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Belə bir həqiqət var ki, hər hansı bir xalqı kölə vəziyyətinə salmaq üçün onun tarixini əlindən almaq, ya da kökü-
nü dərinliklərdən uzaqlaşdırıb yaxın çağlara gətirmək lazımdır. Heydər Əliyevin böyüklüyü ondadır ki, bu həqiqəti 
rəhbər vəzifəyə gəldiyi gündən başa düşüb daim diqqət mərkəzində saxlamış, doğma xalqına tətbiqinin qarşısını 
almağa nail olmuşdu. O, Milli Elmlər Akademiyasının əməkdaşları qarşısında çıxışında görkəmli elm xadimlərinə 
20-30 il əvvəlki tövsiyələrini təsadüfi xatırlatmamışdı: 

“Tarixçilərimizin xatirində olmalıdır ki, mən Azərbaycanda işləyən dövrdə - 70-ci illərdə və 80-ci illərin 
əvvəllərində dəfələrlə onlara müraciət etmişəm ki, bizim tariximiz - həm qədim tariximiz, həm orta əsrlər ta-
riximiz, həm də son dövrlərin, yəni XVIII, XIX, XX əsrlərin tarixi istənilən səviyyədə yazılmayıb. Tarixçilərin 
yadındadır ki, mən alimlərlə dəfələrlə görüşmüşdüm, hər dəfə də öz narahatlığımı bildirmişdim”. 
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“ƏSLİ VƏ KƏRƏM” 

DASTANI
Dastanın mətnini Hüseyn İsgəndərov 
adlı toplayıcı Şəkinin Layısqı kəndində 
aşıq Əhməd Qafarovun dilindən 1938-
cü ildə yazıya almışdır. Görkəmli 
şair Hüseyn Cavidin oğlu gənc 
Ərtoğrulun müsbət rəyindən sonra 
Cahanbaxşın redaktorluğu ilə çapa 
təqdim edilmişdir. Lakin Bakıda yüksək 
vəzifəli erməninin təkidi ilə dastan 
yenidən Elmlər Akademiyasının xalq 
yaradıcılığı şöbəsinə qaytarılmış, geniş 
müzakirəsi aparılmışdır. Həmid Araslı 
bir çap vərəqi həcmində şərh yazmışdır. 
Mətndəki «Gəl, qız, müsəlman ol, 
qalma erməni» misralı qoşmaya görə 
M.H.Təhmasib xalq əsərini xalqlar 
dostluğuna zidd saymışdır. Bu səbəbdən 
məhz repressiya illərində dastan 
Azərbaycanda işıq üzü görməmiş, 
əlyazmasını itirib-batırmaqdan ötrü 
yeni yaradılan başqa tədqiqat institu-
tunun arxivinə ötürülmüşdür. Həmin 
mətn son illərdə Bakıda zəlzələ baş 
verən zaman təsadüf nəticəsində üzə 
çıxarılmışdır. Dastanın Şəki variantı ilk 
dəfə oxuculara təqdim olunur
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...Bu narahatlığın əsas səbəbi on-
dan irəli gəlirdi ki, keçmiş sovet 
məkanında mənfur qonşularımız və on-
ların mərkəzdəki havadarları rus çarizm 
idarəçiliyində bünövrəsi qoyulan mənfur 
siyasəti (Qafqazı müsəlman türklərdən 
tam təmizləyib xristianlaşdırmaq, saxta 
“Böyük Ermənistan” xəritəsini simvolik 
şəkildə bərpa etmək) incəliklə davam 
etdirir, Azərbaycan xalqının qədimliyini 
təsdiqləyən faktlara göz yumur, ya da 
başqa səmtə yönəldir, qəribə konsep-
siyalar irəli sürərək kökümüzü Qaf-
qazdan uzaq salmağa səy göstərir, 
bununla da ulu babalarımızın yaşadı-
ğı əzəli ərazilərə XII yüzillikdən sonra 
gəldiklərini yaddaşlara yerləşdirmək 

niyyəti güdürdülər. Heydər Əliyevin 
təkcə türkün Qafqazla əlaqələnən ilk 
yazılı eposunun yaranma tarixini 1300 il 
əvvələ aparması, bunu Beynəlxalq miq-
yasda keçirilən tədbirlərdə təsdiqləməsi, 
bir qədər kobud desək, gözə soxması 
göstərir ki, yüzlərlə alimin yerinə yetirə 
bilmədiyi mühüm problemin təməlini 
əsaslı formada qoymuş və Türk Dün-
yası yazıçılarının III qurultayında belə 
bir həqiqəti də açıqlamışdır ki, “türkdilli 
xalqlar qədim, çoxəsrlik tarixi boyu Avra-
siya qitəsinin böyük hissəsində yaşaya-
raq dünya, bəşər mədəniyyətinə böyük 
töhfələr vermiş, onu zənginləşdirmişdir. 

Qədim tarix boyu türkdilli xalqların 
həyatı bəzən onların varlığını təhlükə 
altına alan müharibələrlə, döyüşlərlə, 
təcavüzlərlə üzləşmişdir. Ancaq xalqla-
rımızın dərin kökləri, bir-birinə mənəvi 
bağlılığı onları bütün bu mərhələlərdən, 
imtahanlardan, sınaqlardan çıxar-
mışdır”. Ən maraqlısı odur ki, böyük 
öndərin tövsiyələrində örnək kimi is-
tinad etdiyi əsas mövzu türk xalqları-
nın mifoloji görüşlərlə zəngin olan ta-
rixi qəhrəmanlıq eposlarıdır. O, tarixi 
köklərimizin yazıçılar tərəfindən işıq-
landırılmasını yüksək dəyərləndirmiş, 
Şərqin ən möhtəşəm yazılı abidələrinin 
içərisindən türk xalqlarının yaratdığı 
əsərləri seçib diqqət mərkəzində saxla-

mağın, araşdırmağın və bütün dünyaya 
yaymağın vacibliyini nəzərə çatdıraraq 
bildirmişdir ki, “Dədə Qorqud”, “Manas”, 
“Alpamış”, “Koroğlu” dastanları qədim 
dövrlərdə yaranmış, xalqlarımızın hamı-
sına mənsub olan dahi şairlərimiz, yazı-
çılarımız - Nizami, Yunus İmrə, Nəsimi, 
Əlişir Nəvai, Füzuli, Məhdimqulu, Mirzə 
Fətəli, Sabir, Cəlil Məmmədquluzadə, 
Abay, Hüseyn Cavid və digərləri isə 
türkün tarixini, mənəvi dəyərlərini 
əks etdirən, onu dünyada tanıtdıran 
ölməz əsərlər meydana gətirmişlər. 
Bütün bunlar nəsillərdən-nəsillərə 
ötürülərək “xalqımızı özünəməxsus 

milli-mənəvi, o cümlədən ümumbəşəri 
dəyərlər əsasında tərbiyə etmiş, on-
larda vətənpərvərlik, vətənə sədaqət 
hisslərini daim gücləndirmişdir”.
Faktlar göstərir ki, yüksək dövlət 
kürsülərində çalışarkən Heydər 
Əliyevi azərbaycanlıların tarixi tale-
yi və mənşəyinin labirintə salınma-
sı, ilkin dünyagörüşünün, mifoloji 
təsəvvürlərinin yoxluğu kimi elmi əsası 
olmayan qənaətlərin irəli sürülməsi 
sarsıtmış və yüksək dövlət postları ilə 
daim irəliyə doğru cəsarətli addımla-
rını ona görə atmışdı ki, həqiqəti üzə 
çıxarmaq üçün alimlərin meydanını 
genişləndirməyə səlahiyyəti çatsın. O, 
Məhəmməd Füzulinin 500 illik yubile-
yi üzrə Dövlət Komissiyasının iclasın-
dakı yekun sözündə uzun illər ürəyini 
didib-parçalayan haqsızlıqlar və elmi 
yanlışlıqların baş alıb genişlənməsi 
barədə açıqlamalar vermişdir: “Hamı-
mıza məlum olan düşmən qüvvələr 
həmişə sübut etməyə çalışmışdır ki, 
Azərbaycan xalqının zəngin tarixi olma-
mışdır, onun kökü yoxdur. Şübhəsiz ki, 
bu cəfəngiyyatdır”. Kommunist ideologi-
yasının “iri addımlarla irəlilədiyi” çağlar-
da belə (1981-ci ildə) onu narahat edən 
məsələlərdən biri Azərbaycan xalqının 
tarixinin bədii ədəbiyyatda dolğun əks 
etdirilməsi olmuşdur. O, yaxşı dərk edirdi 
ki, millətlərin özünüdərkini unutdurmaq-
dan ötrü onun tarixini saxtalaşdırmaq, 
kökünü dərinlikdən yaxınlara gətirmək 
xətti yeridilir. Bu acı həqiqətin onun 
doğma xalqına tətbiqi ilə barışmadığını 
Azərbaycan yazıçılarının qurultayındakı 
nitqində açıq-aydın nümayiş etdirərək 
qələm sahiblərinin fəaliyyətindən na-
razı qaldığını bildirmişdir: “Açıq demək 
lazımdır: Azərbaycan tarixinin bir çox 
parlaq səhifələri bədii ədəbiyyatda 
layiqincə əks etdirilməmişdir”. 
Mənəvi dəyərlərin qorunması üçün 
bütün imkanları səfərbər edən dövlət 
başçısı Azərbaycan və ümumiyyətlə, 
türklər haqqında formalaşan qeyri-etik 
və elmilikdən kənar qənaətləri alt-üst 
edən çoxsaylı tədbirlər həyata keçir-
mişdir. Onun səyi və prinsipial mövqe-
yi nəticəsində dünya anlamağa baş-
lamışdır ki, “Dədə Qorqud”, “Manas”, 
“Koroğlu” kimi eposlar düzüb-qoşan 

xalq ancaq haqqa tapınar, şərə meyl 
göstərməz. H.Əliyev düşmənlərimizin 
hiyləgərliyinə yaxşı bələd idi. Ona görə 
də prezidentlik fəaliyyəti dövründə ça-
lışırdı ki, türk xalqlarınının birliyinə nail 
olsun. Bu birliyi o, vahid türk dövlətinin 
qurulması şəklində deyil, məhz mənəvi 
dəyərlərin eyniliyini, oxşarlığını üzə çı-
xarıb mədəni amillər əsasında bir-birinə 
yaxınlaşmalarına çalışırdı. O, əmin idi 
ki, türk xalqlarında milli ruhu oyatsalar, 
kökə qayıdış onları qırılmaz tellərlə bir-
birinə bağlayacaq.
Bu gün ayrı-seçkiliyin yalnız bir 
məsələdə qabarıq şəkildə görünməsinə 
isə sevinirdi - çünki türk xalqlarının hər 
birinin öz müstəqil dövləti yaranmış-
dı.  Cüzi dil fərqləri istisna olunmaqla 
dünyada yeddi müstəqil türk dövlətinin 
bayrağının dalğalanmasını (Türkiyə, 
Azərbaycan, Özbəkistan, Qırğızıstan, 
Qazakıstan, Türkmənistan və Türk 
Kipri) böyük qələbə sayırdı. O, türk 
xalqlarının mənəvi birliyindən qürur-
lanmaqla yanaşı onların yüksək inkişaf 
yolunu tutmasını arzulayaraq deyirdi: 
“Bizim tarixi köklərimiz xalqlarımızın öz 
iradəsi ilə bir dilə, bir mənəviyyata, bir 
dinə bağlı olduğuna görə çox dərindir 
və qeyd edim, mənəvi dəyərlərmizin 
inkişafı tarixin bütün mərhələlərində 
nə qədər çətinliklərlə, keçilməz yollar-
la rastlaşıbsa da, dayanmayıb, inkişaf 
edib, qalxıbdır. Amma indi isə, türkdilli 
xalqların müstəqil dövlətləri olduğuna 
görə və bizim əlimizdə böyük imkanlar 
yarandığına görə bu prosesləri daha 
da gücləndirə, daha da mütəşəkkil edə 
bilərik”.
Türk mifik təfəkküründə ulu əcdad Oğuz 
dünyaya elə missiya ilə qədəm basır 
ki, haqqı tapdayanların dərsini versin, 
ədaləti, düzlüyü sevənləri isə öz qanadı 
altına alıb şərdən, yad təcavüzlərdən 
qorusun. Son otuz ildə həmin missi-
yanı öz çiyinlərində ancaq bir şəxs 
daşıyıb - türkün mənəvi yüksəkliyinə, 
müdrikliyinə və tarixi qəhrəmanlığına 
sığınan Heydər Əliyev!..
Siyasət aləmində Heydər Əliyevin ən 
böyük xidməti müstəqil Azərbaycan 
dövlətininin özülünü və əsas sütun-
larını qurması, inkişafa, yüksəlişə 
istiqamətləndirməsidir. Lakin özünün də 

HEYDƏR ƏLİYEV 
VƏ TÜRK 
MƏDƏNİYYƏTİ
Ümummilli liderimiz, 
müasir Azərbaycan 
dövlətinin qurucusu, Bö-
yük öndər Heydər Əliyev 
çıxışlarının birində bil-
dirirdi: “Biz fəxr edirik 
ki, ata-babalarımız digər 
xalqlarla dostluq və qar-
daşlığa can atmışlar”. 
Türk tarix boyu bir 
əlində qılınc, digər 

