mövqeyini hələ Avropa Şu-
rasının Parlament Assambleyasındakı 
fəaliyyəti zamanı nümayiş etdirmişdir. 
Azərbaycanın bu məsələdə haqlı tərəf 
olduğunu, ölkəmizin təcavüzə məruz 
qaldığını, 20 faizdən çox torpaqlarımızın 
işğal altında saxlandığını, bir milyon-
dan artıq qaçqın və məcburi köçkünün 
öz Vətənində doğma yurd-yuvasından 
didərgin düşdüyünü Avropa cəmiyyətinə, 
bütün dünyaya çatdırmaqda İlham Əliyev 
misilsiz rol oynamışdır. Prezident İlham 

Əliyev Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə 
bağlı öz prinsipial və ardıcıl mövqeyini 
lap bu yaxınlarda “Röyter” agentliyinə 
müsahibəsində bütün kəskinliyi ilə bir 
daha vurğuladı: Dağlıq Qarabağ heç za-
man müstəqillik əldə etməyəcəkdir. Biz 
ərazi bütövlüyümüz və suverenliyimizlə 
bağlı heç zaman, heç bir kompromisə 
getməyəcəyik və beynəlxalq birlik Dağ-
lıq Qarabağdakı hərbi rejimi heç zaman 
özünün bir hissəsi kimi tanımayacaq-
dır. Biz torpaqlarımızın işğal olunması 
faktı ilə heç zaman razılaşa bilmərik 
və səbrimizin də həddi vardır.Yeri 
gəlmişkən, Azərbaycanın dövlət başçı-
sı xalqın iradəsini ifadə edərək özünün 
haqlı və prinsipial mövqeyini keçirdiyi 
bütün yüksək səviyyəli görüşlərdə, işti-
rak və çıxış etdiyi beynəlxalq məclislərdə 
kəskinliyi ilə bəyan edir, dünyada gedən 
ikili standart oyunlarını cəsarətlə tənqid 
edir.

Yaxın müddət ərzində Azərbaycanda 
bir dənə də olsun çadır şəhərciyi 
qalmayacaq

“Əsrin müqaviləsi” imzalanarkən xari-
ci ekspertləri neft gəlirlərinin Azərbaycan 
kimi yenicə müstəqilliyini əldə etmiş 
ölkədə hansı istiqamətə xərclənməsi 

məsələsi düşündürürdü. Məlumdur 
ki, dünyanın bir sıra neftlə zəngin olan 
ölkələrində əhalinin nə sosial problemləri 
həll olunur, nə də güclü dövlətçiliyi for-
malaşdırır. Bu təcrübəni nəzərə ala-
raq Azərbaycan dövləti müasir inkişaf 
tempinə uyğun olaraq kurs həyata 
keçirməyə başladı. Neft Fondu yaradıldı 
və neftdən gələn gəlirlər bu fondda sax-
landı. Neft Fondu ölkədə həyata keçirilən 
iqtisadi islahatların maddi təminatı baxı-
mından müstəsna rola malikdir. Eyni za-
manda, Azərbaycanın perspektiv inkişafı 
və qeyri-neft sektorunun canlandırılması 
sahəsində fondun vəsaitlərindən istifadə 
edilir. Heydər Əliyevin sərəncamı ilə fon-
dun ilkin vəsaitləri qaçqın və məcburi 
köçkünlərin həyat şəraitinin yaxşılaşdırıl-
masına sərf edilmişdir. 

Prezident seçkiləri ərəfəsində İlham 
Əliyev bildirirdi ki, yaxın müddət ərzində 
Azərbaycanda bir dənə də olsun çadır 
şəhərciyi qalmayacaq. Bu vəd artıq reallı-
ğa çevrilib və yeni yaşayış düşərgələrinin 
salınması üçün dövlət tərəfindən 100 mil-
yon dollara yaxın vəsait sərf edilib. 

PS. Maliyyə, Əmlak, İqtisadi İnkişaf, 
Təhsil Nazirliklərinin, Azərbaycanın 
Milli Bankı və AZƏRTAC-ın məlumatları 
əsasında hazırlanmışdır.

Küçələrə axışan insanlar əllərini böyük sevinc hissi ilə Prezidentə doğru 
uzatmaqla sonsuz minnətdarlıqlarını bildirir və bununla bir il əvvəl düz-

gün seçim etdiklərini gösərməyə can atırlar.
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baş redaktordan

ZAMANLA AYAQLAŞMAQ
ARZUSU
Yaradıcı Zamanı insanlara ən böyük 
ərmağan olaraq ona görə bağışlayıb ki, 
onlar ağıllanmağa, müdrikləşməyə və 
kamilləşməyə imkan tapsınlar. Lakin bəşər 
oğlu ayağını  torpağa basıb ağlı kəsəndən 
zamanı boş yerə xərcləyir, göz bəbəyi kimi 
qorumur, sanki itirməkdən zövq alır, yalnız 
çatışmadığını duyanda təəssüflənməyə
başlayır.
Unutmamalıyıq ki, dünyada zamandan 
uzun heç nə yoxdur – çünki təkcə o əbədidir. 
Və yer üzündə insandan ötrü zamandan 
qısa bir şey də tapmaq mümkün deyil, o 
səbəbə ki, başlamaq istədiklərimizin çoxunu 
gerçəkləşməyə vaxt tapmırıq. 
«Zaman qızıldır» desək də, onun qədr-
qiymətini lap tükənəndə bilirik. Ən başlıcası 
isə vaxt arxada genişlənib qabaqda daralanda 
ondan ikiəlli yapışırıq.
Müdriklərdən biri deyib ki, kimlər vaxtdan 
səmərəli istifadə etməyi bacarır, zaman on-
lardan ötrü kifayət qədər uzundur. Deməli, 
düşünüb yaratmaqla və zəhmətə qatlaşmaqla 
zamanın da sərhədlərini genişləndirmək müm-
kündür. 
Ancaq yaddan çıxar-
mamalıyıq ki, insa-
nın həyatında cəmi 
üç hadisə var: 
doğum, həyat və 
ölüm. Bəşər oğlu 
doğulduğunu 
özü duymur, 
çünki ağlı 
hələ kəsmir. 

Öləndə əzab çəkir, bərk qorxu 
hissi keçirir. Yaşamağa diqqət yetirməyi isə unudur; 
əsas hadisəyə – həyata vaxtı qalmır. 
Qəribədir ki, sabahın necə açılacağını bilməyənlər 
indiki halları ilə heç cürə barışmaq istəmirlər. Nədən 
insan həmişə ayağını basmağı bacarmadığı məkanı 
yaxşı sayır və oranın həsrətini çəkir? Keçmişə və 
gələcəyə düşmək imkanlarımız yoxdur. Təkcə buna 
görəmi hər ikisini daha gözəl zənn edirik? 
Zamanın sirlərini açmağa bəşər oğlunun nə ömrü 

çatır, nə də... Hələ ki, onun biliyi və elmi də 
buna imkan vermir. Zaman özü də prizma-

nın hər tərəfindən bir cürə görünüb sirr 
üstünə sirr artırır.

Sizə zamanın müəmmalı tərəflərindən bir
qədər ətraflı danışmaq istəyirik.
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Ulu əcdadlarımız – işquzlar, tu-
ranlılar, saklar, sarmatlar, hunlar, 
oğuzlar və səlcuqlar haqqında rus, 
ingilis dillərində olduqca müəmmalı 
fikirlər formalaşdırılıb mötəbər tarix 
kitablarında, ensiklopediyalarda, in-
ternet saytlarında yerləşdirilir. Elmdə 
mövcud olan əsas qənaətlərdə bildi-
rilir ki, türkün kökü b. e. ə. III yüzillikdə 
Çin və Monqolustan sərhədlərində 
hun tayfalarının görünməsi ilə başlan-
sa da, onlar özlərini tarix meydanın-
da b. e-nın. VI əsrində təstiqlətmişdir. 
Əlbəttə, həmin çağlarda (min il 
ərzində) Mətə, Atilla kimi cahandar-
ların böyük imperiyalar qurub az qala 
dünyanın yarısından çoxunu əsarət 
altına alması hadisələrini gizlətmək, 
ya da qatı duman içində saxlamaq 
mümkün olmadığından hind-avropa 
mənşəli xalqların arasında köçəri 
türk tayfalarının da yaşadığı etiraf 
edilməliydi. Lakin birincilərin (hind-
avropalıların) çox əski çağlardan 
Çin sərhədlərini belə aşaraq sürətlə 
gündoğana doğru yayıldıqlarını kor-
koranə vurğulasalar da, türkün kö-
künün b. e. ə. III yüzillikdən o yana 

adlamadığını irəli sürməklə tarixi 
qanunauyğunluğu pozurdular. Çünki 
heç bir etnos hər hansı bir əraziyə 
göydən düşmür, ya da qəflətən öz-
özünə doğulmur, daha əski tayfa və 
qəbilələrin birləşməsi, müxtəlif xalq-
ların assimliasiyası nəticəsində ya-
ranıb fəaliyyət dairəsini genişləndirir. 
Bu halda dil faktoru üstünlük 
təşkil edirsə, yəni yeni etnos kimi 
təsdiqlənəndə dil türk elementləri 
əsasında formalaşırsa, inkaredilməz 
faktdır ki, əvvəlki mərhələdə də türk-
lük (yaxud prototürklük) əsas, özül 
funksiyasını yerinə yetirmişdir. Bu 
həqiqətlərə göz yumanlar türklüyün 
kökünü daha dərinlərdə göstərməyə 
təşəbbüs edənləri «avtoritet» alimlər 
sırasında saymayaraq hörmətdən 
salmağa çalışırdılar. Sual doğur? 
İzi-tozu qalmayan bir çox qədim 
etnoslar diqqətlə öyrənildiyi halda, 
dünya xəritəsinin böyük hissəsində 
ondan çox müstəqil dövlət  və muxtar 
vilayətlə təmsil olunan Türkün tarixini 
nə səbəbə hər zaman saxtalaşdırır, 
yaxud da qatı duman içində saxla-
yırlar? Buna səbəb məhz Türkün 

böyüklüyü, sonsuz gücü, müdrikliyi, 
xəyanəti bağışlamaması, səxavəti 
və ağayanalığıdır. Tarix meydanına 
atıldığı andan onun yeri başda ol-
muşdur. Ətrafında dolaşan çaqqallar 
quyruq bulaya-bulaya şirin ovunun 
tör-töküntülərini yeyib kökəlsələr də, 
həmişə bu güclü heyvanın yoxluğu-
nu istəyirlər. Türklük də aliliyinə sığı-
nıb var-dövlətə yiyələnən yaddillilər, 
imansızlar onun bu torpağa gəlişinə 
şübhə toxumları səpibər. Amma ulu 
əcdad doğulan kimi (özü də qərblilərin 
faktlarına əsasən) tarixə Oğuz xan, 
Mətə və Atillalar bəxş edib. Hər əsrdə 
yeni-yeni qüdrətli sərkərdələr, dövlət 
xadimləri, sənət korifeyləri - Yusif 
Balasaqunlu, Mahmud Kaşqarlı, İbn 
Sina, Sultan Toğrul, Eldəgiz, Qızıl 
Arslan, Nizami, Xaqani, Çingizxan, 
Batı, Əmir Xosrov Dəhləvi, Osman 
Qazi, Yunus İmrə, Əbdürrəhman 
Cami, Nəsimi, Əmir Teymur, Sultan 
Bəyazid, Füzuli, Nəvai, Uzun Həsən, 
Şah İsmayıl, Babur, Cahanşah, Qa-
car, Nadir, Atatürk, Heydər Əliyev… 
və b. yetişdirib. Bu tarixi şəxsiyyətlərin 
hər biri dünyada öz dərin izini bura-

Ramazan Qafarlı
rəssam Elşad Qasımov
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SİRLƏR DÜNYASI

xıb. Onların həyat yolunu bəzən bilərəkdən öz istədikləri 
görkəmdə işıqlandırıblar, dünyanın qara rəngini üstlərinə 
çiləyiblər. Tarixi cavabsız tapmacalarla doldurublar. 
Niyə?.. Türkün ulu ərənlərini olduqları kimi və qorxuya 
saldıqları xalqların gözündə görünən şəkildə sizə təqdim 
etmək istəyirik. Ulu əcdadlarınızı tanıyıb ibrət alın! Onla-
rın ruhunu itirilmiş torpaqlarımızla çox incitmişik… Gəlin 
bir anlığa da olsa, papaqlarımızı qabağımıza qoyub yax-
şı-yaxşı düşünək; görək, doğrudanmı damarlarımızdan 
hunların, oğuzların, moğolların, səlcuqların qanı axır?.. 

TARİXİN CAVABSIZ QALAN
BİR TAPMACASI

Belə bir günün çatacağı heç kəsin ağlına gəlməzdi. 
Şöhrəti kitablara sığmayan dəmir geyimli döyüşçülər 
sanki qatı tüstünün içərisində ərimişdilər. Qərbi və Şərqi 
öz çaldığı havalara oynadan legionlardan əsər-əlamət 
görünmürdü, qarşıda əli silah tutan bir bəndə belə gözə 
dəymirdi, toza dönmüşdü. Böyük sərkərdələri qələbələrlə 
qarşılamağa adət etmiş qala divarları xəcalətdən qapqa-
ra qaralmışdı. Onun dili, ağzı olsaydı, hönkürüb ağlayar-
dı. 

Atillanın ordusu Roma qalasının darvazasına çatan-
da – bu nəhəng imperiya özünü qorumaq imkanlarından 
məhrum idi, bircə müdafiəçisi qalmışdı. 

Yalın ayaqlı bir qoca şəhər qapısından çıxıb Atilla-

nın çadırına doğru gedirdi və titrəyən əllərində çoma-
ğını güclə saxlayırdı. Bu, papa I Leon (Lev) idi. Əyninə 
kəfənəoxşar ağ paltar geymişdi, xaçabənzər taxta qılıncı 
başının üstündə tutub tüstüyə bürünən möhtəşəm qala-
nın əzəməti önündə özünü vüqarlı göstərməyə çalışırdı. 

Atilla at belindəydi. Mars  qılıncını göyə qaldırıb yürüş 
əmri vermək istəyəndə qocanı gördü. Bircə an lazım idi 
ki, o, əlini aşağı salsın və tufanyerişli hun döyüşçüləri 
oda-alova qalanan şəhəri - dünya mədəniyyətinin be-
şiyini yerlə-yeksan etsinlər. Amma, nədənsə, heç vaxt 
qərarını dəyişməyən Atilla duruxdu, şahə qalxan atının 
başını döndərib sakitləşdirdi və qocanın onun çadırına 
rahat çatmasına şərait yaratdı. Minlərlə igid qəzəbini 
içinə salıb kirimişcə dayandı. İnsan təlatünü səngidi. 
Təkcə alovun küləklə oyunundan çıxan uğultu qulaqlara 
hakim kəsildi…

Atilla qoca papa ilə göy çadıra girdi. Onlar ikilikdə bir 
neçə saat nə barədəsə danışdılar. İpək parçanın arxa-
sından hər ikisinin silueti lap uzaqdan sezilirdi. Qoca 
dizi üstə çökmüşdü, gah torpağa sancılıb yellənən qılın-
ca baxır, gah da başını güclə qaldırıb Atillanın sifətinin 
cizgilərində mərhəmət arayırdı. Hələ ki, nə Mars qılıncın-
da, nə də hun başçısında yumşalmağa doğru meyl vardı. 
Qoca şirin vədlərini tərifli kəlmələrə qatıb yağış kimi yağ-
dırırdı, lakin sülhün açarı tapılmırdı. Söhbətin uzunluğu 
yürüş əmri gözləyən döyüşçüləri yorsa da, ətrafa hakim 
kəsilən sakitlik öz hökmranlığını əldən vermək istəmirdi. 
Elə bil zaman dondurulub, tarixin təkəri iri bir daşa ilişib, 

ULU ƏCDAD
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dünya hərəkətsizləşmişdi. 
Nəhayət, çadırdan birinci qoca çıxdı, gəldiyi kimi də 

sürünə-sürünə şəhərə doğru getdi. O, qara tüstünün 
içində gözdən itəndən sonra Atilla göründü və cəld bir 
hərəkətlə qara atı Villamın (Şimşək) belinə tullandı, or-
duya geri çəkilmək əmri verdi. 

Neçə əsr boyu qanlı müharibələr apararaq Şərqin 
nəhəng imperiyalarını – İran, Misir və Hindistanı qarət 
etməklə böyük sərvət toplayan qüdrətli Romanın 
xəzinələrini Atillanın yığıb aparmasına heç bir maneçi-
lik törədən yox idi… O, həmin anda dünyanın ən şanslı 
və bəxti gətirən hökmdarı idi, heç kəsə nəsib olmayan 
böyük qələbənin bir addımlığında dayanmışdı. Bütün ta-
rixi mərhələlərdə (nə bu hadisədən qabaq, nə də sonra) 
belə uğurla heç bir sərkərdə üz-üzə dayanmamışdı və bir 
də heç kimin qismətinə belə gün düşməyəcəkdi. Əksər 
mənbələrdə vəhşilik, zülmkarlıq, cəsarət və qətiyyətlilik 
rəmzinə çevrilən Atillanın adına əslində elə bir şücaət 
yazılacaqdı ki, minilliklər boyu heç kəs üçün ona bərabər 
ikinci belə məqam yaranmayacaqdı. Əgər yaransaydı, 
nə Kral Artur, nə Napolyon, nə I Pyotr, nə də Hitler o 
fürsəti asanlıqla əldən buraxardı... 

Bəli, Atilla, ulu babalarının dəfələrlə qanını içən, soy-
daşları hunları adam yerinə qoymayan romalılara «yün-
gül» qulaqburması verməklə kifayətləndi. Hun döyüşçüləri 
qadınların tumanının altında gizlənən Pompey, Sezar 
nəslini layiq olmadıqları boluq-sərvət içərisində buraxıb 
geri qayıtdılar. Atilla bir jesti ilə türklərin xeyrinə işləyən 
tarixin təkərini ləngitdi.

...İndi tarixçilər yaman baş sındırırlar: görəsən, I Leon 
çadırda Atillaya nə dedi? Hansı sözlərlə hun sərkərdəsini 
asan qələbədən əl çəkməyə vadar etdi? Atillanın bu xe-
yirxahlığından utanmayan bəzi Qərb tarixçiləri insafsız-
casına yazırdılar ki, «Vəhşi, yırtıcı, azğın, amansız hun 
başçısı xaçın qarşısında diz çökdü». Böyük sərkərdənin 
ata-baba adətlərindən gələn müdrikliyi və humaniz-
mi xristianlığın xeyirinə yozuldu. Həmin tarixi hadisədə 
Atillanı qərarından döndərən, ilk növbədə, qüdrətli 
düşmənin öz məğlubiyyətini acizanə şəkildə boynuna al-
ması idi. Ərənlərimiz sonralar da qılıncın altından keçən 
rəqiblərini öldürmürdülər. Bir də yeniyetməlik çağlarında 
romalıların süfrəsindən çörək yemişdi, papa I Leonun 
maraqlı söhbətlərini dinləmişdi… 

Əslində Atillanın Romanı bu şəkildə diz köçdürməsi 
ilə xristian dünyası bu gün də barışa bilmir. Ondan çox 
danışsalar da, haqqında kitablar, filmlər, tamaşalar ha-
zırlasalar da, həmişə vəhşiliyini ön planda saxlayırlar. 
Şərhlərdə deyilir ki, «Hun Atilla – ilk baxışdan bəhs 
edilməyə, liderlər cərgəsinə çıxarılmağa, dahilər sifətində 
göstərilməyə layiq olmayan tamam şübhəli subyektdir». 
Bütün tarix boyu onu mənfur tiran, oliqarxiyaçı, heç bir 
təbii axına məhəl qoymadan öz ordusunu qəddarcasına 
gözəlliklərin, dinc lantşaftın məhvinə yönəldən, şəhərləri 
qarət edən, mədəni Avropa əhalisinə qan udduran köçəri 
barbar kimi təsvir etmiş, hətta alleqorikləşdirərək şeytan 
cildinə salmışdılar. Lakin bu qənaətləri irəli sürənlərin 
özləri də onun liderliyini tam dana, böyüklüyünü, dahiliyi-

ni gözdən sala bilməmişlər.
İndi bəziləri onunla təskinlik tapırlar ki, Atillanın xalqı 

çoxdan yer üzündən silinib, “daha yöndəmsiz köçərilər 
yovşanlı düzənlərdə vurnuxmurlar”. Əslində isə belə de-
yildir. Lakin hunların tamam köklərini kəsdiklərini fəxrlə 
etiraf etməklə onlar öz əcdadlarının sivilizasiyadan 
uzaqlıqlarını, bütöv bir xalqı son nümayəndəsinədək 
genosidə uğratmaqla qaniçənliklərini təsdiqləmirlərmi? 
Onu da vurğulayırlar ki, guya Atillanın həyatında maraqlı 
bir epizod yoxdur, ondan kimsə, «böyük Rəhbər düzəldə 
bilməz». Doğrudur, çoxları onun türklüyünü danaraq 
özününküləşdirib, epos qəhrəmanı səviyyəsinə qaldırıb 
və yalnız bir neçə tədqiqatçı çəkinmədən bildirib ki, «Atil-
lanın həyatı lider olmağın əsası və dərsliyidir». 

Gəlin, tarixin bu tapmacasının cavabını tapmaq üçün 
baş sındırmayaq. Bir qədər  də əvvələ qayıdan, hunları 
Avropaya və Atillanı Romanın darvazalarına gətirib çıxa-
ran səbəbləri aydınlaşdıraq. Görək, ulu əcdadımız haq-
lıdır, yoxsa… 

Yoxsa elə bir səhvə yol vermişdir ki, ağrısını onun 
soydaşlarının qanını daşıyan türk xalqları bu gün də 
çəkirlər… 
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XUN – HUN:
«Evimiz təkərlər üstündədir, hünərimiz at belində. Yəhər 
beşiyimiz, taxtımız və şücaət yerimizdir. Müqəddəs yovşanlı 
çöllərə ayaq basmarıq, otları tapdalamaq günahdır. Anamız 
torpağı murdarlayanlar dünyanı daraltmaqla məşğuldurlar. 
Onların qanını Ulu Tanrı bizə halal etmişdır».

Çin imperatoru Böyük Hun xaqanı Mətədən ən qaça-
ğan atını istədi. Etirazla qarşılanmadı. Sonra həvəslənib 
xaqanın sevimli arvadından xoşlandığını bildirdi. Mətə 
onu da imperatora göndərdi. Amma qonşu dövlətin baş-
çısının hunların istifadəsiz qalan torpaqlarına göz dik-
diyini eşidəndə qüdrətli xaqan qəzəbləndi, müharibəyə 
başlamaq əmri verib dedi: «Torpaq dövlətin əsasıdır. 
Onu kiməsə paymı vermək olar? Atı və arvadı istədiyin 
zaman xərc qoyub ala bilərsən. Lakin torpağı hər bir xal-
qa Böyük Tanrı bağışlayır. Torpaq və xalq varsa, dövlət 
qurub yaşatmaq da mümkündür»…

Bu da tarixin bir acı dərsidir. Mətənin müqəddəs saydı-
ğı torpaqları qorumayanlar tapıldı, yad qadının hiyləsinə 
uyub paylaşdıran da doğulub taxt-tacda əyləşdi. Bir neçə 
yüz illik Böyük Hun xaqanlığı dağıdıldı. Pərən-pərən 
düşən tayfalar üç qola ayrıldılar. Bir hissə müasir Mon-
qolustan ərazisində qaldı, bir hissə Qazaxstan və Orta 
Asiyada məskunlaşdı, sonuncular isə döyüşə-döyüşə 
geri çəkilərək İtil (Volqa), Tonya (Dunay) və Yaik (Dnepr) 
çaylarının sahillərində özlərinə daimi sığınacaq tapdılar.  

360-cı ildə hunların üçüncü qolu ilə alanlar arasın-
da qanlı müharibə başlandı. On il davam edən aramsız 
döyüşlər, qoşunlarının sayının azlığına baxmayaraq, 
hunların qələbəsi ilə başa çatdı. Onların atlı dəstələri 
Şimali Qafqaz, Xəzər və Azov dənizi ərazilərini nəzarət 
altına aldılar. Qərbə doğru irəliləyəndə qarşılarında kral 
Qermanihin başçılıq etdiyi qüdrətli qot çarlığı dururdu. 
Onun torpaqları Baltik dənizindən Azovadək uzanırdı.

Hunlar 374-cü ildə Balamiri «başbuq» (xan) 
seçdilər. İtil sahillərində yaşayan türkmənşəli tayfala-
rın birində dünyaya göz açıb yetişən Balamir qətiyyətli 
adam idi. O, şərqi almanların – qotların üzərinə hücu-
ma keçdi. Ağır döyüşlərdə hunların qələbə çalacaqlarına 
ümid yox idi. Ona görə ki, qotların uzun nizələrlə silah-
lanmış mahir piyada qoşununu o çağadək heç bir süvari 
dəstə məğlubiyyətə uğratmamışdı. Sonsuz gücə malik 
və yüksək təlim görmüş qotlar üzərlərinə gələn atlıları 
asanlıqla nizələrin ucuna keçirib göyə qaldırırdılar. Ba-
lamir düşmənin bu məharətinə bələd idi. Və görəsən nə 
səbəbə yüzlərlə hun atlısını bilə-bilə ölümə göndərirdi?..

Qermanih belə döyüşlərə çox alışmışdı. Arxayın idi 
ki, hunların da cəmdəyini quduz köpəklərə yedirdəcək. 
Məclis qurdurmuşdu, heç bir qorxulu hadisə baş 
verməyibmiş kimi şərabpaylayan qadınlarla əylənirdi. 
Birdən ordu başçısı qan-tər içində içəri daxil olub kralın 
qarşısında diz köçdü:

-Hunlar nizəli piyadaları oxladılar. Müqavimət tamam 
dağıdılıb.

Demə, hunlar atla düşmən üzərinə sürətlə yeriyən 
məqamda yay-oxdan məharətlə istifadə etməyi baca-
rıblarmış. Geniş düzəngahda ildırım tək şığıyan hun 
atlısının əli nizəli qotların 100-150 addımlığına çatanda 
sürəti azaltmadan oxu ancaq bircə dəfə nişan alıb atmaq 
şansı vardi. Əgər ox qarşısındakı hədəfə dəyməsəydi, o, 
ölümdən yaxasını qurtara bilməyəcəkmiş. Çünki nə atın 
yüyənini çəkib saxlamağa, nə də oxu ikinci dəfə yaya qo-
yub atmağa fürsət tapacaqdı.

…Qermanih hunların qalaya girdiyini eşidəndə qılıncı-
nı çıxardıb öz əlləri ilə ürəyinə sancdı.

Balamir qələbədən ruhlanıb irəli yeridi. 
Hunlar 375-ci ildə Dnepr çayı yaxınlığında viziqot qo-

şunlarını da dağıtdılar. 
Viziqotların əksəriyyəti Şərqi Roma imperiyasına qa-

çıb imperator Valentindən yardım dilədilər. Atanarihin 
başçılığı altında qalan az bir hissə isə Prut və Dunay 
arası meşələrdə gizləndi. Tezliklə hunlara müqavimət 
göstərməyin mümkünsüzlüyünü anlayan Atanarih Bi-
zans imperatoru Feodosi ilə danışıqlar apardı. O, 378-
ci ildə döyüşçüləri ilə birlikdə Bizans imperatorluğunun 
hərbi hissələrinin tərkibinə keçdi. 

Beləcə hunlar Qərbi Avropaya doğru irəlilədilər. 378-
ci ildə Roma imperiyasının sərhədlərinə yaxınlaşdılar.

Hun adı gələndə Avropa ölkələrində hamının bədəninə 
üşütmə düşürdü. Onlar xüsusi silahlarla təhciz olunurdu-
lar. Əyinlərinə kətandan  enli xalat geyinir, üstündən kobud 
dəridən hazırlanan kürk keçirir və paltarlarının ətəklərini 
at tükü ilə bəzəyirdilər, başlarına ağır dəbilqə, yaxud 
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nəhəng keçə papab örtüb at belinə qalxır, ömür-günlərini 
böyük və nazik yəhər üstə keçirirdilər. İlk görünüşləri ilə 
avropalıların canına elə bir qorxu və vəlvələ salmışdılar 
ki, yerli sakinlər nağıllarında, əfsanələrində şər obrazı-
nı ancaq hunlarla əlaqələndirirdilər. Tarixçilər yazırlar ki, 
hunlar yerli əhalini təəccübləndirdikləri qədər dəhşətə də 
gətirirdilər. Ammian Marsellin yazırdı: «Onlar arabalarda 
köç salırlar. Bu araba həm də hunun evi idi - arvadını da 
orada əyləşdirirdi. Qadın təkərlər üstə kobud paltarlar ti-
kirdi. Ər-arvad dünyaya gələn uşaqlarını arabada öz yan-
larında saxlayırdı. Onlar narahatlığın, mərhumiyyətin, eh-
tiyacın nə olduğunu bilmir və oddan istifadə etmirdilər, bu 
səbəbdən də dadlı xörəklər hazırlamağa qadir deyildilər. 

Hunlar sanki özlərinin gözəl olmayan, ancaq sağ-
lam atları ilə birlikdə boya-başa çatırlar və ən adi işlərini 
yəhərdən yerə enmədən yerinə yetirirlər. At üstündə alış-
veriş edir, hətta obanın ümumi yığıncağında da atdan 
yerə enmirdilər. Onlar cəlddirlər və atları bərk qaçandır. 
Döyüşlərdə torpağa paz basdırır, nərə çəkərək düşmənin 
üstünə cumurlar». 

Hunlar Böyük Göy Tanrının ruhuna itaət edirdilər. 
Onlar beş ünsürü beş şəxsin timsalında canlandırırdılar. 
Bunlar od, su, hava, torpaq və dəmirdir. Hər biri uyğun 
olaraq bir rənglə təcəssüm etdirilir: qırmızı, göy, ağ, sarı 
və qara. Bu «beşlik» hunların musiqisində də təmsil 
olunur – pentatonik ritmlə mərasimlər, ayinlər, döyüş 
təlimləri yerinə yetirilir. Öz hərbçi şərəflərini qoruyub sax-
lamaq, ağır döyüşlərdə ölümdən qorxmamaq üçün tanrı-
çılıq görüşlərinə sığınırdılar.

IV əsrin əvvəllərində hunlar Roma imperiyasının 
sərhədlərinə yaxınlaşdılar. Avropalılar bu hadisəni eşidib 
bərk təşvişə düşdülər. Hamı bir sorğuya cavab axtarır-
dı: onlar kimin tərəfində duracaqlar? Xristian Romasının 
xidmətinə keçəcəklər, yoxsa əksinə?..

395-ci ildə Roma imperatoru I Feodosi öldü. Elə bil 
bu məqamı gözləyirdilər, hunlar Şərqi və Qərbi ovucu-
nun içində saxlayan Roma imperiyasının üzərinə yürüşə 
başladılar. Onlar iki istiqamətdən hücuma keçdilər: 
Qafqaz vasitəsi ilə Bizansa və Dunayı adlayaraq Bal-
kana. Anadoluda hunlar roma qoşunlarını darmada-
ğım etdilər. Qaliblərin bir hissəsi müasir Türkiyə və 
Azərbaycan ərazisində əski soydaşlarına rast gəlib daimi 
məskunlaşdı.

400-cü ildə Balamir dünyasını dəyişdi, hakimiyyəti 
oğlu Ulduz ələ aldı. 409-cu ildə onun ordusu Dunayı 
arxada qoyub Bizansla müharibəyə başladı. Hunların 
həmlələrinə tab gətirməyən Bizans imperatoru öz səfirini 
Ulduzun hüzuruna yolladı: onlardan sülh istədiyini 
gizlətmədi. Ulduzdan cavab gəldi ki, «Gün batanadək 
sənin dövlətin yerləşən əraziyə çata bilərəm. Amma ulu-
larımız öz dili ilə imdad diləyənə toxunmamağı tövsiyə 
ediblər». 

Ulduzun ölümündən sonra oğlu Mançuq taxtda çıxdı. 
O, vaxtının çoxunu türk tayfalarını birləşdirməyə sərf etdi. 
İki oğlu vardı - Atilla və Buda bir müddət dayıları Roilin 
himayəsi altında yaşadılar.

ROİL XAN:
“Hər şey sərvətə, var-dövlətə bağlıdır”.

Hunların dövləti çiçəklənmə dövrünə qədəm qoyurdu. 
Torpaqları Aral dənizinin sahillərindən Dnep çayınadək 
uzanırdı. Lakin əsasən quruculuqla məşğul olan Mançuq 
dünyadan tez köçdü, taxt-tacı qardaşı Roil ələ keçirdi. O, 
nəhəng ordu toplayaraq 422-ci ildə Roma imperiyasının 
ərazilərinə soxuldu, Pannoniyanı (müasir Macarıstanın 
ərazisi) asanlıqla ələ keçirdi. İmperator onunla danışığa 
başladı, hunlardan dostluq istədi və çoxlu vədlər verdi.

Roil xan pula, vara həris adam olduğundan yürüşlərdən 
əl çəkdi, ulu babalarının qəhramanlıq ənənələrini yarım-
çıq qoydu, atasının vəsiyyətini belə qulaqardına vurub 
rəiyyətini alçaldan yüngül diplomatik əlaqələrdən yapışdı, 
sərvət toplamaği döyüş şöhrətindən üstün tutdu. O, anla-
mırdı ki, soydaşlarının hünərləri yerli sakinlərin, xüsusilə 
varlı təbəqənin yuxusuna haram qatıb. Onun inanmağı 
gəlmirdi ki, hunlar dünyaya ağalıq etməyə qadirdilər, ya-
radıcının himayədarlığı ilə yer üzünün bütün sakinlərinə 
qüdrətli bir xalq olduqlarını anladacaqlar. Roil xan tezliklə 
hər şeyi nəfsinə qurban verdi və hun döyüşçülərini impe-
riyanın xidmətində durmağa sövq etdi.