əlində müqəddəs “Ki-
tab” tutaraq dünya-
nı bir bayraq altında 
birləşdirməyə çalışmış və 
qonşularını həmişə ba-
rışa, sülhə, onun gücü, 
qüdrəti, haqqı, ədaləti 
qarşısında “il olmağa” 
çağırmışdı. Müdrik və 
sənətkarlıqla deyilmiş 
hər sözü öz andı bi-

lib qorumuş, şər fikrə 
düşənləri isə “Dədə Qor-
qud” kimi mənəvi uca-
lığın kölgəsində utan-
dırmağı bacarmışdır. 
Ona görə ki, “...Bədii 
söz insanların ağlına və 
ürəyinə daha tez yol ta-
pır, daha dərindən nüfuz 
edir, onlara son dərəcə 
böyük təsir göstərir”.
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təsdiqlədiyi kimi “müstəqil dövlət olmaq 
üçün xalqın gərək mentalitet səviyyəsi 
olsun”. Respublikada yaşayan insanla-
rı mentalitet səviyyəyə gətirən amillərin 
birincisi isə xalqın kökünün düzgün 
müəyyənləşdirilməsi, ilkin dünyagörüşü-
nün - mifologiyasının bərpası, mənəvi-
əxlaqi dəyərlərinin qorunması və adət-
ənənlərinin haqqa, ədalətə, humanist 
ideyalara söykəndiyinin başqa ölkələrdə 
düzgün nümayiş etdirilməsidir. Bu işin 
özəyində isə folklor irsinin yazıya alınıb 
nəşr edilməsi və araşdırılması durur. 
Ümumiyyətlə, ölkə prezidentinin son 
illərdə folklora göstərdiyi qayğını - verdi-
yi mühüm qərar, göstəriş və fərmanları 
nəzərdən keçirəndə adamı heyrət bü-
rüyür. Özü də həmişə bu sahə ilə bağ-
lı aparılan tədbirləri xüsusi nəzarətdə 
saxladığından şifahi xalq ədəbiyyatı 
nümunələrinin toplanması, nəşri və 
təbliği sahəsində böyük işlər görülmüş-
dür. 
Əslində tariximizin son olayları - musiqi-
mizin beşiyi Şuşanın işğalı hamıdan çox 
ölkə başçısını sarsıtmışdı. Eləcə də bu 
qədər zəngin mənəvi sərvət yaradan in-
sanları xəyanətlə heç vaxt barışmamağa 
çağıran da cənab Heydər Əliyev olmuş-
dur. O, çıxışlarında təkrar-təkrar deyirdi: 
“Elə düşünməsinlər ki, Azərbaycan xal-
qının mənəviyyatını sarsıda bilərlər, yox! 
Elə güman etməsinlər ki, Şuşanın işğalı 

daimi ola bilər. Yox, ola bilməz!.. Biz öz 
torpaqlarımızın sahibi olmalıyıq... Nəyin 
bahasına olursa-olsun, hansı yolla olur-
sa-olsun, Şuşa da, Qarabağ da, işğal 
olunmuş bütün torpaqlarımız da azad 
olunacaq - Azərbaycan xalqının iradəsi 
ilə azad olunacaq”. Bir ictimai xadim və 
siyasətçi, mübariz insan kimi gücünü, 
tükənməz enerjisini türkün qəhrəmanlıq 
eposlarından aldığını isə o, çıxışlarında 
bir neçə dəfə etiraf etmişdir. Uşaqlıq və 
gəncliyində “Koroğlu” kitabını əlindən 
yerə qoymadığı açıq-aydın hiss olu-
nur. Eposun xüsusiyyətləri və ideyası-
nı şərh edərkən bir folklorşünas alim 
tək ümumiləşmələr aparır, türkün milli 
ruhda yetişməsində eposun müstəsna 
əhəmiyyətə malikliyini vurğulayır. 
Heydər Əliyev Üzeyir Hacıbəyovun 110 
illiyinə həsr olunan yığıncaqda çıxış 
edərkən vurğulayırdı ki, “Koroğlu” das-
tanı insanları həmişə qəhrəmanlığa, 
cəsurluğa dəvət etmişdir. Bu dastan 
insanlarda qəhrəmanlıq, cəsurluq və 

vətənpərvərlik əhval-ruhiyyəsi yaratmış-
dır. “Koroğlu” dastanı insanları həmişə 
azadlığa, azadlıq uğrunda, zülmə qarşı 
mübarizəyə çağırmışdır. “Koroğlu” das-
tanı ona görə sevilir ki, xalqın həyatı, 
gələcəyi üçün ən əhəmiyyətli fikirlər bu 
dastanda cəm olunmuşdur”.
Gözlərimiz önündə baş verən son tari-
xi hadisələr göstərir ki, heç bir ölkədə 
xalqın mənəvi sərvətinə bizdə olduğu 
qədər dövlətin diqqət və qayğısı nəzərə 
çarpmır. Ölkə Prezidentinin fərmanı 
ilə “Dədə Qorqud” abidəsinin 1300 il-
lik yubileyinin YUNESKO xətti ilə dün-
ya miqyasında keçirilməsindən sonra 
ölkəmizdə bir-birinin ardınca mühüm 
tədbirlər həyata keçirilir. 
Bakı şəhərində TÜRKSOY təşkilatının 
üzvü olan ölkələrin mədəniyyət nazirləri 
Daimi Şurasının 19-cu toplantısında 
maraqlı bir hadisə baş vermişdi. Orada 
cənab Heydər Əliyev çıxışında bildir-
mişdi ki, Leninqradda tələbəlik illəri za-
manı Xakasiyadan gələn bir nəfərdən 
hansı millətdən olduğunu öyrənmək 
istəyir. Daha doğrusu, öyrənmək istəyir 
ki, xakaslar türk olduqlarını anlayırlar, 
yoxsa yox. Bu zaman bir nəfər yerdən 
replika verir ki, xakaslar şamanlardırlar. 
Dövlət başçısı təmkini pozmadan de-
yir ki, “Şaman olsalar da, türklərdirlər. 
Türklər də şamanlardırlar”. Bu, məhz 
türkün böyüklüyünü Nizami və Qayğı-

sız Abdal kimi dünyaya çatdırmaq idi. 
Bu o demək idi ki, sovet dövründə türk-
lüyü dandırmaq siyasəti yeridildiyi hər 
kəsdən öncə cənab Heydər Əliyevi na-
rahat edirdi. O, tutduğu mühüm vəzifəni 
itirmək təhlükəsinə baxmayaraq keç-
miş SSRİ-də yaşayan türk xalqlarını öz 
kökünə qaytarmağa çalışırdı. 
Heydər Əliyev “Manas” eposunun 1000 
illiyi münasibəti ilə söylədiyi çıxışında 
türk dillərinin tarixinə ekskursiya etdikdən 
sonra demişdi ki, “biz bir kökdən, bir 
dildən olan xalqlarıq. Ancaq əsrlərdən-
əsrlərə dilimizdə müəyyən fərqlər ya-
ranmışdır. Bir-birimizi qəlbən duyuruq, 
qəlbən anlayırıq, amma dilimizdə olan 
fərqlərə görə deyilən sözlərin bəzilərini 
anlaya bilmirik. Mən bu gün sözlərimi 
Azərbaycan dilində başladım”. Bəli, 
ölkə Prezidenti həmişə əsas sözlərini, 
xalqına tövsiyələrini öz ana dilində baş-
lamışdır. Lazım gələndə, xüsusilə xal-
qımızın düşmənlərinin məkrli əməllərini 
dünyaya çatdırmaq istəyəndə isə rus 

dilindən faydalanmışdır. 
Adamı heyrətə gətirən faktları ona 
görə tez-tez xatırlatmaq lazımdır ki, 
gənclərimiz eşidib öyrənsinlər. Çünki 
Azərbaycan Prezidenti hər an Türkün 
tarixinin saxtalaşdırılması işinə son qo-
yulması barədə düşünmüşdür. O, xalq 
şairi B.Vahabzadənin “Özümüzü kəsən 
qılınc” (“Göytürklər”) pyesinin tamaşa-
sına baxandan sonra teatr kollektivi ilə 
görüşündə maraqlı bir təşəbbüsünü yada 
salmışdır. Özbəkistanda Əmir Teymurun 
660 illik yubileyində türkdilli dövlətlərin 
başçıları ilə türk xaqanlığının 1450 il-
liyinin keçirilməsini müzakirə etdiyini 
bildirmişdir. Orxon-Yenisey abidələrinin 
motivləri əsasında yaranan tarixi əsərin 
təhlilini verən Heydər Əliyev məhz 1450 
il əvvəl baş verən dəhşətli hadisələrin 
bu gün də davam etdiyini qeyd edərək 
demişdir: “Təəssüflər olsun ki, bizim ulu 
əcdadlarımız da hakimiyyətdən ötrü bir-
birini qırıblar, torpağı da satıblar. Gö-
rürsünüz ki, hakimiyyətə gəlmək üçün 
düşmənə satılanlar olur. Qardaş-qar-
daşı öldürür ki, xaqan olsun. Bir qardaş 
digərinin əleyhinə çıxır”. 
Gültigin, Bilgə kağan kimi sərkərdələr 
də Göytürkləri oğuz və uyğurlarla 
birləşməyə çağıranda ötənləri xatırlat-
mış, “yuxarıda göy, aşağıda yer” deyib 
eyni kökdən pöhrələnən soyların bir ça-
dırda el məclisi qurmasını arzulamışdır. 
O vaxtdan 15 əsr keçməsinə baxmaya-
raq indi də Xəzərin sularına görə hər türk 
eli bir iddia ilə meydana atılır. Heydər 
Əliyev siyasət meydanında elə davran-
mağa can atır ki, nə türkmənin, nə də 
qazağın mənafeyinə ziyan gətirilsin. 
Ancaq təkcə siyasi ambisiyalarda de-
yil, ədəbi-mədəni məsələlərdə də əski 
abidələri, hətta söz sənətkarlarını öz 
tərəfinə çəkmək niyyətində olanlar var. 
Füzulini təkcə “Leyli və Məcnun” poe-
masının müəllifi kimi yox, dünya miq-
yaslı filosof, böyük alim tək dünyaya ta-
nıtmağı qarşısına məqsəd qoyan böyük 
öndər Azərbaycana aid mənəvi dəyərləri 
qeyd-şərtsiz özününküləşdirənlərə 
çox incə və alicənablıqla cavab verir-
di: “Burada çıxış edən natiqlər dedilər 
ki, ərəblər və farslar Füzulini öz şairləri 
sayırlar. Türkdilli xalqlar isə hesab 
edirlər ki, o, türkdür. Biz də deyirik ki, 
Füzuli türk, azərbaycanlıdır. Eyni za-
manda, bunu türkmən, özbək, qa-
zax, Türkiyədə yaşayan türklər, İraq 
türkmənləri də deyə bilərlər. Qoy Füzuli 
hamıya məxsus olsun, tarixə bəşəri 
şəxsiyyət kimi düşsün”. Bu mənada 
“Məhəmməd Füzulini  türkləri birləşdirən 
böyük söz ustadı” hesab etsə də, onun 
azərbaycanlılığını əsaslandıran tutarlı 
dəlillərə üz tutur və vətənpərvər ziyalı 

tək istəyir ki, biz - alimlər elmi əsaslarla 
Nizaminin, Füzulinin azərbaycanlılığını, 
“Dədə Qorqud”un isə ulularımıza 
məxsusluğunu, ilk növbədə, qan qardaş-
larımaza sübut edək. Lakin başqa türk 
xalqlarının folklor örnəklərindən, sənət 
adamlarından söz düşəndə Heydər 
Əliyev böyük qürur hissi keçirdiyini nü-
mayiş etdirirdi. Başqa ölkə başçılarıtək 
dilinə gətirmirdi ki, azərbaycanlılara 
məxsusdur, fəxr edir ki, qardaş xalq 
qüdrətli əsərlə dünyanı valeh etmiş-
dir. Belə ki, “Manas” eposunu qırğız 
xalqının “müdrikliyinin, zəkasının, 
qəhrəmanlığının, cəsarətinin rəmzi” 
hesab edir və onda qırğız türklərinin 
vətənpərvərliyinin, ədalətsevərliyinin, 
azadlıqsevərliyinin əks olunduğunu bil-
dirirdi.
Bizim nəsil ömrünün ən ehtiraslı və 
coşqun çağlarını acınacaqlı günlərdə 
yaşamışdır. Yetkinliyi Böyük Vətən 
müharibəsi dövrünə düşən gəncliyi “ölü 
nəsil” adlandırırlar. Ancaq faşizmin hü-
cumu bütün dünyanı bürüsə də, beş 
ildən artıq çəkməmişdi. Bizin nəslin 
Qərbi Azərbaycan və Qarabağ acısı isə 
1989-91-ci illərdə vəzifə düşkünlərinin 
ucbatından daha uzun müddətə davam 
etmişdir. Bu ağrı-acıdan xalqımızı an-
caq Heydər Əliyev xilas etməyə qadir 
idi.
Ulu əcdadlarımız belə hesab edirdilər ki, 
ildə bir dəfə ölmüş babalarının ruhları öz 
nəvə-nəticələrinə baş çəkməyə gəlirlər. 
Ata-baba ruhlarının gəlişinin vaxtı İlaxır 
çərşənbələrə düşür. Əgər onlar görsələr 
ki, törəmələri yaşayan evlərdə tonqallar 
qalanmır, ocaqlar sönüb, elə bilirlər ki, 
qoyduqları adət-ənənələr tapdanıb, öv-
ladlarına qalan var-dövlət göyə sovu-
rulub, hər şey məhv olub, qayıdıb ge-
dir və bir də o tərəflərə hərlənmirdilər. 
Bir də ilk çərşənbə axşamı görsələr ki, 
ocaqlardan tüstü gəlmir, xörəklər bişi-
rilmir, nəvə-nəticələri deyib-gülmürlər, 
ac-yalavacdırlar, küsülüdürlər, onda da 
inciyər və bir də oralara gəlməzlər. Məhz 
bu inama görə, İlaxır çərşənbələrdə 
tonqallar qalanır, şənliklər keçirilir, umu-
küsü aradan götürülür... Xalqımızın 
bu adətini eşidən rus alimləri belə bir 
qənaət irəli sürmüşdülər ki, qədimlərdə 
(lap başlanğıcda) bu cür adət-ənəsi, 
görüşü olan xalq ancaq humanist və 
qurub-yaratmağa meylli olmalıdır. Və 
azərbaycanlılar ağsaqqalla nəfəs alan, 
böyüklü yerdə özünü daha rahat hiss 
edən xalqdır. Ulu əcdadlarımızın bu 
inancının işığında hamı bir yumruq 
kimi Heydər Əliyevin yaratdığı müstəqil 
dövlətin başçısı - Prezidentimiz İlham 
Əliyevin ətrafında birləşməlidir.

? Ramazan Qafarlı
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Azərbaycan dövlətinin memarı, 
Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin 
mədəniyyətə qayğısı, bu sahəni daim 
öz himayəsi altına alması, sənət 
adamlarına böyük diqqəti hamının gözü 
qarşısında baş verib. Bu, həmişə belə 
olub. 70-80-cı illərdə də, dünən də 
Azərbaycan sənətçiləri özlərini daim 
Heydər Əliyevin himayəsi altında hiss 
ediblər. Təsəvvür edin ki, səkkiz mily-
onluq əhalisi olan Azərbaycanda sənət 
adamlarından səkkiz nəfəri Sosialist 
Əməyi Qəhrəmanı adını almışdır. Nə 
qədər SSRİ xalq artisti, SSRİ dövlət 
mükafatı laureatı var idi. Bunların hamısı 
Heydər Əliyevin milli marağa söykənən 
şəxsi təşəbbüsü və yaxından iştirakı 
sayəsində olmuşdu. Danışırlar ki, ən 
yüksək səviyyəli görüşlərin birində SSRİ 
mədəniyyət naziri Demiçev yarıciddi, 
yarızarafat Heydər Əliyevə demişdi ki, 
Ukrayna boyda respublikada yalnız 
iki nəfər sənətçi Sosialist Əməyi 
Qəhrəmanı adı alıb. Azərbaycanda 
isə 8 nəfər bu ada layiq görülüb. 
Bu necə olur? Heydər Əliyev də 
təmkinlə cavab verib ki, bizim xalqımız 
istedadlı xalqdır. Siz bu adları elə-
belə paylamırsınız ki? Biz təqdim ed-
irik, siz də görürsünüz ki, doğrudan 
da layiqli adamlardır, mədəniyyətin 
inkişafında xidmətləri var, ona görə 
də verirsiniz.

Bəli, o vaxt da elə olub, bu gün də 
elədir. Yəni çətinliklərə, müharibənin 
törətdiyi ağrı-acıya, müxtəlif qüvvələrin 
sabitliyi pozmaq cəhdinə, daha bir sıra 

problemlərə baxmayaraq ölkə başçısı 
təhsil, mədəniyyət, incəsənət sahəsinə 
həmişə böyük qayğı ilə yanaşıb. 

Hər ölkənin sabahı, gələcəyi onun 
gəncləri ilə bağlıdır. Bu gənclərə 
göstərilən qayğıdan asılıdır. Heydər 
Əliyevin çoxcəhətli  fəaliyyətində gəncli-
yə böyük qayğı və diqqət də mühüm yer 
tutur. Böyük öndər gənclərə ünvanlanmış 
“Sizin ən ümdə vəzifəniz vətənə, 
ölkəmizə, doğma torpaqlarımıza daim 
sədaqətli olmaqdır. Heç bir gənc bunu 
heç vaxt unutmamalıdır. Nə olursa-
olsun, Vətənə, xalqına, ölkəsinə, 
dövlətinə sədaqət hər bir gənci daim 
yaşadacaq və ona cəmiyyətdə özünə 
layiq, özü istədiyi yeri tapmağa imkan 
verəcəkdir” sözləri hamının üzərinə 
böyük məsuliyyət qoyur. 

Heydər Əliyevin fenomenliyini, onun 
Tanrıdan gələn siyasi istedadını təkcə 
kor olanlar görmür. Hətta bizə dost ol-
mayan xarici müxbirlər də bu istedadın 
işığını duyur, onu dana bilmirlər. Rus 
mətbuatında getmiş bir yazıdan misal 
gətirmək istyirəm. Yazının sonunda 
müəllif yazır: “Hakimiyyətə gəlmək 
istəyən insanlar onun təcrübəsini 
araşdıra və öyrənə bilərlər. Amma 
bunun çətin ki, təkrarı olsun. Çünki 
bütün başqa istedadlar kimi, siyasətçi 
istedadı da anadangəlmədir, fitridir”.

Bəli, Heydər Əliyev dühası, bacarığı, 
istedadı və qabiliyyəti fitridir, Allah ver-
gisidir.

Heydər Əliyevin nitqinin səlisliyi onun 

xalqının şifahi və yazılı ədəbiyyatına 
vurğunluğundan irəli gəlirdi. Klassik 
və müasir Azərbaycan yazıçılarının 
əsərlərini onun sevdiyi qədər heç kəs  
mütaliə etmirdi. Dünyada bütün zaman-
lar üçün natiqliyin yeganə ustası Demos-
fen sayılır. O öz çıxışları ilə Makedoniyalı 
İsgəndər kimi dünya fatehini qorxuya 
salırdı. Heydər Əliyev ondan fərqli 
olaraq iki dildə böyük söz ehtiyatına 
malik idi, elə bir jurnalist sorğusu və 
problem yox idi ki, Heydər Əliyev 
onun qarşısında aciz qalsın. Elmin, 
incəsənətin, ədəbiyyatın, texnikanın və 
istehsalın elə bir sahəsini tapmaq müm-
kün deyil ki, onun barəsində ən bacarıqlı 
tədqiqatçı, sənətşünas və mütəxəssis 
kimi söz açmasın. Natiqliyinə görə 
Heydər Əlirza oğlunu ancaq Siseron 
və Demosfenlə müqayisə etmək olar. 
Onun dövlət rəhbərliyindən əvvəl 
işlədiyi yüksək vəzifələrdə ancaq rus dili 
işlənirdi. Lakin həmişə xalqla, zəhmət 
və sənət adamları ilə təmasda olan bu 
dahi şəxsiyyət daim ana dilinin inkişafına 
calışıb. O, gülərüzlüyü, səmimiliyi, bir 
də saf söhbətləri ilə əbədilik yaddaşlara 
həkk edilib.

Heydər Əliyevin ən böyük keyfiyyəti 
demokratikliyi idi. Mətbuat və söz 
azadlığına görə bu gün Azərbaycan 
heç bir ölkə ilə müqayisəyə gəlməz. Tel-
eviziya verlişlərinin birində maraqlı bir 
hadisə lentə alınmışdı. Vətənindən çox 
uzaqda jurnalistlərlə görüşdə tanınmış 
bir aparıcı Heydər Əliyev fenomeni 
qarşısında məğlub olduğunu görüb 

verilişin çox uzandığını bəhanə edir. 
Bu zaman Heydər Əliyev özünə xas 
təbəssümünü gizlətməyərək deyir: “Biz 
Azərbaycandan, böyük okeanların 
üstündən keçib buraya gəlmişik ki, 
ölkənizdəki demokratik ab-havadan 
udaq və sizdən öyrənək. Özünüz 
onu pozmağa çalışırsınız”. Aparıcı 
pərtliyini gizlətməyə çalışaraq söyləyir: 
“Anam mənə dönə-dönə tapşırıb ki, 
məşhur siyasətçilərin qarşısında çox 
oturmayım - onun xahişini yerinə 
yetirirdim”. 

Bu müdrik İnsan dünyanın ən 
inkişaf etmiş ölkələrində məşhur 
insanları heyran qoymaqla öz xalqına 
heykəl ücaltmadımı? İnsanlar dünya 
yaranandan hər işi bir tanrının adı ilə 
bağlayırdılar. Deyəsən, daşdan, tor-
paqdan, müharibədən, məhəbbətdən, 
güldən güldən tutmuş ən xırda həşəratın 
da Allahı olub, təkcə siyasət aləmi in-
sanla bağlanıb. Əgər siyasətin Allahı 
yoxdursa, deməli, Tanrı XX yüzilliyin 
son otuz ilində və yeni əsrin əvvəlində 
Yer kürəsində bu işi icra etməyi Heydər 
Əliyevə  tapşırmışdır.  Mişel Nostrada-
mus yazırdı ki, iki mininci illərə yaxın 
türklər arasında bir şəxsiyyət peyda 
olacaq və onun ağlının qüdrəti ilə Türk 
dünyası yeni dövrə qədəm basacaq. 
Bu, heç şübhəsiz, Heydər Əliyev 
şəxsiyyətidir. Öz dövrüylə ayaqlaşan 
böyük insanlar, həm də gələcəyə 
bələdçilik edirlər. 

? Mürvət Həsənli

“Xalqın böyüklüyü onun sayı ilə ölçülmür. Buna uyğun olaraq insanın böyüklüyü də onun boyunun ucalığı ilə müəyyənləşmir. Bunun 
üçün ağıl, şan-şöhrət və cəsarət yecanə ölçüdür. O adam böyükdür ki, hər işində böyük nümunə göstərir”. 

Viktor Hüqo
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Təşkilatın mərkəzi: Beyrut-Livan
Quruluş tarixi: 20 yanvar, 1975.
Siyasi görüşü: Hınçaq Partiyası 
tərəfdarı, Marksist- Leninist görüşə sa-
hib.
Təşkilatın lideri: Bedros Hovanesyan.
Təxəllüslər: Miqran Miqranyan, Akop 
Akopyan.

20 yanvar, 1975-ci ildə Beyrutdakı 
Dünya Kilisələr Birliyi Bürosuna etdiyi 
bombalı basqın ilə adını eşitdirən ASA-
LA, özünü Beynəlxalq İnqilabi hərəkatın 
bir hissəsi olaraq qəbul etməkdə, 
Türkiyə ilə müttəfiqlərini əsas düşməni 
hesab etməkdə və Erməni mübarizəsini 
sadəcə silahlı mübarizə ilə həll edilə 
biləcəyi görüşünü müdafiə etməkdədir. 

Bundan başqa, Sovet tərəfdarı 
Hınçak Partiyası ilə əlaqədə olduqları 
hesab edilən təşkilatın yaraqlılarının 
Fələstin Azadlıq Təşkilatı ilə əməkdaşlıq 
etdikləri və təşkilatın üzvlərinə Habbaş 
Fedayin Qrupu tərəfindən təlim keçir-
ildiyi bilinir. Təşkilat üzvləri, beynəlxalq 
terror təşkilatı olan Yapon Qızıl Or-
dusu, İtalyan Qızıl Tuqayları, EOKB-
C, Kürdistan Fəhlə Partiyası, İrlanda 
Cümhuriyyət ordusu və Marksist-len-
inist Türk təşkilatları ilə əməkdaşlıq 
etdiklərini müxtəlif yollarla ictimaiyyətə 
bəyan edərək özlərini beynəlxalq 
inqilabçı (ixtilalçı) hərəkatın ayrılmaz 
hissəsi olduqlarını ifadə etməkdədirlər. 

MƏQSƏDİ:
1.1915-ci ildə Türkiyədə meydana 

gəldiyini iddia etdikləri “sözdə erməni 
soyqırımının” Türk dövləti tərəfindən 
etiraf edilməsini təmin etmək, 

2.Türkiyəni sözdə soyqırım səbəbi 
ilə təzminat ödəməyə məcbur etmək, 

3.Türkiyənin və Azərbaycanın işğal 
etdiyini iddia etdikləri ərazilərin qanuni 
(həqiqi) sahiblərinə, geri verilməsini 
təmin etmək, 

4.Bu ərazidə müstəqil Erməni dövləti 
qurmaq, 

5.Bu əraziləri Ermənistan dövlətinə 
bağlı bir dövlətə çevirmək. 

İNTENSİV FƏALİYYƏT SAHƏLƏRİ

ASALA Erməni Terror Təşkilatı, 
indiyə kimi Türk təmsilçiliklərini 
hədəf alan silahlı aksiyalarını ən çox 
Fransada həyata keçirmişdir. Livan-
dan sonra ən böyük hərəkət poliqonu 
olaraq bu ölkədən istifadə etdikləri 
müşahidə edilir. Bu ölkədə hərəkət 
sərbəstliyi tapan erməni yaraqlıları, 
Fransız hökumətindən və müxtəlif 
erməni quruluşlarından aldıqları böyük 
köməklə rahat bir şəkildə separatçı ak-
siyalar törədə bilirlər. Bundan başqa 
ABŞ, Yunanıstan, Kıbrıs Rum Kəsimi, 
Suriya, İran və Kanada kimi dövlətlərdə 
də fəaliyyətlərini davam etdirirlər. 

Yunanıstanda “Erməni” təşkilat-
ları:
1.ASALA’nın Yunanıstan Şöbəsi (Afi-
na).
2.Erməni Xalq Hərəkatı (Afina).
3.Erməni Davasını Müdafiə komitəsi 
(Afna).
4.Erməni Gənclik Təşkilatı (Afina).
5.Erməni Yeni Nəsil Gənclik Təşkilatı 

(Afina).
6.Erməni Milli Komitəsi (Afina).
7.Erməni Xeyyriyə Cəmiyyətləri Birliyi 
(AGBU) (Afina).
8.Erməni Qatil Göstəriləri Komitəsi, 
(Afina).
9.Erməni İhtilalci federassiyası, (Atina)
10.Erməni Liberal Xalq partiyası, (Afi-
na).
11.Erməni Milli Komitəsi, (Afina).
12.Erməni Gizli İstiqlal ordusu, (Afina).
13.Erməni Üsyan federassiyası, (Afi-
na).
14.Erməni Soyqırımı Ədələt 
Komandoları (Afina).
15.Erməni Gizli Ordusu (Afina).
16.Erməni Siyasi Tustaqları Müdafiyə 
komitəsi (Afina).
17.Erməni Atlətlər dərnəyi (Afina).
18.Erməni Mədəniyyət dərnəyi 
(Gümülcinə).
19.Erməni Gənclik təşkilatı (Selanik). 
20.Azad Ermənistan Dünya komitəsi 
(Afina).
21.Protogras Erməni cəmiyəti, (Atina)
22.Yunanıstan Erməni Milli təşkilatı, 
(Afina).
23.Yunanıstan Erməni Gəncliyi dərnəyi, 
(Afina).
24.Yunanıstan Erməni Gəncliyi dərnəyi, 
(Afina).
25.Yunanıstan Erməni komitəsi (Afina).
26.Yunanıstan Ortodoks Erməni 
Mərkəzi komitəsi (Afina).
27.Ayma Komeyard Gənclik qrupu (Afi-
na).
28.Cilician Erməni Qadınlar birliyi (Afi-
na).
29.Erməni Çevriliş federassiyası 
(Taşnak) (Afina).
30.Melkonian Erməni İnistitu (Afina).
31.Rum-Erməni Gənclər birliyi (Afina).

ASALA-nın Beynəlxalq Təşkilatlarla 
Əlaqələri

Mart 1978-ci ildə Beyrutdan 
Birləşmiş Millətlər nəzdindəki bütün 
təmsilçiliklrə göndərilən “Erməni 
Cümhuriyyəti Təşkilatı” imzalı məktubda 
“Erməni, Kürd, Hatay, İstanbul və Kıbrıs 
problemlərinə diqqət çəkilməkdədir.

8 aprel, 1980-ci ildə Beyrutda ASA-
LA-KADEK (Partiye Karkare Kürdis-
tan Fəhlə Partiyası) bərabər mətbuat 
konfransı keçirərək Türkiyəyə qarşı 
Erməni-Kürt Birliyi qərarı aldıqlarını 
açıqlamış, dağıdılan deklarasiyadan 
başqa kütləvi informasiya vasitələri 
mənsublarına şifahi olaraq ter-
ror təşkilatı ASALA-nın lideri Akop 
Akopyan: “Biz eyni məqsəd üçün 
çalışan iki cəmiyyətik. Ermənistan və 
Kürdüstanın, yəni ölkəmizin azadlığı 
üçün savaşırıq. Planlarımız istər Türk, 
istərsə də Kürd qardaşlarımızla əl-ələ 
verib mübarizəmizə davam etməkdir” 
- demişdir. 