Atilla isə yeniyetməlik çağından müqəddəscəsinə 
soyunun cahandarlıq əfsanələrinə, əjdadlarının 
alicənablığına inanırdı. Bilirdi ki, ulu babası Balamir 
möhkəm və cəsarətli sərkərdə kimi tanınıb, yaşadığı 
çağlarda adını eşidən avropalılar qorxudan tük salıb-
lar. Babası Ulduz xan və atası Mançuq xan da ən çətin 
vəziyyətlərdə heç kəsə boyun əyməyiblər. Əcdadları Asi-
yaya, Afrikaya ağır yürüşlər etsələr də, gecə-gündüz at 
belində gün keçirsələr də, heç vaxt öz tayfalarının kiminsə 
ətəyindən yapışmasına, əli qoynunda yad iqtidarların qa-
pısında qulluqda durmasına razılıq verməyiblər. Raul 
xan isə hunların ən igid gənclərini Roma imperatorunun 
və əsilzadələrinin xidmətinə göndərdi. Harınlamış se-
natorlar, konsullar və legion başçıları Şərq ölkələrindən 
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topladıqları sərvəti sağa-sola xərcləyərək kef məclisləri 
düzəldir, əxlaqsız işlər görür – qara camaatla aralarında 
keçilməz sədd yaratmaqdan ötrü Roulun yolladığı hun 
cavanlarını saraylarda nəzarətçi kimi saxlayırdılar. 

Soydaşlarının romalılara qulluq etməsi açıqfikirli 
gənc şahzadənin heysiyyətinə bərk toxundu. O, hətta bir 
gün xanı açıq-aşkar məzəmmət etdi. Roil xan qardaşı 
oğlunun tənqidlərindən qəzəbləndi. Onu taxt-tacı üçün 
təhlükə hesab etdi. Əl-qolunu bağlamaq məqsədilə öz 
oğlunun əvəzinə Atillanı girov kimi Roma İmperatorunun 
sarayına göndərdi.

Bəli, girov həyatınadək Atilla imperiyadaxili intriqalara 
qarşı çıxıb soydaşlarını bir bayraq altında birləşdirmək 
barədə düşünürdü. Lakin iş elə gətirdi ki, onu nifrət 
bəslədiyi qurumun süfrəsindən çörək yeməyə, yeri 
düşəndə isə onların xidmətində durmağa vadar etdilər. 
O, Romada öz xarakterini qoruyub saxlamalı, əsəblərini 
cilovlamalı, üzdə dost kimi görünən düşmənin qızışdı-
rıcı hərəkətlərinə məhəl qoymamalı idi. Və bu hal onu 
hakimiyyətə doğru daha inamla can atmağa sövq edirdi.

Atilla Roil xanın tapşırığı ilə başına gətirilən bütün 
mərhumiyyətlərə dözürdü. O, heç kəsə boyun əymirdi, 
əksinə, hətta bir dəfə söz atıb şərəfinə toxunan romalını 
başının üstünə qaldırıb biabırçı şəkildə hovuza atır. Bun-
dan sonra düşmən öz evlərində belə ondan çəkinməyə 

başlayır.
Yad ölkədə yalnız bir yaşıdı ilə dostlaşır. Aseki (Ae-

sius) də xaraktercə əyilməz idi. O, Roma atlısı və Afri-
ka canişininin oğlu idi. Atası german muzdlusu olsa da, 
Pannoniyada varlı və əsilli romalının qızı ilə evlənmişdi. 
Asekinin anasının imperator sülaləsi ilə qan qohumlu-
ğu vardı. Bu yeniyetmə mahir bir döyüşçünün və roma 
zadəganlığın övladı sayılırdı. Atasının Qalliyada baş 
verən üsyanda öz əsgərinin əlləri ilə öldürülməsindən 
sonra o, imperatorun himayəsinə keçirilmişdi. 

Atilla ilə Aseki arasında dostluq telləri bağlanırdı. On-
larınkı tuturdu. Hər ikisi döyüş hazırlığı məsələrində xüsu-
si istedada malik idi. Öz aralarında müzakirələr aparanda 
Şərqin müharibə taktikasının üstünlüyünü anlamışdılar. 
Aseki Atillaya Roma vuruşunun sirlərini öyrətməklə hun-
lardan daha cəsarətli və güclü olduqlarını sübut etməyə 
çalışırdı. Lakin hunların süvari qoşununun atla sürətli 
hücumu zamanı ox atmaq məharətinə heyran qalmış-
dı. Bir də sakit və həlim görünən hunların müharibədə 
gözləri önündə qan töküldükcə qorxu hissini itirib şirə 
dönmələrinin səbəbini anlamaq istəyirdi. Bəzən döyüş 
təlimlərində Atillanı  hirsləndirir, ondakı dəyişkənliyin, ar-
tan gücün, qarşısıalınmaz emosiyaların mənbəyini tap-
mağa çalışırdı. 

Müstəqil insanları heç yerdə sevmirlər. Asekini də öz 
ölkəsində gözü götürməyənlər vardı.

Romanın daxilində orduda iki sərkərdə arasında 
kəskin münaqişə yaranmışdı. Bonifasi Asekinin hunla-
rın döyüş taktikasını roma legionlarına tətbiqini özlərinə 
təhqir sayırdı. Onlar hələ yeniyetməlik çağlarından bir-biri 
ilə yola getmirdilər. Bunu bütün Roma bilirdi. Döyüşlərin 
birində Bonifasi müəmmalı şəkildə öldürüldü. Aseki qor-
xuya düşdü ki, senat bu məsələdə onu günahlandıracaq. 
Ona görə də Atillaya yardım etdi ki, ona qoşulub girovluq-
dan qaçsın və hər ikisi birlikdə təhlükədən uzaqlaşsın.

Aseki şahzadə ilə hunların yanına gəldi. Girov 
həyatından xilas olmasında Asekinin köməkliyini Atilla 
heç vaxt yaddan çıxarmadı. Onu Roili xandan himayəsi 
altında bir neçə il romalıların təqiblərindən qorudu. Aseki 
qısa zamanda hunların döyüş taktikasını, sursat və silah-
lardan istifadə üsullarını yaxşı-yaxşı öyrəndi. 

Bir gün imperator hun xanının yanına elçilər göndərdi. 
Onlar çoxlu hədiyyələr gətirdilər. Roildən xahiş etdilər ki, 
xayin Asekinin qollarını bağlayıb geri göndərsin. 

Atillanın işə qarışıb romalı dostunu bir həmlə ilə xilas 
edəcəyini düşünən Roil xan hiylə işlətdi. Qardaşı oğlu-
nun qılıncını qınından çıxardıb Asekiyə verdi. Sonra im-
peratorun legionerlərinə dedi:

-Hun çörək kəsdiyi qonağının qollarını bağlamaz. 
Aseki sizin sərəncamınızdadır. O təkdir, siz isə on beş 
döyüşçüsünüz. Bacarırsınız, özünüz onun qollarını bağ-
layıb aparın. Hunlardan kimsə romalıya yardım eləmək 
istəsə, ancaq silahsız, yalın əllə qabağınıza çıxacaq.

Təkcə Atilla silahsız Asekinin yanında qaldı. Meydan 
sıxılıb ortanı boşaltdı. Romalılar çaşıb qaldılar. Əlbəttə, 
Roil xanın ürəyindən keçirdi ki, orada iki dəliqanlı ilə 
təpədən dırnağa silahlı romalılar arasında döyüş başla-
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sın. Əmin idi ki, Atilla silahsız onların əlindən sağ çıxma-
yacaq. Amma uzun nizəli döyüşçünün hücumu vəziyyəti 
tamam dəyişdi. Atilla çevik bir tullanışla onu atdan saldı, 
nizəsini əlindən alıb düşmənə deyil, hunların bayraqla-
rı sancılan dirəyə doğru atdı. Nizə Roil xanın başının 
üstündən keçib taxta lövhəyə sancıldı. Bundan sonra 
romalılar yerə sərilən döyüşçünü özləri ilə götürüb suları 
süzülə-süzülə geri qayıtdılar. Bu, Atillanın Roil xana son 
xəbərdarlığı idi.

Atilla vətənə dönəndən sonra da açıq-aşkar taxt-taca 
can atmırdı. Hər addımını düşünüb-daşınırdı. O, anlayır-
dı ki, ilk öncə idarəçilik bacarığına yiyələnməli, soydaş-
larının qəlbinə yol tapmalıdır. Boş vaxtlarında meşənin 
dərinliklərinə çəkilib gələcək işlərini planlaşdırdı. 

Avropa tarixçilərinin qənaətlərinə görə ayrı-ayrı tay-
falar şəklində götürəndə hunlar işlək, daim hərəkətli və 
tez-tez inamlarını dəyişən idilər. Hələ torpağa bağlan-
mamışdılar. Həvişə səfərlərə hazırlaşır və növbəti daya-
nacaqlarının uzun sürməməsi barədə düşünürdülər. Atlı 
tayfa sayılırdılar. Əyləncələri də, sevgiləri də at belində 
keçirdi. Bir-biriləri arasında mal dövriyyəsinə çıxarmağa 
əmlakları hələ yox idi. Bu səbəbdən də qarşılarına çıxan 
yad kəndləri boşaldır, əllərinə nə keçirirdilərsə, hamısını 

öz malları kimi götürüb xurcunlarına doldururdular. Yer 
üzündə canlı-cansız nə vardı, hamısını öz ovları kimi 
qəbul edirdilər. Topladıqlarını bazara aparıb yaşamaq 
üçün lazım olan müxtəlif ərzaqlara dəyişirdilər. 

Başçı kimi gənc Atillanın qarşısında çətin bir vəzifə 
dururdu. O, bir çox vəhşi adətləri  həyatın prinsipinə 
çevirən, başqasına tabeçiliyi özünə ar bilən, azad gəzib-
dolaşan, sərbəst düşüncəli və anarxiyaçı təbiətə malik 
hunları monolit xalq olaraq birləşdirməli idi. Ona mane-
çilik törədənlər təkcə ailə və tayfadan kənarda olanlar 
deyildilər, doğma əmisi də belələrinin arasında idi. O 
yaxşı anlayırdı ki, gələcək döyüşlərdə hun ordusu daha 
intizamlı, təpədən dırnağa silahlanmış, yüksək təlim al-
mış döyüşçülərlə üz-üzə duracaq. Atillanın dünyanı öz 
əsarəti altına almaq, bununla hunlar ölkəsini hər yerdə 
tanıtmaq arzusunu əvvəllər ən yaxın silahdaşları da 
dəstəkləmirdi. O, bütün başçıları səbirlə dinləyib etiraz-
larının əsassızlığını inamla anlatmalıydı. Atilla yaxşı an-
layırdı ki, hun öz başçısından o halda çəkinəcək ki, onun 
gücü, ağlı və fərasəti qarşısında acizliyini duyacaq. Atilla 
bir də səxavəti ilə onları ələ ala bilərdi. Döyüşlərdə top-
lanan sərvəti igidlik göstərənlər arasında hünərinə görə 
paylaşdıracağına hamını inandırmalıydı.

Məqam çatan kimi – Atilla fürsəti əldən buraxmadı. 
Roil xanın xəsisliyi və pula hərisliyi o həddə çatmışdı ki, 
az qalardı hunları romalıların quluna çevirsin. Kimə dərs 
vermək lazım gəlirdi, imperator ona sifariş verirdi, qotları, 
yerli üsyankar sənətkarları cəzalandırmaq üçün hunlar 
işə qarışırdı. Bu hal elə həddə çatdı ki, Atilla qəzəbini 
boğa bilməyib elin yığıncağında at belində hökmdarın 
iqamətgahına doğru çaptdı. Onun qarşısını almağa cəhd 
edənlər yəhərdən aşırıldılar. O, əvvəl kamanının yayını 
işə saldı, uzaqdan sərrast atdığı ox Roil xanın sinəsinə 
sancıldı. Sonra qılıncını havaya qaldırıb beli bükülü xa-
nın boynuna endirdi. Bu, qədim ritualı xatırladan hərəkət 
bir neçə saniyənin içində hamının gözü önündə baş ver-
di. Atilla bir neçə kəlməni elə bağırdı ki, elə bildilər göydə 
ildırım çaxdı:

-Babalarımızın hökmünü yerinə yetirdim. Özünü 
düşmən qarşısında nökər sayanların, hunu qula çevirmək 
istəyənlərin aqibəti belə olacaq.

Qardaşı sinəsini qabağa verib onu qorumağa çalış-
dı. Lakin  ani sükutdan sonra birdən-birə hər şey dəyişdi. 
Bütün hun əhli qılıncını göyə qaldırıb qışqırdı: 

-Atilla!.. Atilla!..
Atilla hakimiyyəti ələ aldı. O, özündə elə bir güc hiss 

etdi ki, artıq ən çətin problemə hazır idi.
Dünyanın yeni qüdrətli sərkərdəsi belə doğuldu. Özü-

nün və xalqının həyatını risk altında qoymaqla sonsuz 
qələbələrə yol açaraq bu şəxs mərhumiyyətin, təhqirin, 
xəyanətin, insanın, qəddarlığının içindən keçib taxt-taca 
yiyələndi.

Bu hadisə 434-cü ildə baş verdi. Roilin ölümündən 
sonra Aseki Romaya qayıtdı və ikinci dəfə konsul seçildi.

Atilla qırx yaşında taxtda əyləşdi. 11 il ərzində qardaşı 
Budadan yardım gördü… 

(Ardı gələn sayımızda)

Avropalılar Atillanı bu gün də başkəsən 
cəllad kimi təsəvvürə gətirirlər.
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SİRLƏR DÜNYASI

Yaşamaq şirin şeydir, acısına 
da can qurban!.. Həyat adama bir 
dəfə verilir. Elə ömür sürməliyik ki, 
dünya ilə vidalaşanda peşmançı-
lıq çəkməyək... Əslində, bu müdrik 
qənaətləri inkar etmək mümkün deyil. 
Lakin sirr üstə sirr artırılan dünyada, 
demə, ölümdən sonra başqa həyat 
da varmış və gerçəkliyin görünməyən 
tərəfləri möcüzələrin içindən keçib
gəlirmiş. İndiyədək ölümü sonsuzlu-
ğun astanası sayırdıq. Ölümdən o 
tərəfə yol yox idi. Ölümə “son mənzil” 
adını verməkdə yanılmışıq. Doğru-
dur, hələki ora yola salınanlardan 
geri qayıdanı olmayıb. Lakin nə yax-
şı ki, bir nəfər o biri aləmdən xəbər 
yolladı. Keçən əsrin əvvəllərində 
Şeyx Nəsrullahın “ölülərdən məktub 
gətirməsi”nə istehza ilə yanaşır-
dıq. Qəribədir ki, bu gün elm özü də 
ölümdən sonrakı həyatı təsdiqləməyə 
təşəbbüs göstərir. Nəticələr hələ ağ-
lın meyarı ilə ölçülməkdən çox uzaq-
dır, amma saysız-hesabsız suallar 
doğulub meydana atılır. Danılmaz 
həqiqətdir ki, lap əski çağlarda tap-
macalar düzülüb-qoşulmasaydı, inki-
şafa təkan verilməzdi. Bu gün açarı 
axtarılan sirli hadisələrdən biri də 
kənar aləmdən Yer üzünə ünvanla-
nan məktublardır...

Kembridc Universitetinin pro-
fessoru Frederik Mayers uzun illər 
Qədim Roma şairlərinin yaradıcılığı-

nın tədqiqi ilə məşğul olub, bir neçə 
sanballı elmi əsər meydana gətirib. 
Bundan başqa o, fizikanın son tapın-
tıları ilə yaxından tanış idi, psixolo-
giyanı da dərindən öyrənmişdi. Ma-
yers əvvəllər ölümdən sonrakı həyat 
məsələsinə kifayət qədər ironiya ilə 
yanaşırdı. Ancaq tale elə gətirdi ki, 
o, tarixdə məhz bu qeyri-adi prob-
lemin tədqiqinə təkan verən alim 
kimi yadda qaldı. Mayers dünyasını 
dəyişənə yaxın çoxsaylı faktlar topla-
yıb qətiyyətlə iddia edirdi ki, bədənin 
fiziki ölümündən sonra insanın ruhu 
mövcudluğunu bizə məlum olmayan 
aləmdə davam etdirir.

Mayers 1901-ci ildə dünyadan 
köçüb. O zaman ölümdən sonrakı 
həyatın qəbulu qarşısında iki böyük 
əngəl dururdu: birincisi, insanların 
uydurmalara asanlıqla inanmaları idi. 
Ruhlarla ünsiyyət qurduqlarını eti-
raf edənlər əslində hansı şəkildəsə 
gerçək dünyanın başqa şüurlu və 
canlı  məxluqları ilə telepatik bağlılıq 
yaradırdılar, fərziyyələrə əsaslanaraq 
yaxın keçmişi canlandırdıqlarını real-
lıq kimi qəbul etdirməyə çalışırdılar. 
İkincisi, hələ problemin şərhi üçün 
nəzəri baza işlənib hazırlanmamışdı. 

Amma bütün bunlar Mayersə 
o dünyadan məktub göndərməyə 
mane olmadı. Ölümündən düz 20 il 
sonra İrlandiyada yaşayan ekstra-
sens qabiliyyətli bir gənc qız alimin 

o dünyadan göndərdiyi məktubların 
mətnini kağıza köçürdü...

Bu hadisənin reallığına insan ona 
görə inanmağa məcbur olur ki, İrlan-
diyanın uzaq qəsəbəsində heç kəs 
Mayers adlı alimi tanımırdı, onun 
əsərləri irland dilinə çevrilməmişdi. 
Bu bir yana qalsın, axı o dünyadan 
göndərilən məktubları beynində 
qəbul edən qızın savadı çox dayaz, 
dünyagörüşü məhdud idi, yaşadığı 
qəsəbədən başqa heç yerə ayağı 
dəyməmişdi. Bu sağıcı qız adi halda 
bir saata yüz sözü zorla yazırdı və 
aydın məsələdir ki, çoxsaylı səhvlər 
buraxırdı. Ancaq Mayerslə əlaqəyə 
girən kimi istər-istəməz gözləri yu-
mulurdu. O, dünya işığına baxma-
dan bir saat ərzində təxminən iki min 
sözdən ibarət mətni məharətlə kağı-
za köçürməyi bacarırdı. Özü də tam 
səhvsiz!

Başqa bir maraqlı cəhət heyrət 
doğurucu idi: qızın hansısa naməlum 
qüvvənin diqtəsi ilə yazdığı mətnlər 
elmi xarakter daşıyırdı. Burada elə 
şeylərdən söhbət gedirdi ki, on-
lardan nəinki bu qızın, ölkənin ali 
təhsil ocaqlarında çalışan ən bilikli 
tədqiqatçıların belə xəbəri yox idi. 
Sağıcı qızın yazıb oxumaqla arası 
olmadığını hamı bilirdi. Bəlkə də Ma-
yers elə buna görə məhz onu seç-
mişdi ki, müəmmalı mətnlərin kənar 
aləmdən göndərildiyinə kimsə şübhə 

O DÜNYADAN MƏKTUB GÖNDƏRƏN PROFESSOR HƏQİQƏTİ
ORTAYA ÇIXARMAQ ƏVƏZİNƏ, YENİ BİR SİRR YARATDI
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ilə yanaşmasın. 
Mayers 20 illik o biri dün-

ya təcrübəsindən çıxış edərək 
ölümdən sonrakı həyat barədəki 

“məktub”larının birində deyirdi:
“Burdakı həyat yeddi əsas 

mərhələdən ibarətdir. Hər mərhələnin 
özünün giriş, yetişmə, inkişaf və 
növbəti mərhələyə keçid hissələri 
var. 

Birinci mərhələ ölümün baş ver-
diyi andan başlanır. Bu mərhələnin 
mahiyyəti keçiddən ibarətdir. O çox 
az çəkir. Bundan sonra adamların 
üzünə o biri dünyanın qapıları açılır. 

İkinci mərhələdə hələ yaddaşda 
fiziki həyat barədə xatirələr var. Doğ-
maları, daha çox körpə övladı unu-
da bilmirsən. Amma bu uzun sürmür. 
Çünki növbəti mərhələyə keçən artıq 
geri qayıtmaq istəmir... 

Üçüncü mərhələdən sonra geri 
qayıtmaq, yenidən fiziki həyat yaşa-
maq istəyi tamam yoxa çıxır...

Mən indi dördüncü mərhələdəyəm. 
Ona görə də daha yüksək mərhələlər 
barədə məlumatım yoxdur. Yeddin-
ci - son mərhələ Yaradana ən yaxın 
guşədir. Bura düşmək - onun ya-
nında olmaq deməkdir. Ora ancaq 
mükəmməl şüura malik olanlar gedib 
çıxır. 

İnsan yeni dünyadakı səs 
ahənglərini, işıq və rəng çalarla-
rını təsəvvür etmək qüdrətindən 

məhrumdur. Çünki düşdüyümüz 
məkan bambaşqa bir aləmdir. Biz 
dördüncü mərhələdə sizin görüb 
duya bilmədiyiniz yeni, tamamilə 
fərqli rənglərin və işıqların içindəyik. 
Adi insanlar bizim tamaşa etdiyimiz 
gözəllikləri sözlərlə heç vaxt ifadə 
etməyi bacarmayacaqlar. Ən qüdrətli 
qələm sahibi üçün də bunlar  dərk 
edilməzdir...”

Mayers xüsusi vurğulayırdı ki, o, 
məktubunu fiziki həyat daşıyan in-
sanların təsəvvür edə bilməyəcəyi 
qədər gözəl rənglərin və formala-
rın əhatəsində olarkən, daim gö-
zoxşayan, rəngarəng işıqlar saçan 
güllərlə dolu bir yerdən göndərir. 
Belə rənglərin təsəvvürə gətirilməsi 
qətiyyən mümkün deyil. Onlar ilin 
heç bir çağında Yer üzündə gözə gö-
rünmür...

Mayers o biri dünyanın sakinlərinin 
bir-biri ilə telepatik şəkildə ünsiyyət 
saxladığını yazırdı: “Burada sözlər 
və səslər işlənmir, bir-birimizə çat-
dırmaq istədiyimizi sanki işıqla ötürü-
rük...” O, növbəti mərhələyə keçmək 
üçün bütün varlığı ilə çalışdığını da 
etiraf edirdi. 

Heyf ki, bir neçə seansdan sonra 
Mayersin əlaqələri kəsildi. Və bu sirr-
li fenomen özündən sonra ancaq su-
allar buraxıb tarixə çevrildi. Heç kəs 
bilmədi, o, beşinci mərhələyə keçdi, 
yoxsa...

İndinin özündə də hadisəni 
sonadək öyrənənlər, Mayersin adın-
dan cavan bir qızın yazdığı məktubları 
diqqətlə oxuyanlar tam əmindirlər ki, 
onlar elmdə bişmiş bir tədqiqatçının 
fikirləridir, o qız dərin məlumatlarla 
zəngin, bəndlərə, hissələrə ayrılmış 
mətnləri özündən qura bilməzdi.

Göründüyü kimi, sirli dünyamızda 
elə hadisələrlə rastlaşırıq ki, bütün 
elmi bilikləri tətbiq etsək də, onla-
rın izahını tapmaqda çətinlik çəkirik. 
Gələcəkdə hansısa naməlum şəraitdə 
əməllərimizin cavabını verəcəyimiz 
barədə düşünəndə bir müddət hər 
bir hərəkətimizi ölçülü-biçimli yerinə 
yetirməyə çalışırıq. Adi şeylərin də 
arxasında möcüzələrin gizləndiyini 
görəndə isə çaşıb qalırıq.

Mayersin müəmmalı məktubları, 
ilk növbədə, dünyanın sabahını 
şübhə altına alır. Doğrudanmı cisma-
ni ölümdən sonra həyat başqa axar-
la davam edir? Əlbəttə, bu sorğuya 
mistik səciyyə daşıyan əhvalatlara 
cavab vermək mümkündür. Lakin 
həyatda bəzən açarı tapılmayan 
elə hadisələr baş verir ki, adamın 
kənar dünyanın hardasa lap ya-
xınlarda mövcudluğuna inanmağı 
gəlir, gerçəkliklə fantaziya arasında 
keçid axtarır. Və qeyri-adi halların 
başvermə səbəbləri, mənbəyi də 
ölümsüz ruhda, daha doğrusu, insan 
şüurunda axtarılmalıdır. 

Professor Frederik Ma-
yers XX yüzilliyin iyirmin-
ci illərində – dünyasını 
dəyişəndən düz iyirmi il 
sonra İrlandiyanın Kork 
şəhərinin sakini gənc 
Ceraldin Kamminslə 
telepatik əlaqə yarat-
maqla şəxsiyyətin fiziki 
ölümdən sonra başqa 
şəkildə yaşadığını 
gerçək fakt kimi mey-
dana atdı. Yazıb-oxu-
maqla arası olmayan, az 
savadlı, hər cümləsində 
xeyli səhv buraxan 
bu qız Mayersin o 
dünyadan göndərdiyi 
məktubları bir neçə 
seansda yazı yaddaşı-

na köçürməklə hamını 
heyrətə gətirdi. Mərhum 
alim 1924-cü ildən 
başladığı fövqəladə 
«ötürmələr»ini ardıcıl-
lıqla  1931-ci ilədək yer 
sakinlərinə çatdırdı. O 
biri dünyadan gələn 
məktublardan orta 
həcmli bir kitab hazırla-
maq olardı. 
Mayers ölümdən 
sonrakı həyatın struk-
turunu və şəraitini 
kifayət qədər relyefli
şəkildə canlandıraraq 
təsdiqləyirdi ki, fiziki 
insan daim genişlənən, 
inkişaf yönlü, təkamüllü 
enerjinin – şüurun da-

şıyıcısıdır. Fiziki bədən 
ölümə məhkumdur, 
lakin xüsusi enerji, fikir, 
ağıl, güc mənbəyi kimi 
süur kosmik və əbədi 
xarakterlidir. Ona görə 
də bədənin fiziki ölü-
mü ilə insan təfəkkürü 
fəaliyyətini başa vurmur. 
Şüurun əsas yaradıcı 
prossesi – həyatı bir 
daha fiziki formaya 
yönəlməklə deyil (lakin 
başqa varlığa keçməsi 
mümkündür), fikri, 
mənəvi, ruhi mahiyyətini 
xüsusi enerji halında 
tam qorumaqla əbədi 
davam etdirilir.
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Əgər yolunuz Altıağacdan düşsə, çəkinmədən ilk 
rastlaşdığınız evin qapısını döyün. Əmin olun ki, gülərüzlə 
qarşılanacaqsınız. 

SİRLƏR DÜNYASI AÇAR

Keçən əsrin 80-ci illərində 
Füzuli rayonunun Arayatlı 
kəndində ölümdən sonrakı həyatı 
təsdiqləyən qəribə bir əhvalat 
baş vermişdi. Keçmiş Sovetlər İt-
tifaqında mərkəzi qəzetlərdə işıq-
ladırılan bu sirli hadisə Mayersin 
məktubundakı təsvirlərlə üst-üstə 
düşür. Yaşlı nəslin nümayəndələri 
yaxşı xatırlayırlar...

Gecəsini-gündüzünü torpağa 
bağlayan bu kişinin cavan ömür-gün 
yoldaşı beş yaşlı körpə qızını gözü-
yaşlı qoyub dünyasını dəyişmişdi. 
Qohumlar bir yerə yığışıb ev-eşik 
boş qalmasın deyə suçu Əlini dul və 
sonsuz qadınla evləndirirlər. Kişi bu 
nigaha asanlıqla razılıq verir. Ümid 
edir ki,  gələn qadın övladına həyan 
olacaq. İstəyir ki, körpəsinin göz yaş-
larını tezliklə qurutsun. Ev sahibi yaz 
girəndən gecəyədək torpaqla əlləşir, 
həyət-bacada az görünür. 

Ögey ananın ilk gündən uşaqdan 
zəhləsi gedir. Çünki nə qədər çalışır, 
yenə körpə ona ana kimi yanaşmır. 
Qadın görür ki, kişi övladına ondan 
çox diqqət yetirir. O, evə uşaq baxı-
cısı kimi gətirilib. Birinci ərindən ay-
rılmasının səbəbi hamilə qalmaması 
idi. Bu evdə isə, əksinə uşaq onun-
la ərinin arasında keçilməz qayaya 
çevrilmişdi. Qadının kin-küdurəti 
günbəgün artır, körpəni gözüm-çıx-
dıya salır, halal yemək-içməyini bur-
nundan gətirir. Uşaq bəzən sübh 
açılanadək gözlərini anasının divar-
dan asılan şəklinə zilləyib için-için 
ağlayır. Atasının duyuq düşüb qanı 
qaralmaması üçün hər səhər onu 
gülərüzlə tarlaya yola salır. 

Kəndin aşağısından dəmir 

yolu keçirdi. İnsanlar şirin yuxuya 
gedəndən sonra qatar takkatarakla 
bir neçə anlığa sükutu pozurdu. 

Ayazlı bir gecə idi. Naməlum 
qadının bağırtısı o teploxodun 
mürgüləyən maşinistini sirkələyib 
ayağa qaldırdı. Kişi özündən asılı ol-
mayaraq qabağa baxdı. Relslər sola 
buvrulub hündür ağacların arasında 
gözdən itirdi. Yol açıq idi, təhlükəli bir 
şey gözə dəymirdi. Maşinist özünü 
toplayıb diqqətlə ətrafa nəzər saldı. 
Qulaqlarına yenə həmin səs dəydi. 
Onu qara basmırdı, bir qadının yal-
varışı lap yaxınlıqdan eşidilirdi:

-Qardaş, qatarı saxla, balama 
zülm vermə.

Maşinist başını pəncərədən çı-
xardıb arxaya baxanda gözlərinə 
inanmadı. Qara, güllü kəlağayısı 
çiyinlərinə tökülmüş cavan bir qadın 
dəmir qapıdan asıllaşmışdı, göz yaş-
larını sel kimi axıdırdı. 

-İnsafa gəl, qatarı saxla, - deyirdi. 
Maşinist qeyri-ixtiyari əl atıb 

əyləci özünə tərəf çəkdi. Qatar ağır 
təkərləri ilə dəmir relslərdə qığılcım 
çıxarda-çıxarda silkələnib yerində 
durdu. Kişi tələsik qapını açdı ki, 
qadını tutup yıxılmağa qoymasın, 
lakin onu görmədi. Elə bildi əlləri 
üzüldüyündən aşağı diyirlənib. Tez 
vaqondan yerə tullandı. Arxaya doğ-
ru xeyli irəliləyib sağ-solunu axtardı. 
Gözünə heç kəs dəymədi. Birdən 
qulağına körpə uşaq xırıltısı gəldi. 
Tez səsə doğru cumdu. Qatarın qar-
şısında – dəmir yolunun meşəyə bu-
rulduğu yerdə bir uşağı qumun üstə 
uzadıb saçını və ayaqlarını relslərə 
bağlamışdılar. Əgər qadın qatarı 
saxlatmasaydı, təkərlər zavallı uşa-
ğın başını bədənindən ayıracaqdı. 

Maşinist özünü itirsə də, uşağı açdı, 
qucağına alıb qatara mindirdi. Stan-
siyaya necə çatdığını bilmədi. Qa-
tarı platformada saxlayan kimi milis 
bölməsinə gəldi. Başına gələnləri 
rəisə danışdı.

Uşağı tanıdılar. Evə - atasının ya-
nına apardılar... 

...Ev sahibi tarladan yorğun qa-
yıtdığından bu gün körpəsinə baş 
çəkmədən yerinə uzanıb yenicə yu-
xuya getmişdi. Ögey ana isə gecənin 
bu aləmində, bir az olardı ki, qapını 
arxadan bağlayıb evdən çıxmış-
dı, çəpərlərin dibi ilə sürünə-sürünə 
meşəyə doğru addımlamışdı.

Əli kişi səs-küyə ayılıb yuxulu hal-
da qapını açanda uşağını yad ada-
mın – maşinistin qucağında gördü, 
duruxdu. Elə bildi hələ də röya görür. 
Milis rəisi baş verən hadisəni ona da-
nışdı. Maşinist isə uşağı içəri aparıb 
dəmir çarpayıya uzatdı. Birdən onun 
gözləri divardakı şəklə sataşdı:

-Baxın, bu, odur!..
Hamının nəzəri ona yönəldi. Ma-

şinist şəkli asılqandan göturub işığa 
tutdu və sözünə davam etdi:

-Bu qadın məni xəbərdar 
etməsəydi, uşağın başı üzüləcəkdi. 
O, teploxodun qapısından sallanmış-
dı. 

Ev sahibi və milis rəisi təəccüblə 
bir-birinin üzünə baxdı. Əli kişi dedi:

 -Ola bilməz. Axı o qadın beş ay 
əvvəl rəhmətə gedib.

Maşinist yenə öz sözünün 
üstündə durdu:

-Allah haqqı, bu qadın idi...
Ananın qəbirdən xortlayıb qata-

ra minməsinə inanmasalar da, bir 
məsələ aydın idi. Ögey ana uşağı 
öldürmək istəmişdi. Kənd yuxuya 
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gedəndən sonra körpəyə demişdi 
ki, “Anan səni yanına çağırır, dur 
geyin, gedək”. Sonra onu aparıb 
relslərə bağlamışdı: “Burda uzan, 
gözünü yum. – demişdi, - İndi anan 
gələcək...”

Uşağı orada buraxıb evə qayıt-
mışdı ki, əri işdən dönəndə arvadı 
görsün, baş verəcək qəzada ondan 
şübhələnməsinlər. O, kişini yuxuya 
verib özünü təzədən hadisə yerinə 
ona görə çatdırmaq istəmişdi ki, izi 

itirsin. Guya gecə təsadüfən otağa 
girəndə uşağı yatağında görməyib. 
Tez yollara düşüb ki, həmişə “Anam 
məni çağırır, yanına gedəcəyəm” 
deyən körpəni tapıb evə aparsın. O, 
bu uydurmasını son bir ay ərzində 
kəndin bütün arvadlarının beyninə 
yeritmişdi.

Xəyanətkar qadını həbs etdilər. 
Lakin maşinistdən və uşaqdan baş-
qa heç kəs inanmadı ki, dəhşətli 
faciənin qarşısını ölmüş ananın 

meşədə dolaşan ruhu alıb.
Hadisəni Mayersin o dünyadan 

göndərdiyi məktublardakı təsvirlərlə 
əlaqələndirəndə oxşarlıq açıq-aş-
kar nəzərə çarpır. Ana hələ birinci 
mərhələdə qaldığından körpəsini 
unuda bilmir. Nəhayət,  uşağın həyatı 
təhlükə qarşısında qalanda güc tapıb 
maşinistin gözünə görünür. Və bəlkə 
də bu cəsarətli addımı onun növbəti 
mərhələlərə asanlıqla keçməsinə 
şərait yaradıb... 