Bu bəyanat, Türkiyədə fəaliyyət 
göstərən kürt təşkilatlarla bərabər Türk 
sol görüşlü təşkilatlarla da əməkdaşlıq 
etdiklərini göstərməkdədir. Daha 
sonrakı tarixlərdə dağıtdıqları “ASALA-
KADEK ortaq bəyanatı” adlı bəyanatda 
Sovet Dövlətinin əzilən dünya xalqları 
üçün yeni üfüqlər açdığını bildirərək, 
Erməni və Kürt mübarizələrindən bəhs 

etmişdilər. 
30.11.1980-ci ildə paylanan ASALA-

KADEK ortaq bəyanatında “Erməni, 
Kürd və Ərəb xalqlarının regionda 
imperiyalizmə və Türkiyəyə qarşı 
əməkdaşlıq etmələrinin vacib olduğunu” 
ifadə etmişdilər. 

TƏŞKİLATIN SON VƏZİYYƏTİ VƏ 
AYRILMALAR

Daşnaklar daxilində ciddi fikir ayrılığı 
və taktika ziddiyyətləri mövcuddur. 
Daşnak fraksiyalarından münüm biri, 
ASALA-nın taktika və siyasətinə yaxın 
xətt izləməkdə və böyük ehtimalla 
ASALA-nın separatçı aksiyalarnı koor-
dinasiya etməkdədir. 

İranda Daşnaklar ilə ASALA 
arasındakı narazılıqlar 1983-cü ildə 
artmışdır. Daşnaklar, şəxsləri bir tərəfə 
buraxıb, Türkiyəyə qarşı xüsusilə iqtisa-
di təxribata yol açacaq əsas nöqtələrin 
vurulmasını müdafiə etməkdədir. 

ASALA-nın, İsrail işğalı səbəbilə 
Livandakı 3 təlim kampını itirdiyi, İtalyan 
rəsmiləri ilə görüşmələrə vasitəçilik edən 
bəzi fələstinli idarəçilərin ASALA-nı 
arxadan vurmağa səy göstərdikləri, fa-
natik və mövhumatçı erməniləri kiralayə 
tutaraq ASALA-ya qarşı istifadə etmək 
istədikləri, ASALA liderlərindən Akop 
Akopyan tərəfindən Beyrutun qərbində 
verdiyi müsahibənin mətninidə ifadə 
edilmişdir. 

ASALA-nın mərkəzlərinin; 
Levkoşanın Rum Hissəsi, Afina və 
Şam olaraq üç ayrı mərkəzə bölündüyü 
xəbərinin alındığı, bundan başqa, 
Tehranda erməni icması içərisində 
təşkilatlandıqları İsveçrə Xarici İşlər Na-
zirliyi tərəfindən bildirilmişdir. 

 Fələstin Saika Təşkilatı Siyasi 
Şöbəsinin sədri, ASALA yaraqlılarının 
Əlcəzair, Tunis, Sudan və Şimali 
Yəmənə getdiklərinə aid bəzi xəbərləri 
eşitdiyini ifadə etmişdir. 

1980-ci ildə İngiltərədə qurulan 
və müxtəlif ölkələrdən ianələr verilən 
ASALA-nın yan quruluşu olan Siya-
si Məhkumları Müdafiə Komitəsi isə 
dörd prinsipdə işləməkdədir. Bunlar 
məhkumlara maddi və mənəvi yardım, 
icma daxilində təbliğat, Milli Azadlıq 
Hərəkatına köməkdir. 

15 iyul, 1983-cü ildə Orli Hava limanı 
THY Bürosu əşya yoxlanış (nəzarəti) 
bölümünə bir çanta içərisinə qoyulan 
bombanın partlaması nəticəsində Türk 
vətəndaşı Xalit Yılmaz ilə bərabər 8 
əcnəbinin ölməsi, 20-si ağır olmaq üzrə 
56 nəfərin də yaralanması hadisəsini 
törədən Monte Melkonyan, ASALA-
nın bu hərəkətini kor terrorizm olaraq 
qiymətləndirərək, 1983-cü ilin avqust 
ayında ASALA-dan ayrıldığını və ASA-
LA - İnqilabçı Hərəkatı adlı təşkilatı 
qurduğunu bəyan etmişdir. 

Orli Hava limanı hadisəsini Erməni 

Milli Hərəkatı lideri Ara Toranyan da 
pisləyərək, bundan sonra ASALA-dan 
dəstəyini çəkdiyini bəyan etmişdir. 

ASALA lideri Akop (Hakop) 
Akopyanın 28 dekabr, 1988-ci ildə Afi-
nada öldürülməsindən sonra təşkilat 
ASALA-MR (İnqilabçı Hərəkat), ASA-
LA-PMLA (Xalq Hərəkatı) və SASSON 
olaraq üç qrupa bölünmüş, 19 deka-
br 1991-ci ildə Türkiyənin Budapeşt 
səfirliyinə edilən basqını SASSON adlı 
qrup həyata keçirdiyini bəyan etmişdir. 

ASALA-PMLA-nın Yunanıstanın 
Egina adasında gizli hərbi bazasının 
yer aldığı, burada KADEK təşkilatı 
üzvlərinə hərbi təlim keçildiyi və təlimi 
yunanlı general Matafias tərəfindən 
şəxsən verildiyi müəyyən edilmişdir. 

Livanda isə Anjar qəsəbəsində 
“Erməni İşcilər (Ləpirçilər) Cəmiyyəti” 
adı altında hərbi qərərgahlarının olduğu, 
eyni zamanda Bar Elliasda (Bekaa 
Vadisi) ASALA və JRA yaraqlılarıının 
silahlı təlim keçdikləri, Kıbrıs Rum 
tərəfində 60 ASALA üzvünün olduğu, 
bunların Rum ordusunun nəzarətinədə 
Eyanapa regionunda bazalarının olduğu 
və rəhbərləri olan Harut Ağbaçyanın 
KADEK və DEVSOL ilə çox yaxşı 
əlaqələrinin olduğu məlumdur. 

ASALA-MR

ASALA-dan ayrılaraq 1983-cü 
ilin sentyabr ayında Fransaya gedən 
Monta Melkonyan (Meykonyan) ASA-
LA-Xalq Hərəkatının Hərbi Aparatı 
ASALA-İnqilabçı Hərəkatı (ASALA-MR) 
təşkilatını qurduğunu bəyan etmişdir. 
Fransa hökuməti ilə pozulan əlaqələri 
düzəltmək başlıca məqsədləri  olmuşdur. 
Separatçı aksiyalarını Türkiyədə 
həyata keçirəcəyi fikirləşilirkən ASA-
LA-MR Şimali Amerika və Qərbi Av-
ropa qanadını tamamilə nəzarəti altına 
almış, bu regionda yaraqlıları öz tərəfinə 
çəkmişdi. Monta Melkonyan 1993-cü 
ildə Dağlıq Qarabağda Azərbaycana 
qarşı vuruşduğu zaman öldürülmüşdür. 

ASALA-PMLA

ASALA-dan ayrılaraq mərkəzi Lon-
don olan ASALa üçün Xalq Hərəkatı 
(PM ASALA) adı altında fəaliyyət 
gösdərmişdir. Marksist-Ermənistanın 
Azadlığı Üçün Xalqçı Hərəkat Demokra-
tik Cəbhəsini quran bu terroristlər, 
kapitalizmə və ümumiyyətlə, dünya 
imperializminə qarşı müharibə aparmaq 
məqsədi ilə öz məsələlərini sosializmə 
nail olmaq üçün bir vasitə olaraq 
görmüşlər. 

JCAG

Təşkilat Daşnak Partiyasının Hərbi 
Aparatı olaraq fəaliyyət gösdərməkdə 
olub 22 oktyabr, 1975-ci ildə Türkiyənin 
Vyana səfiri Daniş Tunalıgilin 
öldürülməsi hadisəsi ilə adını dünya 
ictimaiyyətinə bəyan etmişdir. Təşkilatın 
məqsədi müstəqil “Böyük Ermənistan” 
dövlətini qurmaqdır. 

ARA Fransada qurulmuş olub, ilk 
dəfə 14 iyul tarixində Türkiyənin Brüs-
sel Səfirliyinin əməkdaşı Dursun Akso-
yun öldürülməsi hadisəsini ASALA və 
JCAG ilə bərabər həyata keçirdiklərini 
etiraf edərək adını dünya ictimaiyyətinə 
bəyan etmişdir. 

ARA-nın irqçiliyi müdafiə etdiyi, 
ASALA-nın metodlarına və fikirlərinə 
tamamilə qarşı olduğu, Daşnak Partiyası-
Erməni Soyqırım Ədalət Komandoları 
(JCAG) və ASALA xaricindəki Erməni 
Terror Təşkilat və quruluşları tərəfindən 
də köməkləndiyi, nəzəri və əməli olaraq 
JCAG-a paralel olaraq hərəkət etdikləri 
bilinməkdədir. 

? Vahid Məmmədrzayev

Ey Türk, düşmənlərini tanı!..

ERMƏNİ TERROR TƏŞKİLATI 

ASALA
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“ƏSLİ VƏ KƏRƏM” DASTANI

Başlanğıc

İsfahan şəhərində Ədil şah adlı bir padşah var idi. 
Bu padşahın da bir xəzinədar keşişi var idi.

Padşahın da, keşişin də övladı olmurdu. 
Günlərin bir günü şahın arvadı ilə keşişin arvadı 

bağa gəzməyə çıxmışdılar. Gördülər ki, bağda bir 
qurumuş alma ağacı var. Şahın arvadı - xanım Soltan 
keşişin arvadına dedi:

-Ay qarı, bu alma ağacı bar tökəndə bizim də 
övladımız olar.

Bunlar belə söhbət edib bir kölgəlikdə yatdılar. 
Aləmi-rö’yada xanım Soltanın yanına bir nurani kişi 
gəlib dedi:

-Ay xanım, sənin duan müstəcəb olub. Get, həmin 
alma ağacının üstündə bir alma var, onu ye, övladın 
olar!

Xanım Soltan yuxudan oyanıb gördü ki, doğrudan 
da ağacda bircə dənə qırmızı alma var.

Xanım Soltan almanı dərdi, keşişin qarısı ilə yedilər. 
O gecəsi kişiləri ilə həmsöhbət olub hamilə oldular. 
Keşişin qarısı ilə xanım Soltan bir-birlərinə söz verdilər 
ki, birinin oğlu, o birinin qızı olarsa, böyüyəndə onları 

еevləndirsinlər.
Doqquz ay, doqquz gün, doqquz saatdan sonra 

xanım Soltanın bir oğlu, qarının bir qızı oldu. Padşah, 
oğlu olmasını eşidib böyük ziyafət düzəltdi, çoxlu eh-
san verdi.

Şahzadənin adını Mirzə bəy, qızın adını Qara Sol-
tan qoydular.

Uşaqlar böyüyüb həddi-buluğa çatdılar. Keşiş 
qızını şahın oğluna almasından xofa düşüb arvadına 
məsləhət gördü ki, hazırlaşıb yol tədarükü görsün, 
bir-iki gün keçər-keçməz, sabah erkənnən qaçsınlar. 
Sonra keşiş padşahın qulluğuna gəlib xidmətindən 
azad edilməsini xahiş elədi, üzr, bəhanə gətirdi ki, 
«Bəs, qocalmışam, qorxuram, işimdə xilaf tapıla».

Şah keşişi mürəxxəs etdi. Keşiş Zəngi adlı bir yerə 
köçməkdə olsun.

Mirzə bəy şahın Sofusu ilə bərabər atasından izn 
alıb keşiş gedən yerə səfərə çıxdı, orada hər ikisi 
keşişə qonaq oldular.

Keşiş məsələnin axırından qorxub Qara Soltanı 
bağda gizlətdi. Bunlar geriyə qayıtdıqda Mirzə bəyin 
tərlanı qolundan qalxdı, uçub bağa getdi. Mirzə bəy 
quşun dalınca bağa girdi. Orada Qara Soltanı görüb 
eşqə aludə oldu.

Sazı basdı sinəsinə, görək Qara Soltana, Qara 
Soltan da ona nə dedi:

Mirzə bəy:

Quşum uçdu bir xanımın bağına,
Əsil qızsan, əsil eylə, quşu ver!
Gözəllər düzülüb solu-sağına,
Əsil qızsan, əsil eylə, quşu ver!

Qara Soltan:

Kərəm quşun uçdu, qondu budağa,
Kərəm oğlan, kərəm eylə, quşu al!
Gözlərinə verrəm qurban, sadağa,
Kərəm oğlan, kərəm eylə, quşun al!

Mirzə bəy:

Fələk məni şad eyləyib güldürür,
Ağladıban çeşmim yaşın sildirir,
Bağa girsəm, atan görüb öldürür,
Əsil qızsan, əsil eylə, quşu ver!

Qara Soltan:

Mənimlə durubsan qabaq-qabağa,
Olum qamətinə mən də sadağa,
Ədil şah oğluna olmaz qadağa, 
Kərəm oğlan, kərəm eylə, quşun al!

Mirzə bəy:

Həsrətin çəkdim ki, camalın görəm,
Boyun gül qonçası, iyləyəm, dərəm.
Adım Mirzə bəydi, sən qoydun Kərəm,
Əsil qızsan, əsil eylə, quşu ver!

Qara Soltan:

Bülbüllər oxuyur baharda fəsli,
Gözlərin olubdur canımın qəsdi,
Adım Qara Soltan, sən qoydun Əsli,
Kərəm oğlan, kərəm eylə, quşun al!

Hər ikisi bir-birilə şirin söhbətdə oldular. Qara Sol-
tan keşişin xəbər tutmasından qorxub dedi:

-Ay oğlan, kərəm eylə! Sən bilirsən ki, mənim keşiş 
babamın əsli yoxdur - məni alıb bura qaçmışdır.

Mirzə bəy dedi: 
-Xanım, qoy sənin adın Əsli, mənim adım Kərəm 

olsun. Eşqimiz dillərdə pünhan qalsın.
Aldı Qara Soltan, görək nə dedi:

(Qafiyə)

Pünhan idim, gəlib çıxdın haradan?
Aman, Kərəm, məni rüsvay eyləmə!
Məni sənə qismət etsin Yaradan,
Aman, Kərəm, məni rüsvay eyləmə!

Heç olurmu bu yerlərdə belə iş,
Keşiş babam duyar, eyləyər təşviş,
Doymadınmı, öp üzümdən, qalx, siviş,
Aman, Kərəm, məni rüsvay eyləmə!

Ağa Kərəm, paşa Kərəm, xan Kərəm,
Alış Kərəm, tutuş Kərəm, yan, Kərəm.
Əsli olsun boyuna qurban, Kərəm,
Aman, Kərəm, məni rüsvay eyləmə!

Kərəm Əsli ilə halallaşıb ayrıldı və bağdan çıxıb 
Sofunun yanına gəldi. Sofu gördü ki, Mirzə bəyin halı 
özündə deyil, xəbər aldı:

-Oğlum, sənə nə oldu ki, belə pərişan olmusan?
Kərəm sazı basdı döşünə, görək Sofuya nə dedi:

GƏL, QIZ, MÜSƏLMAN OL,
QALMA ERMƏNI...