Bəzi tədqiqatçılar ölümdən sonra həyatın mövcudlu-
ğunu sübut etmək üçün maraqlı yollar  düşünüblər. Daha 
doğrusu, dünyalarını dəyişəndən sonra yaşadıqlarını 
hansı yollarlasa Yer sakinlərinə çatdıracaqlarını 
dəlillərlə əsaslandırmaq istəyiblər. 

Psixi hadisələri öyrənən Cəmiyyətin əsasını 
qoyan Frederik Mayers ölməmişdən qabaq 
yazdığı bir məktubu zərfin içərisinə qoyub 
bağlayır. O, bildirir ki, öləndən sonra «o biri 
dünyadan» xəbər göndərəcək... Meyers, 
doğrudan da, ölümündən iyirmi il sonra «o 
biri aləm»dən müəmmalı şəkildə məlumatlar 
ötürdü, lakin tamam başqa şeylərbən danış-
dı, bir kəlməsi belə məktubda yazılanlarla 
üst-üstə düşmədi. 

İllər keçdi. Məsələyə şübhə ilə yana-
şanların sayı çoxaldı. Meyersin buraxdı-
ğı səhvləri düzəltmək məqsədi ilə üç yeni 
test işlənib hazırlandı. Hər biri ayrılıqda 
elə formada düşünüldü ki, telapatiya və 
uzaqgörənlikdən istifadə də istisna edildi.

İngilis parapsixoloqu Robert Q.Tauless 
şərtləşdiyi kimi ölümündən sonra yoxlama 
məlumatını şifrələnmiş halda göndərdi. 
Şifrələrin açarı naməlum bir şəxsin əlində 
olduğundan oxunmadı. 

Amerikalı psixiatr İen Stivenson «qəsr 
əməliyyatı» testini meydana atdı. Belə 
ki, çaşdırıcı (sözlü) açar müəyyən formul 
əsasında rəqəmlərin ardıcıllığından yaranmalı 
idi. 

Amerikalı vəkil və tanatologiya (ölüm haqqında təlim) 
sahəsində mütəxəssis Artur S.Bergerin “kəşf”inə görə 
isə göndərilən gizli məlumatın kodunu yalnız nəşr tarixi və 
mətbəəsi məlum lüğəti əldə edib ilk açılan səhifəsindən 
uyğun sözü seçməklə tapmaq mümkün olacaq. 

Robert Q.Tauless 1984-cü ildə ölüb və hələ də 

göndərdiyi məlumatın şifrələri açılmayıb. 
Bergerin testinin öyrənilməsinə isə yenicə başlanılıb. 

Stivensonun «qəsr əməliyyatı»na gedən yol da tapıl-
mayıb. Alimlər belə hesab edirlər ki, ölümdən sonra həyat 
varsa, bu testlər onun təsdiqlənməsində böyük rol oyna-
yacaq.

ÖLÜMDƏN SONRAKI HƏYATIN 
TƏSDİQLƏNMƏSİ ÜÇÜN ÜÇ YENİ 
TEST HAZIRLANMIŞDIR
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SİRLƏR DÜNYASI

Müasir dövrdə terrorizm bütün 
ölkələri hədəfə çevirə biləcək qlo-

bal bir problemdir. 2001-ci il sentyabr 
ayının 11-də ABŞ-ın Nyu-York və Va-
şinqton şəhərlərində baş vermiş dəhşətli 
terror hadisələri bunu bir daha sübut 
etdi. Dünya dövlətləri və xalqları həmin 
hadisədən sonra beynəlxalq terrorun 
insanlığa qarşı yönələn ağır və çox 
dəhşətli cinayət olması faktını qəbul 
etdi və onların bütün bəşəriyyət üçün 
təhlükə mənbəyinə çevrildiklərini anla-
mağa başladı. Beynəlxalq terrorizmin 
ən qatı təzahürlərindən biri də məhz 
erməni terrorizmidir.

Erməni terrorizmi dünya üçün xü-
susi xəstəlikdir və XX əsrin II yarı-

sında geniş vüsət almışdır. Terrorçu 
ermənilərin fəaliyyətinin təhlili göstərir ki, 
törədilən ağır cinayətlərin heç bir məntiqə 
söykənmir. İnsana münasibətdə erməni 
terrorçuluğunu super faşizm hesab 
etmək olar. Onun geniş yayılmasına və 
yaratdığı qorxu hissinə baxmayaraq bir 
sıra Qərb alimləri erməni terrorçuluğunu 
tədqiq edib mahiyyət və xüsusiyyətlərini 
açmağa çalışmışlar. Amerika tarixçiləri 
Stendford C.Eou, C.Makkarti, T.Sviye-
toxovski, fransa tarixçisi Corc de Malevil, 
rus tarixçi-publisisti V.L.Veliçko,  akade-
mik B.Piotrovski, araşdırıcı Y.Pompeyev, 
Avstriya alimi Erix Fayql və b. əsərlərində 
erməni terrorunu tənqid atəşinə tutmuş-
lar.

Erməni terroru nədir? Kök sal-
mış erməni təbliğatına görə, «qi-

sasdır». Erməni terrorizminin əsas 
xüsusiyyətlərindən biri isə cinayətkarların 
güclü erməni təbliğatından faydalanma-
sıdır. 

Ermənilər «erməni terrorizmi»ni «ya-
zıq», «məzlum», «cəfakeş» bir xalqın 

«xeyirxah əməlləri» kimi qələmə verilirlər. 
Malevil yazır ki, «Onlar terrorizmdən bir 
oyun kimi istifadə edərək, saysız-hesab-
sız qətllərin köməyi ilə… öz qurbanlarının 
əleyhinə hiddət fırtınası qaldıracaqlarına 
ümid edirlər!.. Erməni təbliğatının Avro-
panın gələcəyi üçün çox ağır nəticələrə 
gətirib çıxarmaq riskini yaradan bu öz-
başınalığını dayandırmaq üçün bütün 
sağlam düşüncəli insanların reaksiyası 
lazımdır».

Beynəlxalq erməni terrorizmi bir çox 
dünya xalqlarını (türkləri, fransızları, 
amerikalıları, yəhudiləri, rusları, al-

manları, italiyalıları, İran 

əhalisini, livanlıları, isveçrəliləri və s.) öz 
hədəfinə çevirib və bu gün gələcək üçün 
real təhlükə olaraq qalır. Erməni terrorçu-
ları təkcə 1971-1984-cü illər ərzində 200-
ə qədər qanlı terror hadisəsi törətmişdir.

Beynəlxalq erməni terrorizminin 
bəşəriyyət üçün təhlükəsi günbəgün 

artmaqdadır. Bu cinayətkar qüvvə ilə 
mübarizədə ilk addım onun haqqında 
kifayətedici informasiyanın toplanması-
dır.

Aparılmış istintaq və məhkəmə 
təhqiqatları zamanı bir çox terror 

cinayətlərinin Ermənistan Respublika-
sının xüsusi xidmət orqanları, erməni 
terrorçu təşkilatları və separatçı qurum-
lar tərəfindən törədilməsi sübuta yetiril-
mişdir. Əldə olunan materiallar göstərir 
ki, Ermənistan Respublikasında terro-
rizm dövlət səviyyəsində dəstəklənir, bu 
məqsədlə hərbi əsir və girovlardan, üçün-
cü dərəcəli dövlətlərin vətəndaşlarından, 
azsaylı xalqların nümayəndələrindən ge-
niş istifadə olunur.

Azərbaycanın əlverişli geo-strate-
ji vəziyyəti və varlı təbii sərvətləri 

bir tərəfdən mədəniyətin inkişafına 
zəmin yaratsa da, digər tərəfdən xarici 
millətlərin davamlı şəkildə bu toprağa göz 
dikməsinə, ona sahib çıxmaq istəyinə 
səbəb olmuşdur. Azərbaycan əraziləri 
əsasında «Böyük Ermənistan» yaratmaq 
xəyalı ilə yaşayan ermənilər əlverişli 
şərait yaranan kimi öz mənfur niyətlərini 
həyata keçirməyə cəht etmiş, Şimali 
Azərbaycanda və bu gün Ermənistan 
kimi tanınan Qərbi Azərbaycan 
ərazilərində yaşayan türkləri ata-baba 
yurdlarından didəkgin salmış, tarixi-
mədəni və arxeoloji abidələri dağıtmış, 
silah gücünə ələ keçirdikləri torpaqlarda 
«erməniləşdirilmə» siyasəti aparmışlar. 

Erməni terroru nəticəsində bir çox 
muzeylər dağıdılmış, sərgilərdən 

qarətlə əldə edilən sənət əsərləri talan 
edilərək Ermənistana aparılmışdır. Bu 
muzeylərdə Azərbaycan xalqının ta-
rixi və mədəniyəti ilə əlaqəli qiymətli 
əşyalar, rəsm, heykəltaraşlıq əsərləri, 
dünyaca məşhur Azərbaycan xalçaları, 
tarixi sənədlər, görkəmli şəxsiyyətlərin 
xatirə əşyaları, digər qiymətli materiallar 
vardır. Beləliklə, Azərbaycan xalqına aid 
500-ə qədər tarixi-memarial, 100-dən 
çox arxeoloji abidə, on minlərcə ekspo-
natı olan 22 muzey, 4 rəsm sərgisi, 4.6 
milyon kitab və əlyazması saxlanan 927 
kitabxana, 808 klub, 10 mədəniyyət və 
istirahət parkı, 85 musiqi və incəsənət 
məktəbi, 20 mədəniyyət sarayı, 4 dövlət 
teatrı və. s. məhv edilmişdir. Toplum ola-
raq 40 mindən çox muzey əşyası sıradan 
çıxarılmışdır. 

E R M Ə N İ  T E R R O R U N U N  Q U R B A N L A R I

BEYNƏLXALQ
T E R R O R

Vahid Məmmədrzayev
AMEA-nın Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi 
Tədqiqatlar İnstitunun elmi işçisi 
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KƏNAR DÜNYALARIN
ÇAĞIRILMAMIŞ 
QONAQLARI

  
ABŞ-nın Milli Elmi Fondunun 

1986-cı ildəki məlumatına əsasən, 
Amerika əhalisinin 43 faizi Uçan 
Naməlum Obyektlərin (UNO) kənar 
mədəniyyətlərdən gəldiyinə inanır-
dı. Başqa planetlərin (dünyaların) 
yerlə əlaqə yaratmaq təşəbbüsləri 
uçan boşqablar haqqındakı faktlar 
və təsəvvürlərdə də özünə geniş yer 
alır.

UNO və uçan boşqablara say-
sız-hesabsız kitab, qəzet və jurnal 
məqalələri, televiziya verlişləri həsr 
edilib. Hətta bu sirli obyektləri cid-
di elmi dəlillərlə şərh etməyə çalı-
şırlar. Tədqiqatçılar belə bir fakta 
söykənirlər ki, başqa dünyaların çağı-
rılmamış qonaqları qeyri-adi şəkildə 
peyda olaraq bəzi yer sakinləri ilə 
əlaqə yaratmaq istəyirlər.

Bu gün yer kürəsinin qaynar 
nöqtələrində baş verən dəhşətli ter-
ror aktları, qanlı müharibələr azmış 
kimi başqa planetlərin sakinlərinin 

hücum təhlükəsi də bəşər oğlunu 
bərk təşvişə salır. Doğrudur, həmin 
hadisədən biznes üçün faydala-
nanlar UNO-ya xüsusi jurnal, oyun-
caq, elektron oyun, kino-serial həsr 
edir, hətta uçan boşqaba oxşar 
ərzaqlar da düzəldirlər. Naməlum 
göy obyektlərinin gerçəkliyinə, baş-
qa dünyalarla bağlılığına hamı inan-
masa da, maraqlı meydanagəlmə 
tarixçəsi vardır.

UÇAN BOŞQABLARIN HÜCUMU 
NƏ VAXT BAŞLANACAQ?

UNO və uçan boşqabların pilotları 
ilə görüş haqqındakı məlumatlar əlli 
ildən çoxdur ki, dünyanı gəzib-dola-
şır. Bu terminlərin dəqiq doğum tarixi 
də bəllidir. 24 iyun 1947-ci ildə, gü-
norta üstü, saat 3-də təyyarə sürücü-
sü Kennet Arnold meşədə baş verən 
yanğını söndürdü. Yanğınsöndürmə 
avadanlıqlarının satıcısı da onun 
yanında əyləşmişdi. Onlar kiçik 
təyyarədə Vaşinqton ştatının Reynir 
dağının ətrafı ilə uçurdular. Qəflətən
qarşılarında qəribə mənzərə yaran-
dı: atmosferdə eyni bərabərlikdə 
bir-birinin ardınca düzülmüş on disk 
göründü. Arnold tez Yakima hava li-
manının qulluqçularına məlumat ver-
di: “10 000 fut yüksəklikdə 1200 mil 
sürətlə naməlum obyektlər uçur”.

Ona o qədər də inanmadılar. La-
kin radio ötürücüsünün dalğasını 
təsadüfən tutanlar məlumatı lazımi 
yerlərə çatdırdılar.

Pendltona çatıb təyyarədən yerə 
enən kimi yerli jurnalistlər Arnoldu 
dövrəyə aldılar. Pilot söhbətində gö-
yün ənginliyində rastlaşdığı disklərin 
uçuşunu su üzərində sürətlə 
diyirlənən boşqaba bənzətdi. “Boş-
qab” obrazı qəzetçilərə məsələni 
şişirmək üçün çox uyğun gəldi. Ar-
noldun macərası qələm əhlinə xoş 
təsir bağışladı. İyunun 26-da “Ya-
kima Morninq Herald” qəzetində 
iri başlıqlı məqalə çıxdı, sirli ob-
yekt “boşqababənzər” disk adlan-
dırıldı. Sonra başqa bölgələrdən 
də məlumatlar gəlməyə başladı: 
qəzetçilər müxtəlif yerlərdə də oxşar 
hadisələrin baş verdiyindən geniş 
danışdılar. “Herald”ın 27 iyun bu-

raxılışında “uçan disk”, “göy tələsi”, 
29 iyunda isə ilk dəfə qəzetin baş 
səhifəsində “uçan boşqab” adı 
işləndi.

Arnoldun müəmmalı söhbəti 
1947-ci ildə uçan boşqablarla bağ-
lı 850 oxşar hadisənin mətbuat 
səhifələrinə sızmasına şərait ya-
ratdı. Bu hal müxtəlif şəkildə yo-
zuldu: əksəriyyət qənaətə gəldi ki, 
bu, adi astronomik fenomenin at-
mosfer hadisəsi kimi düzgün dərk 
edilməmişdən başqa bir şey deyil. 
Lakin, nədənsə, məsələyə ordu və 
Federal Tədqiqat Bürosunun (FTB) 
əməkdaşları əhəmiyyət vermədilər. 
Əhali isə hər təzə xəbəri böyük ma-
raq və təlaşla qarşılayırdı. Müxtəlif 
dairələrdə çoxsaylı mistifikasiya-
lar irəli sürülürdü. Nəhayət, gəzib-
dolaşan söz-söhbətlər bir faciəli 
hadisə ilə daha mürəkkəb şəkil 
aldı. 1948-ci ilin 7 yanvarında Milli 
Hava Müdafiəsinin kapitanı Tomas 
Mentell gümüşü rəngli, konusvari 
uçan predmeti ötməyə çalışanda 
öz qırıcı təyyarəsi  “Mustanq” F-51-i 
qəzaya uğratdı. Bu naməlum pred-
met Kentukki ştatının Luisvill şəhəri 
üzərindən keçirdi. İlk dəfə məhz bu 
hadisədə “uçan boşqab”ın naməlum 
pilotu düşmən mövqeyini biruzə ver-
di.

Hamıya bir şey bəlli idi: kapitan 
Mentell göyün ənginliyindəki “Ckay-
huk” zonduna yaxınlaşarkən həlak 
olub. Atmosferin həddindən çox yu-
xarı qatına qalxdığından təyyarənin 
kabinəsində kislorod çatışmamış, 
pilot huşunu itirdiyindən “Mustanq” 
daha da zirvəyə doğru istiqamət al-
mışdır. Yüksəklik zondları 1948-ci 
ildə gizli hərbi qurğular sayılırdı, ona 
görə də faciənin əsl səbəbi barədə 
mətbuatda geniş bəhs edilməyə im-
kan yaradılmadı. 

Sirli uçan obyektlər barədə 
qəribə məlumatlar insanlar ara-
sında yayılmaqda davam edirdi. 
1950-ci ildə Gellan fondunun sor-
ğusu göstərdi ki, əksər amerikalılar 
uçan boşqab fenomeninə bələddir. 
Lakin tapmaca-disklərin başqa 
planetlərlə əlaqəsinin olması çox-
larının ağlına yerləşmirdi. Hamıda 
bir qənaət formalaşmışdı: göydəki 
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müəmmalı obyektlər hərbçilərin 
gizli əməllərinin nəticələridir. Lakin 

“Həqiqət” qəzetində həmin il mayor 
Keyxonun qorxu yayan “Uçan boş-
qablar mövcuddur” məqaləsi çap 
edilir. Dəniz piyada korpusunun ehti-
yatda olan zabiti insanları inandırma-
ğa çalışır ki, “Uçan boşqablar” baş-
qa qalaktikalardan gələn naməlum 
kosmik gəmilərdir, “inoplanetyanlar” 
tərəfindən idarə olunur. Onlar 200 
ildən çoxdur ki, Yer kürəsini izləyir 
və bizə müharibə elan etməyə hazır-
laşırlar”. 

“İNOPLАNETYANLAR”LA ƏLAQƏ 
QURANLAR CƏSUSLUQ
MİSSİYASINI 
BOYUNLARINA 
GÖTÜRÜRLƏRMİ?..

Corc Adamsk 1953-cü ildə hamı-
nı heyrətləndirən bir məlumat yaydı. 
O, uçan boşqabın heyəti ilə Günəş 
sistemini bir neçə dəfə dolaşıb-
mış. İlk gümüşü disklərin meydana 
gəlməsinə bir qədər ciddi yanaşanlar 
belə onun söylədiklərini “lunatiklər”in 
sərsəmləməsi saydılar. Əksər kon-
servativ tədqiqatçılar qrupu kənar 
varlıqlarla yer əhalisinin hər hansı 
şəkildə əlaqəsini qəti inkar edirdilər. 
Beləcə 1970-ci ilə kimi “inoplanet-
yanlar”la qəribə görüşlərindən söz 
salanları gülünclə qarşıladılar. La-
kin, tez-tez olmasa da, belə adamlar 
peyda olub mətbuata informasiya 
ötürməkdə davam edirdilər. Hələ 
1949-cu ildə mərhum astronom 
doktor Con Allen Haynek Hərbi 
Hava Qüvvələrinin əməkdaşlarına 

“inoplanetyanlar” probleminə aid 
məsləhətlər verəndə “üçüncü növlə 
yaxın əlaqə”dən danışmışdı. O, 
məşhur “UNO təcrübəsi” kitabına 
da bu barədə xüsusi fəsil salmış-
dı. Getdikcə kənar dünyaların ça-
ğırılmamış qonaqları ilə görüşdü-
yünü əsaslandırmağa çalışanların 
sayı artdı və hətta mətbuata “yer 
sakinlərinin qaçırılması” barədə də 
əhvalatlar sızmağa başladı. 1961-ci 
ildə Berni və Betti Hill olduqca qəribə 
hadisə ilə üzləşdi.

Hər şey ərlə arvadın Kanada-
dan Nyu-Qempşir ştatının Portsmut 

şəhərinə, Konnektikutdakı evlərinə 
qayıdarkən baş verdi. Maşınları 
sürətlə River-Vellidən keçirdi. Ax-
şam saat 10.30 radələri olardı. 
Qəflətən Betti Hill göydə qəribə işıq
gördü. Onun sözlərinə görə, ay lap 
yerə yaxınlaşıb qeyri-adi şəkildə 
parıltı verirdi. Ondan aşağıda və 
solda iri ulduzlar sayrışırdı. Və göz-
qamaşdırıcı şüalar ətrafı günəş kimi 
işıqlandırırdı. Bundan sonra onla-
rın başına elə qeyri-adi və qəribə 
hadisələr gəlir ki, hər ikisi yaddaşını 
tamam itirir. Ərlə arvadın xeyli vaxt 
dilləri də tutulur. Onlar yalnız iki ildən 
sonra Bostonlu psixiatr Saymonun 
yardımı ilə sağalırlar. Hipnoz altın-
da olarkən başlarına bir-birindən 
ziddiyyətli əhvalatların gəldiyini da-
nışırlar. Ərlə arvad qəti şəkildə əmin 
idi ki, həmin gecə kimsəsiz magist-
ralda “inoplanetyanlar”ın hücumuna 
məruz qalaraq qaçırılıblar. Naməlum 
gəminin kobinələrinin birində tibbi 
müayinədən keçiriliblər. Lakin kənar 
dünyanın nümayəndələrindən da-
nışanda onlar canlı insana bənzər 
məxluqdan, yaxud digər tanış obraz-
dan söz açmır, indiyədək yer əhlinin 
rastlaşdığı canlılardan tamamilə 
fərqlənən iki ağıllı varlığın əsiri ol-
duqlarını vurğulayırlar. Bu eksperi-
mental görüşdə hansı məqsədləsə 
onların bədən üzvlərinin hərəkətini 
öyrənmək istəyirmişlər. Betti nəhəng 
iynəni başının üstündə görəndə qor-
xudan titrəyibmiş. Naməlum gəlmə 
iynəni göbəyinə batıranda qadın 
ağrıdan bağırırmış. Qonaq deyir-
miş ki, “qorxma, bu, hamiləliyi yox-
lamaq üçün testdir”. Gəlmələrdən 
biri əməliyyat otağına daxil olanda 
Betti baxır ki, ərinin çənəsi də yad 
planetlilərin marağına səbəb olub. 
O, Bernin protez dişlərini əllərində 
tutub heyranlıqla seyr edirdi. Ağ süni 
dişləri dartıb çıxartmaqdan ötrü xeyli 
əlləşirlər. Çox komik vəziyyət yaranır. 
Qorxusunu içinə çəkən Bettinin də 
dodaqları qaçır. Bu vəziyyət onlarla 
qadın arasında isti münasibət yaradır. 
Betti gəlmələrə başa salır ki, “İnsan-
lar dişlərini qocalanda çürüdüyünə 
görə itirirlər, bu səbəbdən də ağızla-
rına protez dişlər taxırlar”. İnsanlara 
aid elementar məsələləri gəlmələr 

dərk etmirdilər. Onlar bilmirdilər ki, 
yaşa dolmaq, qocalıb əldən düşmək, 
ölmək nə deməkdir. Zaman hissləri 
də yox idi, ay, il, əsr haqqında 
təsəvvürləri qəribə idi. Ömrün çağ-
larının dəyişməsini onlara başa sal-
maq mümkün deyildi.

Betti özündə cəsarət tapıb deyir: 
-“Sizin yer əhli olmadığınız aydın-

dır. Hardan gəlmisiniz?”
Onlar xüsusi xətlər çəkilmiş 

“xəritə”də öz ölkələrindən söz salır-
lar.

Betti soruşur: 
-“Bu xəritədə sizin ulduz sistemi 

varmı?”
Onlar gülürlər:

-“Bilmirik”.
Belə məlum olur ki, gəlmələrin 

gəmisini onlar deyil, kənardan -
naməlum qalaktikalarının başbi-
lənləri idarə edirlər. Sonralar Betti 
yaddaşı əsasında UNO-da gördüyü 
xəritənin şəklini də çəkdi. Burada 
günəş sistemindən başqa digər iki 
böyük ulduzun dövretməsi əks olu-
nurdu.

1961-ci ilin 18 aprelində 60 yaş-
lı Con Simentonun  başına lətifəyə 
oxşar bir hadisə gəlir. Viskonsidə ya-
şayan fermer bir də görür ki, parıltılı 
uçan boşqab yerə endi. Bu hadisə 
onun ev quşları saxlanan həyətində, 
səhər saat 11-də baş vermişdi. Bortun 
lyuku açılır, üç kiçik adam gəmidən 
çölə çıxır. Conun sözlərinə görə, on-
lar italiyalılara oxşayırdılar. Jestlərlə 
ona başa salırlar ki, su lazımdır. Eyni 
zamanda gələnlərin biri od qalayıb 
dəmirəoxşar torun üstündə nəsə qı-
zardır. Con bir qab su gətirib onlara 
verir, əvəzində hədiyyə alır. “Çağı-
rılmamış qonaqlar” ziyan vurmadan 
gəmiyə minib göyə qalxırlar, surətlə 
cənub istiqamətinə uçurlar. 

Maraqlıdır ki, “gəlmələr”in ev 
sahibinə hədiyyəsi Yer sakinlərinə 
bəlli olmayan hansısa dəmir par-
çası, yaxud yüksək texnologiya 
nümunəsi deyildi. “İnoplanetyanlar” 
Cona həyətdə bişirdikləri üç bala-
ca qarabaşaq oladisi vermişdilər. 
Con özü də bilmir, necə olursa, 
acgöz adamlar kimi tələm-tələsik 
oladilərdən birini bədənə ötürür, 
karton tamı verdiyindən üz-gözünü 
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turşudur. O, nə hadisə baş verdiyi-
ni tam dərk etməmiş ABŞ-ın Hava 
Hücumu Qüvvələrinin əhatəsinə 
düşür. Oladiləri zorla tutub qocanın 
əllərindən alırlar. Tezliklə Sağlam-
lıq Departamentinin  əməkdaşları 
hadisə yerinə çağırıldı. Oladilərin 
tərkibi yoxlanılır. Anlamaq istəyirlər, 
görsünlər, kənar planetlilərin 
bişirdikləri nadir yeməyin insan 
orqanizminə ziyanı yoxdur ki... Nəticə 
hamını məyus edir. Oladinin tərkibi 
belə idi: hidrogensizləşdirilmiş yağ, 
kraxmal, qarabaşaq (qreçka), paxla 
(soya) və buğda kəsiyi. “Gəlmələr” 
ən adi yer oladisi bişirmişdilər. 

SON 20 İLDƏ YERƏ ENƏN
UNO-LARIN SAYI 3
MİLYONDAN ÇOXDUR

Conn Fulerin 1966-cı ildə işıq üzü 
görən “Yarımçıq qalmış səyahət: 
UNO ilə qalmaqal” kitabında “inop-
lanetyanlar”la əlaqələrdən ilk dəfə 
ətraflı danışır. Nyu-Yorklu aktyor və
uçan boşqabların araşdırıcısı Badd 
Hopkins on bir ildən sonra “Daxildə 
müdaxilə” adlı elmi-populyar əsər 
meydana gətirir. O da “inoplanet-
yanlar” tərəfindən qaçırılan qur-
banlar barədə topladığı maraqlı 
əhvalatlara yer ayırır. Hər iki nəşr 
geniş hay-küyə səbəb olur. 

Los-Andjeles 1987-ci ildə böyük 
bir təlatüm yaşayır. Ulduzabənzər 
nəhəng “UNO” bir saat ərzində 
Sakit okeanın üzərində göydən 
asılı vəziyyətdə qalır. O, bütün 
planetlərdən parlaq idi. Bu obyektə 
Qriffitck rəsədxanasının damından 
12 düyümlü seyssov teleskopu ilə 
tamaşa edən astroloq görür ki, bu, 
hava şarına oxşar yüksək meteo-
roloji zonddur, günəş şüalarını əks 
etdirən ölçmə alətləri ilə ulduzlardan 
parlaq ışıq saçır. Qurğu bir müddət 
UNO rolunu çox məharətlə icra 
edir və bir neçə milyonluq şəhərin 
əhalisinə “inoplanetyanların hücu-
mu” qorxusunu yaşadır.  

Doktor Jan Volle UNO-nun real-
lığına inansa da, başqa planetdən 
gələn gəmi nəzəriyyəsinin həmin 
fenomeni açıqlamadığını bildirir. O, 
ən adi hesablama aparmaqla izah 

edir ki, UNO-nun meydana gəlməsi 
hadisələri ilə kosmik gəmilərin asan-
lıqla, tək-tük adamın gözünə görü-
nüb yerə enməsi ideyası arasında 
kəskin zidiyyət mövcuddur. 

Şübhəsiz, UNO-larla bağlı da-
nışılan bütün əhvalatları bir yerə 
cəmləyib dəqiq hesablama apar-
maq mümkün deyil. Ona görə də 
Valle qərara alır ki, yalnız birinci növ 
əlaqələrin cədvəlini tərtib etsin. UNO-
ların yerə enmə və əlaqəyaranma 
vaxtına nəzər salanda diqqətini bir 
uyğunluq özünə çəkir: uçan boş-
qabların hamısı qaranlıq düşəndən 
sonra (ən tezi gecə 11-in yarısında) 
enməyə başlayır, bu iş səhər hava 
işıqlaşana qədər davam edir. Onun 
dioqramına əsasən, ən çox enmə və 
əlaqə yaratma gecə saat 1-2 arası-
na düşür. Jan onların sayına nəzər 
salanda qəribə nəticə ilə rastlaşır: 
demə, son iki on il ərzində çağırıl-
mamış yad planetli qonaqlar dün-
yamıza 3 milyon dəfədən çox təşrif 
gətirmişlər. Bu ağılasığmaz nəticə 
idi. Axı hansı səbəb onları bu qədər 
çox sayda Yer qitəsinə enməyə va-
dar edə bilərdi?..

Bütün bunlar şubhəli görünsə 
də, başqa planetdən gələnlərə inam 
günü-gündən artır və mifi, nağılı 
xatırladan əhvalatlarda gerçəkliklə 
bağlanan çox nazik tellər aşkarlanır. 
Sirli dünyamızda kənar planetlilərin 

qəribəliklərini öyrənmək təşəbbüsləri 
bir həqiqəti meydana çıxardır: insan 
möcüzəyə meylli olsa da, həmişə 
onun içərisindən gerçəkliyə doğru 
cığır açmaq istəyir.

UNO-lar AZƏRBAYCANDA

Yazı çapa hazırlananda bir neçə 
maraqlı məlumat eşitdik. Demə, 
UNO-larla rastlaşan, kənar planet-
li çağırılmamış qonaqlarla əlaqəyə 
girən, qeyri-adi şəkildə bir neçə 
saatlığa onların gəmisinə aparılan 
adamlar hal-hazırda Azərbaycanın 
bir çox bölgələrində gəzib-dolaşmaq-
dadırlar. Başlarına gələn möcüzəli 
hadisələri dost-tanışlarına danış-
maqdan yorulsalar da, dünya onlar-
dan xəbərsizdi. Hətta iki Mingəçevir 
sakini «inoplanetyan»larla görüşdən 
sonra özlərində qeyri-adi istedad aş-
karlayıb. Onlar hal-hazırda əllərinin 
enerjisi ilə bir çox xəstəlikləri insan 
bədənindən kənarlaşdırmağı baca-
rırlar. Füzulinin bir kəndində isə uçan 
boşqabın endiyi yerdə qədim, qəribə 
tikililərin qalıqları üzə çıxıb. Əlbəttə, 
biz də bunlara inanmaq istəyirik. 
Ona görə də əməkdaşlarımızı 
həmin bölgələrə göndərmişik. 
Eşitdiklərimizi təsdiqləyən dəlillər 
əldə etsək, gələn sayımızda bu 
mövzu ətrafında söhbətimizi davam 
etdirəcəyik.
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Keçən əsrin 60-cı illərində Vəli Axun-
dov Azərbaycan KP MK-nın birinci kati-
bi olanda Elmlər Akademiyasında rəsmi 
yığıncaq keçirilirdi. Bir neçə adlı-sanlı 
akademik rusca çıxışında vurğulayır ki, 
«Azərbaycanlıları aborogen türklərlə 
bağlayıb tariximizi ləkələməməliyik. 
Köçərilərin dədə-babalarımıza zorla 
qəbul etdirdikləri dildən imtina edib öv-
ladlarımızı rus məktəblərində oxutmalı-
yıq…»

Zalda əyləşən Xudu Məmmədovun 
başına elə bil qaynar su tökürlər. O, 
görür ki, soydaşlarında ruh düşkünlü-
yü yaranıb, heç kəs rəhbərin qabağın-
da etirazını bildirməyə özündə cəsarət 
tapmayacaq. Bir azdan Xudu müəllim 
xitabət kürsüsünə qalxıb təbəssümlü 
gözlərini «aborogen türk»lərdən ağız 
dolusu danışanlara dikərək deyir:

-Bizi aborogen adlandıranlara sonsuz 
təşəkkürlər!.. Bir maraqlı əhvalatı yadı-
ma saldılar. Məşhur bir ixtioloq okean-
dan tutduğu balıqları laboratoriyasına 
gətirənədək xeyli yol qət edir, müayinəyə 
başlayanda baxır ki, su sakinləri ölü-
vaylaşıb, tamam gərəksiz haldadırlar. 
Onun dörd pişiyi vardı. Növbəti «ovu» 
zamanı pişiklər akvariumun üstünə dır-
maşıb pəncələrini suya salır, caynaq 
atırlar. Balıqlar pişiklərin qarmağa oxşar 
dırnaqlarına keçməmək üçün vurnu-
xurlar. Onların mübarizəsi xeyli davam 
edir. İxtioloq içəri girib bu mənzərəni 
görəndə pişiklərə bərk acıqlanır. Əvvəl 
müayinəyə başlamaq istəmir. Düşünür 
ki, onsuz da həyati güclərini akvarium-
da itirən balıqları pişiklər qorxutmaqla 
bir az da zəiflədib. Həvəssiz də olsa,

müayinə edəndə görür ki, su sakinləri 
çox sağlamdırlar və onların həyati 
fəaliyyətləri okenda yaşadıqlarından 
daha yüksəkdir. İxtioloq doğma sular-
dan təcrid edilib oksigensiz, darısqal 
akvariuma atılan balıqların birdən-birə 
gümrahlaşmasının əsil səbəbini anlayır  
və dörd pişiyini “assistent”i kimi həmişə 
laboratoriyada - yanında saxlayır…

Xudu müəllim bu əhvalatı bitirər-
bitirməz zal təzədən canlanır. O, başını 
dik tutub soydaşlarına müraciətlə:

-Ürəyinizi niyə sıxırsınız? – de-
yir, - əcdadlarımızın ünvanına təhqirlər 
və təhriflər söyləyənlər də bizim
pişiklərimizdir. Yan-yörəmizdə do-
laşıb hərdən caynaq atmasa-
lar, möhkəmliyimizi, sağlamlığımızı, 
mübarizə əzmimizi qoruyub saxlaya 
bilmərik…

Sonralar bir çox görüş və yığıncaqlar-
da titullu-dərəcəli alimlərə yarı-zarafat, 
yarı-ciddi halda «Xudu Məmmədovun 
pişikləri» - deyə müraciət edirlər...

Xudu müəllim dünyasını vaxtından 
əvvəl dəyişib. Amma onun pişikləri 
hələ də böyür-başımızda gəzib-dola-
şır və caynaq atmaqlarından qalmırlar. 
Onların varlıqları heç kimi qorxutma-
sın. Əslində “Xudu müəllimin pişikləri” 
öz cırnadıcı hərəkətləri ilə birliyimizə, 
möhkəmliyimizə və sağlamlığımıza sti-
mul yaradırlar.

Gənclər bəlkə də Xudu Məmmədovu 
tanımırlar. Görkəmli alim həm də 
Azərbaycanda milli şüurun oyanma-
sında böyük rolu olan kişilərdən biri idi. 
Onu unutsaq, günaha batarıq.

SÖZÜN ƏVVƏLİ
Xudu müəllimin pişikləri

baş  redaktordan

Xudu Məmmədov.
“BİRLİK”.

Kristallik naxış prinsipi 
ilə çəkilmiş bu şəkildə 

zəncirlənmiş qocalar bizim 
keçmişimizə, quldarlığa 

işarədir. Əl-ələ verib son-
rakılara dayaq yaradan 

gənclər birlik simvolu, bu 
günümüz və gələcəyimizdir. 

Göründüyü kimi, şəkil 
yaratma yolu rəssamın fikir 
söyləmək arzusunda sədd 

ola bilməz.
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Şəkildə: Xudu Məmmədov Çingiz Aytmatovun şərəfinə verilən ziyafətdə.

Dünyada elə şəxsiyyətlər var ki, ad-
ları çəkiləndə ayağa qalxıb bağır bas-
maq, haqqında məxsusi bir söhbətə, ya-
xud yazmağa başlayarkən, əvvəlcə bir, 
fikrən də olsa, əstəğfürullah, dəstəmaz 
almaq istəyirsən. Elmi yaradıcılığna im-
kanım daxilində, intellektinə, ədəbi-bədii 
zövqünə, obrazlı təfəkkürünə, dahiyanə 
səmimiyyətinə, dostluq istedadına isə 
kifayət qədər bələd olduğum Xudu 
müəllim mənim üçün belə şəxsiyyət, belə 
klassik, belə rəhmətlikdir.

Adamların dərini olur, dayazı olur, 
yaxşısı, pisi, daha neçə-neçə sifəti, 
təyin-«tamamlığı» olanları olur. Bir də 
adamların çətini  olur. «Çətin adam» 
ifadəsini az eşitməmişik. Bunun anto-
nimini isə, məncə, hələ işlədən olmayıb 
və bu da bir sirri-Xudadır ki, bu yeni sifət 
də elə indicə - bütün varlığıyla yeni olan 
Xudu Məmmədov haqqında düşünüb-
daşınarkən gəldi nitqimə.

Bəli, Xudu müəllim dünyanın ən asan 
adamı idi. Seçdiyi elm sahəsindən tut-
muş bütün fərdi-ictimai münasibətlərə 

- təvazökarlıq, əlitəmizlik, gözütoxluq, 
dolanışıq səbrinə, paklıq, vətəndaşlıq, 
ziyalılıq, milli düşüncə davalarına qədər 

– həyatın ən çətin qulpundan yapışmış ən 
asan insan!

Amma, məncə, bütün natiqlər, yazı-
pozu adamları da etiraf edərlər ki, bu 
asan, bu rahat, bu pilə İnsan haqda 
yazmaq, elitar publika qarşısında da-
nışmaq o qədər də asan iş deyil. Yəni, 
daha çox nəyindən, nəçiliyindən (daha 
doğrusu, nəçiliklərindən) yazsan yax-
şıdır, birdən daha vacibi yaddan çıxar, 
onsuz da hamısı gərəkli və maraqlı olan 
məziyyətlərindən hansısa, daha mənalı 
və xarakteriklərindən birinin yerini ala 
bilər və s.

Xudu Məmmədov kimliyi haqda 
danışarkən, publisistik, belə demək 

Tahir Abbaslı

Xudu müəllim haqqında «bir yazı» sifarişi alanda sevindim də, qorxundum da. Məsuliyyət dolu hisslər bü-
rüdü məni; bu dəryanın harasından vurub, harasından çıxmalı? Dostlarının «Sirri-Xuda» kimi qiymətlərindən, 
şairlərin «Sən kimə gərəksən, mən kimə gərək» (Məmməd Araz), «Sən dənizsən, biz tərs axan çayların» (şəhid 
Kamil Heydəroğlu) kimi poetik təltifnamələrindən sonra fərli bir söz demək mümkünmü?

Nəysə, çox belə götür-qoydan sonra, Tanrının köməyinə və elə «sirri-Xuda»nın ruhuna güvənib, bu ağır 
yükü götürdüm.

Şirvanşahlar sarayındakı 
medalyonlardan biri. 

“Əli” (ərəb əlifbası ilə). Üç 
dəfə qabarıq, üç dəfə isə 
onların arasındakı boşluq 
(çökəklik) kimi təkrar olunur. 
Naxışın simmetriyası üçlük 
antioxdur.

33



Xudu  Məmmədov.

“QAĞAYILAR”  
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mümkünsə, metodoloji tələblərə görə, 
onun alimliyi, rəsmi, elmi  tituloqrafi-
yası önə çəkilməlidir. Ancaq elə təkcə 
bunun özü bir kitaba sığmazsa, yığ-
cam qərarlı bu yazıda Xudu komplek-
sinin digər cəhətlərinə necə toxunmalı? 
Onun ədəbiyyata, sənətə, tarixə, millilik 
və bəşəriliyə baxış elmi, vətənpərvərlik, 
fərdi-ictimai davranış etiketallığı, yaxın-
uzaq mühitinə təsir nümunəviliyi necə 
olsun?

Əslində, Xudu müəllimin alimliyində 
də qəribə bir xəlqilik vardı. Onda 
eqoizmdən, Azərbaycan tamaşaçısı-
nın yaxşı tanıdığı Gülümsərovçuluqdan 
əsər-əlamət  yox idi. Xudu müəllim sadə 
xalqla mürəkkəb elm arasında körpü-
salan alimlərdən idi və məncə ən işlək 
körpü ona məxsusdur. Sözümün bu 
yerində onunla bir söhbətimizi xatırla-
dım. Doğma yurdunda – Ağdamın Mərzili 
kəndində orijinallığı ilə baxışları heyran 
qoyan bir ev tikdirirdi. Bu tikiliyə bax-
maq və fürsətdən istifadə edib, bu do-
yulmaz insanla doyunca söhbətləşmək 
üçün bir gün mən də oraya getdim. 

Səhv eləmirəmsə, bacısıgildə gecələdik. 
Otaqdakı yeganə çarpayını mənə təklif 
etdi, özü isə döşəmədəki yatağa uzandı. 

“Yatdı” sözünü işlətməməyim təsadüfi 
deyil; səhəri diri gözlü açdıq. Baiskar 
mənim təşnə suallarım idi, «günahkar» 
isə onun yerli-yataqlı cavabları. Gecənin 
gec vaxtı ortaya atdığım «Bəşəriyyət 
niyə belə ədalətsizdir; olanları yaradan 
şairə, sənətçiyə heykəl qoyur, olmayan-
ları ixtira edən alimlərə yox...» fikrimlə 
onu səhərə qədər yuxusuz qoydum. 
Hər birinin arxasında «məntiq valyuta-
sı» duran fikirlər söyləyib, şərhlər versə 
də, müsahibinin «xatircəm» qalmama-
sından narahat olan bu həssas insan, 
nəhayət, dedi ki, bu dünyada bir elm 
evi var, alimlər zaman-zaman gəlib ona 
az ya çox, pis ya yaxşı bir suvaq çəkib 
gedirlər, sənətkarların isə, hər birinin ay-
rıca bir evi olur...

Bütün gecə uzunu nə qədər «xahiş 
edirəm yatın, gecdi” desəm də, Xudu 
müəllim yatmadı və özü də alim olan bu 
insan mənim (yəqin ki, hörmətli oxucu-
ların da) qəlbimdə «közü öz qabağına 

Şəkildə: Şahmar Ələkbərzadə, Çingiz Aytmatov və həyat yoldaşı, Toğrul Nərimanbəyov, Bəxtiyar Vahabzadə, 
DTK-nin əməkdaşı. 
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çəkmək» kimi ümumbəşəri qüsurlardan 
xali bir alim abidəsi ucaltdı...

Xudu müəllim nə qədər elm adamı 
idisə, bir o qədər də el adamı idi. Onun-
la ixtilatda olan hər kəs onda özünün ən 
müsbət keyfiyyət və məziyyətlərini görür-
dü və beləliklə də Xudu müəllimi bütün 
milli müsbətləri daşıyan canlı obraz hesab 
edirdi. Hətta, Xudu müəllimdən - elə sağ-
lığında ikən – məşhur epos qəhrəmanları, 
sevgili folklor obrazları kimi də danışılırdı. 
Çox zaman soyadı, akademikliyi xatırla-
dılmadan anılırdı; Xudu müəllim, yaxud, 
sadəcə, Xudu…

Təhsilcə geoloq idi, ixtisasca kristallo-
kimyaçı, struktur-kristalloqraf – bizim etno-
mentalitetimiz üçün o qədər də bağrı-ba-
daş olmayan bir iş-peşə sahibi. Amma bu 
xalq onu haqq aşığı, vergili şair, loğman 
təbib, çağlar bəstəkar, gur xanəndə qədər 
sevir, xətrini əziz, qədəmini mübarək 
tuturdu. Tarixən yalnız əkin-biçinə 
məhkum edilmiş bu xalqın bir parası 
onun mahiyyətcə doğma, amma termino-
loji baxımdan yad görünən kristalloqrafik 
ornamentlər yaradıcılığından, «təsviri 
formaların fonsuz yaradılışı»ndan, «Can-
sızlardan canlı aləmə körpü atmasından» 
(Con Bernal), «Elmdə gedilməli bir yol 
varsa, o da gedilmiş yolla getməməkdir», 
«Sənət təbiətin öyrənilməsində strategiya, 
elm isə taktikadır» kimi hikmətlərindən 
baş aça bilmirdi. Ancaq onun özüylə beş-
on kəlmə kəsəndən, məclis-mərəkədə, 
ekranda-efirdə söhbətlərini dinləyəndən 
sonra ayılırdılar ki, yox, bu fikirlərdə nəsə 
var – anlaşılmazlıqların günahı alimdə 
deyil, aləmdədir…

Bu məsələlər onun əsərlərində, 
xüsusən də «Qoşa qanad» kitabında da 
ifadə olunub.

Xudu müəllimin elmi araşdırma və 
tapıntılarının incəlikləri, qədir-qiyməti 
haqda, özünəqədərki və özündənsonrakı 
bəhrələri barədə daha dolğun, daha 
müfəssəl sözü, əlbəttə, onun sahədaşları, 
həmkarları danışıb-yaza bilərlər. Ancaq, 
xoşbəxtlikdən, bu universal  şəxsiyyətdə 
hamıya çatası pay vardı. Onunla 
«mübadiləyə» girən hər kəs qazancsız 
qalmazdı. O, incəsənət timsallı bir insan 
idi: gözəl musiqi, rəsm, heykəltəraşlıq, 
memarlıq nümunələri kimi hamıya ça-
tırdı. Bu aydın, fenomenal şəxsiyyətin 
qafiyəsiz poetikası, xəlqi tribunluğu, do-
yulmaz yol yoldaşlığı, söhbətçilliyi onu bir 
ziyalılıq meyarına, ümummilli qənimətə 

çevirmişdi.
El-oba içərisində, xalq arasında ol-

mağı hamı sevir. Xudu müəllimin bu 
sevgisində isə bir Leyli-Məcnunluq var-
dı. Şahidiyəm ki, getdiyi yerlərdə - bir də 
gələcəyinə əminlik üçün - onun dilindən, 
köhnə kişilər dəsti-xəttində şifahi iltizam 
alanlar olurdu. Qəribəsi bu idi ki, Xudu 
müəllim, insanı daha da təzələşdirən yeni-
yeni oba-oymaqlardan çox, artıq bir neçə 
kərə gedib-qayıtdığı yerlərə can atırdı. 
Bunun səbəbini – «yaxşı düşməz» ehti-
malı ilə – ondan soruşan olmurdu, amma 
hər zaman üçün maraqlıdı: görəsən niyə 
belə? İnsan üçün çox da man sayılmaya-
sı bu fürsətdən – daha da populyarlaşma 
«tiraj»ından, «avtoportretsərgiləmə coğ-
rafiyasını genişləndirməkdən niyə qaçırdı 
Xudu müəllim? Bəlkə bu da bir sədaqətlilik 
nişanəsi, «hər şeyin təzəsi, dostun 
köhnəsi» fəlsəfəsi idi? Yeri gəlmişkən, 
hər dəfə də səfərdən fəlsəfi bir qənaətlə 
qayıdardı. Kənd camaatına şəhər və dün-
ya «kosmetika»larından danışıb, onların 
məlumatsızlığa məhkumluq təşnəliyini 
söndürməyə çalışdığı kimi, heç bir 
səbəb və zərurət olmadan kənddən gəlib 

“şəhərliləşmiş” qınınıbəyənməzlərdə də 
- yarı zarafat, yarı ciddi – nostalji hisslər, 
kökəbağlılıq duyğuları oyatmağa çalışırdı. 
Yetmişinci illərin axırlarında ucqar rayon-
ların birindən qayıdarkən dediyi fikri oldu-
ğu kimi xatırlayıram: «Kəndə gedin, kənd 
qurtarır. Mal-davar mələşməsini «Volqa», 
«Jiquli» ciknələri əvəz edib. Bir az da 
ləngisəniz, ördək, qaz qaqqıltıları əvəzinə, 
caz-maz şaqqıltıları eşidəcəksiniz...»

Ola bilsin ki, bu “kəndçilik” köhnə 
bolşevizm və yeni şouizm aşiqlərinin 
təfəkkür pətəklərinə çöp uzatmaq təsiri 
bağışlasın. Ancaq, təkcə statistika vahidi 
olmaqdan fərqlənən hər bir azərbaycanlı 
bilir ki, Xudu müəllim konservator deyil-
di. Xudu müəllim, sadəcə, el-obasının 
mədəni inkişafından qısıb orden-medallı 
olmaq, arvad-uşağının boğazından, kitab-
dəftərindən kəsib “maşınlı kişi” çağrılmaq 

“yenilik”lərinin əleyhdarı idi.
Xudu müəllim nələrin əleyhinə idisə, 

xalqımızın milli-imanlı qismi bu gün onların 
altını çəkir. O, milli xarakterimizdəki gözəl 
keyfiyyətləri özünəməxsus sevgilərlə öy-
düyü kimi, hər hansı fərdi, məhəlli və milli 
qüsurlarımızı da özünəməxsus sevgilərlə 
yamanlayırdı. “Yaramazlıqlar da bizim mil-
li avtoportret çizgilərimizdəndir, - deyərdi 

– onları söyüşlərlə yox, valideynsayağı 

Qarabağlar türbəsindən 
(XIII əsr) naxış.

Sıx yerləşmə prinsipilə 
düzəldilmiş bu yazı - naxış-
da simmetriya kimi yalnız 
iki ölçüdə periodiklik var-
dır. Yazı məzmununa görə 
çox mürəkkəbdir. Türbənin 
səthinin yarımsilindirlərdən 
düzəldilməsi naxışın 
yaradılmasını daha da 
çətinləşdirmişdir. 

İran miniatür rəssamı 
Rza Abbasinin (təqr. 
1575-1635-ci illər) çəkdiyi 
“Dörd at” rəsmi. 

Simmetriyadan istifadə 
dörd at göstərmək üçün 
detalların (baş, ayaq və s.) 
sayını iki dəfə azaltmağa 
imkan vermişdir. Simmetri-
yadan belə istifadə etmək, 
rəssamın simmetriya an-
layışı haqqında çox dərin 
təsəvvürü olduğunu göstərir. 
Su içən atları görmək üçün 
şəkli 90 dərəcə çevirmək 
lazımdır. 
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X.S. Məmmədov, 
İ.R.Əmiraslanov.

“ŞAHİNLƏR”

İNSANLAR VƏ TALELƏR ŞƏXSİYYƏT

danlaq və sevgilərlə aradan qaldırmaq 
gərəkdir. “Bu millət qüsurludur” deyib, 
yaxamızı qırağa çəkməklə daha bir milli 
qüsura yol vermiş oluruq”. 

Bu an dodağım qaçdı; onun duzlu 
zarafatları, baməzə atmacaları yadıma 
düşdü. Bizim – yəni nisbətən gənc nəslin 

“bu gün yazanların oxuyanlardan çox ol-
masında, bir ziyalı olaraq, özünüzü də 
günahkar sayırsınızmı” kimi replikalarını 

“Bir səhvdir eləmişik, çalışın, gələcəkdə 
oxuyanlar dinləyicilərdən çox olmasın...” 
kimi atmacalarla bəzəyərdi.

Xudu müəllimin nəzəriyyəsi ilə 
əməliyyəsi arasında heyrətamiz bir pro-
porsionallıq vardı. “Tarixi yazmaq asandır, 
yaratmaq çətin” fikrini tez-tez vurğulayan 
bu alim həqiqətən də – açıq ya gizli - tari-
xi yaradanlardan idi. Özü danışmasa da - 
bəziləri kimi arxiv sandığı qoyub getməsə 
də, bu haqda çoxları, xüsusən də onun 
lap yaxınına düşmək haqqı olanlar çox 
şey bilir. Moskvada Saxarovları, Solje-
nitsınları “dopros” edənlərin bizim “elli” 

həmkarları da Xudu müəllimi sorğu-su-
ala tuturdular: “Niyə şübhəli, başıpozuq 
tələbələr (namuslu, milli, qeyrətli sifətləri 
əvəzinə! - T.A.) məhz sənin başına topla-
şırlar?!”, “Kapitalist ölkələrinin alimlərinə 
daha nələr verirsən ki, sənə bu qədər 
maraq göstərirlər?!”, “Niyə sənin dostla-
rının əksəriyyəti millətçilərdir? Və sair...

Onun dostlarının əksəriyyəti, bəlkə də 
hamısı, doğrudan da, millətçilər idi. Axı, 
milli olmayanların bu kristal+loqraf ada-
mın – kiməsə bir çay qonaqlığı vermək 
imkanı olmayan bu alimin yanında nə işi, 
nə marağı ola bilərdi?..

Onun dostları arasında ad-sanları 
bütün türk-müsəlman dünyasına bəlli 
Bəxtiyar Vahabzadə, Nurəddin Rza, 
əsl vətəndaşlıq kompleksləri bütün 
Azərbaycanda etiraf olunan, adları bütün 
Qarabağla bir olan Zeynal Məmmədov, 
Şahmar Əkbərzadə vardı. Və məncə 
onların ən böyük Şah əsərləri, Xan 
əməlləri – o vaxt da, indi də, gələcəkdə 
də - elə həmin millilikləri, millətçilikləri, 
vətəndaşlıqlarıdır!

Xudu  Məmmədov.

 “NƏSİMİ”

Böyük şairimizin adının əksi əlifba ilə yazılışından  بتىى      
düzəldilmiş naxış. Ağ rəngli aralıqlarda qara rənglərlə eyni olub 

“NƏSİMİ” oxunur. Naxış şairin “Məndə sığar iki cahan...” misrasına 
simvol kimi düzəldilib.

...Sovetin qıp-qırmızı illərində “sarı sim” söhbətlərinə münasib yer tapa bilməyən bu dostlar Bakı-Tbilisi qatarında 
“ora və geri” paroluyla səfərlər edərdilər. Bəxtiyar Vahabzadənin 60 illik yubileyinə gəlib qayıtmış Çingiz Aytmatov 
Zeynal Məmmədova göndərdiyi teleqramda yazmışdı: “Siz xoşbəxt millətsiniz ki, bu mövzu üçün bir kupelik adam-
larınız var”.
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Qədim Altay mədəniyyəti 
nümunələri e.ə. I minilli-
yin ortaları.

İkinci Başadar kurqanından 
tapılmış sarkofaq qapağı 
üzərində qazma ilə çəkilmiş 
dağ qoçu şəkli.

“VƏTƏN” sözünün ərəb 
əlifbası ilə yazılışından 
 .düzəldilmiş naxış   ضط

Naxışın müstəvi qrupu P2-
dir.

“6” simmetriyalı orta əsr 
abidələrinə aid medalyon.

...1980-ci ilin yayı. Arazqıra-
ğı kəndlərdən birində (Füzuli rayo-
nu, Əhmədalılar kəndi) toydur. DTK-
nın (KQB) rayon şöbəsi sədrinin 
dostluq (əslində, misilsiz!) səxavətilə 
Xudu müəllim gecəyarısı “Araz-stroy” 
körpüsündən o taya – Cənubumuza keçir. 
Şahmar Əkbərzadənin saatlarla, günlərlə, 
illərlə şifahi dastan və əfsanələr danış-
dığı o on-on beş dəqiqəlik “oğrun Vətən 
görüşündə” Xudu müəllim nələr çəkmir, 
nələr etmir?! Gecə vaxtı diz çöküb çiçək 
arayır, çəmən qoxlayır, həsrət otları yolur. 
Yerə döşənib üz-gözünü torpağa sürtür, 
bir ovuc da cibinə töküb, geri qayıdırlar. 
Onu həmişəkindən (bu kənddə üçüncü 
oluşuydu) daha şad-xürrəm görən toy 
adamları sualı suala calayır, ötəkilərdən 
bir az da yaxın pərvanələşirlər. Kənd 
xəstəxanasının baş həkimi “nitqinizə 
can verim!”, “qədəmlərinizə qurban olum” 
deyənlərdən bir istək də qabağa gedib: 

“Sizə qurban olum, ay Xudu müəllim, 
hər şey yaxşıdır, amma heyf ki, içmirsiz, 
sağlığınıza qaldırdığımız badələrimizə 
bir avtoqraf-badə toxundurmursuz...” 

– deyib qəhərlənir. Xudu müəllim 
özünəməxsus təbəssümüylə bu kəndin 
qonaqpərvərliyindən, əsrin əvvəllərindəki 
qaçaq-qoçaqlığından, o tayın – elə otur-
duqları yerdəncə görünməsi səadətindən 
bir xeyli danışıb, söhbətini belə yekun-
laşdırır: “Siz məndən dəmlik istəyin, içib-
içməməyimi neynirsiz, mən dəməm...”

Söhbətlər, xatirələr, xatırlamalar çox-
dur, uzundur. Xudu müəllimin sağlıq 
ömründən də uzun, çox uzun...

Cənub görüşünün sabahısı onu qa-
tarla Bakıya yola salırıq. “Sərnişinlərdən 
xahiş olunur...” elanından sonra, yarıkö-
nül vaqona qalxır. Əlbəəl də qayıdıb yerə 
düşür: “Ay Zeynal müəllim, sən Allah, 
vaxt elə sabah-birigün Bakıya gəl. Dünən 
gecə o tayda görüb-duyduqlarımı, lətifəsi 
insandan iraq, gövşəyib qurtara bilmirəm! 
Gəl, bir əməlli paylaşaq...”

Xudu müəllim bütün şüurlu həyatı boyu 
canında-qanında, sözündə-söhbətində, 
hətta bəzilərinin “daş-kəsək” yığını hesab 
etdiyi laboratoriyasında milli azadlıq arzu-
su və mücadiləsi yaşatdı. Təəssüf ki, bu 
arzu və mücadilənin mənzil  başına üç il 
qalmış dünyasını dəyişdi. Dünyadəyişmə 
mənzili isə bir Tanrı peşkəşi idi; canından 
artıq sevdiyi Üzeyir bəyin ev-muzeyi!

...Vəfatından iki il sonra Azərbaycan 
Dövlət Tibb institutunda bir tədbir – son 
günlərini yaşayan Sovetin xof formatında, 
amma həm də Xudu müəllimin adına layiq 
gözəl, müxtəsər bir gecə keçirildi. Natiqlər 
onunla bağlı çox nüanslara toxundular, 
mən deyərdim, xarizmatik obrazını yarat-
dılar. Şahmar Əkbərzadənin təkidli təklifi 
ilə mən də danışdım. Çıxışımın canı bu 
idi ki, insan əzəl-axır ölürsə, nə yaxşı 
Xudu müəllim elə bizim dövrümüzdə köç-
dü; bu müqəddəs ağrı, bu üzüntülü hüzn 
bizə qismət oldu...

Şəkildə: İstanbul universitetinin professoru Nicat Diyarbəkirlə.
1-ci sırada soldan sağa Xudu Məmmədov, Nicat Diyarbəkir, Bəxtiyar Vahabzadə, 
Süleyman Əlyarlı
2-ci sırada Nurəddin Rza, Şahmar Ələkbərzadə. Bakı. 1987
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Dünyada insan ömrünün 
uzadılması sahəsində ən 
məşhur mütəxəssis sayı-

lan Pol S.Berqq yazır ki, “Adəm və 
Həvvanın zamanından bu günədək 
həllini gözləyən ən mühüm problem 

– ölümün qarşısını almaq olub. Bu 
günədək heç kəs ölümdən yaxa qur-
tara bilməyib, lakin hər birimiz gigiye-
nik və dietik qaydalara riayət etsək, 
dünyada yaşadığımız günlərin və ay-
ların sayını xeyli artıra bilərik. Hər kəs 
bunu özünün, yaxınlarının və xalqı-
nın rifahı naminə yerinə yetirməlidir”. 
S.Berqq inanırdı ki, hər bir insan 120 
ildən çox yaşamağa qadirdir. 

Sağlamlığı pulla almaq mümkün 
deyil, onu ancaq insan öz səyləri 
ilə qazana bilər. O, ilk növbədə, 
dediklərini öz üzərində təcrübədən 
keçirirdi, ilin 365 gününü sağlam və 
gumrah həyat sürürdü. Yaşının 90-nı 
adlamasına baxmayaraq güclü və 
çevik idi. Hər gün 5 km.-lik məsafəni 
üç dəfə qaçmağı bacarır, yaxşı üzür, 
dağa dırmaşır, tennis oynayır, rəqs 
edir, xüsusi lövhə üzərində okean 
dalğalarında gəzməkdən isə xüsu-
si zövq alırdı, gün ərzində 12 saat 
işləməsinə baxmayaraq, xəstəliyin 
nə olduğunu hiss etmirdi...

S.Berqq 1976-cı ildə 95 yaşında 
dünyadan köçdü. Onun ölümünə 
səbəb qocalığı deyildi, fəlakətə 
düşməsəydi, bəlkə də yaşı 120-ni 

adlayacaqdı. O, dənizlə əylənirdi. 
Özünün düzəltdiyi lövhə üzərində 
neçənci dəfə idi ki, dalğadan-dalğa-
ya adlayırdı. Tale onu nəhəng dalğa 
ilə qarşılaşdırmasaydı, S.Breqq bi-
zim müasirimiz idi... Cavan dalğıc-
lar belə 50 ildənbir meydana gələn 
nadir dalğanın hücumu qarşısında 
aciz qaldığı halda, o, böyük həvəslə 
üstündən aşmaq istəmişdi. Beş övla-
dı, 12 nəvəsi, 14 nəticəsi və minlərlə 
davamçıları Poll S.Berqqi göz yaş-
karı ilə yola saldılar. Adətən, 95 ya-
şına çatan üçün ağlamırlar, deyirlər 
ki, həyatın dadını görüb. Ancaq 
yas mərasimindəki kədəri görənlər 
gənc bir adamın dünyadan köçdü-
yünü zənn edirdilər. Həkimlər onun 
cəsədini müayinədən keçirib belə 
nəticəyə gəlmişdilər ki, ürəyi, daxili 

orqanları əla vəziyyətdə idi.
Sağlamlıq carçısının “aclıqla 

müalicə”yə həsr olunan əsərləri dün-
yanın əksər dillərinə çevrilib milliyon 
tirajlarla nəşr olunmuşdur. O, bütün 
çıxışlarında vurğulayırdı ki, “onun 
bədəninin yaşı yoxdur”. Poll S.Berq-
qin sağlamlığının əsas mənbəyi düz-
gün qidalanması idi. Onun qənaətinə 
görə, insanın gündəlik yeməyinin 
60 faizini meyvə və tərəvəz təşkil 
etməlidir. Yerdə qalan hissə üçün 
seçim olduqca çoxdur. Lakin kim-
yalaşdırılmış, konservləşdirilmiş 
məhsullardan uzaq qaçmaq la-
zımıdr. Təbii yeməklərə üstünlük 
verilməlidir, duzdan, şəkərdən və 
sintetik komponentlərdən istifadə 
minimuma endirilməlidir. S.Berqq 
göstərirdi ki, insan ət məhsullarına 

Az yesən, çox yaşayarsan. 
Güclü o adamdır ki, nəfsinə qalib gəlməyi bacarır. 

Naharda az ye, şam yeməyində isə heç əlini süfrəyə uzatma, yeməksiz uzanıb yat.
On nəfərdən doqquzu çox yeməklə canına qəsd edir.

Bencamin Franklin

Lazımi qaydada qidalansa, hər bir insan 120 ildən çox yaşamağa qadirdir

Nigar İsmayılova

SAĞLAMLIQ

XƏMSƏ  •  DEKABR 200438



meyl göstərirsə, nəfsini saxlamağı 
bacarmalı, gündə üç dəfə deyil, həftə 
ərzində 3-4 dəfə qidalanmalıdır. O, 
kolbasalara, yağlı tikələrə aludə ol-
mağı məsləhət görmürdü. Yumurta 
yeməyə də ölçü qoymuşdu, həftə 
ərzində 3-4 ədəddən çox olmamalıdır. 
Yaşlı adamlar süd məhsullarından 
az istifadə etməlidirlər. Doğrudur, 
S.Berqq özü ət yemirdi, təsadüfi hal-
larda balıqla qidalanırdı. Və buna 
görə onu vegeterian, asket hesab 
etmək düzgün olmazdı. Y.S.Nikola-
yevin “Sağlamlıq naminə aclıq” ki-
tabında oxuyuruq: “Uzun müddət 
yeməksiz qalanda insan orqanizmi 
öz daxili ehtiyatlarına müraciət edir, 
içəridəki qidalar – endogenlər işə 
salınır. Ehtiyatların sərfi inkişafın 
bərabərliyini pozur: mərkəzi sinir 
sistemində və ürəkdə dəyişiklik əmələ 
gəlir, bədəndəki yağlar tamam israf 
olunur və insan aclıq keçirməsinin 
nəticəsində çəkisinin 20-25 faizin 
itirməsinə də rast gəlmişik və bu 
halda orqanda heç bir ciddi patoloji 
dəyişiklik müşahidə edilməmişdir”.

Beləliklə, məcburi aclıq 
nəticəsində (yəni qida tapmadıqda) 
heyvan və insan orqanizmi məhv 
olur. Əks halda da insan bəzən 
keyfiyyətsiz qidalarla orqanizmi 
ölümə doğru sürükləyir. Sağalmaq 
məqsədi ilə aclıq keçirəndə isə 
həmin məhsulların qalıqları insan 
bədənindən xaric edilir. 

Pol S.Berqqə görə, aclıq – məhz 
insanın öz orqanizmini süni qidalarla 
zəhərləməsinin qarşısını alan profi-
laktik tədbir deməkdir. İlk növbədə, 
ondan kömək istəyənlərdən bir sor-
ğuya cavab verməsini tələb edirdi: 

“Dünyada iki cür insan var. Əsl insan-
lar – sağlamlıqları qayğısına qalanlar 
və insana yaxınlar – özlərinə baxma-
ğı başqalarının öhdəsinə buraxanlar. 
Siz bunlardan hansına daxilsiniz?..

Hər bir ağlı olan şəxs ömrünün hansı anındasa öz-özündən xəbər alır: 
“Mənim üçün həyatda ən qiymətli şey nədir?” 

Və məşhur komik aktyor Ed Uinn deyirdi ki, “Can sağlam deyilsə, var-
dövlət, ad-san və şöhrətin heç bir mənası yoxdur!”

Amerikada çap olunan məşhur jurnallardan biri – “Bədən tərbiyəsi” titul 
vərəqindəki sözləri neçə illərdir dəyişdirmir: “Xəstəlik - cinayətdir, bu cinayətdə 
iştirak etməmək üçün həkim Pol S.Breqqin “aclıqla müalicə” sisteminə əməl 
etmək lazımdır”.

Yeni yüz illiyin astanasında 
tədqiqatçılar bir suala cavab tapma-
ğa çalışırlar: görəsən, vidalaşdığımız 
XX əsrdə ən mühüm elmi kəşf han-
sıdır? Monqolustan düzənlərindən 
tapılan dinozavr yumurtasımı? 
Alimlərin qənaətinə görə, on milyon 
il əvvəl qoyulmuşdur. Yoxsa qədim 
şəhərlərin qalıqlarındakı qazıntı-
larda aşkarlanan qiymətsiz yazılı 
abidələrmi? Onlar torpağın altına qa-
lanıb, neçə milyon il qalmış və tarixə 
bəlli olmayan mədəniyyətlərdən 

xəbər verir. Deməli, bəşər övladının 
dünyaya gəlib şüura, nitqə sahib dur-
masından çox-çox qabaqlar da əlifba 
mövcud imiş, iqlimin dəyişməsi -  
buzlaşma və s. fəlakətlər nəticəsində 
bütün canlılar məhv olub. Məhz 
yenidən dünyaya gələn insanın şüu-
runda kortəbii formada doğulan mifik 
obrazlar həmin mədəniyyətlərin qa-
lıqları sayılır. Lakin bu yazılar da ən 
böyük kəşf hesab edilmir.

Onda Yer kürəsinin meydanagəlmə 
vaxtının radioaktiv saat vasitəsilə 

Xəstəlik cinayətdir, biz bu cinayətdə iştirak etməməliyik

Allah öz yaratdığına işıq, hava və göy altında su bağışladı. İnsanlar isə 
havasız komalara girib qapını arxadan bərk-bərk bağladılar. Və orada 

yemək-içməyin üstünə düşməklə özlərini öldürməyə başladılar.