Dastanın mətnini Hüseyn İsgəndərov adlı toplayıcı Şəkinin Layısqı 
kəndində aşıq Əhməd Qafarovun dilindən 1938-cü ildə yazıya 
almışdır. Görkəmli şair Hüseyn Cavidin oğlu gənc Ərtoğrulun 
müsbət rəyindən sonra Cahanbaxşın redaktorluğu ilə çapa təqdim 
edilmişdir. Lakin Bakıda yüksək vəzifəli erməninin təkidi ilə 
dastan yenidən Elmlər Akademiyasının xalq yaradıcılığı şöbəsinə 
qaytarılmış, geniş müzakirəsi aparılmışdır. Həmid Araslı bir çap 
vərəqi həcmində şərh yazmışdır. Mətndəki «Gəl, qız, müsəlman ol, 
qalma erməni» misralı qoşmaya görə M.H.Təhmasib xalq əsərini 
xalqlar dostluğuna zidd saymışdır. Bu səbəbdən məhz repressiya 
illərində dastan Azərbaycanda işıq üzü görməmiş, əlyazmasını 
itirib-batırmaqdan ötrü yeni yaradılan başqa tədqiqat institutunun 
arxivinə ötürülmüşdür. Həmin mətn son illərdə Bakıda zəlzələ baş 
verən zaman təsadüf nəticəsində üzə çıxarılmışdır. Dastanın Şəki 
variantı ilk dəfə oxuculara təqdim olunur. 

Görkəmli şair-aşıq  Molla Cumanın  150 illiyi ərəfəsində.
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(Qafiyə)

Keşiş bağçasında bir gözəl gördüm,
Ağlımı başımdan aldı, nə çarə?
Darayıb zülfünü töküb üzünə,
Sərimi sevdaya saldı, nə çarə?

Mən də bildim bir keşişin qızıdır,
Səhər tezdən doğmuş dan ulduzudur,
Haman mən sevdiyim qızın özüdür,
Könül sevdasına doldu, nə çarə?

İsmi urəymdə Pünhana düşdü,
Əsil gözəl idi, bağda görüşdü.
Kərəm edib məni, özü ötüşdü,
Ürəyim yanıb kül oldu, nə çarə? 

Söz tamam oldu.
Kərəmlə Sofu keşişə «sağ ol, var ol!» deyib İsfahana 

qayıtdılar. Kərəm aşiq olduğunu hamıdan, atasından 
da gizlədirdi. Şah nə qədər onun üstə adam saldısa 
da, Kərəm heç birisinə düzgün cavab vermədi.

Nəhayət, şah özü oğlunun yanına gəldi ki, bəlkə 
dərdini öyrəndi. Yenə də Kərəmdən bir söz ala bilmədi. 
Ən axırda şah oğlunun yanına bir qarı saldı ki, bəlkə 
Mirzə bəydən bir əməllə fikrini öyrənsin.

Qarı Mirzə bəyin yanına gəlib dedi:
-Oğul, niyə burada kor-peşman oturursan? Bir çıx 

çölə, bax gör gəlin-qız hara gedir, hardan gəlir?
Kərəm dedi:
-Nənə, sən allah, bir bax gör o qızların içində 

keşişin qızı da varmı?
Qarı əhvalatı öyrənib tez özünü yetirdi şahın hü-

zuruna. Dedi:
-Şah, qurbanın olum, oğlunun dərdini öyrənmişəm. 

Onun dərdi eşqdir, özü də keşişin qızına aşiqdir.
Əhvalatdan xəbər tutan şah keşişi hüzuruna 

çağırtdırdı. Keşiş cavab verdi ki:
-Şah sağ olsun, bu necə ola bilər ki, mən erməni 

ola-ola qızımı müsəlmana verim?
Şah dedi:
-Mən sənin qızını müsəlman edərəm!
-Şah, qurbanın olum, buyurun boynumu vursunlar, 

ancaq bu təklifi mənə etməyin!

Padşah qeyzə gəlib onun qızını zorla alacağını 
bildirdi.

Keşiş hiylə ilə şahdan beş gün möhlət aldı ki, toya 
hazırlaşsın. Şah razı oldu, keşişdən nişan üzüyü alıb 
evinə yola saldı.

Bu xəbəri Kərəm eşitcək, götürdü, görək nə dedi:

(Qafiyə)

Qasid yardan yaman xəbər gətirdi,
Mənə nə əcayib hal oldu bu gün.
Bir olan dərdimi yüzə yetirdi,
Yandı qara bağrım, kül oldu bu gün.

Məcnun kimi gəzdim səhranı, dağı,
Fələk şərbətini eylədi ağı.
Əydi qamətimi Əsli fərağı,
Tutuldu dillərim, lal oldu bu gün.

Mən Kərəməm, neyləmişəm, neyləyim,
Xəncər alıb bağrım başın teyləyim,
Üz tutub qürbətə səfər eyləyim,
Qarlı dağlar mənə yol oldu bu gün.

Kərəm bir ay gözlədi, gördü Əslidən xəbər gəlmədi. 
Sazı sinəsinə basdı, dərdini Sofuya deyib ağlamağa 
başladı:

(Qafiyə)

Başına döndüyüm, ay mənim lələm,
Şirin candan mən usandım, ağlaram,
Alışdım, tutuşdum pərvanə kimi,
Aşkara oduna yandım, ağlaram.

Mən sevmişəm gözəllərin mərdindən,
Qurtarmadım bu zalımın dərdindən,
Getdim gördüm Əsli köçüb yurdundan,
Dunya bomboş, mən inandım, ağlaram.

Heç öpmədim yarın ala gözünü,
Səfil Kərəm itkin etdi özünü,
Zalım keşiş heç demədi düzünü,
Eldən hiyləsini dandım, ağlaram.

Kərəm ah-fəğanda olsun, sizə xəbər verim 
keşişdən. Keşiş şahı aldatdı, ailəsini götürüb Zəngidən 
də qaçdı.

Beş gün tamam olandan sonra şah gördü ki, 
keşişdən bir xəbər çıxmır. Sofu ilə Kərəm Zəngiyə ge-
dib gördülər ki, oba köçüb yurdu qalıb. Keşiş bayaq ha 
dabanına tüpürüb aradan çıxmışdır. Aldı Kərəm:

(Şikəstə Kərəmi)

Xan Əslim Zəngidən fərar eyləmiş,
Yol verməyin başı dumanlı dağlar!
Görən haralarda qərar eyləmiş?
Yol verməyin, başı dumanlı dağlar!

İsfahan bəyləri gəlir döyünə,
Zəngi adamları düşüb peyinə,
Xasa kurdu geyinibdir əyninə,
Yol verməyin, başı dumanlı dağlar!

Kərəmin gözləri yollarda qaldı,
Əslisiz başına dünya daraldı.
Günəş yoxa çıxdı, göylər qaraldı,
Yol verməyin, başı dumanlı dağlar!

Keşişin qaçmasını şah bilincə bir böyük qoşunla 
Zəngiyə gəldi. Gördü doğrudan da keşiş və’də xilaf 
çıxıb, onun izi-tozu da buralarda qalmayıb.

Kərəm keşişin bağını gəzib dedi:

(Yanıq Kərəmi)

Gəldim dost bağına, eylədim nəzər,
Gördüm yarın bağçasından dal getmiş,
Ağ yüzündə dənə-dənə düzülmüş,
Ağlı başdan alan qara xal getmiş!

Gecə-gündüz çağıraram, ya Xəlil,
Mövlan, üstümüzdə olginən dəlil.
Mən qalmışan burda müşkülü-məlul,
Geyinibən qamətinə al, getmiş.

Kişilik qalmadı, söz bitdi, nədi?
Kərəmin dərdinə həb bilinmədi,
Soruşdum Əslimi, xublar dinmədi,
Demə, ağızlardan şirin bal getmiş.

Kərəm oxuya-oxuya gəzərkən gördü bağda bir 
sərv ağacı var. Başladı ağacdan öz gözəlini - Əslini 
soruşmağa!

(Qafiyə)

Eşit sərv ağacı, eşit sözümü,
Sərv ağacı, sənin maralın hanı?
Qan yaş bürüyübdür yenə gözümü,
Sərv ağacı, sənin maralın hanı?

Yalan desən, budaqların əyilsin,
Mövlamın əlilə belin bükülsün,
Xəzəl olsun, yarpaqların tökülsün.
Sərv ağacı, sənin maralın hanı?

Danışmayıb salsan məni dumana,
Görüm ki, urcah ol səni yamana,
Kərəməm, ucalıb ah asimana,
Sərv ağacı, sənin maralın hanı?

Kərəm başladı gəzməyə, xeyli ah-vay elədikdən 
sonra taqətdən düşdü. Yorulub yuxuladı. Sofu da çox 
bikef oldu...

(ardı gələn sayımızda)

Bir dərdimi əlli 
minə yetirdin,
Əsli, müsəlman ol, 
qalma erməni...
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KÜFTƏ-BOZBAŞ
ƏRZAQLAR: 
Qoyun əti-600 q, kərə yağı -60 q, düyü - 60 q, 

təzə alça-120 q, və ya quru alça-40 q, noxud -100 
q, kartof-600 q, baş soğan-80 q, zəfəran və ya 
sarıkök-0,4 q, quru nanə-0,4 q, duz, istiot. 

HAZIRLANMASI: 
Küftəbozbaş üçün sümüklərdən bulyon bişirilir. 

Qoyun ətinin yumşaq hissəsi baş soğanla birlikdə 
ətçəkən maşından keçirilir. Qiyməyə düyü, istiot, 
duz qatılıb yaxşı qarışdırılır. Hər küftənin içərisinə 
2-3 əd.  yuyulmuş quru alça qoyulur. Noxud bu-
lyonda bişdikdən sonra küftələr, həmçinin  kartof 
və bitki yağında qızardılmış soğan bulyona əlavə 
edilib bişirilir.  Xörəyin hazır olmasına 10-15 
dəqiqə qalmış ona duz, istiot  və zəfəran vurulub 
hazır vəziyyətə çatdırılır.

Süfrəyə veriləndə üzərinə keşniş yaxud quru 
nanə səpilir və ya yanında qoyulur. Hər paya iki 
ədəd küftə verilir. Bəzən küftəbozbaşa tikə ət 
salınır. Bu zaman hər payda bir ədəd küftə, bir 
tikə ət verilir.

AZƏRBAYCAN MƏTBƏXI

1. Ət və balıqdan bulyon hazırladıq-
da xörək qaynayan kimi kəfi yığılmalı və 
lazımi qədər duz əlavə edilməlidir. Bul-
yon hazır olduqda mütləq ələkdən və ya 
tənzifdən (cunadan) süzülməlidir. 

2. Bişmiş əti və balığı xörək süfrəyə 
verilənə qədər sümukdən və başqa 
yeyilməyən hissələrdən təmizləyib 
paylara doğramaq və azacıq bulyon 
içərisində saxlamaq lazımdır. 

3. Duru xörəyi bişirərkən istifadə 

olunan tərəvəzlərin, yarmanın və maka-
ron məmulatının bişmə müddəti nəzərə 
alınmaqla xörəyə qatılmalıdır. Çalış-
maq lazımdır ki, xörəyin bulyonu şəffaf 
olsun.

4. Hazırlanacaq xörəyin miqdarından 
asılı olaraq su o qədər götürülməlidir ki, 
sonradan su əlavə edilməsinə ehtiyac 
qalmasın. Ət xörəklərinin hər payı üçün 
500 ml və ya 2 st., balıq xörəkləri üçün 
350 ml və ya 1,5 st. su götürülür. Xörək 

hazır olana yaxın ona su əlavə etmək 
məsləhət görülmür.

5. İstər bulyon və istərsə də xörəyi 
bişirərkən çalışmaq lazımdır ki, qazan-
dakı məhsul zəif istilikdə (vamla) qay-
nasın. Xörəyi şiddətli qaynatdıqda onun 
bulyonu bulanlıqlaşır, yağla-suyun 
emulsiyası əmələ gəlir, dadı qaçır.

6. Bulyon yağlı olduqda onun 
səthinə çıxan yağı arabir yığmaq la-
zımdır. Həmin yağlı bulyonu tərəvəzləri 

pörtmək və qovurmaq üçün istifadə 
etmək olar.

7. Duru xörəklərə göyərti, bitki ya-
ğında qızardılmış soğan və yerkökü 
hazır olmağa 10-15dəq. qalmış əlavə 
edilməlidir.

8. Çalışmaq lazımdır ki, xörəyə la-
zım olduğundan az duz tökülsün. Xörəyi 
süfrəyə verdikdə hər kəs öz zövqünə 
görə duz əlavə edə bilər.

Reseptdə göstərilən xammalları  başqaları - ərinmiş yağ, və ya bitki 
yağı ilə, şabalıdı kartofla, təzə pomidoru alça və zəfəranı sarıköklə əvəz 
etmək olar.

Ən geniş yayılmış duru xörək piti və bozbaşdır. Hazırlanması üsuluna 
və müxtəlif xammal sərfinə görə küftəbozbaş, parçabozbaş, qovurmaboz-
baş, soğanbozbaş, xambozbaş bir-birindən fərqlənir. Onları əsasən qo-
yun ətindən hazırlayırlar.

Duru xörəklər həm də undan hazırlanır: sulu xingal, xəmiraşı, umac, 
gürzə (girs), düşbərə, sürfüllü və s. 

Təzə süd, qatıq, ayran v s. süd məhsullarından da bir çox xörəklər 
hazırlanır (firni, südlü sıyıq, dovğa, kərəkooş, ovdux və s.)

İsti duru xörəklərə hazır olana yaxın xırda doğranmış şüyüd, cəfəri, 
keşniş və s. səpilir. Süfrəyə verdikdə bu xörəklərin istiliyi 750 dərəcə S-
dən aşağı olmamalıdır.

Duru xörəkləri hazırlayarkən aşağıdakılara ciddi fikir verilməlidir.

ŞƏKİ PİTİSİ
ƏRZAQLAR: 
Qoyun əti-600 q, noxud-120 q, quyruq-80 q, 

baş soğan-70 q, şabalıd-120 q, quru gavalı-80 q, 
zəfəran-0,4 q, sumağ, duz, istiot.

HAZIRLANMASI:
Piti xüsusi qablarda hazırlanır. Qabın tutumu 

0,8 l.-dir. 
Piti hazırlamaq üçün hər paya təqribən 55-60 

q-lıq 2-3 tikə qoyun əti götürülür. Noxud 4-5 saat 
soyuq suda isladılır. Ət və noxud piti qabında zəif 
od üzərində tədricən (5-6 saat) bişirilir. Xörəyin 
hazır olmasına 30 dəq. qalmış kartof, iri doğranmış 
soğan, alça və duz qatılır. Xörək hazır olana 10-
15 dəq qalmış ona 1 q zəfəranın 120 ml suda 
dəmlənməsindən alınmış məhluldan 1 x.q. vurulur.