Oliver Uendell Holmc

Yaşadığımız dövrün ən böyük kəşfi

Pol S.BREQQ
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dəqiq müəyyənləşdirilməsidirmi? Taf kollecinin professo-
ru Leyn eksperiment apararaq, bu nəticəyə gəlmişdir ki, 
yaşadığımız dünyanın 1 250 000 000 yaşı var.

Pol S.Berqq bildirir ki, “Müasir insanın ən böyük kəşfi 
fiziki, əqli və mənəvi cəhətdən özünü cavanlaşdırmaq 
qabiliyyətini əldə etmək, rasional aclıq vasitəsilə bir çox 
xəstəliklərin qarşısını almaqdır. Elmi əsaslarla ac qalmaq-
la insan ağlasığmaz gənclik qüvvəsi əldə edir”. Xalq na-
ğıllarımızda sehrli almanın gördüyü möcüzəni – qocanın 
on beş yaşında yeniyetməyə çevrilməsini məhz aclıqla 
əldə etmək mümkündür. Qarınqululuğun bəlaları barədə 
hələ XVIII əsrin əvvəllərində yaşamış Azərbaycan həkimi 
Məhəmməd Yusif Şirvani məşhur “Tibbnamə” kitabında 
yazırdı: “Xəstəlik insana çox yeməkdən və tox yatmaq-
dan, buxar başa çıxmaqdan olur və dəxi yatmışkən elə 
sanır ki, üstünə ağır basır, çığırmağa cəhd etdikcə cığıra 
bilməz, sonra ağırlığı gedən kimi tez oyanır. Bu xəstəlik 
yaramazdır, çünki ürək dayanmasına gətirib çıxarır, in-
san nitqini itirir. Bunun əlacı odur ki, qan alalar...”.

Bütün bəlalardan xilas yolu ancaq ac qalmaqdır. 
Mütəxəssislərin fikrincə, ac qalmaqla insan, ilk növbədə 
vaxtsız qocalmağın qarşısını alır. Əldən, ayaqdan düşüb 
başqalarına yük olmaq qorxusu – insanın ən xoşagəlməz 
hisslərindən biridir. Özü də ən dərin qatlarda, ürəyin 
ucunda yerləşir və yavaş-yavaş onu üzür. Aclıq haqqın-
da ətraflı məlumat əldə edib, yerinə yetirməklə vaxtsız
qocalma qorxusuna qalib gəlirsiniz. Hər həftə 24 saatlıq 
tam aclıq – ildə 52 gün edir – ya da üç, yeddi, on günlük 
aclıq əzələ və oynaqlardakı zəhərli maddələrdən sizi xi-
las edər.

Pol C.Breqq bildirir ki, qəbul etdiyimiz yeməklər 
orqanizmdən keçərkən parçalanıb həll olunur, assimlya-
siyaya uğrayır və artıqları bədəndən xaric edilir. Insanda 
zərərli maddələri kənarlaşdıran dörd orqan var: bağırsaq, 
böyrək, ağ ciyər və dəri. Bu orqanların səmərəli fəaliyyət 
göstərməsi üçün bədəndə güclü həyati potensial olmalı-
dır, başqa sözlə, enerji imkanları tükənməməlidir. Çünki 
zərərli maddələri kənarlaşdırmaq üçün həmin enerjidən 
istifadə olunur. Qida məhsullarının insan orqanizmində 
getdiyi yol olduqca uzundur. Böyrəyin iki milyon filtrindən 
bu məhsulları keçirmək üçün görün nə qədər böyük 
həyat enerjisi sərf etmək lazım gəlir... Və bizim mədəni 
dünyamızda həyat gücünün çoxlu düşmənləri var. Bunlar 
insanın özünün yaratdığı zəhərlərdir. Viktor Hüqonun ob-
razlı şəkildə dediyi kimi, “insanın bədənində ilanlar yatır”. 
Bu zəhərlərə aid bircə misal çəksək kifayətdir: yaşadığı-
mız şəhərin hər kvadrat milinin havasında bir ay ərzində 
60 ton toz mövcud olur ki, onları hər gün ciyərlərimizə 
çəkirik.

İnsan ac qalanda həyat enerjisi bədəndə təmizləmə 
işi aparır. Başqa sözlə, yeməyi dayandıranda bədəndə 
qəribə hallar baş verir. Bədən, daxili orqanları təmizləməyə 
çağırır və işləmə qabiliyyətini itirənlərdə də canlanma 
baş verir. Bəli, maşın mexanizmindən fərqli olaraq insan 
bədəninin öz-özünə nizamlanma, sağalma xüsusiyyəti 
vardır.

Əlbəttə, ulu Allahdan gələn çağırışa səs verən 
müsəlmanlar hər il Ramazan ayında iyirmi doqquz gün 
ac qalmaqla həm də öz sağlamlıqlarının keşiyində du-
rurlar. 
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Birinci gün
Səhər yeməyi: 170 qr. apelsin şirəsi; 
suda bərk bişirilmiş yumurta. 

Nahar: kələm yarpağının üstündə 
hər cür tərəvəzdən hazırlanan salat, 
yağsız pendir və kəsilib döyülmüş 
hinduşka əti (60 qr.- dan çox olmaz).
Şam:  ürəyiniz çəkərsə 115 qr. 
krevetlə makaron (xırda dəniz 
xərçəngi) və az kalorili ədviyyatlarla 
ispanaq salatı.
Çərəz: bir alma.

İkinci gün
Səhər yeməyi: bir fincan kəpəkli 
unla yağsız süd.

Nahar: təzə meyvədən hazırlanmış 
salat və yarım fincan kəsmik.
Şam: yağsız hinduşka ətindən hazır-
lanmış frikadellə (xırda küftəyəoxşar 
xörək) 115 qr. makaron və  az kalorili 
sousla qarışdırılmış ispanaq salatı.
Çərəz: bir armud.

Üçüncü gün
Səhər yeməyi: qurudulmuş «beyqa-
le»nin yarısı ilə yağsız pendir.
Nahar: suda bişirilmiş toyuqla 115 qr. 
ispanaq salatı.
Şam: 170 qr.  yağsız pendirlə balıq, 
muxtəlif göyərtilərdən hazırlanmış 
salat.
Çərəz: 2 şaftalı

SOFİ  LORENİN pəhrizi

Səhər: təzə meyvələrdən hazırlan-
mış salat və bir çay qaşığı şəkər tozu 
əlavə edilmiş bir fincan çay.
Salatın hazırlanma qaydası: ba-
nan, alma, armud, iki kivi və qabığı 
təmizlənmiş portağalı kub şəklində 
doğrayın. Onların hamısını bir qabda 
qarışdırdıqdan sonra üzərinə 2 xörək 
qaşığı təbii yoqurt əlavə edin.

 Nahar: tünd sousla 100 qr. makaron 
və bir fincan tamat şirəsi; alma, ya-
xud bir fincan alma şirəsi.
Sousun hazırlanma qaydası: 100 
qr. suda qaynadılmış paxlaya yarım 
xörək qaşığı yoqurt, xırda doğranmış 

təzə pomidor və bir çimdik karri tozu 
əlavə edin.

Şam: italyansayağı qızardılmış ba-
dımcan və  bir banka təbii yoqurt; bir 
fincan süd və ya yağsız kefir (qatıq).
İtalyansayağı qızardılmış badım-
canın hazırlanma qaydası: iki bala-
ca, yaxud bir böyük badımcanı dairə 
şəklində doğrayıb tavaya düzün. 
Dairəvi doğranmış təzə pomidor, 
20-40 qr. ovulmuş pendir və doğran-
mış yaşıl cəfərini əlavə edin. Onla-
rın üstünə suxarı səpib peçə qoyun. 
150-170 dərəcə tempiraturda yarım 
saat qızardın. 

SİLVESTR STALLONE  nə ilə qidalanır

Sofi Lorenin dediyinə görə, onun pəhrizinin əsas sirri kalorisi çox 
olan ərzaqlardan istifadə etməmək və hər yeməyin miqdarını düzgün 
müəyyənləşdirib həmin normadan kənara çıxmamaqdır.  Eləcə də o, 
həddindən çox pendir və xama qatılmış xörəklərlə deyil, az yağlı, spaqettili 
sousla qidalanmağa üstünlük verir.

Məşhur aktrisa üç gün ərzində bədəninin çəkisini xeyli azaltmağının 
səbəbini aşağıdakı normada qidalanmağı ilə izah edir.

Yəqin ki, Silvestr Stallonenin az kalorili və effektli pəhrizi işinizin başınız-
dan aşmadığı günlərdə köməyinizə çatacaq. Dünya şöhrətli kino ulduzu yağ-
lı və ağır yeməklərdən həmişə özünü qoruyur. Xatırladaq ki, o, cəzbedici 
bədən quruluşunu saxlamaqdan ötrü səhərlər qaçır, boks və gimnastika ilə 
məşğul olur.

“Rembo”nun istirahət gününün menyusu

Ləman
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OCAQ SAĞLAMLIQ

Sizdə hər zaman özünü göstərən pis və yaxşı 
vərdişlər var. Yaxşı vərdişlərinizi artırmaq, pis 
vərdişlərinizi isə azaltmaq barədə heç düşünmü-

sünüzmü? Məncə, iradəli olsanız, siqaret, içki və s. bu 
kimi pis vərdişlərinizdən yaxa qurtara bilərsiniz.

İndi dünyada ən ziyanlı vərdiş hesab olunan siqaretdən 
bəhs etmək istəyirəm. 

Siqaret həyat üçün bir təhlükədir, orqanizmə zərər 
gətirir, insanların ömrünü qısaldır. Bu təhlükəni ara-
dan qaldırmaq üçün “siqaretə” yox deməlisiniz. Axı, siz 
möhkəm iradəyə maliksiniz, özünüzə inanır, hər şeyi ba-
carır və bütün çətinliklərin öhdəsindən asanlıqla gəlirsiniz. 
Sizdə güclü xarakter, özünüzü maneəsiz idarə etmə 
qabiliyyəti var. Buna görə də, heç bir güc orqanizminizə 
zərər yetirən siqareti çəkməyə sizi məcbur edə bilməz. 

Siqaret sağlamlığınızı daim pisləşdirir.
Siqaret tüstüsü xüsusi maddə bəsləyərək ciyər 

toxumasına çökür və orqanizmdə oksigenin 
verilməsini çətinləşdirir. Oksigen çatışmamaz-
lığından orqanizm əziyyət çəkir və nəticədə 
bütün bədənin səmərəli fəaliyyətini azaldır. 
Ciyərlərdə qıcıqlanma baş verir. Bu öskürəyə 
səbəb olur. Düşüncə qabiliyyətini, beynin 
yaxşı işləməsini, yaddaşı zəiflədir, şü-
urun çalışma qabiliyyətini öldürür. Bir 
sözlə, yaddaşı və eşitməni zəyiflədir.
Nəticədə insanların sağlam həyatına 
son qoyur.

Bütün insanlar yaşamağı, 
həyatı sevir. Sağlam, enerji dolu 
bir şəxs olmaq istəyir. Ancaq si-
qaret bunların əksi deməkdir. 
Siqareti ata bilməyənlər zəif və 
iradəsizdirlər. Deyəsən, belə in-
sanlar öz övladlarını vaxtından tez yetim 
qoymaq fikrindədirlər. Bir az güclü olmaq sizin əlinizdədir. 
Özünüzü unutmusunuzsa, övladlarınızı, ətrafınızdakı 
dost-tanışlarınızı fikirləşin. Çünki siqaret sizə, tüstü-

sü isə sizin əhatə dairənizdəkilərə ziyandır. Məncə, siz 
onları sevirsiniz. Ona görə də siqareti atın. Güclü olun. 
Özünüzə inanın, problemlərinizi başqa yolla həll etməyə 
çalışın. Çətinliyə düşən kimi, həllini siqaretdə tapma-
yın. Axı, bütün çətinliklərin sizə zərər yetirməyəcək bir 
şəkildə, başqa yolla həllini tapmağa qadirsiniz. Sağ-
lamlığınızı düşünərək, ağılla hərəkət edin. Bu iyrənc 
vərdişin öhdəsindən gəlməyə gücünüz və enerjiniz 
yetərlidir. Hətta bilirsinizmi ki, siqaret əsəb sisteminə də 
ziyan vurur. Yəqin özünüz də hiss etmiş olarsınız, ən 
c ü z i bir söz-söhbət əhval-ruhiyyənizə necə də pis 

təsir göstərir, milçək gözünüzdə filə dönüb, 
böyük bir problemə çevrilir. Tez əsəbləşir, 

özünüzdən çıxıb, ətrafa da ziyan vurur-
sunuz. Hər halda əsəbi insan olmaq 
istəməzsiniz. Ona görə də siqaret 

çəkmək vərdişini unutmağa çalışın. 
Başa düşürəm, siqaret sizi 

özünə çəkir və “məni çək” - de-
yir.

Aldanmayın, iyrənc 
vərdişə aldanmayın. Siqa-

ret bir növ sizin düşməniniz 
sayılır. Düşməndən insana dost 

olmaz. Ondan özünüzü qoruyun.
Diqqət yetirsəniz siqaret qutuları-

nın üzərində “siqaret çəkmək sağlamlığınız üçün 
ziyandır” xəbərdarlığına rast gələrsiniz. Və son sö-

züm siqaret istehsalçılarınadır: Siqaretin insan orqa-
nizmi üçün zərərli olduğunu bildiyiniz halda nəyə görə 
bu “zəhrimarı” istehsal edirsiniz. Cavab verə bilərsiniz ki, 

“çünki, siqaretə tələbat günü-gündən artır”: görünür sizin 
düşmənləriniz çoxalır. Pulunuzu lüzumsuz vərdişləriniz 
üçün deyil, daha vacib işləriniz üçün xərcləyin.

“Mən heç bir zaman siqaret çəkməyəcəyəm, düşmənə 
qalib gələcək, həyatımı siqaretsiz davam etdirəcəyəm, 
mən bunu bacaracağam” – deyin, birdəfəlik ondan üz 
dündərin! Sizə uğurlar...!

Günay

XƏMSƏ  •  DEKABR 200444



Qeybətə meyllilik. Kişilər qeybətçil, 
deyingən qadınları sevmirlər. Onlara 
başa salmaq lazımdır ki, danışmaq 
qadınların əlində özünümüdafiə sila-
hıdır. 
Tamahkarlıq. Kişilər tamahkar, var-
dövlətə həris olan qadınlardan uzaq 
qaçırlar. İlk növbədə, kişilərin yaxşı 
xüsusiyyətlərini özlərinə bildirmək 
lazımdır. Hər halda onların səxavətli, 
əliaçıq olmalarını üzlərinə deyəndə 
xoşlarına gəlir. Bundan sonra ürəyiniz 
istəyən qədər ciblərinə yol taparsınız. 

“Kavaler”inizin maddi imkanına incə 
yanaşaraq öyrənməyə çalışın. 
Tənbəllik. Kişilər bacarıqsız, 
qabiliyyətsiz, tənbəl, heç bir işin 
öhdəsindən gələ bilməyən qadınla-
rı tanımaq belə istəmirlər. Axı, hər 
şeyi kişilərin üzərinə atmaq olmaz. 
Belə qadınların əlacsızlıqdan başqa 

kişilərdən yardım istəməsi də düz-
gün deyil.
Qısqanclıq. Kişilər sizin yanınız-
da özgə qadınlara göz yetirirlərsə, 
özünüzü görməməzliyə qoyun, 
təmkininizi pozmayın. Belə etsəniz, 
onlar müqayisə aparmağa imkan 
tapar, hamıdan üstünlüyünüzü an-
layar və əməlindən peşiman olub 
sizdən daha bərk yapışar, sevgi-
nizi itirməkdən qorxar.  Əks halda, 
yəni kefinizə soğan doğrandığını 
bildirsəniz, üz-gözünüzü turşutsanız 
uduzarsınız. Belə şeylər kişilərin xo-
şuna gəlmir. Ən yaxşı hal, özünüzü 
kişilərə bağlamağın yollarını tapmaq-
dır. Bundan sonra qoy onlar azadlıq-
larını qoruyub saxlasınlar, istədikləri 
xanıma baxsınlar. Heç bir qorxusu 
yoxdur. 
Keçmişdə olub-bitənləri tez-tez 
yada salmaları. Kişilər qadınların 
keçmişdə yaşadığı romanlar haq-
qında nəsə eşidirlərsə, bu onları 
bərk hövsələdən çıxardır. Unut-
mayın, əvvəllər hansısa səhvə yol 
vermisinizsə, bu sirrin ağzı qıfıllı 
qalmalıdır. Onu aça biləcək tanış-
larınızdan uzaq gəzin. Eləcə də 
kişilərdən özlərinin keçmişdə yaşa-

dığı məhəbbət macəraları haq-
qında bir şey soruşmayın. 
Kimlərləsə ötəri əlaqəsindən 
xəbəriniz varsa, dilinizi dinc 
qoyun, xatırlatmayın. Yoxsa 

onun sönmüş hislərini oyadarsı-
nız, o da həmin qadınla təzədən 
görüşə can atar. Qoy kişilər 
həmişə fikirləşsinlər ki, sizin 
üçün, o, tayı-bərabəri olmayan, 
misilsiz, təkraredilməz səxsdir.    

Uzun-uzadı şikayətlər. Kişilərin 
sonu olmayan şikayətlərdən acı-

ğı gəlir. Qadınlar əksər vaxt on-

ların üzünə deyirlər ki, geyinməyə 
heç nəyim yoxdur, flankəsin  bahalı
üzükləri, bəzək əşyaları  göz qa-
maşdırır, amma mənim barmaqlarım 
bomboş qalıb... Sizə nə var, istəsəniz, 
ayaqqabılarınızın tozundan da 
şikayət düzəldərsiniz. Amma ehtiya-
tı əldən verib “o yoxdur, bu tapılmır” 

– deməyin. Özünüzü elə aparın ki, 
heç kimdən dala qalmırsınız. Axı, bu 
kişilər də kor deyillər. Sizi sevirlərsə, 
baxıb görəcəklər ki, Əhmədin arva-
dının geyimi-bəzəyi hamının diqqət 
mərkəzindədir, istəməzlər ki, öz xa-
nımlarının zahiri görünüşləri pis təsir 
bağışlasın. 
Boşboğazlıq. Qadınların daim da-
vam edən boşboğazlığı kişiləri təngə 
gətirir. Onları arvadlar arasında olan 
söhbətlərə qatmağa çalışmayın. Axı, 
flan saç ustasının özünü aparması,
dərzinin necə yeriməsi, rəfiqənizin 
qısa yubkasından dizlərinin eybəcər 
görünməsi, hərəkətləri, qonşunun 
dilinə yara çıxması, nə bilim daha 
nələr, kişilərin nəyinə lazımdır? 
Diqqətsizlik. Kişilər diqqətsiz qadın-
ları sevmirlər. Görüşə gecikməyin, 
onları saatlarca sizi gözləməyə va-
dar etməyin. Əgər hansısa üzürlü 
səbəbdən vaxtında gələ bilmirsinizsə, 
çalışın gecikəcəyiniz barədə onu qa-
baqcadan xəbərdar edin. Onlar sizə 
etibar edə, güvənə bilsinlər.

Bizdən demək, qalanı öz işi-
nizdir, kişilərlə istədiyiniz kimi 
davranın.

Əziz qadınlar! 
Mütəxəssislər qadınların kişiləri hövsələdən çıxardan 
8 əməlini göstərirlər. 

QADINLARIN HANSI ƏMƏLLƏRİ 
KİŞİLƏRİ HÖVSƏLƏDƏN 
ÇIXARDIR Ləman

MƏHƏBBƏT
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- Ay oğlan, mənə elə baxırsan ki, elə 
bil sənin dondurmanı əlindən alıb yemək 
istəyirəm!

- Dondurmanı tapsan, götür, ye!
- Onda bəs sən niyə pərt olmusan?
- Atam mənə iki dondurma alıb vermiş-

di, birini yedim. İndi gəlib soruşacaq: “Hanı 
mənim dondurmam?”

- Axı, sən onun üstündə oturmusan!

LƏTİFƏ

Dostlar, dörd 
dovşan meşədə 
azıb. Sarıburun, 
Qırmızıburun, 
Yaşılburun və 
Göyburunun qarnı 
yaman acıbdır. 
Hər birinin qarşı-
sına bir yol çıxır 
və dördünün də 
gözünə uzaqdan 
kələm görünür. 
Amma yalnız bir 
dovşanın yolu 
açıqdır. 

LABİRİNT
Kələmə doğru gedən yol!
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GÖYDƏ NƏ QƏDƏR ULDUZ VAR?
 Alimlər kainatdakı ulduz-

ların sayını hesablayıblar. 
Hal-hazırda insan kainatı 
şar şəklində 15 milliyart işıq 
ili radiusunda dərk edə bi-
lir. Belə ki, kainatın görünən 
hissəsində yüz min kvintil-
liyon (1, yanında 23 sıfır) ul-
duz olduğu müəyyənləşdirilib. 

Əgər ulduzların əvəzinə qum 
dənələrini təsəvvürə gətirsək, 
onda 1 metr hündürlükdə 
əraziyə qum tökmək üçün o 
qədər qum dənələri (yüz min 
kvintilliyon) lazım gələr ki, qum 
örtüyü Fransa kimi ölkənin 
ərazisinə bərabər məsafədə 
yerləşmiş olsun! 

Tapın görək, bu bəxtəvər dovşan hansıdır? 

hazırladı Aysel

ŞƏKƏR BALALAR
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Meşə sakinləri balaca 
dedektivə bir cinayət haq-
qında məlumat verirlər. 
Naməlum oğru onların 
xeyli əşyasını oğurlayıb 
aparıbmış. Balaca dedek-
tiv uzun bir siyahı tərtib 
edir və aşağıdakı əşyaların 
axtarışına başlayır: kibrit, 
ayaqqabı,  palıd qozası, 
oraq, balıq, basmadüymə, 
qaşıq, çəngəl, daraq, not, 
tütək, vaza, А hərfi və ox.

Dostlar, siz də lupa-
nızı əlinizə götürüb şəkli 
nəzərdən keçirin və bala-
ca dedektivə kömək etmək 
üçün siyahıdakı əşyaları 
tapın. 

BALACA 
DEDEKTİV

Milliyon – 1-in altı sıfırla dostlaşdığı rəqəmdir (1 000 000),
Milliyartda - 1-in doqquz (1 000 000 000),
Trilyonda isə - 1-in on iki sıfır dostu var (1 000 000 000 000).
Amma bunlardan daha böyük rəqəmlər də mövcuddur. Adətən, iq-
tisadiyyatda onlar 10 dərəcəli rəqəmlər şəklində yazılır. Hətta belə 
nəhənglərdən bəziləri xüsusi ada malikdir. 
Belə ki, 1-in on beş sıfırla yanaşı işlənməsi kvadrilliyon, 
1-in on səkkiz sıfırla – kvintilliyon (1 000 000 000 000 000 000),
1-in iyirmi bir sıfırla – sekstilliyon (1 000 000 000 000 000 000 000),
1-in iyirmi dört sıfırla – septillion (1 000 000 000 000 000 000 000 000),
1-in iyirmi yeddi sıfırla – oktillion adlanır. (1 000 000 000 000 000 000 000 000 000),
dunyada “ən böyük rəgəm”i Amerika riyaziyyatçısı Kastner kəşf edərək, “quqol” adlandırıb. 

“Quqol” 1-in yüz sıfırla yanaşı işlənməsi deməkdir: 
1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 
000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000

ƏN BÖYÜK RƏQƏM HANSIDIR?

Görəsən, A, B, C sıralarında hansı rəqəmlər yoxdur?
Buraxılmış rəqəmləri tapın:

BURAXILMIŞ RƏQƏMLƏR

A. 2,6,18,...,162,486,1458.

B. 2,4,3,9,4,16,5,...,6,36,7,49,...,64. 

C. 23 ( 5 ) 6; 24 ( ? )8.
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• Amazon kenqrusunun çantası yoxdur. Görəsən, 
doğrudur, yoxsa yalan? 

• Avropa pinqivinləri uça bilirlər. Görəsən, doğrudur, 
yoxsa yalan?

• Dovşanlar kələmlə yer kökünü ayıra bilmirlər. 
Görəsən, doğrudur, yoxsa yalan?

• Quruda yaşayan balinalar öz üstlərinə su tökürlər. 
Görəsən, doğrudur, yoxsa yalan?

• Qanadlı meymunlar uçuşu idarə etmək üçün xü-
susi sükana sahibdirlər. Görəsən, doğrudur, yoxsa 
yalan?

• Kаrlik fillər yuxusuzluqdan əziyyət çəkirlər. Görəsən, 

doğrudur, yoxsa yalan?
• Qara tutuquşular qaranlıqda zəngin fosforlu lələkləri 
sayəsində işıq saçırlar. Görəsən, doğrudur, yoxsa 
yalan?  

• Şimal və Cənub yarım kürələrinin quşları görüşəndə 
bir-birlərinin əllərini sıxırlar. Görəsən, doğrudur, yox-
sa yalan?

• 1999-cu ildə ziyanverici cücülərin Monako knyazlı-
ğına hücumu müşahidə olunub, onlar şabalıdı rəngli 
parçaları yeməkdən ləzzət alıblar. Xoşbəxtlikdən 
knyaz Frans-Frankın məşhur xalçasını tapa 
bilməyib. Görəsən, doğrudur, yoxsa yalan?

• Balaca gərgədanlar suyun al-
tında yatmağı çox sevirlər. 

• Delfinlər kefləri istəyəndə saat-
da 40 km. surətlə gedən kateri 
ötüblər. 

• Bütün ilanlar üzməyi bacarır.
• Baxmayaraq ki, timsahlar asta 
yerişlidirlər, ancaq təhlükə hiss 
etdikdə sürətlə qaçmağı da ba-
carırlar. 

• Pinqivin təxminən 12 metr su-
yun dərinliyinə baş vura bilir.
• Yemək üçün ördəkburunlular 

gözlərini, qulaqlarını və burun 
dəliklərini bağlı saxlayıb dənizin 
ən dərin yerlərinə cumur, bu 
halda xırda dəniz xərçənglərinin 
şualandırdıqları kiçik elektrik 
sahəsinə təsir edib sevimli ovla-
rının (xırda dəniz xərçənglərini) 
yerini müəyyənləşdirir, onları 
asanlıqla tutub yeməyi bacarır-
lar. 

• Dəniz ulduzları fırtınanın yaxın-
laşmasını 15 saat əvvəlcədən 
hiss edirlər.

VİKTORİNA: 
DOĞRUDUR, YOXSA YALAN?..

MARAQLI MƏLUMATLAR...

• Ay balığının uzunluğu 3 metrə çatır, çəkisi isə - 2 
tondur. Görəsən, doğrudur, yoxsa yalan?

• Qorillalar nadir hallarda bir-biriləri ilə dalaşırlar. 
Görəsən, doğrudur, yoxsa yalan? 

• XX əsrin başlanğıcında sığın nadir heyvanlardan 
biri idi, indi isə Avropa və Asiyanın meşələrinin ən 
adi canlılarından birinə çevrilib. Görəsən, doğrudur, 
yoxsa yalan?

• Dişi ayıların çəkisi 800 kq.-dır. Halbuki, onlar özləri 
doğulanda çox balaca - 600 qr. olurlar. Görəsən, 
doğrudur, yoxsa yalan?

• Turako (bananyeyənlər) balalarının qanadında 
dırnaqlar olur. Hələ uça bilməyəndə onlar dırnaq-

ları vasitəsilə ağaclara dırmaşır, budaqdan-budağa 
gəzir. Görəsən, doğrudur, yoxsa yalan?

• Kaşalotlar (dişli balinalar qrupundan olan məməli 
dəniz heyvanı) yemək axtaranda 1 km. dənizin 
dərinliyinə enib yarım saat ərzində özlərinə ov 
gəzməyi bacarırlar. Görəsən, doğrudur, yoxsa ya-
lan?

• İlanların göz qapaqları parlaqdır və öz aralarında 
bir-birinə bitişikdir. Görəsən, doğrudur, yoxsa ya-
lan?

• Yarasalar yetərincə yaxını yalnız ağ-qara rəngdə 
görürlər. Görəsən, doğrudur, yoxsa yalan?

ŞƏKƏR BALALAR
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Ərzaqlar: 2 yer kökü, 1 alma, 1 banan, 7 çay qaşığı şəkər tozu, 
5 qoz ləpəsi, 1 stəkan yoqurt, zövqə görə limon şirəsi. 
Hazırlanması: Almanı, bananı soyun və doğrayın, sonra 
təmizləyib sürtgəcdən keçirdiyiniz yer kökünü, qoz ləpələrini 
əlavə edib üstünə 7 çay qaşığı şəkər tozu, yoqurt və zövqə görə 
limon şirəsi tökün. Hamsını birlikdə yenidən qarışdırın. 
Dediklərimizi hazırladınızmı?.. Afərin!.. 

Bununla da “Dadlı” salatımız hazır oldu!
İndi onu çörək və yağla bir yerdə yeməyə başlayın. 

NUŞ OLSUN!
“DADLI” SALAT

Cavablar
BURAXILMIŞ RƏQƏMLƏR: a) 54; b) 25; 8; c) 6.
DOĞRUDUR, YOXSA YALAN:  I. Sadalananlar doğru deyil; II. Sadalananlar doğrudur.

Ay mənim balaca dostlarım, sizə çox istedadlı bir qızcığazdan söhbət açacağam. Bizim həmsöhbətimiz öz ya-
şıdlarından çox fərqlənir. Onun balaca bir dünyası var. O istəyir ki, sizləri öz balaca dünyasına qonaq eləsin. Gəlin, 
onunla yaxından tanış olaq. Aysel 18 avqust 1992-ci ildə Mərdəkanda anadan olub. Nizami İsmayılov adına 80 
№ orta məktəbin VI sinif şagirdidir. Onu da deyim ki, Aysel dərslərini çox yaxşı oxuyur. Elə 
buna görə də sinfin əlaçısıdır, tərbiyəsi ilə də  həmyaşıdlarına nümunədir. 8 yaşından 
şer yazmağa başlayan Aysel ilk şerini (“Azərbaycan”) doğma vətəninə həsr edib. Yaz-
dığı şerlərində daha çox təbiət mövzusuna üstünlük verir. Ana, vətən sevgisini də öz 
şerlərində tərənnümə çalışır.

  Uşaq yaşlarından şerə həvəs göstərən, Aysel, ən çox Bəxtiyar Vahabzadə, 
Səməd Vurğun və Mikayıl Müşviqin şerlərini mütaliə edir. Onun ən böyük arzusu 
ədalətli jurnalist olmaqdır.

ANA
Dediyin söz anlımda əbədi yazı,
Sənsən həyatımın baharı, yazı,
Adın ürəyimdə hər şeydən əziz,
Sənin laylan mənim üçün bənzərsiz.

Bu günüm, sabahım, gələcəyimsən,
Anlımda həkk olan alın yazımsan,
Arzum-diləyimsən, ümidimsən sən,
Ürəyim səninlə birgə döyünür,

Sən mənim sirdaşım, həm də anamsan,
Sən mənim alınmaz, uca qalamsan.
Ağarmış saçların Şahdağ zirvəsi,
Özünsə bu günün, sabahın səsi.

Ayselin həmyaşıdlarına arzuları: “Dərslərini yaxşı oxusunlar, bütün istəkləri həyata keçsin”.
Dünyamız hər zaman sülh və həmrəylik içində olsun. Xəmsə jurnalı isə hər zaman məqsədinə çatsın.

İSTEDAD SORAĞINDA
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AZƏRBAYCAN

KULİNARİYA

Ərzaqlar:

Yağlı qatıq - 1 kq. (qatıq yağlı 
olmadıqda 150 qr. xama əlavə 
etmək olar), 
Düyü - 80 qr., 
Yumurta - 1 ədəd, 
Un - 30 qr. (təxminən 1 x. q.), 
Keşniş - 2 dəstə, 
Kəvər - 1 dəstə (və ya göy soğan), 
İspanaq və ya 
çuğundur yarpağı - 2 dəstə, 
Kərəviz - 1 dəstə, 
Şüyüd - 1 dəstə, 
Nanə - 1/4 dəstə, 
Qiymələnmiş yumşaq 
qoyun əti - 400 qr., 
Noxud - 60 qr. 
Duz və istiot.

ƏTLI DOVĞA

Hazırlanma qaydası:

Göyərtilər təmizlənib yuyulduqdan sonra xırda doğranılır. Qatıq, 
xama, un və yumurta ilə çalınır, düyü tökülür. Qatığın yarısı qədər su 
qatılır. Düyünü ayrıca bişirib soyuduqdan sonra çalınmış qatığa qa-
rışdırdıqda dovğa daha həlimli və zərif olur. Dovğa çürüməsin deyə 
onu ocağa qoyan kimi bir qaydada, arası kəsilmədən bulamaq la-
zımdır. Qaynamağa başlayanda  doğranmış göyərtiləri töküb bulama 
davam etdirilməlidir. Dovğa 5-10 dəq. qaynadıqdan sonra onu ocaq-
dan götürüb dada görə duz tökür və qarışdırırlar. Ət qiyməsindən hər 
paya 5 - 6 ədəd xırda küftəcik hazırlanır və əvvəlcədən isladılmış 
noxudla birlikdə bişirilir. Bişmiş noxud və küftəciklər hazır dovğaya 
qatılır. Ətli dovğa süfrəyə isti halda verilir. Məclis zamanı üzərinə 
naxışvari darçın da səpilir.
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XÖRƏKLƏRİ

LOBYALI-QOZLU AŞ

Ərzaqlar:

Düyü - 2 st., 
İri qırmızı lobya - 1 st., 
Qoz ləpəsi - 1 st., 
Yağ - 100 qr., 
Balqabaq - 500 qr., 
Duz. 