Piti bir qayda olaraq öz bişirildiyi qabda süfrəyə 
verilir. Yanına dərin boşqab və ya kasa qoyulur.
hazırlanır, lakin qoyun əti sümüksüz götürülür. 
Şabalıd ayrıca bişirilib təmizlənir və pitinin hazır 
olmasına 30 dəq qalmış əlavə edilir. Payız vaxtı 
hər paya 30 q heyva qatılır. Pitinin yanında sumağ, 
təmizlənmiş baş soğan və göyərti verilir.

TURŞU-SIYIQ
ƏRZAQLAR: 
Bulyon-1600 q, düyü-120 q, baş soğan-100 q, 

göy soğan-100 q, yerkökü-100 q, ispanaq-200 q, 
quzuqulağı-200 q, bitki yağı-60 q, keşniş və ya nanə-
40 q, lavaşana-10 q, duz, istiot.

HAZIRLANMASI:
Düyü bulyonda bişirilir və üzərinə bitki yağında 

qızardılmış soğan və ya yerkökü əlavə edilir. Sonra 
yuyulub doğranmış göy soğan, ispanaq və quzuqulağı 
qatılıb bişirilir. Hazır olmazdan qabaq lavaşana, is-
tiot və duz vurulur. Süfrəyə verilərkən üstünə göyərti 
səpilir.

(“Xəmsə” restoranında hazırlanmışdır)

DURU
XÖRƏKLƏR
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 (“Xəmsə” restoranında hazırlanmışdır)

BADIMCAN
KABABI
ƏRZAQLAR: 
Badımcan - 1400q., 
Qoyun quyruğu - 250 q.,
Göy soğan - 150 q.,
Cəfəri və şüyüt - 80 q.,
Duz, istiot.

HAZIRLANMASI:
Badımcan (xırda) 
təmizlənir, sapları 
kəsilir, uzununa yarılır. 
Qoyun quyruğu doğranıb 
15-20 q-lıq tikələrə ayrılır 
və badımcanın arasına 
qoyulur. Sonra şişə taxılıb, 
manqalda bişirilir. 
Süfrəyə verildikdə 
badımcanın qabığı 
təmizlənir, quyruqla birlikdə 
xırdalanır, duz, 
istiot vurulduqdan sonra 
üstünə göyərti səpilir. 

CÜCƏ KABABI
ƏRZAQLAR: 
Cücə -1200 q, xama-40 q, baş soğan-120 q, keşniş və cəfəri-

100 q, limon 2 əd və ya narşərab-100 q, duz, istiot.

HAZIRLANMASI:
Cücə əti iki hissəyə bölünür, istiot və duz vurulub şişə taxılır. 

Xama ilə isladılıb manqalda bişirilir. Hazır kababın yanında halqa-
vari doğranmış baş soğan verilir və üstünə limon dilimi qoyulur.

 

KABABLAR
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Bizim e. I minilliyin əvvəlində Da-
vud taxta çıxdı. O, ilk gündən əhaliyə 
əzab-əziyyət çəkdirir, sonra hamını si-
yahıya almağa başlayır və əhalini xe-
yirli işlərdən uzaqlaşdırır, yüngül həyat 
keçirmyə sövq edir. Bu əməllərinə görə 
Allahın qəzəbinə gələn Davud şahın 
ölkəsində insanlar xəstəliyə tutulur. 
Epidemiya hər yeri bürüyür. Günahı-
nı yumaq üçün qayada mehrab tikdi-
rir. Mehrab İbrahim öz oğlu İsanı qur-
ban verməyə hazırlaşdığı yerdə, yəni 
Qaya–Zeytun dağının (qədimdə  bu-
ranı dünyanın mərkəzi hesab edirdilər) 
zirvəsində yerləşir. 

Sonra Süleyman peyğəmbər 

bu yerdə böyuk bir Məbəd ucaldır. 
Əfsanəyə görə, Müqəddəs Nuhun 
gəmisi qorunub saxlanan ərazi seçilir. 

Əgər Navuxodonosorun ordusu 
Məbədi dağıtmasaydı bu gün belə 
həmin yerin daşdan hazırlanmış 
bünövrəsini görmək olardı.

Ömər İbn-Xatib VII əsrdə Yerusəlimi 
istila edir və məscidin əvvəlki görünü-
şünü özünə qaytarır. Daha sonra Xalif 
Abdul əl-Malik buranı müsəlmanların 
ziyarətgahı elan edir. Ona görə ki, həmin 
yerdə  Məhəmməd (s.ə.v.) peyğəmbər 
gecə atlarını otarmağa çıxardıb yuxu-
ya dalır. Bir vədə cənabı Cəbrayıl onu 
oyadıb qanadlı atda Qüdsə gətirir. Allah 
etibar etdiyi üçün müsəlman inanclarını 
ona söyləyir. «Qaya Qübbəsi» deyilən 
məkanda Məhəmməd peyğəmbərə 
göyə qalxmağa icazə verir.

Ziyarətçilər burada peyğəmbərin 
ayağının izini və saqqalının üç tükünü 
görə bilərlər.

«Qaya Qübbəsi» məscidi 688-692 
illər arasında tikilib. Bu məscid dünya-
da ən qədim müsəlman tikilisi sayılır. 

Məscid yalnız islamın üçüncü dini 
məkanı deyil, eyni zamanda Yaxın 
Şərqin ən əzəmətli memarlıq abidəsi 
hesab olunur. Həqiqətən də məscid 
qayanın üstündə ucaldılıb və elə bil 
ki, müqəddəs məkanı qoruyan  bir 
qübbədir. Deyilənlərə görə, qübbə ilk 
dəfə qızıldan hazırlanmış, ancaq tarixi 

sənədlərə əsasən gümbəzin damı qur-
ğuşunla örtülmüşdür. Damdakı - qurğu-
şun örtük 1964-ci ilə qədər saxlanılırdı, 
sonralar aluminium hissələri ilə əvəz 
olunub kimyəvi yolla qızılı rəngə bo-
yanmışdır. Diametri 20, hündürlüyü isə 
34 metrdir.

Onu da qeyd edək ki, qaya-
nın üstündə ucaldılan bu məscidi 
Yerusəlimin hər tərəfindən aydın 
görmək mümkündür.

? Ləman

MÜQƏDDƏS  OCAQLAR
YERUSƏLİMDƏ DİNİ 

ABİDƏLƏR

QAYA 
MƏSCİDİ

Yerusəlimdəki Qaya Məscidi 
– müsəlmanların ən əsas 
ibadətgahı sayılır.  Məscidin 
yerləşdiyi məkan isə İslamın ya-
randığı gündən dini əhəmiyyət 
kəsb edir. 

MÜDRİK KƏLAMLAR
«Axı Mənim bu dünya ilə əlaqəm  
nə qədər ola bilər? Mən bu dün-
yada bir ağacın kölgələnən, son-
ra da oradan qalxıb gedən atlı bir 
yolçu kimiyəm».
(Hədisi Şərif)

«Birinə pərdələr möcüzə 
görünəndə, digərinə möcüzələr 
pərdə kimi görünür».
(Rasim Özdənörən)

«Yazıq o kəsin halına ki, dili ilə Al-
lah Təalanı zikr edərkən qəlbi ilə 
Allaha üsyan etsin».
(Hədisi Şərif)

«Doğruluğun, səni yorğunluqdan 
qurtarar».
(Əbdülqədir Geylani).  

«Qiyamətdə Allah yanında ən 
fəzilətli olan bəndələr, Allahı ən 
çox zikr edənlərdir».
(Hədisi Şərif)

«İnsan çox vaxt bütləşdirdiyi 
şeylərin vasitəsilə cəzalan-dırı-
lır».
(E.Gürdoğan)

«Hər bəndə öldüyü əməl üzrə di-
rildilir».
(Hədisi Şərif)

«Sözü burax mənəviyyat qapısını 
çal».
 (M.İqbal)

«Bir müsəlmanın qardaşını üç 
gündən artıq tərk etməsi (küsməsi) 
halal olmaz.
(Hədisi Şərif)

 «Ey iman gətirənlər! Özünüzü və 
əhli-əyalınızı elə bir oddan qoru-
yun ki, onun yanacağı insanlar 
və daşlardır (daşdan düzəlmiş 
bütlərdir)…».
 (ət-Təhrim 6)

«(Siz isə ey kafirlər!) Yeyin və (dün-
yada) bir az kef çəkin. Həqiqətən, 
siz günahkarlarsınız! (Axirətdə 
qismətiniz Cəhənnəmdir)».
(əl-Mursəlat 46)

Qiymət Məhərrəmli

QƏZƏL
Yarəb, sözümün mabədi,
                           məğzi sənə bağlı,
Məlumdu ki, cismim tamam 
                           ol zərrənə bağlı.
                         ******
Gəlməzdi cahan mülkünə 
                            insan yaranışdan,
İmzanla yaranmış yaranan,
                              ruh tənə bağlı.
                         ******
Ay Yerdən uzaqda günəşi 
                                  əks edə bilmiş, 
Əksin dolaşır yerdə və 
                            göydə - günə bağlı.
                         ******
Dilsiz baxışın dindi - itaətdədi könlüm,
Əllər uzanıb şövq ilə, gözlər yenə bağlı.
                         ******
Açmaqda ikən gözləri qüdrətli bir əltək,
Verdin Quranı islama, şəksiz dinə bağlı.
                         ******
Qiymətli o şeydir ki,  qələm vəsfinə aciz,
İdrakı ram etmiş neçə sirr - sirrinə bağlı!
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ANANIN  GƏLİN KÖÇƏN 
QIZINA NƏSİHƏTLƏRİ

Görürəm ki, ömür-gün yoldaşı-
nızla münasibətinizdə problem 
var.. Yəqin ərköyünlük edib “təzə 
ocaq”da böyüklərin sözündən 
çıxmısınız? Yaxşı-yaxşı götür-
qoy edin. Araşdırıb tapın, baş 
verənlərin səbəbkarı kimdir? 
Çox hallarda deyilənlərə laqeyd 
yanaşırsınız və bunun bəlasını 
ər evində çəkirsiniz. Əslində 
böyüklərin – xüsusilə anaların 
məsləhətlərini sırğa edib qulaqla-
rınıza taxmalısınız.

Axı, hər ana qızını gəlin 
köçürəndə deyir:

-Qızım! Öyrəşdiyin həyatdan 
ayrılıb başqa həyata qədəm ba-
sırsan, tanımadığın  insanla ailə 
qurursan. 

Sən ona yer ol ki, o da sənə göy 
olsun. 

Sən onun  hər istədiyini et ki,  o 
da sənə istədiyini versin. 

Sən ona döşək ol ki, o da sənə 
dirək olsun. 

Sən ona xidmət et ki, o da sənə 
bunun qarşılığını versin. 

Gücü çatmadığı hər hansı bir 
şeyi ondan tələb etmə. 

Ondan çox uzaqlaşma ki, səni 
unutmasın və sənə yaxınlaşdıq-
ca, sən də ona yaxın ol. 

Əsəbi anlarında, onu 
sakitlşədirməyə çalış və öz sev-
gini əsirgəmə. 

Üz - gözünü, üst-başını həmişə 
təmiz saxla ki, o, gözəlliyn qarşı-
sında aciz olsun. 

Sən ona necə münasibət 
göstərsən, o cür də qarşılıq ala-
caqsan.  

QADINLARIN HƏYAT 
YOLDAŞLARI QARŞISINDA  

VƏZIFƏLƏRI

Xanımlar ailənin rəisi olan ərlərini 
bütün hallarda dinləməlidirlər. Qa-
dının başlıca vəzifəsi ərinin na-
musunu, malını, ailənin sirrlərini, 
uşaqların  tərbiyəsini  qoruyub  
saxlamaqdır. O, əsaslı səbəb  
yoxdursa,  ərindən  boşanmağa 
çalışmamalıdır. Belələrinə  cənnət 
ətrini duymaq belə haramdır. Qa-
dın ərindən icazəsiz,  evindən 
çölə çıxmamalıdır.

Qadının ən vacib  vəzifəsi ərini 
məmnun etməsidir .

Peyğəmbərimiz buyurmuşdur: 
«Hər hansı bir qadın - əri ondan 
razı olduğu halda ölərsə, cənnətə 
girər».

Qadın  zənginliyi ilə öyünməməli, 
ev işlərini düzənləməli, həmişə 
uşaqllarının tərbiyəsi və gələcəyi 
barədə düşünməlidir. 

? Vüsalə

Qan təkcə insanlar üçün həyat 
mənbəyi deyil, həm də özündə 
minilliklərin yaddaşını hifz edən əvəzsiz 
maddələr toplusu olan mayedir. Qan-
la bağlı dilimizdə «soyuqqanlı», «isti-
qanlı», «qansız», «qan qohumu», «qan 
düşməni», «qanqaraçılıq», «qanmaq» 
və s. söz və ifadələr işlədilir.

Dörd qan qrupu vardır. İnsan qa-
nında olan eritrositlərin tərkibindəki 
aqlütinogenlər sayəsində 
bu eritrositlər digər 
qan qrupunda olan 
eritrositlərdən fərqlənir. 
Aqlütinogenlər A 
və B ilə işarə olu-
nur. Eritrositlərin 
tərkibində “AB” aq-
lütinogeni olmayan 
qan I qan qrupu 
adlanır. 

«A» aqlütinogeni 
olan qan qrupu II, «B» 
aqlütinogeni olan III qan 
qrupu, «AB» aqlütinogeni olan 
qan qrupu isə IV qan qrupudur.

Mütəxəssislərin fikrincə, hər bir qan 
qrupunun özünəməxsus əlamətləri var: 

I qan qrupu - bütün qan qruplarına 
donorluq edə bilər. Qrupun adını «Ovçu» 
adlandırırlar. Bu ad təsadüfi verilməyib. 
Təxmin edilir ki, daş dövründə yaşamış 
ovçuların qan qrupu I qan qrupu  idi. «Ov-
çular» - güclü, müstəqil, məqsədyönlü, 
rəşadətli insanlardır. Onlar optimizm və 
yüksək intuisiyaya malikdirlər. Məhz bu 
xüsusiyyətlər onlarda liderlik və əminlik 
hissi yaradır.

I qan qrupunun daşıyıcıları: M.S.Qor-
baçov, II Yelizaveta, R. Reyqan və b.

II qan qrupu – “Əkinçi” adlanır. 
Bu şəxslər intizamlı, iradəli, asanlıq-

la ünsiyyət quran, səliqəli, ciddi, ağıl-
lı, hazırcavabdırlar. Çox vaxt qorxu və 
həyəcanı gizlədə bilirlər. 

II qan qrupunun daşıyıcıları: C. Lin-
koln, R. Nikson , C. Karter və b.

III qan qrupu – “Köçərilər” adlanır. 
Onlar əqli cəhətdən çox aktiv, həssas, 
hirsli, asanlıqla ünsiyyət quran, iradəli və 
mübariz insanlardır.

Bəzi mütəxəssislərin fikrincə 
yəhudilərdə III qan qrupu do-

minantlıq təşkil edir.
IV qan qrupu (AB). 

Bu qan qrupu ən ca-
van qan qrupudur. 
“Müəmma” adlan-
dırılır”. Bu qrupun 
daşıyıcıları ətraf 
mühitə tez uy-
ğunlaşan, asan-
lıqla rəğbət qaza-

nan, nadir hallarda 
inciyən, həmçinin dip-

lomat və istedadlıdırlar. 
IV qan qrupunun daşıyı-

cıları: Merlin Monrou, C.F. Kennedi  
və b.

Qan qrupunu bilməklə həm də düzgün 
qidalanma qaydalarını öyrənə bilərik.

I qan qrupuna malik insanlar, əsasən 
mal-qoyun, quş, balıq əti ilə qidalanma-
lıdırlar. Çünki heyvani zülallar həmin 
şəxslərə çox lazımdır. Badımcan, brüsel, 
gül kələmi, kartof, göbələk, qarğıdalı, 
portağal, yemiş, kakos yağı rasiondan 
çıxarılmalıdır. Spirtli içkilər, kofe tövsiyə 
olunmur. Yaşıl çay, cəfəri, çobanyastığı  
dəmləmələri yaxşı olar.

II qan qrupunun daşıyıcıları çox 
həssas həzm sisteminə malikdirlər. Quş 
əti və pendir məsləhətdir. 

Fındıq, yer fındığı, boranı tumları xe-

yirlidir. Ən xeyirli olan tərəvəzləri ya çiy 
ya da yarıbişmiş halda yemək yaxşı olar. 
Badımcan, istiotun bütün növləri, duza 
qoyulmuş kələmi, kartofu və s. rasion-
dan çıxarmaq lazımdır. Kakosu, bananı, 
ənciri, əriyi rasiondan çıxarsalar, por-
tağalı və narıngini qreypfrut və limonla 
əvəz etsinlər.

III qan qrupu dözümlü həzm sisteminə 
malikdir. Süd və süd məhsulları onların 
sağlamlığı üçün çox vacibdir və heç bir 
soyalı məhsullar yaramaz. Dondurma 
və ərinmiş pendiri çıxmaq şərti ilə bütün 
süd məhsullarından bolluca istifadə edə 
bilərlər. Donuz, toyuq ətindən imtina edin, 
dənli bitkilərdən düyü, qarabaşaqdan 
istifadə etsəniz yaxşı olar. Tərəvəzlərdən 
pomidor, turp, kakos və xurma məsləhət 
deyil.

IV qan qrupu həssas həzm sisteminə 
malikdir. Qoyun, donuz, toyuq əti 
məsləhət deyil. Dəniz məhsulları (mol-
yuska, xərçəng və kambalığını çıxmaq 
şərti ilə), süd və süd məhsulları da xe-
yirlidir. Yaşıl çay, kofe, ot dəmləmələri 
tövsiyə olunur.

Qurbanova Turan,
ATU-nin V kurs tələbəsi

Kilolarınızı aradan qaldırmaq üçün 
çox da əziyyət çəkmək lazım deyil. Etdiyi-
niz kiçik şeylərlə də  özünüzdə dəyişiklik 
hiss edəcəksiniz. Kökəlməyiniz həmişə 
sizə dərd verir. Bədəninizin normal for-
maya düşməsi üçün hər şeyə hazırsınız, 
amma təkcə ac qalmaqla artıq kilolardan 
qurtulmaq mümkün deyil. 

Doğrudur, köklükdən əziyyət çəkənlər 
yemək şənliklərindən uzaqlaşmalıdırlar. 
«Süfrədə nə qədər çoxlu xörəklər olarsa 
bir o qədər də sizin iştahanız açılacaq» - 
deyən həkimlər sizə aşağıdakılara əməl 
etməyi məsləhət görürlər: 

-Televizorda yeməklərlə bağlı 
verlişlərə baxmayın.

-Saqqız çiynəməyin. Çünki saqqız 
tüpürcəyin  artmasına səbəb olur və 
nəticədə iştahanızı açır. 

-Üç qaşıq əvəzinə altı qaşıq yemək 
yeyin, lakin kalorisi az olsun.

-Yeməkdən əvvəl bir fincan su için.
-Ürəyiniz içinə ət qoyulmuş xəmir 

xörəkləri istəyərsə, içindəki əti yeyib, 
xəmirini qırağa qoyun. 

-Yağlı yeməklərdən bacardıqca uzaq-
laşın. Yağsız ət  yeyin. 

-Səhər tezdən portağal suyu içməyin. 
-Yemək hazırlayanda tomat və 

bibərdən istifadə etməyin.
-Kartofun yağda qızardılmışının 

əvəzinə suda bişirilmişini yeyin.
-Portağal yerinə alma yeyin. 

-Yağı alınmış qatıq için.
-Boş oturarkən çiy kök yeyin. 
-Yemək yeməyə başlayarkən, ilk 

öncə, bir kasa dolusu sup için. 
-Balaca boşqabda yemək 

yeməlisiniz.
-Şirniyyatlardan uzaq olsanız, yaxşı-

dır.
-Səhər yeməyini doyunca yeməli 

və gün ərzində soyuq su içməlisiniz ki, 
orqanizmdə metabolizmi sürətləndirsin. 

Həkimlər lift əvəzinə pilləkənlərdən 

istifadə etməyi, bir yerə gedərkən miniyə 
minməkdənsə, yürüməyi məsləhət 
görürlər. Gün ərzində 8 fincan su 
içməlisiniz. Hətta oturduğunuz yerdə 
qol və ayaq hərəkətləri etməlisiniz. Hər 
zaman surətlə yeriyin. Kitab oxuyanda 
və televizora baxanda dik oturun. Çünki 
düzgün oturmaq və durmaq çoxlu sayda 
yağlarınızı əritməyə kömək edər. Tele-
fonla danışarkən ayaq üstə durmaq ka-
lorinizin azalmasına səbəb olar. Axşam 
idmanla məşğul olun.

Sağlamlıq

QAN QRUPUNUN SİRRİ

ARTIQ ÇƏKİDƏN XİLAS OLMAĞIN YOLLARI
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 LƏKƏLƏRLƏ MÜBARIZƏ EDİN

Bəzən alında, gicgahlarda və 
yanaqlarda sarı, ya da tünd qəhvəyi 
rəngli ləkələr əmələ gəlir. Onla-
rı ağartmaqla aparmaq mümkü-
dür. Bunun üçün cəfəri şirəsindən 
istifadə etmək lazımdır. Şirənin  
hazırlanma qaydası: 1 xörək 
qaşığı xırda doğranmış cəfərinin 
üstünə 0,5 stəkan qaynar su tökür, 
su soyuduqdan sonra süzüb tez-tez 
ləkələrin üstünə çəkmək lazımdır.

5%-li üzüm sirkəsi və qatıq 
ilə qoyulan kompreslər də yax-
şı təsir göstərir. Onu isə bu qay-
dada hazırlayırlar: tənzifi sirkədə 
isladıb ləkənin üstünə qoyur və 
10 dəqiqədən sonra onu götürüb 
həmin yerə un qarışdırılmış qatıqla 
(1/4 stəkan qatığa, 1 çay qaşığı un)  
kompres edib, 10 dəqiqə saxlayır-
lar. Əgər dəri həssasdırsa, onda 
kompresi ancaq qatıqla hazırlamaq 
olar. Birinci həftə kompresi hər 
gün, ləkələr ağarandan sonra isə 
həftədə bir dəfə eləmək lazımdır.

SOYUQ GÜNLƏRDƏ
DƏRIYƏ QULLUQ

Şaxtalı, yaxud küləkli havada 
evdən çıxmazdan öncə üzünü-
zü ilıq su ilə yuyub qurulayın, beş 
dəqiqə keçdikdən sonra dərinizə 
uyğun krem, yaxud pudra sürtün. 
Yağlı kremlər quru dəri üçün daha 
uyğundur. Dəri yağlı olduqda isə, 
əksinə pudra ilə qarışdırılmış quru 
krem çəkmək lazımdır. Qış ayla-
rında qidanın tərkibində vitaminlər 
azalır. Belə vaxtda hər gün 1-2 həb 
«Undevit» qəbul etmək və vitaminli 
maskalardan istifadə etmək bu ça-
tışmamazlığı aradan qaldırır. 

Maska belə hazırlanır:
1 xörək qaşığı un,
Sürtgəcdən keçirilmiş 1 alma 

şirəsi,
Bir ç/q çiy süd.
Hamısı bir qaba tökülüb qarışdı-

rılır. Sonra həmin qarışığı üzünüzə, 
boynunuza yaxıb 20-30 dəqiqədən 
sonra ilıq su ilə yuyun.

Soyuq havada əllərinizin dərisi 
korlana bilər. Bunun üçün axşam 
yatmamışdan öncə suda bir kartof 
bişirib qabığını soyun, püre halına 
salın. Sonra hazırladığınız püreni 
əllərinizə «yaxşı-yaxşı» yaxıb «ye-
dirin». 10 dəqiqədən sonra əllərinizi 
ilıq suda yuyub tiftikli dəsmal ilə qu-
rulayın. Bu əməliyyatın dəriyə bö-
yük xeyri var. 

Evə ayaqlarınız donmuş hal-
da qayıtmısınızsa, isti su ilə dolu 
ləyən hazırlayın. Sonra içərisinə 2 
x/q yemək duzu, yaxud çay sodası 
tökərək ayaqlarınızı vannaya salıb 
15-20 dəqiqə masaj edin. Sonra tif-
tikli dəsmalla qurulayıb krem sürtün 
və qalın corab geyinin. 

XANIMLARIN XASIYYƏTINI 
ONLARIN DODAQ BOYASI ILƏ 
MÜƏYƏN ETMƏK DƏ OLUR   

Biz xanımlar hələ az yaşla-
rımızdan kosmetik vasitələrdən 
istifadəyə can atırıq. Nədənsə bu 
boyalardan istifadə etdikdən son-
ra daha da gözəl göründüyümüzə 
inanırıq. Xanımlar  kosmetikadan 
nəyə görə istifadə edirlər? Çox ma-

raqlı sualdır, elə deyilmi?
Bəlkə də kimlərinsə xoşuna 

gəlmək  və ya kimlərdənsə daha 
gözəl görünmək üçün… 

Əslində gün ərzində ən çox 
istifadə etdiyimiz dodaq boyası, 
biz  xanımların xasiyyəti barədə 
məlumat verə  bilir. 

Elə isə dəfələrlə istifadə etdiyi-
niz dodaq boyasına diqqət yetirin: 

Əgər dodaq boyasının  yu-
xarı hissəsi tam hamar deyilsə 
- Deməli qarşınızdakı xanım xır-
dalıqlara o qədər də əhəmiyyət 
verməyən, nə istədiyini yaxşı bilən, 
işgüzar və ciddidir. 

Əgər dodaq boyasının üst 
tərəfi eyni işlənmiş və yumru-
dursa - Demək onun sahibəsi 
özünü müdafiə etməyi bacarır və 
səhlənkarlığı sevməyən xanım-
dır. İstənilən boş şey bu xanımı 
özündən çıxara bilər. Belə xanımla 
sentimental romansları dinləsəniz, 
axşamlar sakit gəzintiyə çıxsanız, 
ona gözəl bəzək əşyaları hədiyyə 
etsəniz hər şey öz qaydasında ola-
caqdır. 

Bəzən dodaq boyasının üst 
hissəsi qələm kimi iti olur - Bu 
isə o deməkdir ki, onun sahibəsi 
özü haqqında yüksək fikirdədir və 
başqalarının fikri ilə hesablaşmır. 
Belə xanımlar ideal həyat yoldaşı 
hesab edilsə də insanlarla asan dil 
tapa bilmirlər. 

Dodaq boyasının üst hissəsi  
üfiqi kəsilmiş formadadırsa - 
Deməli onun sahibəsi optimist xa-
nımdır, həyatsevərdir, açıq danışan 
və səmimidir. Bu xanım təkcə öz 
övladlarını deyil, bütün uşaqları se-
vir. Bəzən «həqiqəti» düz üzünüzə 
deyəndə ondan inciməyin.

Dodaq boyasının sütunu 
çəpinə silinibsə- Qarşınızda-
kı böyük fantaziya sahibəsidir. 
Təşəbbüskar olsa da, hər zaman 
işə yararlı olmur. Onun gələcək 
üçün həmişə «böyük» planları olsa 
da, çox vaxt bu ideyalar plan olaraq 
da qalır. Yaxın rəfiqələrinə bir çox 
şeyləri güzəştə getsələr də, zərif 
cinslilərə nisbətən güclü tərəfin 
əhatəsini daha  üstün tuturlar.  

Əgər dodaq boyası küt ko-
nus şəklindədirsə - Bu qadın 
həyatda cəsarətlə addımlayır. Yo-
lunda meydana çıxan çətinlikləri 
özü dəf etməyə çalışır və bu onda 
yaxşı alınır. O, məqsədyönlü və 
həyatsevərdir.

? Lalə

REDAKSİYAMIZIN  POÇTUNDAN
Salam, hörmətli redaksiya!

Bu məktubda özüm haqda deyil, canım-
dan da artıq sevdiyim rəfiqəm barəsində 
söhbət açacağam. Yəqin ki, Fidan (adını 
qəsdən dəyişdirmişəm) bundan xəbər tut-
sa, bərk qəzəblənəcək. Amma eybi yox, 
o, çox ağıllı qızdır və məni də onu həddən 
artıq istəməyə sövq edən onun çoxlarında 
olmayan ağıllı hərəkətləridir. Düzdür, o, 
bir qədər oğlanxasiyyətdir, yəni sözü şax 
üzə deməyi sevir, bir az dəlisov, ərköyün 
qız təsiri bağışlayır, hətta əsl idmançı 
bədəninə malik olduğuna görə, ona həsəd 
aparmamaq mümkün deyil. Onu görən o 
saat başa düşər ki, «mənəm» deyən oğlan-
ların qabağında aciz qalmaz, bu işdə ona 
möhkəm yumruqları və cəld hərəkətlərlə 
enib-qalxan karateçi təpikləri kömək edər. 
Bunu onun neçə dəfə «sınaqdan keçirdi-
yinin» özüm dəfələrlə şahidi olmuşam. 
Qızlarımız hara gəzməyə getsələr, Fi-
dan hökmən yanlarında olmalıdır. Hətta 
bir dəfə Dənizkənarı parkda qızlarımıza 
5-6 gənc oğlanın sataşmaq məqsədilə 
dedikləri üç-dörd kəlmə «xoş söz» Fidanın 
«yağlı özünümüdafiə priyomları» ilə bir az 
acı təəssürat buraxdı. İnanıram ki, həmin 
gənclər bir daha hansısa qıza pis nəzərlə 
baxmağı ağıllarına belə gətirməyəcəklər. 
Bax, mən Fidanı buna görə çox sevirəm.