Hazırlanma qaydası:

Lobya bir gün əvvəl isladılır, ayrıca bişirilir və süzülür. Lobya bişirilən 
suya bir qədər qaynar su əlavə edilir, duz və düyü tökülüb bişirilir. 
Düyü hazır olana yaxın lobya əlavə edilib süzülür. Qazanın dibinə 
bir az yağ töküb, balqabaq dilimləri düzülür. Üstünə üyüdülmüş qoz 
ləpəsi, qarışdırılmış düyü və lobya tökülür. 40-45 dəq. vam istilikdə 
dəmə qoyulur, arada dəm yağı verilir. Süfrəyə gətirilir, boşqaba çəkilir, 
üstünə balqabaq tikələri düzülür, yanına ayrıca qabda şəkər tozu 
qoyulur.
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POEZİYA

GÖYÇƏM

Mehriban qoynunda seyran edərdim,
Daçında, düzündə cövlan edərdim,
Səsimlə quşları heyran edərdim,
O dəmlərin yaddan çıxarmı,  
                                        Göyçəm?

Ürəyimiz səndə, dərdimiz səndə,
Tarıma çəkilmiş səbrimiz səndə.
Qorquddan bu yana qəbrimiz səndə,
Xoş dəmlərin yaddan çıxarmı, 
                                       Göyçəm?

Qartallı zirvələr yoluma baxır,
Buludlar gözünün yaşını sıxır.
Xəyalım sellənib qoynuna axır,..

“Sitəmlərin” yaddan çıxarmı, 
                                          Göyçəm?

Bilirəm, buzlərdən umursan kömək, 
Bizə təpər versin yaradan gərək,
Müzahiməm, hərdən gülsə də ürək,
ələmlərin yaddan çıxarmı, Göyçəm?

DAĞILDIQ

Dağıldıq obadan, dağıldıq eldən,
Çəmənli yaylaqdan, ətirli güldən.
Xoş idi elimin suyu, havası,
Hamının öz eli, yurdu, obası.
Neçə bir tərəfə köç aldı getdi,
Bu qanlı hiyləni gör kimlər etdi.
O müftə yeyənlər, haram yeyənlər,
Qarabağ adına böhtan deyənlər.
Niyə tutulmadı, o vaxt  o kəslər?

Niyə kəsilmədi o murdar səslər?
Hadisə uzandı, il ilə çatdı,
Nə qədər günahsız, 
nahaq qan batdı.

Dəhşətə gəlirəm, səbrim tükənir,
Ağır günlərimiz bir də güclənir.
Daha bundan ağır günlərinmi var?
Qəlbimizdə gəzir neçə intizar.
Eloğlum, sən nələr gördün dünyada,
Nahaqca bir yerdən düşmüşəm oda.
Nə bilim, həyatdır, nə desən olar,
Gün gələr türk oğlu yurdunu alar!

ULU VƏTƏN

Qürbətdə tək qalan bir diyarım var,
Nə dözüm, tab qalıb, nə səbri-qərar.
Mən sənin 
       qoynundan düşmüşəm kənar,
Göyçəm, ulu Vətən, ey ana torpaq.
Sən də yəqin bizsiz tənha qalmısan,
Övladını hara yola salmısan?

“Bəlkə satılmısan, rüşvət almısan?”
Göyçəm, ulu Vətən, ey ana torpaq.

Neçə vaxtdır sənin həsrətindəyik,
Boylanıb baxmaqdan töhmətindəyik.
Əzəl-axır sənin qismətindəyik,
Göyçəm, ulu Vətən, ey ana torpaq.

Çox haray salıram, haray almıram,
Sənsiz günlərimi 
                    mən gün saymıram.
Sən yolda qalıbsan, sənə qıymıram,
Göyçəm, ulu Vətən, ey ana torpaq.

Səndən ayrı düçüb mərd oğulların,
Allaha uzalı əlin, qolların.
Bir gün açılacaq bağlı yolların,
Göyçəm, ulu Vətən, ey ana torpaq.

Pis günün ömrü bil ki, az olar,
Erkən açılan gül erkən də solar.
Doğmaların gəlib qoynunda qalar,
Göyçəm, ulu Vətən, ey ana torpaq.

Müzahim, səbr eylə, qayıdar o an,
Düşmənin yuvası olacaq viran.
Bizə qismət olar elə bir zaman,
Göyçəm, ulu Vətən, ey ana torpaq.

DAĞLAR

Bu bəxtəvər yay günündə
Düşdü sizə yolum, dağlar.
Vaxtı ikən boynunuza
Qoyun salım qolum, dağlar.

Göy meşədən qalxar duman,
Sürü-sürü keçər ceyran.
Sizi qoyub gedən zaman
Pozulmazmı halım, dağlar!

Növraqlısan qış da, yaz da,
Şehdən muncuq boynunuzda.
Bu al-yaşıl qoynunuzda
Hər il gəlim, qalım, dağlar.

Olmamışam yol yorğunu,
Gördüm, sevdim bu qurğunu.
Müzahim vətən vurğunu,
Qadanızı alım, dağlar.

Mənim doğulub boya-başa çat-
dığım Toxluca kəndi Oğuz ellərinin 
ən böyük, ən qədim və ən gözəl yaşa-
yış məskənlərindən biri olub. «Olub 

-  deyirəm» - ona görə ki, bu gün Tox-
luca məndən ötrü əlçatmaz, ünyetməz 
tutiyəyə çevrilmişdir. Soydaşlarım kimi 
mən də bu əzəli yurdumdan didərgin 
düşmüşəm.

Igid ərənləri, müdrik ağsaqqalla-
rı, sazlı-sözlü insanları, işıqlı ziyalıları, 
ləyaqətli övladları, həmçinin füsun-
kar təbiəti ilə seçilən Toxluca kəndi 
mənim üçün heç nə ilə əvəz olunmaz 
ən müqəddəs bir yurd yeridir.

Ayağı Göyçə gölünə söykənən bu 
kəndi sıra dağlar üzük qaşı kimi araya 
almışdır. Mən,  eləcə də qardaş-bacı-
larım (Əli, Vəli, Müzadil, Vaqif, To-
fiq, Hüsaməddin, Ziyəddin, Məleykə, 
Tahirə, Məhparə, Səyyarə) gözümü-
zü dünyaya açanda məhz bu dağların 
əsrarəngiz təbiətini, Göyçə gölünün 
şıltaq ləpələrini görüb, sazın ecazkar 
səsini dinləyib, anam Sürəyyanın ba-
yatısını eşitmişik. Elin-obanın hüsn-
rəğbətini qazanmış atam Mehvalının 
ağıllı nəsihətlərini, dəyərli öyüdləri, 
millətsevərliyi, səbr və dəyanəti bizim 
hər birimiz üçün həyat devizinə çeviril-
mişdir.     

YURDUNU ALAR!
GÜN GƏLƏR TÜRK OĞLU 

Müzahim
Mehmanoğlu
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QISA MƏZMUNU:

Vampirlər gün işığında da rahat gəzə bilmək üçün xüsusi plan hazırlayırlar. Bu pla-
nın reallaşması üçün Blade (Uesli Snayps) aradan götürülməlidir. Görəsən, Blade 
öz missiyasını vaxtında yerinə yetirə, insanlığı məhv edən vampirizmin kökünü kəsə 
biləcəkmi? Yoxsa gözlənilməz hadisələrlə qarşılaşıb məhv olacaq? Film boyu o, yeni 
müttəfiqləri və dostlarını - NightStalkers kimi vampir ovçularını başına toplayıb çox-
saylı klassik döyüşlərlə  “Gecənin övladları”, xüsusilə vampirlərin lideri Drakula qarşı 
mübarizə aparacaq. 

İŞTİRAK EDİRLƏR:

Jessica Biel , Wesley Snipes ,
John Michael Higgins, 
Kris Kristofferson , James Remar , 
Triple H , Dominic Purcell 

QISA MƏZMUNU:

Dahi opera artisti Endryu Lloyd Vebber (Cerard 
Batler) tez-tez Paris operasını tərk edir, katakomba-
larda gəzib dolaşir. Orada insanların terror və dəhşətlə 
üzləşdiyini görür. Burada gözəl Kristina (Emiliya 
Rossam) ilə rastlaşır. Onlar arasında bir-birinə qarşı 
coşqun eşq duyğuları baş qaldırır. Opera Fantomu 
həyatını yeni ulduzun doğulmasına həsr edir, gənc 
sopranonun tamamilə fərqli istedadını üzə çıxardır.

İŞTİRAK EDİRLƏR:

Ciaran Hinds, Emiliya Rossam, 
Patrik Vaylson, Minni Drayver, 
Cerard Batler, Miranda Riçardson, 
Saymon Kollou.

KİNO  YENİLİKLƏRİ
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1 Dekabr 

• I Am David  (Mən Devidəm)
• House of Flying Daggers (Uçan Xəncərin Evi)
• Closer  (Yaxın olmaq)
• Blade: Trinity 

8 Dekabr

• Blade: Trinity 
• Ocean’s Twelve (Okean - 12) 

15 Dekabr

• The Aviator (Təyyarəçi)
• Lemony Snicket’s A 
Series of Unfortunate Events 
(Lemony Sniket’in uğursuz bir sıra hadisələri)
• Spanglish (İngilis-ispan Qarışığı)
• Meet the Fockers  (Fockerslə görüşürlər)
• The Flight of the Phoenix (Feniksin uçuşu)
• Keys to the House (Evin açarları)
• Hotel Rwanda (Ruanda mehmanxanası)
• The Phantom of the Opera (Opera Fantomu)

22 Dekabr

• Meet the Fockers (Fockerslə görüşürlər)
• The Flight of the Phoenix (Feniksin uçuşu)
• Keys to the House (Evin açarları)
• Hotel Rwanda (Ruanda mehmanxanası)
• The Phantom of the Opera (Opera Fantomu)
• The Woodsman (Vudsman)
• Darkness (Zülmət)
• Fat Albert (Kök Albert)
• The Life Aquatic: With Steve Zissou
 (Stiv Zaqssoyla suda həyat)
• In Good Company (Dostlar arasında)
• Beyond the Sea (Dənizdən kənarda)
• The Merchant of Venice (Venetsiya taciri)
• The Assassination of Richard Nixon 
(Riçard Niksonun qətli)

29 Dekabr

• In Good Company (Dostlar arasında)
• Beyond the Sea (Dənizdən kənarda)
• The Merchant of Venice (Venetsiya taciri)
• The Assassination of Richard Nixon 
(Riçard Niksonun qətli)

YENİ FİLMLMLƏRİN DEKABR AYI 
ÜÇÜN GÖSTƏRİLMƏ TARİXİ
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Rəşad
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Yeni minilliyin başlanğıcında yer üzündə qəribə 
bir möcüzə baş verdi: Bəhram şah əsrləri adlaya-
raq bizim çağlara gəldi. Bir ətək xərc töküb Xəzər 
sahilində, Abşeron yarımadasında geniş torpaq 
sahəsi aldı. Yeddi mərtəbəli, yeddi eyvanlı, yeddi 
hovuzlu, yeddi rəngli villa tikdirdi. İndi dünyanın 
yeddi iqliminin  yeddi gözəlini təzədən başına yığ-
maq xəyalına düşüb. Böyük hökmdar sarı eyvan-
dan dənizə tamaşa edərkən düşünür: «Görəsən, 
ilk gözəl seçimimi harada aparım?» Amma ağlına 
bir şey gəlmir, dövlətlər də  saysız-hesabsızdı, 
gözəllər də. 

Durub keçir yaşıl eyvana, ordan da qırmızı…, 
ordan da qara… Axırda ağ eyvanda məhəccərə 
söykənib öz-özünə deyir: «Əcaba, Azərbaycan 
adlı diyarın kasıbları ucuz şey üçün Dubaya qaçır-
lar, imkanlıları isə həmişə yuxularında Amerikanı 
görürlər. İran, Turan yaddan çıxıb.  Bəlkə, mən də 
bəxtimi okeanın o tayında sınayım?..» 

Bəhram şah gətirdiyi qızıl sikkələrdən bir kisə 

ayırıb xüsusi xidmət adamlarına verdi. Onlar gözəl 
sorağıyla Amerikaya üz tutdular. 

Bir həftədən sonra Bəhram şaha ad-sanda, 
var-dövlətdə, oynaqlıqda, şıltaqlıqda tayı-bərabəri 
tapılmayan bir Amerika xanımının dosyelərini 
gətirdilər. Qovluqlar açılanda o taylı gözəlin 
çılpaq, yarımçılpaq, zər-libaslı rəsmləri yerə 
səpələndi. Onlara baxar-baxmaz Bəhram şahın 
ürəyi yerindən oynadı. Rəqqasə qadının  kimliyini 
bilmək üçün tez dosyeləri oxumağa başladı... 

Nəzərlərini vərəqlərdən ayıran kimi: 
 «Ey ulu Ahur Məzd, - dedi, - dadıma çat. 

Bütün xəzinəmi xərcləsəm də, Cey Lo xanımı 
təzə villamın yaşıl mərtəbəsində, yaşıl otaqda 
yerləşdirməliyəm. Onunla yaşıl alt köynəyində 
yaşıl göldə çimməliyəm…» 

Bəhram şahı hayıl-mayıl edən ilk gözəl yaxın-
ları arasında sadəcə Cey Lo adıyla tanınan, Holli-
vud kraliçası, dünya şöhrətli rəqqasə və müğənni 
Cennifer Lopez idi…

BİRİNCİ DOSYE: 

ACLIQ VƏ SƏFALƏTİN 
İÇİNDƏN KEÇƏN HOLLİVUD 
KRALİÇASININ TALE
YOLLARI

Şərqi Bronksda məskunlaşan 
puertorikanli kasıb emiqratlar - Da-
vid Lopez və Qvadelupa Rodriges 
yeni evlənmişdilər. Onların 1970-ci 
ilin 24 iyulunda bir qızları dünyaya 
gəldi. Ailə sıxıntı içərisində yaşasa 
da, gənc ata-ana körpəyə hər şeyin 
yaxşısını alırdı. Boya-başa çatdıqca 
onu Bronks küçələrində hökm sürən 
pis ənənələrdən daim qoruyur və 
şübhəli əməllərlə tanınan ailələrin 
balalarına yaxın buraxmırdılar. 

Qvadelupa başını qatmaq üçün 
5 yaşlı Cey Lonu rəqs məktəbinə 
qoyur. Flamenko və bal rəqslərini 
öyrənən balaca qız iki ildən sonra 
şəhər konsertlərində uğurla çıxış 
edir, 14 yaşına çatanda isə nəğmə 
dərslərinə maraq göstərir. Eləcə 
də orta məktəbdə keçirilən bütün 
tədbirlərdə tamaşa və konsertlərin 
fəal iştirakçısına çevrilir. Qvadelupa 
övladının mahnı oxumaq və rəqs 
etmək marağını ötəri yeniyetməlik 
həvəsi sayır. Ana istəyir ki, Cey Lo 
təhsilini kollecdə davam etdirib vəkil 
peşəsinə yiyələnsin. 

…Cennifer 17 yaşına çatanda 

hüquq kontorunda işə başlayır. Bir 
gün qəzetdə elanla rastlaşır. Orada 
Manhetten rəqs məktəbinə tələbə 
qəbulundan söz açılırdı. O, bu 
məlumatı böyük sevinclə qarşıla-
yır. Cey Lo bütün imtahanlardan 
uğurla keçir və həyatını tamamilə 
rəqsə həsr edir. Gündüzlər işləyir, 
dərsə gedir, axşamlar və gecələr isə 
professional rəqqasəliyin sirlərinə 
yiyələnir. Məşqlərə çox vaxt ayır-

dığından həddindən artıq dərs bu-
raxır. İş elə gətirir ki, semestr boyu 
bütün məşğələlərdən ayrı düşür. 
Ona görə də kollecdən çıxmaq 
məcburiyyətində qalır. Bu hadisəni 
uşaq bağçasında tərbiyəçi işləyən 
anası ciddi narazılıqla qarşılayır. La-
kin artıq Cennifer öz qərarını vermiş-
di: rəqqas kimi məşhurlaşmaq arzu-
sundan onu heç bir qüvvə döndərmək 
iqtidarında deyildi. Bu səbəbdən 
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də valideynlərindən küsüb icazə al-
madan həmişəlik evdən gedir. Acı-
nacaqlı halla rastlaşır: qalmağa yer 
tapmır. Bir müddət rəqsə hazırlaş-
dığı studiyada gecələyir. Gündüzlər 
müxtəlif yerlərdə sınaq çıxışlarında 
iştirak edir, mənşəcə puertorikanlı 
olduğundan heç bir truppaya daimi 
rəqqasəliyə götürülmür. Səkkiz ay 
studiyaların, gecə klublarının qapıla-
rını döysə də, bir şey alınmır. 

İradəli qız hər gün səhər tezdən 
durub böyük ümidlə qaldığı yerdən 
çıxır, sınaq keçirilən rəqs otağının 
astanasında saatlarla növbəyə durur, 
münsiflər qarşısında böyük həvəslə

çıxış edir, təkrar-təkrar eyni cavabı 
(«Oyunun heç kimin diqqətini cəlb 
etmədi») alsa da, özünü sındırmır. 
Növbəti dəfə - səhəri gün keçidin 
ağzını kəsdirib yenə xeyli zaman , 
qapı açılan kimi içəri soxulur, oyna-
yır, bəyənilmir ki, bəyənilmir. Ancaq 
inadkar Cey Lo da qərarını dəyişmir: 
«Mən mütləq böyük səhnədə rəqs 
edəcəyəm» - deyir. Cennifer dalbadal 
hər gün sınaq çıxışlarında iştirak edir 
(160 dəfədən çox). Nəhayət, onda 
ruh düşkünlüyü yaranır. Həyatı aclıq 
və səfalət içərisində çox mənasız gö-
rünür. Əlacı ona qalır ki, doğma evinə 
dönüb anasının ayaqlarına düşsün.

Deyəsən, allahın 19 yaş-
lı Cey Loya yazığı gəlir, onu bir 
təsadüf nəticəsində «Qızıl Brodvey  
myuzikli»nə işə götürürlər. Ac-ya-
lavac günlərinə son qoyulur. «Qızıl 
Brodvey…»də ona gündəlik qarın-
dolusu pulsuz yemək və həftəyə 
500 dollar maaş verirlər. Bu, başqa-
ları ilə müqayisədə az olsa da, fağır 
qız sevincindən qanad açıb uçmaq 
istəyir. Bir aydan sonra «Sinxronluq» 
myuzikli ilə birlikdə Yaponiyaya 9 
aylıq qastrol səfərinə çıxır. Truppa-
da hamıdan yaxşı rəqs etdiyi üçün 
həftəlik qazancı 900 dollara qaldırılır.

Cennifer 22 yaşında «Canlı 
musiqi»də rəqs edərkən bir məşhur 
televiziya produsserinin nəzər-
diqqətini özünə cəlb edir. Ona «Foks 
cənuba yola düşür» serialında rol 
tapşırırlar. Beləcə televiziya çıxışları 
uğur dalınca uğur gətirir.

Nəhayət, Hollivudun qapıları da 
24 yaşında Cey Lonun üzünə açı-
lır, 1995-ci ildə «Mənim ailəm» adlı 
filmdə çəkilir. Rejissor Qriqor Nav 
onun oyunundan razı qalır və aktrisa-
ya ekranda meksikalı kult müğənnisi 
Selenanın obrazını yaratmağı tap-
şırır. Bu film musiqili idi. Baş rolun 
ifaçısı kütlə qarşısında mahnı oxu-
malıydı. Cey Lonun məlahətli səsi 
olduğundan kadrarxası müğənniyə 
ehtiyac qalmır. Cennifer özü Sele-
nanın mahnılarını oxumağa baş-
layır. O, filmdə ehtirasli hərəkətləri, 
temperamenti, həzin nəğmələri, şux 
rəqsləri və eleqantlığı ilə tamaşaçıla-
rı heyran qoyur. Oynadığı rolun pro-
totipi gənc yaşlarında öz fanatının 
əlləri ilə faciəli şəkildə öldürülmüş-
dü.  Selenanın sənətinin çiçəklənən 
çağında pərəstişkarlarından ayrılma-
sı səhnəsi inandırıcı olduğu qədər 
təsirli alınmışdı. Çəkiliş tamamlanar-
tamamlanmaz Cey Lo daha iki filmdə 
baş rola dəvət alır: «Pul qatarı» və 
«Cek». Onu «Qızıl Qlobus» mükafa-
tına namizəd irəli sürürlər.

25 yaşından Cenniferin aktrisa-
lıq karyerasında ciddi dönüş yaranır. 
O, 18 ay ərzində 4 filmdə baş rola 
çəkilir: «Qan və şərab», «Anakon-
da», «Nəzərdən uzaq» və «U-Turn». 

Cennifer Lopez ilk latınamerika-
lı aktrisa idi ki, «L`Oreal»la üzbəüz 
dayanmağı, Hollivuda gedən yolla-

34 yaşlı Hollivud kraliçasını toyunun baş tutmaması 
belə sındıra bilmədi.
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rın yoxuşlarını asanlıqla keçməyi bacarmışdı. Artıq ona 
dincəlməyə macal vermirdilər, iş təkliflərinin sayı-hesa-
bı yox idi. Və ilk öncə onun özü anlamağa başlayırdı ki, 
həm fiziki, həm də mənəvi gücü tükənmək üzrədi… 

Lopez aktrisalıqla artıq Amerika üzərində parlaq 
qələbə çalmışdı. Əsl ulduz-kraliça həyatı yaşayırdı. O, 
müğənni kimi də bu diyarın səhnələrində, tamaşaçı au-
ditoriyasında meydan sulamaq istəyirdi. Bu məqsədlə 
oxuduğu mahnıları nümayiş-kassetə yazdırıb müxtəlif 
rekord-kompaniyalara yollayır. Nəticədə  “Sony” tək ta-
nınmış firma ilə müqavilə imzalayır.

Nəhayət, Lopezin “On the 6” albomu 1999-cu ilin 28 
mayında satışa buraxılır. “If you had my love” mahnısı ən 
qısa zamanda hit-paradlarda ön sıralara keçir. Cey Lo-
nun bir ay ərzində 5 milliyon tirajdan artıq kompakt-diski 
alınır. Evdən acıq edib qaçan, əsil sənət axtarışına çıxan 
latınamerikalı kasıb qız istedadı və gözəlliyi ilə Hollivu-
dun kraliçasına çevrilir. Tezliklə Yer kürrəsinin müxtəlif 
ölkələrində özünə ayrı-ayrı millətlərdən milliyonlarla 
pərəstişkar tapır. 

Cey Lo xaraktercə iradəli, dostluqda sədaqətli, 
xəyanətə və satqınlığa qarşı barışmaz idi. O, Hollivud 
aktyorlarının sevimlisi, makiyaj ustası Skott Bernsi belə 
bağışlamır, onun satqınlığının üstünü açır, etibardan 
düşdüyünü bildirib işdən qovdurur. Belə ki, qrim otağın-
dan kimsə jurnalistlərə qalmaqallı məlumatlar ötürürdü. 
Cennifer filmdə obrazını yaratdığı polis kimi davranır. 
Əlaqədə olduğu hər kəsə təklikdə sensasiya doğuran bir 
«dizinformasiya» söyləyir. Səhər təkcə Skott Bernsə da-
nışdığı “uydurma”nın əksər qəzetlərə yol tapdığını görür. 
Makiyaj ustasının yaxasından yapışıb bayıra atır və bil-
dirir ki, xəyanətini heç vaxt bağışlamayacaq və gələcək 
karyerasına da maneçilik törədəcək.

Skott “cəzalan”sa da, xasiyyətindən qalmır, mətbuata 
şantaj xarakterli məlumatlar sızdırır: Guya Cey Lo 
müntəzəm şəkildə evinə cadugərlər çağırır ki, aurasını 
yad təsirlərdən təmizləsin, eləcə də incidiyi, zəhləsi get-
diyi adamların üstünə lənətlər yağdırtsın.

Allahın işinə baxın ki, Cey Lonun kasıb, qürurlu və bir 
qədər sərt anası - xanım Qvadelupa günlərin bir günü av-
tomat oyunda bəxtini sınayır və evinə milliyonçu tək dö-
nür. Əlbəttə, bu hadisəni eşidənlərin hamısını bir məsələ 
bərk şübhələndirir: necə olub ki, ömrü boyu tərbiyədən 
danışan mühafizəkar qadın kazinoya ayaq açıb?..

Həmin qəribə əhvalat 2004-cü ilin 3 aprelində baş ve-
riri. Şənbə günü 58 yaşlı keçmiş uşaq bağçası tərbiyəçisi 

- xanım Lopez Atlantik-Sitidə «Tale təkəri»nə 3 dollar 
ödəyir və 2,4 milliyonluq cek-potu qazanır. Bu, yeni açıl-
mış Borgata Hotel kazinosunun tarixində ən böyük uduş 
idi, uzun müddət mətbuatın diqqət mərkəzindən yayın-
mamasının səbəbi məhz Coy Lonun anasının başına 
gəlməsi idi. 

Onu da deyək ki, Atlantik-Sitidə baş tutmuş rekord 
uduş 8,5 milliyon dollardır, 1994-cü ildə “Bally`s Gran-
d”ın (hal-hazırda “Atlantic City Hilton”  oteli adlanır) ka-
zinosunda orta yaşlı kişinin qismətinə düşmüşdü. Bütün 
Amerika qitəsində isə oyun avtomatlarda fantastik uduş 

məbləği 39,7 milliyon dollar olmuşdur - 2003-cü ildə Las 
Veqasda «Excalibur Hotel»nin kazinosunda udulmuşdur. 

Qvadelupa xanımın təsadüf nəticəsində milliyonçuya 
çevrilməsinin bir açıqlaması var: Cey Lo bir vaxtlar anası-
nın sözündən çıxmaqla qəlbinə toxunmuşdu. Var-dövləti 
başından aşandan sonra aparıb ona pul versəydi, qürurlu 
qadının heysiyyatına toxunardı. Ona görə də pərəstişkarı 
olan kazino sahibi ilə danışır ki, cek-potu hərdən şansını 
yoxlamaq üçün 3 dollarından keçən yaşlı xanıma  versin. 
Əlbəttə, həmin məbləği artıqlaması ilə Cennefer qabaq-
cadan ödəmişdi. Bu fərziyyə ona görə ağlabatandır ki, 
Hollivud kraliçası səxavəti ilə hətta kişiləri də mat qoy-
mağı bacarırdı.

İKİNCİ DOSYE:

YENİ ƏSRİN AMAZONKASI

Qəzetlər ulduz həyatına qədəm basdığı andan Cen-
nefer Lopezin iki məşhur adətini hallandırmaqdan yo-
rulmur: birincisi, o, tez-tez ər dəyişir. İkincisi, dostlarına, 
sevdikləri adamlara qarşı böyük səxavət göstərir.

Sevgililəri çox olsa da, Cey Lo rəsmi nigah masasın-
da ailə qurmaq sənədinə cəmi üç dəfə imza atıb. Onun 
ilk nigahı 1997-ci ildə kubalı Ohani Noa ilə olub. Sonra-

Gündüzlər müxtəlif yerlərdə sınaq çıxışlarında 
iştirak edir, lakin mənşəcə puertorikanlı oldu-
ğundan heç bir truppaya daimi rəqqasəliyə 
götürülmür.
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lar keçmiş arvadı ilə özünün intim həyatı barədə qəribə 
açıqlamalar verən Noa  Cey Lonun onu yataqda tək 
buraxıb hamamda saatlarla öz aləminə qapanmasın-
dan narazı imiş. Kubalının sözlərinə görə, onu haldan 
çıxaran məsələlərdən biri də Lopezin “rep”çi Şon Paffi 
Kombozla yaxın münasibəti idi. Hətta onların arasında 
roman yaşandığını da iddia edirdi. O, arvadının “rep”çi ilə 
Mayamidəki gizli görüşünün üstünü açıdığından da bö-
yük fəxrlə danışır, bununla Cey Lonun başını qalmaqala 
qatıb sanki ürəyinə sancılan tikanı çıxartmaq istəyirdi.

Ofisiant-maniken işləyən Oxani Noa ilə Lopezin 
birgə həyatı bir ildən artıq çəkməyib. Səxavətli Cey Lo 
boşanarkən Pasadendəki (Kaliforniya)  Madre`s  restora-
nını uşaqlıq dostu və keçmiş əri Noaya bağışlayıb.

Lopez ikinci dəfə 2001-ci ildə rəqqas Kriss Cad-
la evlənib. Lakin rəqs portnyoru ilə də birgə həyatının 
tarixçəsi 10 aydan artıq uzanmayıb. Bir gecə evə gələndə 
Cad görüb ki, Cey Lo Hollivud kinoaktyoru, köhnə sevgi-
lisi Ben Afflekə qoşulub qaçıb. Məlumatlardan aydın olur
ki, Cey Lo təkcə Benə ürəkdən vurulub, bu səbəbdən də 
həmişə onunla nigah bağlamağa can atıb. 

...Nəhayət, Ben Kris Afflek latınamerikalı gözəli özünə
ömür-gün yoldaşı etmək qərarına gəldi. Nigah günü 
müəyyənləşdi. Bu, yeni minilliyin ən təmtarahlı toyu olma-
lı idi. Lakin o gün Cenniferin həyatının ən qara səhifəsinə 

çevrildi.
Qəzetlərin 19 sentyabr 2003-cü il tarixli sayında «Əsrin 

toyu»nun baş tutmamasının səbəbi açıq-aydın açıqlanır: 
Təkcə hazırlıq işlərinə 1,5 milliyon dollar xərclənən Kris 
Afflek - Cennifer Lopez nigahının bağlanması ərəfəsində
bəy saat yarım anası ilə söhbət edir. Qadın oğluna bildirir 
ki, «Cey Lo ilə evlənməklə sən öz həyatını akvariumlaş-
dırırsan». 

Kris Afflek anasının yanından çıxan kimi toyun təxirə
salındığını elan edir, səhər isə aktrisa ilə tamam üzülüş-
düyünü bildirir...

Cennifer Lopez növbəti dəfə  «sals» üslubunda oxu-
yan müğənni Mark Entoni (Antoni) ilə ailə qurur. Mark 
Lopezdən ötrü böyük qurban verir, arvadı, keçmiş «Dün-
ya gözəli»  Dayanar Torresi boşayır.

Şənbə gününə təyin olunan toy axşam Lopezin Los-
Ancelesdəki malikanəsinin arxa həyətində baş tutur. Ol-
duqca adi mərasimə bəy və gəlin 40-dan artıq qonaq 
çağırır. Onların başına ən yaxın dostları toplaşır. Riki 
Martin də dəvətlilərin arasında olur. 30 dəqiqəlik nigah 
mərasimdən sonra qonaqlar Latın Amerikası musiqisinə 
rəqs edirlər. Yeni ər-arvad evləndiklərini xeyli vaxt məxfi 
saxlamağa çalışır. Çünki Ben Affleklə arasında baş
verən nigah qalmaqalı hələ də Lopezin ürəyini ağrıdır-
dı. Qəzetçilər bu dəfə də Cey Lo ətrafında söz-söhbətə 

Sonralar keçmiş arvadı ilə özünün intim həyatı barədə qəribə açıqlamalar verən Noa  Cey Lonun onu 
yataqda tək buraxıb hamamda saatlarla öz aləminə qapanıb qalmasından narazı imiş.
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şərait yaradan mövzu tapırlar. Aktrisanın barmağında iri 
brilliyant qaşlı, yanlarına qiymətli daşlar düzülmüş, baha-
lı üzük görürlər, sorğu-suallar başlanır. Dostları deyirlər 
ki, Entoninin təzə gəlinə nişan hədiyyəsidir. Lakin bunu 
nə Mark, nə də Cey Lo təsdiqləyir.

Doğrudur, səxavətli aktrisa Mark Entoniyə 35 illiyində 
bir milliyon dollar dəyərində limuzin bağışlayır. Maraqlı-
dır ki, hal-hazırda bu nadir markalı maşından ancaq üç 
şəxsin - xoşbəxt ərin, Madonnanın və Arnold Şvarstne-
gerin qarajında var.

Mark Entoni də üçüncü dəfə ailə qururdu. Onun Da-
yanar Toreslə ilk nigahı 2000-ci ildə çox səssiz keçən 
mərasimdə baş tutmuşdu. Lakin məşhur gənclər birlikdə 
iki ildən artıq yaşaya bilməmiş, rəsmi olaraq boşanmış-
lar. Bir müddətdən sonra isə yenidən evlənmək qərarına 
gəlmiş, təntənəli toy şənliyi qurmuşlar. Təəssüflər olsun
ki, Entoninin dominikanlı dünya gözəlinə qarşı növbəti 
sevgisi də ötəri xarakter daşıyıb. O, bir neçə bahalı av-
tomobilini Dayanara bağışlayır, iki oğlu üçün hər ay 16,5 
min dollar aliment ödəyəcəyinə söz verir və bu dəfə on-
dan həmişəlik ayrılaraq Lopezin yanına gəlib.

İndi çoxları baş sındırırlar: görəsən, Cey Lonun təzə 
nigahı uzun sürəcəkmi? Ancaq, deyəsən, ərdəyişən Hol-
livud amazonkası müxtəlif kişilərin çiynində gəzməkdən 
xüsusi zövq alır.

Qəzetlər 29 oktyabr 2004-cü il tarixli saylarında yazır: 
“Bu ilin iyununda amerikalı aktrisa və müğənni Cennifer 
Lopezin aktyor və müğənni Mark Entoni ilə toy şənliyi 
olmuşdu. Beverli-Hillzdə Cey Loya məxsus malikanənin 
yaxınlığındakı bağda təntənəli mərasim keçirilmişdi. 
Nədənsə, aktrisa belə gözəl anlarını yaşadığı həmin ya-
şayış yerini bu yaxınlarda 12 milliyon dollara produsser 
Sem Nazaryana satıb”.

Bir xəbər də aktrisanın pərəstişkarlarını heyrətə 
gətirdi: Cey Lo ilə toyuna dörd gün qalmış Dominikan 
Respublikasında Dayanarı boşayan Mark Entoniyə Ame-
rika Birləşmiş Ştatlarında bildiriblər ki, dünya gözəlindən 
rəsmi ayrılması onların ölkəsində qeyri-qanunidir. Belə 
çıxır ki, Mark Entoni ikiarvadlıdır. Əlbəttə, bu hal aktri-
sanı yaman hövsələdən çıxardır. Bukmekerlər isə Cey 
Lonun növbəti boşanma davasını lap yaxınlarda uğurla 
yola verəcəklərinə əmindirlər.

Bəhram şah Cey Lonun dosyeləri ilə tanış olandan sonra çaş-baş qaldı, dilxor halda villasından çıx-
dı, başı hovlu gedib dəniz sahilində, soyuq qumların üstündə oturdu. Ürəyində götür-qoy etməyə baş-
ladı: «Nə yaxşı ki, Cey Lo xanım təzədən boşanmağa hazırlaşır. Məlumat var ki, o, uşağa qalıb, dünyaya 
körpə gətirəcək. Eybi yox, təki villamda yaşamağa razılıq versin. Amma, deyəsən,  dünyanı cibində 
gəzdirən qadını var-dövlətlə yola gətirə biləcəyəm?..»

Əslində,  Bəhram şahı qorxudan başqa məsələ idi: Cey Lo ki, kişiləri belə tez-tez dəyişirdi, yəqin 
yaxınlarda o da ərlərinin sayını  yeddiyə çatdıracaq…
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AĞ

Bu rəngli paltar həvəskarları xəyalpərəst, romantik, bir az da ya-
lançı olurlar. Onların uşaq vaxtından öz idealı olur və ömür boyu 

bu idealın axtarışı ilə yaşayırlar. Ağpərəstlər dincliyi və sakitliyi 
sevir, təkliyə meyl göstərirlər və özlərinə qarşı diqqətlidirlər. 

Bununla yanaşı bir az da paxıl olurlar.

QARA
Bu rəngdə paltar geyinən insanlar mübariz olur, eşqə düşəndə dəlicəsinə sevirlər. 

Ehtiras onların həyatında birinci dərəcəlidir. Sevgilisinə olan çılğın məhəbbəti 
onlara hər şeyi unutdura bilər. Qara rəngi sevənlər emosional olsalar da, riskdən 

qorxurlar.

MAVİ
Bu rəngli paltarları sevənlər, romantik deyillər, gerçək həyata 
bağlıdırlar. Mavi rəng daha çox artistlərin xoşuna gəlir. Mavi rəngə 
üstünlük verənlər analarını çox sevir, ananın hər sözünü qanun kimi 
qəbul edirlər. Onlar təkliyə dözmür, istiqanlı, rüşvətxor, eyni zaman-
da əliaçıq olur, yalnız tənhalıqdan qorxurlar.

SARI
Bu rəngdə paltarları sevənlər də həyat eşqi ilə yanırlar. Onlar böyük uğurlar qazanıb, işləməkdən 
zövq alırlar. Sarı rəngə üstünlük verənlər həssas, əliaçıq, səbirsiz, hövsələsiz, təkəbbürlüdürlər. 

Həddindən artıq mədəni davranışları ilə hamının istəklisinə çevrilirlər.

BOZ
Bu rəngdə paltarlar geyinənlər çox deyillər. Onlar çətin problemləri 
asanlıqla həll edir, dəqiq və tibb elmlərini yaxşı mənimsəyirlər. Boz rəngi 
sevənlər həmişə qanunlara riayət edir, çətin anlarda hamıya kömək əlini 
uzadırlar. Çox açıq-saçıq olub yaradıcı qabiliyyətə malikdirlər.

YAŞIL
Bu rəngdə paltarlara üstünlük verənlər qapalı, inadkar və tərsdirlər. 
Yüksək etikalı və maddi cəhətdən zəngindirlər. Daha çox intim həyata 
diqqət yetirirlər. Çox ehtiraslıdırlar. İntim münasibətlərdə ən adi bir 

müvəfəqiyyətsizlik onları bərk sarsıdır. Belə adamları fikrindən yayın-
dırmaq çox çətindir.

RƏNGLƏR BİZƏ NƏ DEYİR?
Xəyalə

MODA
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Faiq Ağayev
Ətriyyat aludəsi olan Faiq Ağayev geyimlərində məşhur şirkətlərin ha-
zırladığı paltarlara önəm vermir. Səhnədə Azərbaycan modelyerlərinin 
kolleksiyasından istifadə edir. Klassik və yaraşıqlı üslubda geyinməyə 
çalışan sənətçi gündəlik həyatda idman üslubunda geyinir.
Ən bahalı geyimi – konsertində geyindiyi paltar, ən ucuz geyimi 
isə təxminən 300 min manat məbləğində olan teniska və 10 dollar 
qiymətində olan corabdır.

Nazpəri Dostəliyeva 
Fransız ətriyyatına və geyimlərinə müraciət etsə də, 
Azərbaycan mentalitetini qorumağı əsas şərt sayır. 

Daim idmanla məşğul olan Nazpəri xanım gündəlik 
həyatda idman üslubunda geyinir. Onun ən bahalı 

geyimi qazancına uyğun olur. Geyim-keçimdən 
yaxşı baş çıxaranlar sənətçinin qazancını libasına 

baxmaqla məyyənləşdirə bilərlər.

ULDUZLARIN  MODA  VƏ  STİL  SEÇİMİ

“Xəmsə” istirahət mərkəsinin Ramazan bayramı ərəfəsində keçirdiyi maraqlı mədəni tədbirlərdən biri də  
“Beş ulduz” konserti idi. Respublikamızın ən populyar və sevilən muğənniləri – Faiq Ağayev, Nazpəri 
Dostəliyeva, Eyyub Yaqubov, Manana və İlqar Muradov həzin mahnılarını səhnədə canlı ifa etdilər. 
Konsertin aparıcısı Yusif sanki “106 Hause” verlişini “Xəmsə”yə gətirmişdi. Beşlik həmişəki kimi ta-
maşaçıları heyran qoydu. Onların oxuduğu nəğmələri “Xəmsə” jurnalı xüsusi konpakt diskdə oxuculara 
ərmağan edir.

ULDUZLAR

Lalə Yusifqızı
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İlqar Muradov 
“Kişidən tənbəki iyi gəlsə yaxşıdır” - deyən sənətçinin 

sözlərindən belə başa düşmək olar ki, o ətir vurmur. 
Klassik geyinən İlqar Muradov moda ilə maraqlan-
mır, ucuz geyimlərə üstünlük verir. İstirahət etməyi 
yox, gəzməyi sevdiyi üçün Norveçin soyuq havası 
sənətçimizi necə dondurubsa, musiqidən başqa 
qalan hər şeyə soyuqqanlı yanaşır. Ağır təbiətli oldun, 
belədir də!

Manana
Məşhur firmaların hazırladığı paltarları geyinməyi xoş-

layan gürcü qızı şirin və gecə qoxularından istifadə edir. 
İstər səhnədə, istər gündəlik həyatda idman üslubunda 

geyinməyi sevən bu xanım daim müasir modan ilə ayaq-
laşmağı bacarır. “Allaha şükür yaxşı qazanıram, buna 

görə də bahalı geyimləri sevirəm” - deyən sənətçi ge-
yiminin qiymətini söyləməkdən özünü güclə saxladı.

Eyyub Yaqubov 
Ətir seçimində yalnız həyat yoldaşının aldığı odekalondan 
istifadə edən Eyyubun, deyəsən, dəb barədə anlayışı yoxdur. 
Pradüsserinin köməkliyi ilə özünə səhnə üçün geyim seçən 

sənətçi aldığı kostyumların hansı firmadan olmasına diqqət 
yetirmir - ancaq ona yaraşmasına fikir verir. O, dəblə 

ayaqlaşmağa, bahalı geyinməyə çalışmır. «İnsanlara 
mənim paltarım yox, oxuduğum mahnılar lazımdır» 
- deyir.
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Ailə üzvlərimin hər biri musiqinin müəyyən 
sahəsi ilə məşğul olurdu. 

Gözümü açandan mahnı sədaları eşitmişəm. O səbəbdən də 
həyatı dərk etdiyim andan oxumağa həvəs göstərmişəm. Açığını de-
yim ki, körpə yaşlarımdan ancaq bir arzum olub: müğənnilik. Yaradıcılıq 
fəaliyyətinə də uşaq yaşlarından başlamışam. İlk uğuru 13 yaşımda qa-
zanmışam. 1993-cü ildə “Sübh şəfəqləri” müsabiqəsində vokal üzrə bi-
rinci yeri tutmağım həyatımda dönüş yaradıb, professional musiqiçilərlə 
tanışlığıma böyük imkanlar açılıb. Görkəmli bəstəkar və pedaqoq Əfsər 
Cavanşirov səsimi bəyəndiyindən məni rəhbərlik etdiyi “Bənövşə” xoru-
na dəvət edib. Dörd il “Bənövşə” xorunda oxudum. Sonra keçid dövrünü 
yaşadığım üçün ifaçılıq sənətindən bir müddət uzaqlaşdım. Anladım ki, oxu-
mağı dayandırmasam, səsimdə bəzi problemlər yaranacaq... 

İşsiz qaldığımdan doğma şəhərimizdə maddi cəhətdən sıxıntı çəkirdim. 
Əlacsızlıqdan dostlarıma qoşulub Moskvaya üz tutduq. Ancaq oxumaq-
dan başqa əlimdən bir şey gəlmirdi. Müxtəlif dillərdə mahnı ifa etdiyim 
üçün mənimlə işləmək Moskvadakı yaradıcı insanlar üçün əlverişli 
idi. Yenidən sənət aləminə qayıtdım. Çətinliklərlə üzləşdiyim hal-
lar da olurdu, amma nəticədə qərib yerdə özümə normal həyat 
şəraiti qura bildim. Nəsibə Zeynalova adına teatrda işləyirdim, 
tez-tez qastrol səfərlərinə yola düşür, eyni zamanda toy 
şənliklərində, konsertlərdə, şou proqramlarda çıxış edir-
dim. Moskvada professional səhnədə oxuyarkən Bakı-
dan - səsimə bələd yaradıcı insanlardan işgüzar təkliflər
alırdım. Nədənsə, verilən vədlərə inanmağım gəlmirdi. 
Nəhayət, Alim adlı dostum bir musiqiçidən bəhs etdi 
və onun ünvanını verib dedi ki, “Bakıya gedəndə 
Yaqub müəllimlə mütləq görüş, uduzmayacaqsan. 
Əminəm ki, o, sənə hər cür köməklik göstərəcək”. 

Doğrusu, Moskvada çətinliklə əldə etdiyim uğur-
ları atmaq fikrim yox idi. Amma qismət elə gətirdi ki, 
Bakıya gəlməli oldum. Atalarımız demişkən: “Həm 

Günay 
QISA ARAYIŞ: 
Hamının Qismət kimi tanıdığı bu 
istedadlı gənc 1980-cı ilin aprel 
ayının 20-də Bakı şəhərində 
dünyaya göz açıb. Sadə bir ömür 
yolu keçib. Qismətimə oxumaq 
düşdüyündən taleyini müsiqiyə
bağlayib və ilk uğurlu addımlarını 
atıb. Subaydır.

Nəğməli qonağımız tele-ekranlarda göründüyü gündən 
tamaşaçıların rəğbətini qazanan, çoxsaylı oxuyanlar
arasında şən və məlahətli, həzin-həlim səsi, şux duruşu ilə 
seçilən bir gəncdir. Ondan musiqi aləminə gəlişinin və az 
zamanda populyarlaşmasinin səbəbini soruşduq.
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ziyarət, həm də ticarət”. Düşündüm ki, elə gəlmişkən Ali-
min tövsiyyəsinə əməl edib qarmon və tar ifaçısı Yaqub 
Cavadovla görüşüm. Gülərüz, mehriban və səmimi bir 
insanla rastlaşdım. Yaqub müəllim məni ansamblının 
solisti etmək istədiyini bildirdi. Beləcə birlikdə yaradıcılıq 
fəaliyyətinə başladıq. Ən başlıcası odur ki, oxuduğum 
mahnılarla insanlar tərəfindən sevilib qəbul edildim.

İfa etdiyim mahnılar rəngarəngdir.
Tamaşaçıların zövqü müxtəlif olduğu üçün seçim də 

boldur. Amma daha çox milli mahnılarımıza üstünlük 
verirəm, daha doğrusu, xalq, muğam və estrada mahnı-
larına. Bir də baxır tamaşaların istək və arzularına. Bəzən 
deyirlər ki, muğamlara, xalq mahnılarına tələbat azalıb, 
milli mahnılarımız unudulub, guya maraq dairəsindən 
kənarda qalıb. Bu fikirlərlə razılaşmıram. Çünki 

çıxış etdiyim 

hər proqramda ya məndən muğam, ya da xalq mahnısı 
ifa etməyi xahiş edirlər. Məncə, əsas odur ki, müğənninin 
ifa etdiyi mahnı bütün incəlikləri ilə dinləyicilərə çatsın, 
ifaçı musiqini duysun və sözlərlə yaşamağı bacarsın.

Təsadüfi deyil ki, ifa etdiyim “Şəki” mahnısı məni po-
pulyarlaşdırdı. Çoxları elə hesab edirdi ki, mən şəkiliyəm. 
Əslində isə bu mahnını şəkili dostumun ad gününə 
ərmağan etmişdim. Ürəkdən oxuduğum üçün olduqca 
uğurlu alındı.

Hələ çox gəncəm. İşləmək lazımdır. Lakin özümə qar-
şı diqqətsizlik görəndə narahatlıq keçirirəm. Onu bilirəm 
ki, bəyənəcəyim qız da məni çox sevməli və diqqətini 
heç zaman əsirgəməməlidir. Əks halda bu məni yaman 
üzəcək...

“Qismət birdir” adlanan ilk kasetim 2003-cü ildə 
işıq üzü görüb. Əsasən Elçin İmanov, Cabbar Musayev, 
Sevda Məmmədli, Esmiralda kimi tanınmış bəstəkarlarla 
işləmişəm. Aygün Səmədzadənin mahnılarını ifa etmək 
isə mənə xüsusi zövq verib. Əslində bütün bəstəkarlara 
böyük hörmətim var. Amma A.Səmədzadəni daha çox 
sevirəm. Artıq “Bakinskiy roman” adlanan ikinci kase-

tim və diskim də satışdadır.

Bu günə qədər klip çəkdirməmişəm. 
Lakin ikinci kasetimdəki “Bakinskiy roman” 

və “Bağışla, Ana” mahnılarına klip çəkdirmək 
istəyirəm. 

Açığı, klip çəkdirməyi xoşlamıram. Bu gün 
klipləri ilə yaddaşlarda qalmaq istəyənlər o qədərdi 
ki... Lakin hər şey göz qabağındadır, əksəriyyəti 
qısa bir zamanda unuduldu. Kliplərlə özünü gözə 

soxmaqdan çox, canlı ifalarla sevilməyə, uzun 
müddət qəlblərdə qalmağa çalışacağam. 

Şou-biznes, qalmaqal... Bunlar məndən uzaq 
məsələlərdir. Yaradıcı qrupumuz tamam başqa aləmdir. 
Təvəzökarlıqdan uzaq olsa da, biz sırf sənətlə məşğul 
oluruq. Özümü şou-biznesin nümayəndəsi kimi yox, əsl 
musiqi sənətinin təmsilçisi kimi görmək istəyirəm.

Bir çox mükafatlara layiq görülmüşəm: Gənclər 
təşkilatının diplomunu, “İlin gənc ifaçısı” adını və “Qismət 
birdir” - ilin mahnısı mükafatlarını almışam. Amma bunla-
rı əsil sənətə doğru gedən uzun yolun astanasında xalq-
dan aldığım dəstək, xeyir-dua, yaxud təsəlli kimi qəbul 
edirəm. 

Sevdiyim müğənnilər Ağaxan Abdullayev və İbrahim 
Tatlısəsdir. İbrahim Tatlısəslə görüşmək uşaqlıqdan ən 
böyük arzum idi. Bakıda konsert verəndə kasetimi ona 
çatdırmışdılar. Səsimə qulaq asıb ifamı bəyənmişdi. 
Konsert başa çatdı, məni də onunla axşam yeməyinə 
dəvət etdilər. İbrahim bəy ayağa durub dedi ki, “Qulaq 
asın, indi ikinci İbrahim oxuyacaq”. Mən həyəcanlı halda 
mikrafonu əlimə aldım...

Filarmoniyanın səhnəsində ilk solo konsert proqramı 
ilə çıxış etmək arzusundayam... 

-Yolun açıq olsun, Qismət... 
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Yazın gəlişini ilk salamlayan 
qızılgüllər Azərbaycan bağlarının, 
parklarının ən bəzəkli gəlinidir. Dan 
açılanda günəşin isti şüalarıyla yu-
xudan ayılıb, üz-gözünü silər, ətri 
və gözəlliyi ilə bütün bitkilərə acıq 
verər. Parlaq ləçəklərindəki büllur 
şeh günəş şüalarını özündə əks etdi-
rib gözlərə soxar. Qəfil toxunana şiş 
uclu oxunu batırıb, barmaqlarını qızıl 
qana boyayar.

Qızılgül kolları torpağımıza  
isnişən, hər yerində yetişən çoxillik de-
korativ bitkidir.  Adətən, ilk qönçəsini 
mayda açır, 20-40 gün çiçəkləri 
üstündən əskik olmur, bəzi növləri 
isə qışadək çiçəkləyir. Ləçəkləri ağ, 
sarı, tünd qırmızı, hətta qara və göy 
rəngli köynək geyinir. Rəngbərəng 
gül növünə də təsadüf edilir. Belə ki, 
saydığımız rəngləri özündə yaşadan 
körpə gül zoğlarını sümüyün orta-
sından keçirib topağa basdırsan, bir 
ildən sonra hər ləçəyi bir rəngə ça-
lan gül növünü almaq mümkündür. 
Budaqlar böyüyüb artandan sonra 
sümüyün içindən keçən hissə bir-
birinə pərçimlənir, nəticədə bir gövdə 

əmələ gəlir. Sümük sındırılıb yox edi-
lir və üst hissədə güllərin hərəsi bir 
rəngdə açır, ortada - süni yolla yara-
nan gövdədə əmələ gələn qanadlar-
da isə möcüzə baş verir: gülün hər 
ləçəyi bir rəngə çalır. Bu gül növünü 
Şəkidə otuz il əvvəl yetişdirmişdilər. 
Gözümlə görmüşəm. Sirrini bu ya-
xınlarda öyrənmişəm. Onu yetişdirən 
dünyasını dəyişəndən sonra bağ 
həvəskarları dediyim üsulla “Şəki 
gözəlini” (ona belə ad qoymuşdu) 
ala bilsələr, dünya gül sərgilərində 
ən yüksək mükafatı qazanarlar.

Xalq təbiətin bu füsunkar gözəlini 
görəndən sonra ondan tez ayrıldığı-
na həmişə təəssüflənmişdir:

Qızılgül olmayaydı,
Saralıb, solmayaydı.
Bir ayrılıq, bir ölüm -
Heç biri olmayaydı.

Ancaq nə edəsən ki, gözəllik 
günəş kimidir, çıxıb batmağı var, işıq, 
od kimidir, yanıb sönməyi var. 

Əfsanələrimizin birində göstərilir 
ki, qədim zamanlarda bir xan olur. 
Bunun da bir gözəl qızı. Qıza hər 
yerdən elçilər gəlir, ancaq o, heç 
kəsə getmir. Çünki könlünü bir kasıb 

gəncə vermişdi. Bu işdən xan xəbər 
tutanda bərk qəzəblənir. Acıqlanıb 
onu bir varlı adama nişanlayır.

Oğlan qızın nişanlandığını eşi-
dib qəmlənir. Gecəsi-gündüzü ah-
fəğanla keçir. Bir gün aranı xəlvət 
edib qızın görüşünə gəlir. Hər iki sev-
gili bir-birinə sarmaşır. Axıra qədər 
əhdə sadiq qalacaqlarına and içirlər. 

Aradan bir müddət gün keçir. Artıq 
toy gününə az qalır. Qız başqa çıxış 
yolu tapmır. Özünü öldürmək istəyir. 
Onun acı göz yaşları da atasının 
qəlbini yumuşalda bilmir. Gecələrin 
birində üzünü göyə tutub tanrıya yal-
varır ki, ay tanrı, ya atamın qəlbinə 
insaf gətir, ya da məni bu əzablardan 
qurtar. 

Tanrı qızın yalvarışlarını eşidir. 
Onu gözəl bir gülə çevirir. Atasını isə 
tikana döndərir. Bu tikanlar çoxalıb 
gülün budağına yapışır. 

«Səhər açılır. Nə qızı tapırlar, 
nə də onun atasını. Həyətdə isə 
indiyədək heç kimin görmədiyi xoş 
ətirli, üzərində tikanları olan gül kolu 
görürlər. Bu xəbər oğlana da çatır. O, 
özünü xan evinə çatdırıb gülə tama-
şa edir. Onun ətrindən başa düşür ki, 
bu gül kolu sevgilisidir. Kasıb oğlan 
da tanrıya yalvarır. İstəyir ki, o da gül 

«Yaşamaq üçün günəş, azadlıq və kiçik çiçəklər lazımdır». -Böyük nağılçı Hans Xristian Andersen bu sözləri 
yazmaqla haqlı idi. Həyatımızı çiçəklərsiz, güllərsiz təsəvvür etmək mümkün deyil. Dünyaya gözümüzü açan-
da analarımız bizə «gül balışlı gül beşikdə» layla çalmış, bağçaya, məktəbə çiçək dəstələri ilə yola salmış, 
orta təhsili başa vuranda, instituta daxil olanda, diplom alanda, ailə quranda, ad günlərində, qonaq gələndə 

- demək olar ki, ömrümüzün bütün bayramlarında gülə, çiçəyə tutulmuşuq. 
Güllər, çiçəklər həyatın və təbiətin gözəlliklərini duymaqda insanlara həmişə yardım etmişdir. Bəşər övladı 

yaranıb ayağını yer üzünə qoyduğu andan güllərə, çiçəklərə heyran qalmış, ən gözəl hisslərini və duyğularını 
onlar vasitəsi ilə formalaşdırmışdır.

QIZILGÜL

R. Orucoğlu

TƏBİƏT
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koluna çevrilsin, bəlkə sevgilisi ilə 
qovuşa. Tanrı isə onu Bülbülə çevi-
rir. Quş qanadlanan kimi özünü gül 
kolunun üstünə salır. Onun başına 
dolanıb qəmli-qəmli oxumağa başla-
yır. Bülbül nə qədər kola yaxınlaşır-
sa, koldakı tikanlar onu gülə yaxın 
buraxmır. Tikanlar bülbülün sinəsini 
deşib qanını axıdır. Bu qızıl qan gül 
koluna tökülüb onun rəngini qızardır. 
Deyirlər, bülbülün qanı ilə qızardı-
ğına görə həmin gül kolunu qızılgül 
adlandırmışlar».

Ulularımız təsadüfi olaraq 
deməyiblər: “Gül solanda bülbül ağ-
lar”, “Gül qədrini bülbül bilər, nə bilir 
hər divanə?!”, “Gül bülbüldən artıq 
insan əlindən çəkir.”

Qızılgülün mənşəyi çox qədimlərə 
gedib çıxır. Onun haqqında ilk yazılı 
məlumata əski hind səlnamələrində 
rast gəlirik. Lakin çiçəklərin şahı Qı-
zılgülün vətəni Quzey Azərbaycan 
hesab edilir. Klassiklərimizin 
əsərlərində həmin diyar “Gülüstan” 
(Güllər ölkəsi) adlanır. Təsadüfi deyil 
ki, Azərbaycan və Şərq poeziyasının 
ən məşhur mövzularından biri güldür. 
Qızılgül şairlərinin ilham mənbəyidir. 

Bahar fəsli gülləri ilə gözəldir. 
Sədinin “Gülnamə”, Ömər Xəyyamın 

“Bustan” (Çiçəklər ölkəsi), “Gülüstan” 
poemalarında nəsiətçiliklə yanaşı, 
təbiət gözəlliklərinin təsvirinə də ge-
niş yer ayrılmışdır. 

Ana övladına “gül beşikdə qızıl-
gül yuxusu” arzulayır, onun “yastı-
ğında gül”, “döşəyində bənövşə” bi-
tirir. Çünki əski türk mifalogiyasında 

“qızılgül” və “bənövşə” bitki ilahəsidir, 
bütün canlıların müjdəçisi və hava-
darıdır.

Şərqlilər çiçəklər içərisində üstün-
lüyü ancaq Qızılgülə verirlər. Onun 
yüzdən çox növünü yetişdirmişlər. 
Ola bilsin ki, qızılgül ailəsinin ilkini 
ətri ilə ruhu oxşayan «Məxməri gül» 
olub. Eləcə də Quzey Azərbaycanın 
Nigarıstan bağında hündürlüyü 6 
metr, 70 sm. olan Əgləntəri ağacına 
rast gəlinir ki, dünyada analoqu ol-
mayan gül bitkisidir.

Belə hesab edirlər ki, ətirli qızılgü-
lü Qüzey Azərbaycandan Hindistana 
XVI əsrdə türk-monqol imperiyasının 
əsasını qoyan, ölkəsində bağçılığın 
inkişafına xüsusi diqqət yetirən Ba-

bur aparmışdır. 
Maraqlıdır ki, gül yağının kəşfi 

də Babur nəslinə qismət olmuşdur. 
Rəvayətlərdə deyilir ki, onun nəticəsi 
Cahangir bir şah türk gözəli ilə evlənir. 
Arvadı Nurcahan təsadüf nəticəsində 
güldə yağ olduğunu müəyyənləşdirir. 

Tarixçi Manuççi yazır ki, Nurcahan 
şahın şərəfinə böyük ziyafət düzəldir, 
şənlik səkkiz gün davam edir. Nurca-
han əmr vermişdi ki, saraydakı bütün 
hovuzları gül suyu ilə doldursunlar 
və hökmdar oranı tərk edənədək kim 
həmin sularda əl yusa, asılacaqdır. 
O, yorulduğundan hovuzların birinin 
qırağında yuxuya gedir. Ayılan kimi 
bağı gəzməyə başlayır, yoxlamaq 
istəyir, görsün, hovuzları çirkləndirən 
olub, yoxsa olmayıb. 

Hovuzlardan birinin qarşısında 
donub qalır: suyun üzünə yağdan 
pərdə çəkilmişdi. Qəzəbindən dili-
ni-dodağını  gəmirir. Elə zənn edir 
ki, nökərlər hovuza ət piyi tullayıb-
lar, günəş şüaları yağı əridib, suyun 
üzünə çıxardıb. Əmr verir ki, bağa 
baxanların hamısı gəlsin. Eşik ağa-
sının üstünə qışqırır ki, kim yağ qa-

zanını hovuzda yuyub? And-aman 
edirlər ki, quş quşluğuyla hovuzun 
ətrafına qona bilmir. 

Nurcahanın hirsi bir az da coşur: 
-Bəs suyun üzündəki yağ nədir? 
Bənizi ağarmış nökərlərdən 

biri aşağı əyilib qolunu dirsəyəcən 
hovuza salır, suyun üzündəki yağ 
örtüyünə bulaşmış əlini iynəyəndə 
az qalır ki, huşu başından çıxsın. 
Ətrafı xoş ətir bürüyür. Nurcahan 
xanımlığını unudub iyin mənbəyinə 
tərəf əyilir, burnunu nökərin əllərinə 
toxundurur. Sonra özü də əllərini 
suya salıb yağ örtüyünə bulaşdırır. 
Bulaşıqdan gələn qızılgül ətri Nur-
cahanın çöhrəsinə təbəssüm qondu-
rur. O, əmr edir ki, o biri hovuzları da 
yoxlasınlar. Sən demə, gül suyu ilə 
doldurulan bütün hovuzları gün qız-
dırdıqca, yağı üzə çıxmışdı. Xanım 
belə qərara gəlir ki, gül suyu çoxlu 
həcmdə toplanıb bir yerdə qalanda, 
isti dəydikcə, yağlar ayrılır. Bu za-
man Nurcahana bildirirlər ki, hökm-
dar yuxudan oyanıb. O, əllərinin 
yağını üstunə silib saraya tələsir. Ca-
hangir şah arvadı ilə görüşəndə qızıl-
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QIZILGÜL MÜRƏBBƏSİ
Qızıl gül ləçəkləri – 100qr. 
Şəkər – 900 qr.
Limon turşusu – 2qr.

Ən yaxşı mürəbbə Qazanlıq qızıl gülünün ləçəklərindən alınır. Ləçəklərin aşağı ağ hissəsi kəsilib atılır, yuyu-
lur və 5 dəqiqə qaynar suda pörtülür. Pörtülmək üçün istifadə olunan suda 40%-li şərbət məhsulu hazırlanır, 
ləçəklərin üstünə tökülür və bir dəfəyə hazır olunca bişirilir. Hazır olana yaxın limon turşusu əlavə olunur.   
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gül ətrinin haradan gəldiyini soruşur. 
Nurcahan öz “kəşfi”nin tarixçəsini 
hökmdara danışır. 

Beləliklə, qızılgül ləçəklərindən 
qiymətli, ətirli maddələr- efir yağı 
(qızılgül yağı) alınır. Qızılgül yağı ən 
bahalı ətriyyatların, odekolonların is-
tehsalında geniş istifadə olunur. 

Gül qönçədə qalmaz, 
söz qəlbdə

Qızılgül tarixdə bir sıra 
mübahisələrin, hətta mühribələrin 
mənbəyinə çevrilmişdir. Hind mi-
fologiyasında Brahmanın Vişnu ilə 
qarşılaşmasının səbəbi qızılgüldür. 
Brahman əvvəl şanagülləyə üstünlük 

verirdi, qızılgülü gördükdə səhvini 
başa düşür, Vişnudan üzr istəyib, Qı-
zılgülü çiçəklərin şahı elan edir. 

Əsatirə görə, dünyanın ən gözəl 
qadını Lakşimi qızılgülün 108 böyük, 
1008 kiçik ləçəyindən əmələ gəlib. 
Dünyanın yaradıcısı Vişnunun öpü-
şü ilə canlanıb ayağa qalxır. Vişnu 
Lakşiminin gözəlliyinə heyran qa-
lır və onunla evlənir. O andan Lak-
şimi gözəllik ilahəsinə, qızılgül isə 
tikanları ilə allah sirlərini qoruyan 
varlığa çevrilir. Bu mənada hindlilər 
məhəbbəti, uğuru, ailə sevincini, 
əmin-amanlığı, sirlərin qorunmasını, 
sakitliyi qızılgüllə əlaqələndirirlər. 

Qızılgüllə bağlı fikir və silah toq-
quşması təkcə mifik təfəkkürdə 
özünə yer tapmır. Amerika Birləşmiş 
Ştatları konqresinin Nümayəndələr 

Palatasında “Çiçək seçmə kompani-
yası” yüz il davam etmişdir, nəhayət, 
1986 -cı ildə 70 deputatın lehinə 
səsverməsi ilə qızılgül ölkənin milli 
çiçəyi elan olunmuşdur.

Tarixə Qızıl gül və Ağ gül adıy-
la müharibə də bəllidir. 1455-ci ildə 
İngiltərədə başlanmış və otuz il da-
vam etmişdir. Londonda kral ailəsinin 
iki qanadı - lankasterlər və yorklar 
mühüm məsələlərin müzakirəsi üçün 
templana (dəyrimi mizin ətrafına) 
toplaşırdı. V.Şekspirin “VI Henri” 
faciəsində yorkların başçısı Riçart 
Plantagenet birinci olaraq, ağ gülü 
qırıb sinəsinə taxır, adamlarına 
göstəriş verir ki, özünü zadəgan he-
sab edən hər kəs nəslin müdafiəsinə 
qalxsın. 

Lankasterlərin nümayəndəsi 
Somerset isə təklif edir ki, qorxmaz 
adamlar onun tərəfində durub qırmı-
zı ləçəkli gülün  qayğısını çəksinlər. 
Və beləcə Ağ - Qızıl gül müharibəsi 
başlanır. Tarixçilərin fikrincə, əslində 
müharibənin belə adlanması 
lankasterlərin gerbində qızıl, york-
ların gerbində isə ağ gül olması ilə 
əlaqədardır. 

Qardaş qanının axıdılmasını 
istəməyən ingilis bağbanları həmin 
müharibədə ölən soydaşlarının 
xatirəsini əbədiləşdirmək məqsədi 
ilə sonralar ağ-qırmızı ləçəkli gül 
növü yaratmış və adını “Lankaster - 
York gülü” qoymuş, eləcə də maraqlı 
əfsanələr düzüb-qoşmuşlar.

Qızılgül saflıq
və mənəvi 
təmizlik rəmzidir

İslam inancında gül müqəddəs 
sayılır. Ona görə ki, Məhəmməd 
peyğəmbərin tər damcılarından ya-
ranmışdır. Müsəlmanlar gül suyunun 
təmizləyici gücə malik olduğuna, bü-
tün 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 qablar-
da gül suyu gətirsin. Çünki müqəddəs 
Ömər məscidini xaçpərəstlər kilsə 
kimi istifadə edərkən murdarlamışdı-
lar. Oranı ancaq gül suyu ilə paklaş-

dırmaq mümkündür. 
II Sultan Məhəmməd də 1453-

cü ildə Konstantinopolu (indiki İstan 
bulu) zəbt edəndən sonra Aya-Sofya 
məscidinin divarlarını, yerini qızıl gül 
suyu ilə yudurmuşdu.

Yas mərasimində keçirilən bütün 
məclislərdə qəbir üstündən qayıdan-
ların əllərinə gül suyu çiləyirlər. Ona 
görə ki, saflaşsınlar, xoş niyyətlə eh-
sanı qəbul etsinlər, dua oxusunlar. 

Qızıl gül ürəyin 
dərmanıdır

Alimlər gülün qırmızı meyvəsini 
təbii vitamin (S və R) anbarı sayırlar. 
Qızılgüldən şirniyyat, içki, kisel, kvas, 
kompot və müxtəlif xörəklərin hazır-
lanmasında istifadə olunur. Ondan 
gülab alınır və mürəbbə bişirilir ki, 
hər ikisi ürəyin əsas dərmanıdır. 

Altay və Sibir türkləri gül toxumu-
nu qovurub isladır və çay, kofe kimi 
dəmləyirlər. Qızılgülün yabanı növü 
sayılan itburnu (beşləçəkli, açıq-
çəhrayı çiçəyi olur) mühüm dərman 
bitkilərindən biridir. Ondan mədə 
xəstəliklərinin müalicəsində istifadə 
edilir. 

1987-ci ildə Braziliyanın Boku-du-
Akri şəhərinin sakini, məhşur selek-
siyaçı Serena Çaçopoas kofe gülü 
yetişdirib. O, yüzdən çox qızılgül və 
qırxadək “ərəbi” növündən olan kofe 
bitkisini tozlandıraraq, neçə illərin 
gərgin zəhmətindən sonra gofe gülü-
nü yaşada bilmişdir. 

Havay adalarında qara və göy 
ləçəkli güllər də yetişdirilir. 

Rumıniyanın Kluj şəhərinin “Na-
koma” botanika bağında zümrüdə 
çalan (açıq yaşılı ləçəklər uca doğru 
sədəfi rəngə boyanır, kəpənək qa-
nadlarını xatırladır) gül növü nadir 
bitki kimi qorunur. Onun kökündən, 
meyvəsindən boyaq maddəsi alınır.

Parisin məşhur gül bağçasında, 
demək olar ki, dünyada olan bütün 
qızılgül növləri əkilib yetişdirilir və 
hərəsinə bir ad verilir: “Sevinc oya-
dan”, “Min gözəl” kimi güllərin ara-
sında Azərbaycan bağbanlarının ye-
tişdirdiyi “Padişah” gülü daha məğrur, 
ətirli görünərdi.

Göründüyü kimi, qızıl gülün 
gerçək həyatı özü əfsanədir. 
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Bu gün fotoaparatların çeşidi o 
qədər genişdir ki, peşəkar fotoqraflar
belə bəzən uyğun olmayan cihazdan 
istifadə edirlər. Məlum məsələdir ki, 
özündə hər şeyi cəmləşdirən ideal fo-
toaparat yoxdur. Ona görə hər birimiz 
fotoaparat seçəndə öz tələblərimizi 
ödəməyə çalışsaq da, maddi imkanla-
rımıza uyğun şəkildə addım atırıq. 

Fotoaparatla şəkil çəkənləri üç 
kategoriyaya ayırmaq olar. Birincilər 

hərdənbir əlinə fotoaparat götürən 
həvəskarlardır (ailənizin və dostları-
nızın toylarda, şənliklərdə çəkdiyiniz 
şəkillər nəzərdə tutulur). İkincilər 
entuziast-həvəskarlardır - onların 
fotoqrafiya barəsində müəyyən anla-
yışları artıq var və ətrafındakılara öz 
çəkdikləri şəkillərlə təsir bagışlamaq 
üçün boş vaxtlarının bir qismini buna 
sərf edirlər. Bu cür adamlar hətta sa-
atlarla komputerin arxasında oturub 

proqramların - qrafik redaktorların 
köməyi ilə öz mini “şah əsərləri”ni ya-
ratmağa çalışırlar. Nəhayət, üçüncü 
kateqoriyaya professionallar aiddir 

- fotograflıq onların peşəsi və yeganə
“çörək ağacları”dır.

Siz peşəkarsınızsa, şübhəsiz, 
rəqəmsal fotoaparata olan tələbatınızı 
özünüz müəyənləşdirib bazarın təklif 
etdiyi assortimentlərin arasından uy-
ğununu seçəcəksiniz. 

Əgər həvəskarlar kategoriyasına 
daxilsinizsə, sizə asan idarə olu-
nan fotoaparat lazımdır. 200-300 
dollar intervalında satılan fotoa-
paratlar tələblərinizə münasibdir.
Xüsusiyyətləri:

- piksel göstəricisi - ən azı 2 MP;
- 3x optik zumlu avtofokusa malik linza-
lar (diqital zum sayılmır);

- yaxın məsafədən aparılan çəkilişlər  
üçün makro-rejim;

- optik nişanlayıcı;
- kiçik video-süjet çəkməyə (20-30 
saniyə) imkan verən kamera. 
Belə fotoaparatların bir müsbət cəhəti 
də odur ki, onlarla videosüjeti səsli 
çəkmək olur;

- avtoekspozisiya, müxtəlif işıqlandır-
ma və ağ rəngə çevirmə;

- sürgünün sürəti - ən azı 1/2 1/1000 
saniyəyə qədər;

- avtoişıq, «qırmızı gözdən müdafiə» 
və fill in flash.

Əgər entuziazist-həvəskarlar ka-
teqoriyasına aidsinizsə, 400-1000 
dollarlıq fotoaparat almağınızı 
məsləhət görürük.
Xüsusiyyətləri:

- 3-5 meqapiksel;
- İstehsalçılar plastikadan “möcüzə” 
yaratmağa alışsalar da, şüşə linza-
lardan faydalanın.

- Salma düyməsini basandan sürgü 
işləyənədək olan intervalı testdən 
keçirin. Bilin ki, müəyyən aparat-
larda avtofokus və avtoekspozisiya 
daha zəif işləyir.

- Fotoaparatlar üçün əvəzləyici linza-
lar tapılmasa da, ötürücü vasitəsi ilə 
obyektivə qoşulan linzalar var.

Peşəkar olmayanlar  isə 
bilməlidirlər ki, sizin istifadənizdə 
həmişə çox bahalı fotoaparatlar 
olur.
Xüsusiyyətləri:

- Qiymətlər 1800-dən 4000 dollara kimi. 
Qeyd etmək lazımdır ki, bu qiymət 
təkcə korpusa aiddir. Linzalara görə 
əlavə pul verməlisiniz. 

- Əgər kamera linzaları dəyişmək imka-
nı yaradırsa, Nikona bənzər fotoapa-
rat seçin.

- Kamerada manual (əl) qurma rejimi 
də olmalıdır. 

- Qurmanı ağ rəngdə testdən keçirin. 
Nəzərə alın ki, hər şey reklamalarda 
söz verilən şəkildə alınmır.

- Kameranın zahiri fləş ilə sinxronlaşdı-
rıcısı var.
Beləliklə, fotoaparatı alın və təssəvvür 
edin ki, şəkil çəkirsiniz. İlk növbədə 
idarə edən elementləri yoxlayın: 
bunlara zum, fokus və ekspozisiya-
nın nəzarəti aiddir. Videoarayıcıdan 
LCD-nin ekranına baxın və bir neçə 
dəfə nümunə   kadrlar üçün düyməciyi 
basın.

Nigar İsmayılova

TEXNİKA
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Azərbaycan  lətifələri

Restoranda:
-Ofisant!..
-Haaa!..
-Zəhrimar!
-Bu saat gətirirəm.

Müştəri ofisanta:
-Bu cücənin niyə bir ayağı 
yoxdur?

-Müharibədə itirib.
-Mənə qalib gələn 
cücələrdən gətir.

Qızla oğlan kabab 
satılan yerin yanından 
keçirlər:

-Ah, nə gözəl kabab iyi gəlir....
Oğlan:

-İstəyirsən, oradan təzədən keçək, 
bir də iylə!

Qız:
-Əzizim, sən məni öpsən, ömürlük 
sənin olacam.
Oğlan:

-Çox sağ ol ki, qabaqcadan 
xəbərdarlıq elədin.

Müştəri restoranda yarım saat ofi-
santın sifariş gətirməyini gözləyir. 
Axırda restoran sahibini yanına 
çağırır, ona pul verib deyir:

-Alın bu pulu, ofisant qıza gül alın.     
-Məmnuniyyətlə. O sizin xoşunuza 
gəlir?

-Yox! Elə bilirəm ki, o ölüb!

-Mən də, arvadım da, 20 il dünya-
nın ən xoşbəxt adamları olmuşuq. 

-Bəs sonra?
-Sonra bir-birimizə rast gəlmişik.

Iki qonşu söhbət edir:
-Sizin əkizlər bir-birlərinə elə oxşayır-
lar ki... Siz onları necə ayırırsınız?

-Çox asan onlardan biri 75-ə qədər 
saya bilir, o biri 100-ə qədər. 

Bir qarışqa sərxoş olur. Gecə 
gəlib tankın altında yatır. Səhər 
oyananda tanka baxıb öz-özünə 
fikirləşir:
“Görəsən evə daha nələri dartıb 
gətirmişəm?”

Ovçu meşədə ayı ilə rastlaşır:
-Sən kimsən? - deyə, ayı soruşur.
-Mən?.. Turist!
-Yox, turist mənəm, sən isə turistin 
səhər yeməyisən. 

Evə sərxoş gələn ər yumruğunu 
stola çırpıb qışqırır:

-Kimdir bu evdə ağa?
Arvadı cavab olaraq ütünü ərinin 
başına çırpır. Əri partlamış başını 
tutaraq:

-Məgər söz soruşmaq da olmaz?

Gürcü lətifələri

Qoca gürcü bir 
qoyunu özü ilə 
təyyarənin salo-
nuna aparanda 
stüardessa qaba-
ğını kəsib deyir:

-Dəli olmusan, qo-
yunu da təyyarəyə 
mindirərlər?

-Hanı qoyun?.. Bunu 
deyirsən? Yox, 
bu qoyun deyil, bu - «maqarıç»dı. 
Mənim qoyunum universitetdə oxu-
yur. Bunu ona aparıram.

Bir gürcü institutunun qapısından 
belə bir elan asılır:
«Bütün biletlər satılıb. Qəbul imta-
hanları baş tutmayacaq». 

Rus lətifələri

Qadın 
ərinə: 

-Artıq söz-
söhbətdən 
bezmişəm!.. 
Gəl, danışmayaq.
Kişi:

- Söz verirəm, bundan 
sonra səsimi çıxarmadan 
əngini dağıdacağam.

Ukrayna lətifəsi

Ukrayna. Səhər tezdən. 
Mətbəx. Ər arvadla kofe içir. Ar-
vad incə səslə deyir:

-Əzizim, sabah Qadınlar bayramıdır, 
unutmamısan ki?

-Şo, yenəəəəəə bayramınızdı!..

İzrayıl lətifələri

Rabinoviç pəncərədən 
baxıb arvadına deyir:

-Sara, Abramoviçin 
məşuqəsinin nazlı yerişini 
görürsən?

-Bu, odur? Onda baxmalı 
bir şeyi yoxdu ki? Bizimki 
daha qəşəngdi.

İki «yevrey» toya gedir. 
Biri digərindən soruşur:

-Moyşa, sənin zərfində nə 
qədər pul var?
Moyşa cavab verir:

-Məgər zərf özü dəyərdən 
düşüb?

Qoca «yevrey» qonşusuna 
gileylənir:

-Məni görəndə heç soruşmursan ki, 
əhvalın necədir?

-Kefin yaxşıdırmı, İzya dayı?
-Heç soruşma, bala!..

YUMOR
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M Ə S L Ə H Ə T L Ə R

modelyer

GÜNELDƏNGÜNELDƏN

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin dizayn fakültəsinin magistridir. 2000-
ci ildə Azərbaycan Modalar Assosasiyası tərəfindən təşkil olunan “İlin paltarı” 
müsabiqəsində, II Azərbaycan Moda festivalında laureat adına layiq görülmüşdür. 
2003-cü ildə isə “İlin paltarı” müsabiqəsində I yeri tutmuşdur. Türkiyə (Gürcü 
gözəli) və Maltada (Azərbaycan gözəli) keçirilən müsabiqələrdə Günel xanımın 
geyim kolleksiyalarından istifadə olunub. Onun geyimlərinin nümayişi “Miss 
Word” kataloqunda da öz əksini tapıb.

Röya, “Kristal qrupu”, Almaz Ələsgərova, tele-aparıcı İlhamiyyə Rzayeva kimi 
tanınmış simalarla əməkdaşlıq quran modelyer Günel, bir müddət öncə “Azəristar” 
tele-müsabiqəsinin stilisti kimi də fəaliyyət göstərib.

Q I S A   A R A Y I Ş

Eleqant görünmək 
istəyən xanımlarda çanta, 
ayaqqabı və aksesuarın 
uyğunluğu vacib şərtdir. 
Hər zaman olduğu kimi, 
bütün rəngləri bir-birinə 
uyğunlaşdırmaq lazımdır. 
Lakin zövqlə görünmək 
və cibinə qənaət etmək 
istəyən xanımlar üçün bu 
meyar şərt deyil. Çox-
ları geyinəndə nəzərdə 
tutur ki, hansı rəngdə 
ayaqqabı geyinibsə, 
mütləq o rəngdə 
çanta götürməlidir. 
Gündəlik geyimlərdə bu, 
məcburiyyət deyil. 
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Siz bir-birindən fərqli 
rəngdə, lakin aralarında 
uyğunluq təşkil edən çan-
ta-tufli götürə bilərsiniz.
Əsas odur ki, seçiminiz 
zövqlə olsun. Məsələn, 
qırmızı rəngdə ayaqqabı 
geyinən (və yaxud çanta 
götürən) xanım qırmızı 
kəmərlə, yaxud boyunba-
ğı ilə kifayətlənə bilər. 
Qış fəslinin geyimlərində 
qara rəngə üstünlük 
verilir. Əgər siz, bütün 
geyimlərinizi bir-birinə 
uyğunlaşdırıb qara 
rəngə üstünlük verməklə 
bəzənmisinizsə, qışın so-
yuqluğundan bədəninizi 
qoruyacaqsınız. Mütləq 
geyiminizi al-əlvan 
rənglərlə canlandırın.
Ən dəbdə olan 
– parça növündən ha-
zırlanan paltarlar 
geyinmək istəyirsinizsə, 
çəkinmədən “barxan” 
materialından olan 
geyimləri seçin.
Bu ilin rəngi – 

“müxəyi” və qaradır. 
Gecə geyimlərində - atlas 
öz klassikliyini qoruyur. 
Ayaqqabı seçimində 
sərbəstsiniz. Əgər iki il 
bundan öncə aldığınız 
ayaqqabı köhnəlməyibsə,
onları bu gün  
geyinməkdən 
çəkinməyin. Hündür, 
sivriburun, qalın
 və yumruburun
ayaqqabılar böyük
 həvəslə 
geyiniləcək.

model  Kəmalə
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MƏNƏ LAZIM OLAN ƏŞYALARI ÜSTÜMDƏ DAŞIYIRAM
Leon şəhərinin elektriki Erik Ginnesin rekordlar kitabına düşmək şərəfinə 

nail olub. Onun geyimi dünyada ən sərfəli, əlverişli geyim sayılır. Hər gün 
kostyumunun ciblərində 1300 xırda, ancaq vacibli əşyalar və alətlər gəzdirir. 
Bəzən ondan soruşurlar ki, “Nəyə görə özünə yol çantası almırsan?” O da 
cavabında: “Mənim üçün çox ağır olar” - deyir.

VERGİLƏRİNİ ÖDƏ VƏ RAHAT YAT
Amerikanlılar üçün vergiləri vaxtında ödəməmək ən böyük cinayətdir. 

“Vergi həyəcanı” insanları bütün işlərini atmağa məcbur edir. Həkim David 
Arndt cərrahiyyə əməliyyatı zamanı birdən yadına düşür ki, vergi ödəməyinin 
son günüdür. Bir saatdan sonra vaxt bitəcək. O, xəstəsini əməliyyat stolu-
nun üstündə qoyub gedir. Xoşbəxtlikdən, onun yanında köməkçi heyət – tibb 
yardımçıları var idi. Onlar yarım saat ərzində xəstənin həyatda qalmasına 
yardım göstərirlər. Həkim geri dönüb əməliyyatı sona çatdırır. Yaxşı ki, xəstə 
narkoz altında olduğundan həyatının təhlükə altında buraxılmasından xəbəri 
olmur.

BÜTÜN QADINLAR GÖZƏLDİR
Yelski Universitetinin psixoloqları cəsarətli təcrübə aparıblar. Onlar zahiri 

görünüşlərindən ciddi əziyyət çəkən 200 nəfər qadını seçib 500 kişiyə təklif 
edirlər ki, onların şəkillərini qiymətləndirsinlər. Məlum olur ki, hər bir qadın bir 
və ya bir neçə kişi tərəfindən bəyənilir. Uzun-qısa boya, ağır-yüngül çəkiyə, iri 
buruna və uzun qulaqlara sahib olmalarına baxmayaraq qadınların hamısı öz 
heyranını tapır. Psixoloqlar həmin təcrübənin nəticəsində, bütün xəstələrin 
təsəlli tapdıqlarını qeyd edirlər. Hətta qadınlardan biri deyirdi ki, “Məndə bir 
növ həyata maraq yarandı, əvvəllər heç evdən bayıra çıxmaq istəmirdim”. 
Görünür, hər bir qadın həqiqətən də özünün tərəf-müqabilini tapa bilər, hətta 
Sindi Kroforta bənzəməsə belə.

 Paltaryuyan maşında paltarları-
nızı yumamışdan əvvəl düymələrini 
bağlayıb tərsinə çöndərin, əks halda 
düymələr qırıla bilər.

 Yubkanı asılqandan ikitərəfli as-
maq lazımdır ki, nə əzilsin, nə də for-
masını itirsin.

 Yaylıqlarınızdan ətirli qoxu 
gəlməsini istəyirsinizsə, yuyub qur-
tardıqdan sonra təmiz suya ətir vurun 
və yaylıqlarınızı bir müddət həmin 
suda yaxalayın.

  Metal düymələrin rəngini 
itirməməsi üçün üzərinə rəngsiz lak 
çəkmək məsləhətdir.

  Qol saatını şüşənin və mərmərin 
üzərinə qoymaq olmaz, əks halda 
saatın yayı xarab ola bilər. 

  Şamların damcılamamsı və tez 
yanıb əriməməsi üçün, onu bir saat 
duzlu, soyuq suda saxlamaq lazım-
dır.

  Şüşə qabın içindəki müxtəlif pis 
qoxuları aradan qaldırmaq üçün içinə 
bir xörək qaşığı xardal tozunu səpin, 
yaxşı-yaxşı soyuq suda yuyun.

  Boşqabda solmuş qızılgül yar-
paqlarını küncə qoymaqla otağın 
havasını təravətli etmək olar. Yeri 
gəlmişkən, bu, solmuş qızılgüllərdən 
istifadə etməyin ən əla üsuludur.

  Elektrik sobası hədsiz isinibsə, 
içinə bir qazan su qoymaqla istiliyini 
azaltmaq olar. 

  Xörəkdən sarımsağın qoxusu 
gəlməsini istəmirsinizsə, sarımsağı 
əzib limon şirəsində qarışdırın.

  Soğan və sarımsağı taxta üzərində 
kəsməmişdən əvvəl limonun kiçik bir 
hissəsi ilə onu silmək lazımdır.

  Əgər ağızdan xoşa gəlməyən sa-
rımsaq qoxusu gələrsə, bir az cəfəri 
çeynəyin.

  Soğan qoxusunu bir fincan acı 
köfe içməklə və ya qəhvə dənəsini 
çeynəməklə yox etmək olar.

AĞILLI MƏSLƏHƏTLƏR.
YA D D A S A X L AY I N ,   L A Z I M  O L A C A Q

MARAQLI MƏLUMATLAR
Ləman
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1. Əgər siz evdə tək deyilsinizsə, 
onda heç vaxt telefonun dəstəyini 
qaldırmırsınız. Ümid edirsiniz ki, 
bunu evdəkilərdən biri edəcək. Yox, 
əgər təksinizsə, telefon 4-5 dəfə 
zəng çalandan sonra dəstəyi qaldı-
rırsınız:
a. Hə     b. Yox

2. İşə və ya görüşə çox vaxt gecikir-
siniz, çünki yuxudan vaxtında dura 
bilmirsiniz:     
a. Hə     b. Yox

3. Avtobusa minərkən, eləsinə mi-
nirsiniz ki, sonradan gedəcəyiniz yol 
çox olmasın:
a. Hə     b. Yox

4. Nə qaçır, nə piyada gəzir, nə 
velosiped sürür, nə də ki, idmanla 
məşğul olursunuz. Çox nadir hallar-
da fiziki iş görürsünüz:
a. Hə     b. Yox

5. Televizora baxmağı, kitab oxu-
mağı çox zaman divanda uzanmış 
halda edirsiniz:
a. Hə     b. Yox

6. Şərikli gördüyünüz bir işin ço-
xunu çalışırsınız ki, o görsün. On-
suzda, nəticədə ümumi işiniz kimi 
görüləcək. Siz özünüzə əziyyət 
vermək istəmirsiniz:
a. Hə     b. Yox

7. Hər gün, heç olmasa bir saat heç 
nə etmir, yalnız düşünür və xəyallara 
dalırsınız:
a. Hə     b. Yox

8. İşdən sonra çox nadir hallarda 
əlavə məşğuliyyət axtarırsınız:
a. Hə     b. Yox

9. Küçədə, zibil atmaq üçün yaxın-
lıqda zibil qabı yoxdursa, zibili yerə 
atırsınız:
a. Hə     b. Yox

10. Heç vaxt mebelin və ya çarpayı-
nın altını süpürmürsünüz:
a. Hə     b. Yox

Hər hə (a) cavabına görə 1 xal, yox (b) cavabına görə 
isə 0 xal hesablayın.
0-3 bal: Sizdə tənbəlliyə doğru heç meyl də yoxdur, 
özünüzü həddindən çox işə verirsiniz. Heç olmasa, qısa 
bir müddətə iş görməkdən qaçın. Bunun sizə xeyri dəyə 
bilər.    
4-7 bal: Çox adamlarda olduğu kimi, sizdə də, tənbəlliyə 
meyl var. Lakin bu, normal hədisədir. Sizi tənbəl adlan-

dırmaq olmaz.     
8-10 bal: Siz hədsiz dərəcədə tənbəlsiniz. Çətin kimsə 
sizin fəal olduğunuzu desin. Bu cəhətdən sizinlə heç 
kim müqayisə edilə bilməz. Bəlkə də sizin tənbəlliyiniz 
karyeranızda, başqaları ilə münasibətlərinizə mane olur. 
Ona görə də, az da olsa, fəal olmağa çalışın. İş yol-
daşlarınız sizində işinizi görməli olur, lakin bu onları nə 
vaxtsa əsəbdən çıxara bilər.      

Ətrafınızdakılar sizi işdən boyun qaçıran, tənbəl adlandırırlar. Amma siz bunu inkar edir, tənbəl 
olduğunuzu heç cürə boynunuza almaq istəmirsiniz. 
Təqdim edtiyimiz bu test vasitəsilə, siz ətrafınızdakıların nə dərəcədə haqlı olub olmadığını yoxlaya 
bilərsiniz.  

SİZ   TƏNBƏLSİNİZMİ?

CAVABLAR:

TEST
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MARAQ DAİRƏSİ QOROSKOP

O X A T A N
(23 noyabr - 21 dekabr)

Dörd ünsürdən biri olan Od onlar-
da coşqunluğu və tündxasiyyətliyi 
yaradır. Ağıllı, zəkalı, düşüncəli 
və zirəkdirlər. Xırda şeylərə qar-
şı səbirsizdirlər. Uzun söhbətləri 
xoşlamırlar. Vacib məsələləri tez 
qavramaq istedadına sahibdirlər. 
Bəzən fikirləşmədən hərəkət edirlər, 
bu da onlara zərər gətirir. Coşqun 
ehtirasa malikdirlər. Onların meh-
ribançılığı ətrafdakıları özünə cəlb 
edir.  Bəxtvərdirlər. Oxatanlar 

odlu məhəbbətlə sevir və sevgidə 
özlərini hərtərəfli göstərməyi baca-
rırlar. Adətən, tərəf-müqabillərini 
özlərindən səviyyəcə və imkanca 
üstünlər arasında axtarırlar. Bunun 
əvəzində  isə onlara «ideal» ehtiras-
larını bəxş edirlər. Oxatanların “Od” 
və “Hava” ünsüründən olan insanlarla 
yaxınlıq etmələri məsləhətdir. Sevgi, 
idman, əyləncələr, macəralar onların 
həyatında əsas yer tutur. Oxatanları 
Don Juan adlandırmaq olar. 

Kişilər - rahatlığı, təmtərahı xoşlayır, 
ev işlərini yaxşı bilirlər. Onların fikirləri 
ilə razılaşan qadınlara üstünlük verirlər. 
Yaxşı ata, sədaqətli ər olurlar. Həmişə 
çalışırlar ki, öz xanımlarını xoşbəxt 
etsinlər. vaxtlarının çoxunu həyat 
yoldaşlarının yanında keçirməyi, onlara 
sərbəstlik verməyi sevirlər. Qalmaqalı 
xoşlamır, söz-söhbətdən bacardıqca 
uzaq qaçırlar. Parlaq ağla və cəsarətə 
sahibdirlər.  Öz izlərini dünyada qoyma-

ğa can atır, əksər vaxt buna nail olurlar.

Qadınlar - bəzən çox qürurlu, bəzən 
isə adi olurlar. İdeal sevgi axtarışına 
çıxırlar. Sevdikləri kişiləri özlərinə 
cəlb etəmək üçün əllərindən gələni 
əsirgəmirlər. Xəyanəti bağışlamır, 
qısqanc kişilərlə yola getmirlər. Hər 
şeyə görə qalmaqal yaratmaq onların 
təbiətinə ziddir. Heç vaxt ərlərini gecə-
gündüz işləyib pul qazanmağa vadar 
etmirlər. 

Bu bürc altında doğulanlar düz danı-
şan, səmimi, ürəyiaçıq olurlar. Hamının 
sevimlisinə çevrilirlər. Müstəqilliyə üs-
tünlük verirlər. Səyahət etmək, kitab oxu-
maq ən çox xoşladıqları məşğuliyyətdir. 
Fəallıqları ilə böyük uğurlar qazanırlar. 
Lakin mübahisə etməyə meyillidirlər. 

Oxatanlar çox cəlbedicidirlər. Bu təkcə 
onların xarici görünüşlərindən irəli 
gəlmir. Ola bilsin ki, gözəl, yaraşıqlı 
olmasınlar. Amma  daxili cazibədarlığa 
malikdirlər və hamının diqqətini 
özlərinə cəlb edirlər. Bəzən nitqlərində 
problem yaranır, lakin bu ətrafdakılarla 

ünsiyyət qurmağı maneçilik törətmir. 
Başqa bürclərə nisbətən çox roman-
tik, genişürəkli və sevgi ilə doludurlar. 
bu xüsusiyyətlərinə görə hamı ilə tez 
əlaqə yaradırlar. Məhəbbətdə sadiqdirlər. 
Demək olar ki, qısqanc deyillər. Nigah-
da uğursuzluqla az hallarda rastlaşırlar.   

BU BÜRC ALTINDA
DOĞULMUŞLAR 

Myüsse, Svift, Engels, De Qoll, Çörçill, 
Jukov, Karamzin, Bethoven, Ştraus, 
Disney, Haribaldi, Tven, Milton, Karne-
qi, Lunaçarskiy, Yelizaveta (imperatrit-
ça), Tuluz-Lotrek, Berlioz.

TEMPERAMET, XARAKTER ƏTİR

Qızılgül dəsti Oxatanların ürəyinə 
yatır. Lavandanın iyi isə onlara «dirilik 
suyu» kimi təsir edir.

Kişilər üçün - Escape, One, Bulgari, 
Dolce & Gabbana

Qadınlar üçün - L.B.de Ricci, Sculp-
ture, S.Jacomo, Champs Elysees 

ÜNSÜR

PEŞƏ-SƏNƏT

Gəncliyində yüksəkliyə doğru 
addımlamağı və öz bacarıqlarını 
dəyərləndirirlər. Ancaq çox ağır işləri 
xoşlamır, təklikdən qaçırlar. Oxatan-
ların qazanmaq qabiliyyəti yüksək 
deyil. Onlar idmançı, ovçu,  gimnast, 
sürücü, aşbaz, dülgər, mehmanxana 
və restoran sahibi, tərcüməçi, həkim, 
mühəndis, vəkil, hakim, kimyaçı, 
botanik ola bilərlər.  

Əgər Oxatanlar son dərəcə ağılsız 
hərəkətlərdən yaxa qurtarıb sağ-
lamlıqlarının qayğısına qalsalar çox 
yaşayarlar. 

Orqanizmlərində ən zəyif yerlər: ağ 
ciyər, qara ciyər, əllər, çiyinlər, omba-
lar (bud) və bağırsaqlardır. 
Onlar xəstəxanada çox qalmağı 

sevmirlər və xoşbəxtlikdən  tez sağa-
lırlar. 
Əksər hallarda dəri xəstəliyindən və 
bel ağrısından əziyyət çəkirlər. 

SAĞLAMLIQ

BÜRCÜN ƏSAS ƏLAMƏTLƏRİ
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Qoç. Ayın əvvəlində siz işgüzar səfərlərə 
çıxmaq üçün dəvət alacaqsınız. La-
kin ev qayğılarına diqqət yetirməyiniz 
məsləhətlidir. Beləcə ayın birinci yarı-
sı problemlərlə qarşılaşacaq, iradəniz, 
enerjiniz vasitəsi ilə bütün maneələri 
dəf etməyə özünüzdə qüvvə tapacaq, 
rəhbərliklə münasibətləriniz yaxşılaşacaq. 
Təşəbbüskarlıq göstərin ki, sizi fəal adam 
kimi tanısınlar.

Buğa. Böyük vədlər verən layihələrdə 
işləmək təklifi alacaqsınız. Bacarığını-
zı göstərmək üçün yaxşı fürsətdir. Ayın 
əvvəli gücünüz artacaq, bu da sizin 
kommersiya fəaliyyətinizə müsbət təsir 
göstərəcək. Ticarətlə məşğul olanların 
gəlirləri artacaq.

Əkizlər.  Bu ay sizin üçün uğurlu olacaq 
və maliyyə durumunuz yaxşılaşacaq. 
Bədxərclik etməyin. Bütün işlərinizi düz-
gün planlaşdırın, səhvlərə yol verməyin. 
Çətin anlarınızda yaxınların köməyinə 
arxalanmağınız məsləhətdir. Heç kəsə 
boş yerə vədlər verməyin, yoxsa doğma 
adamlarla gözlənilmədən münasibətləriniz 
korlana bilər.

Xərçəng. İşləriniz yaxşı gətirəcək, qısa 
müddətdən sonra dəyişiklikləri hiss 
edəcəksiniz. Maraqlı iş təklifi alsa-
nız, tərəddüd etmədən qəbul edin. Bu-
nunla maliyyə vəziyyətinizi düzəldə, 
problemlərinizi aradan qaldıra bilərsiniz. 
Bir az xəyallardan ayrılıb, hər şeyə real 
yanaşın. Şəxsi işlərinizdə çətinliklər ola-
caq. Bu, sevdiklərinizə az vaxt ayırmağı-
nızdan irəli gələcək.

Şir. Həyatınızı dəyişmək imkanı yara-
nacaq. Siz seçim qarşısında qalacaq-
sınız. Uğura aparan yol bir az çətin və 
keşməkeşli olsa da, maneələri dəf etmək 
üçün səbrinizə güvənin. Yaradıcılıq gücü-
nüz artacaq, şəxsi işlərinizdə hər şey sizin 
istədiyiniz kimi olacaq. Xəyallarınızda ya-
şatdığınız şəxslə görüşəcəksiniz.

Qız. Xarici görünüşünüzdə dəyişikliklər 
etmək, səfərlərə, səyahətlərə çıxmaq 
üçün ən uğurlu aydır. Yaxınlarınız ağıl-
lı məsləhətlərinizə ehtiyac duyacaqlar. 
Fikirlərinizdə müdrik olmağa çalışın. 
İşdə rəqibləriniz yaranacaq. Əgər bir az 
səy göstərsəniz, onları kölgədə qoya 
bilərsiniz.

DEKABR  ayı üçün astroloji proqnoz
Tərəzi. İşləriniz gah çətinliyə düşəcək, gah 
da özü-özünə düzləcək. Qəribə vəziyyətlərlə 
rastlaşsanız, çaşmayın. Səfərə çıxmasanız 
yaxşıdır. Vaxtınızın çox hissəsini ailənizlə 
birgə keçirin. Gələcək planlarınız barədə 
heç kimə danışmayın. Çünki başqaları bun-
dan yararlana bilər. Sizə həddindən artıq 
ehtiyatlı olmaq, ağıl, inam və güc göstərmək 
lazımdır.

Əqrəb. Həyat qüvvəniz azalacaq, 
passivləşəcəksiniz. İşgüzar görüşləri təxirə 
salmalısınız. Qiymətli kağızlar və sənədlərlə 
işləyərkən ehtiyatı əldən verməməlisiniz. 
Çoxdan itirdiyiniz tanışlarınızla ünsiyyətləri 
bərpa etməyə çalışın və dostlarınızla 
münasibətləri daha da möhkəmləndirin. Za-
hiri görünüşünüzə və sağlamlığınıza fikir ve-
rin. Maddi çətinliklərdən qorxmayın, çünki bu 
müvəqqətidir.

Oxatan.  Gücünüzün gündən-günə artdığını, 
işlərinizin düzəldiyini hiss edəcək, əziyyət 
çəkmədən xeyirli işlər həyata keçirəcəksiniz. 
İstənilən problemlərinizin həlli üçün uğur-
lu aydır. Pislik etməkdən çəkinin, insanları 
özünüzdən uzaqlaşdırmayın. Yeni görüşlər 
sizə sevinclər bəxş edəcək. Lakin dostu 
düşməndən ayırmağı unutmayın.

Oğlaq. Öhtəsindən gələ bilmədiyiniz   işin 
ardınca getməyin. Ayın əvvəlində rastlaşdı-
ğınız bəzi məqamlar ürəyinizcə olmayacaq. 
Qorxmayın, bu,  müvəqqəti haldır. Roman-
tik hissləriniz baş qaldırarsa, təkliyə qapı-
lın. Ayın ikinci yarısında həyatınızda ciddi 
dəyişiliklər baş verəcək. Yeni zirvələr fəth 
etməyiniz üçün imkanlar yaranacaq.

Dolça. İşinizi sakitliklə görüb qurtarma-
lı, əsəbi, gərgin vaxtlarınızda isə ruh 
düşkünlüyünü aradan qaldırmalısınız. 
Xoşagəlməz vəziyyətləri düzəltməyə gü-
cünüz çatacaq. Şəxsi işlərinizdə diqqətli 
olun. Sizi romantik görüşlər gözləyir. Uğur-
lu fəaliyyətiniz nəticəsində, maliyyə işləriniz 
yaxşılaşacaq. Konflikt yaranarsa, rəhbərliklə
münasibətlərinizi korlamayın. Bir az səbirli 
olsanız, hər şey yoluna düşəcək. 

Balıqlar. Yarımçıq qoyduğunuz işlərinizi 
tezliklə başa vurmalısınız. Özünüzdə 
qətiyyət və zəhmətkeşlik duyğuları oyatma-
lısınız. Dostlarınızın köməyinə güvənin. Eti-
barlı, sədaqətli iş yoldaşlarınız köməyinizə 
çatacaq. Gözlənilməz maraqlı görüşlər se-
vincinizi artıracaq. Sevgilinizə qarşı diqqətili 
olun, onun buna ehtiyacı var. 
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