Bizim qızın bir qədər cod xasiyyəti var. 
Qəşəng olsa da, heç kəs cürət edib ona 
ürəyini aça bilmir (əlbəttə, söhbət oğlan-
lardan gedir). Buna görə onu həmişə dan-
layıram. Bir dəfə deyəndə ki: «Ay Fidan, 
axı niyə belə eləyirsən? Belə getsə, yəqin 
həmişəlik evdə qız qarıyacaqsan. Gəl, tök 
bu daşı ətəyindən», - mənə nə desə yax-
şıdır: «Samirə, bilmirəm bu yüngülxasiyyət 
ana uşaqları siz qızların saqqızlarını necə 
oğurlayırlar?! Bircə onu bilirəm ki, mən 
öz saqqızımı belə asanlıqla oğurladan 
deyiləm». Qayıtdım ki, «ay qız, sən allah, 
ürəyimi çəkmə. Başa sal görüm, nə demək 
istəyirsən». Fidan dedi:

- O gün xalam qızı Aygün mənə zəng 
vurub ki, qonşumuz Qoşqar səndən ötrü 
dəli-divanədir. Gəlib bizə yalvar-yaxara 
ki, səninlə onun arrasında körpü olum. 
Dedim ki, Aygün, gəl belə işə qol qoyma, 
mən Qoşqarı tanıyıram. Mənimki onunla 
tutmaz. Onda qız xasiyyəti var. Aygün əl 
çəkmədi ki, nə bilim, anası belə, atası belə, 
hər ikisi səni çox istəyir. Hələ Səbinə xa-
lama da (Aygünün anası) bu barədə ağız 

açdıqlarını bildirdi. Əlacsız qalıb razılıq 
verdim. Aygün «Səməd Vurğun bağı»nın 
qabağında bizi görüşdürəcəyinə, bundan 
sonrakı işə isə qarışmayacağına boyu-
noldu. Mən məsələyə son qoyacağımı 
özlüyümdə qərarlaşdırdım. Axı çoxdandı 
ki, anamın və qohum-qonşudakı qadınla-
rın çiynində sanki bir yekə kisə duz yükünə 
çevrilmişdim. Bəlkə…

Nəhayət, biz «görüşdük». Aygün məni 
Qoşqara «tapşırıb» öz sözü ilə desəm, 
«əkildi». Qaldıq ikimiz. Gələcək «nişan-
lım» məni çaya dəvət etdi. Nəzakət xatirinə 
dəvəti qəbul etdim. Oturduq. Qoşqar san-
ki dil açmışdı. Məndən ötrü «öldüyünü», 
rədd cavabı verərəmsə,cavan canına qəsd 
edəcəyini bildirir, mənə hədsiz nəvaziş 
göstərməyə çalışsa da, cəhdlərinin boşa 
çıxdığını gördükdə rəng verib rəng alırdı. 
Hətta bir dəfə əlimi əlinə götürmək istədi, 
əlimi geri çəkdim. Bir görəydin, o nə hala 
düşdü. Uzunçuluq edir, ağlına gələni danı-
şırdı. Hər sözündən hiss olunurdu ki, xoşu-
ma gəlmək üçün əldən-ayaqdan gedir. O 
getdikcə gözümdən düşürdü, hələ desən, 
zəhləm getməyə başlamışdı ondan. Özü-
mü toplayıb belə bir sual verdim: «Qoşqar, 
bütün bunlar çox yaxşı, bəs anan buna 
nə deyir?» Oğlan dilimin açılmağına çox 
sevindi, sanki uçmağa qanad gəzirdi: «Fi-
dan, anam məni bura göndərəndə dedi 
ki, Aygün necə desə, elə də hərəkət elə. 
Çalış ki, qızın xoşuna gələsən, artıq-əskik 
sözlər işlətmə. Bir də qız bilməlidir ki, ailə 
qurduqdan sonra onun bir sözü iki olmaya-
caq. Təki razılıq versin…»

Fidan danışdıqca, üzünü belə 
görmədiyim Qoşqar gözümdə getdikcə 
kiçilərək, sonda bapbalaca bir nöqtəyə 
çevrildi. Mənim olduqca qürurlu, ləyaqətli, 
ağıllı, sevimli rəfiqəmə olan ehtiramım 
isə getdikcə artırdı. Axı, doğrudan da, nə 
qədər ki, qızlar özlərinə layiq oğlanlara rast 
gəlməyiblər, belə də davam edəcək.

 Samirə.
Bakı 

şəhəri, 
Biləcəri 

qəsəbəsi.

Gözəllik ondur, doqquzu …

«Salam, əziz «Xəmsə»çilər!

Mənim adım İbrahimdir. Sizi ürəyimə 
yaxın bildiyim üçün məktub vasitəsilə 
hisslərimi bölüşmək istədim. Düzdür, 
dərslərin qızğın vaxtıdır, buna baxmaya-
raq, qəzet, jurnal oxumağa da vaxt tapırıq. 
«Xəmsə» jurnalının da, qəzetinizin də ilk 
sayları ilə tanışam. Gənclərin qayğıları, on-
ların istək və arzuları, problemləri ilə bu cür 
yaxından maraqlanmağınız, düzü, diqqətimi 
çəkdi. Demək, biz gənclər öz ürəyimizi sizə 
aça, məsləhət ala bilərik. Buna görə, sizə 
əvvəlcədən minnətdarlığımı bildirirəm.

Güman edirəm ki, məni düz başa 
düşəcəksiniz. Nə yazıq ki, evdə ata-
anam, qrupumuzdakı tələbə yoldaşlarım 
məni başa düşmürlər. Səbəbi də odur ki, 
mən özümdən iki kurs aşağıda oxuyan 
başı örtüklü, dindar bir qızı sevirəm. Adını 
çəkməyəcəyəm. Onsuz da, örtüklü gəzdiyi 
üçün tez-tez yersiz sorğu-suala çəkilir, nə 
qədər inandırmağa çalışsa da ki, bu onun 
ürəyindən gələn bir istəkdir, heç bir fayda-
sı olmur. Ata-anam da gələcəkdə onunla 
evlənsəm, günümün qara olacağı barədə 
yersiz söhbətlərlə baş-beynimi aparır-

lar (bu sözlərə görə üzr istəyirəm, lazım 
bilməsəniz, bu sözləri çıxara bilərsiniz, əgər 
məktubumu çap etsəniz minnətdar olaram). 
Əlbəttə, heç bir qüvvə məni öz sevgimdən 
ayıra bilməz, təkcə ölümdən başqa. Ancaq 
ətrafdakılar niyə bizi başa düşmürlər, an-
lamaq istəmirlər, bu mənimçün qaranlıqdır. 
Axı nə vaxtdan Allahın buyurduqlarını sidq-
ürəkdən yerinə yetirən əməli saleh insan-
lar sevgidən məhrum edilməyə başlayıb?! 
Axı bu, ədalətsizlikdir, cahillikdir. İnsan-
lığın, mənəviyyatın alçaldılmasıdır. Mən 
bu ədalətsizliyi qəbul edə bilmərəm. Buna 
görə, sizə üz tutdum. Mənə məsləhət ve-
rin: axı mən nə cür hərəkət etməliyəm?!...  

İbrahim, 
III kurs 

tələbəsi,  Bakı, 
6 dekabr, 

2004»         
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Azərbaycan Gimnastika Federasiyası ilə 
Həştərxan vilayətinin bədii gimnastika üzrə 
5 nömrəli uşaq-gənclər idman məktəbi ara-
sında yaxşı münasibətlər yaranır, hər iki tərəf 
daha geniş əməkdaşlığa meyil göstərir. Bunu 
Azərbaycanın Rusiyadakı səfiri Ramiz Rizaye-
vin Həştərxan vilayətinə bu yaxınlarda səfəri 
zamanı uşaq-gənclər idman məktəbinin direk-
toru Qalina Lukina bildirmişdir. Səfər zamanı 
səfir həmin məktəbdə də olmuş və şagirdlərin 
nümunəvi çıxışlarına baxmışdır. 

Ölkəmizdə bədii gimnastikanın yaxşı 
perspektivləri olduğunu vurğulayan Qali-
na Lukina demişdir ki, Azərbaycanın birinci 
xanımı Mehriban Əliyevanın başçılıq etdiyi 
respublika Gimnastika Federasiyası ilə Nina 
Bezrukavnikovanın rəhbərlik etdiyi Həştərxan 
Vilayət Bədii Gimnastika Federasiyası arasın-
da əməkdaşlıq uğurlu olacaqdır. Mən istərdim 
ki, Mehriban xanım Əliyeva öz gimnastları ilə 
birlikdə Həştərxan vilayətinə gəlsin və Fede-
rasiyamızla tanış olsun. 

Bu il Azərbaycanın bədii gimnastları 
Həştərxanda “Rusiya üfüqləri” illik turnirində 
çıxış etmiş və çox yaxşı nəticələr göstərmişlər. 
Q.Lukina demişdir ki, Azərbaycan gimnast-
larının Moskvada dünya kuboku Turnirində 
çıxışları da böyük təsir bağışladı. Anna Qur-
banova xüsusilə sevindirdi. Bütün bunlar belə 
deməyə əsas verir ki, Azərbaycan idmanın 
bu növünün inkişafında yaxşı perspektivlərə 
malikdir. Biz də Azərbaycan məşqçilərini 
və gimnastlarını vilayətimizə dəvət edirik, 
təcrübəmizi bölüşməyə, birlikdə məşq etmək 
imkanı yaratmağa hazırıq. Həştərxan vilayət 
məktəbi 30 ildən çoxdur fəaliyyət göstərir 
və onun yaxşı ənənələri var. Biz birgə top-
lanışlar, səfərlər təklif edirik, öz turnirlərimizi 

keçirir və Azərbaycan gimnastlarını həmişə 
məmnuniyyətlə dəvət edirik. Düşünürəm 
ki, onlar dəvətimizi məmnuniyyətlə qəbul 
edəcəklər.

Braziliya yığma komandasının və İspaniyanın 
“Barselona” klubunun yarımmüdafiəçisi Ronaldinyu 

İngiltərənin “Uorld sokke” jurnalının oxucuları ara-
sında aparılmış sorğunun nəticələrinə görə 2004-cü 
ildə dünyanın ən yaxşı futbolçusu hesab edilmişdir. 
AzərTAc bu jurnala istinadla xəbər verir ki, sorğu işti-
rakçılarının 28,6 faizi braziliyalını dəstəkləmişdir. Sor-
ğuda 2-ci yer İngiltərənin “Arsenal” klubunda oynayan 
fransız Tyerri Anriyə (22,2 faiz), 3-cü yer İtaliyanın 
“Milan” komandasının hücumçusu ukraynalı Andrey 
Şevçenkoya verilmişdir. 

İlin ən yaxşı məşqçisi adına bu ilin mayında “Portu” 
klubunu Çempionlar liqasında qələbəyə gətirən portu-
qaliyalı mütəxəssis Joze Mourinyu layiq görülmüşdür. 
Cari ildə Avropa birinciliyində qızıl medal qazanan 
Yunanıstan komandasına başçılıq edən alman Otto 
Rexagel ikinci, İngiltərənin “Arsenal” klubunun baş 
məşqçisi fransız Arsen Venger üçüncü olmuşlar. 

Yunanıstan yığması ilin ən yaxşı komandası he-
sab edilmişdir.

ABŞ-ın Corciya ştatının Afina şəhərində pauerliftinq üzrə 
növbəti dünya çempionatı keçirilib.

Mötəbər yarışda 20 ölkənin idmançıları iştirak edib. Çempio-
natda iki atletlə təmsil olunan ölkəmizin bir nümayəndəsi respub-
likamızın şərəfini layiqincə qoruyub.

Sevindiricidir ki, Rüfət Ağayev (110 kq) böyüklər arasında ən 
yüksək nəticə göstərərək qızıl mükafat qazanıb. 29 yaşlı idman-
çımız Böyük Britaniya və ABŞ-ın güclü pauerliftinqçilərini böyük 
üstünlüklə geridə qoyub. Həmyerlimizin üç hərəkətdə göstərdiyi 
ümumi nəticə 910 kq olub. Bununla Rüfət Ağayev ikinci dəfə dün-
ya çempionu adına sahib çıxıb. 

Nümayəndə heyətimizin rəhbəri, Beynəlxalq Pauerliftinq 
Komitəsinin konqresində iştirak edən Azərbaycan Pauerliftinq 
Federasiyasının prezidenti Ələddin Əliyev komandamızın çı-
xışını yüksək qiymətləndirib: “Məqsədimiz iki medal qazanmaq 
idi. Lakin təəssüf ki, digər idmançımız Bəxtiyar Quliyev yarış za-
manı çiynindən ciddi zədə aldığına görə, çempionatda sonadək 
mübarizə apara bilmədi. Çox şadam ki, Rüfət Ağayev bir daha 
böyük uğura imza ataraq Azərbaycan bayrağını yüksəklərə ucalt-
dı. Onu da qeyd edim ki, Beynəlxalq Pauerliftinq Komitəsinin 
prezidenti Piter Treqlon respublikamızın idmançılarının çempio-
natda iştirakına çox yüksək qiymət verdi. O, bildirdi ki, gələn ilin 
əvvəlində ölkəmizə səfər edərək, buradakı pauerliftinq məktəbi 
ilə daha yaxından tanış olmaq fikrindədir”.

XXVIII Afina yay Olimpiada-
sının mükafatçısı odessalı ağır 
atlet İqor Razorenova bu Oyun-
lardan üç aydan çox keçdikdən 
sonra, dekabrın 9-da gümüş me-
dal təqdim edilmişdir. Beynəlxalq 
Olimpiya Komitəsinin (BOK) pro-
tokoluna uyğun olaraq, bu fəxri 
vəzifəni BOK-un üzvü, iki dəfə 
olimpiya çempionu yüngül atlet 

Valeri Borzov yerinə yetirmişdir. 
Afinada 105 kq-dək çəkidə 

çıxış etmiş Razorenov bürünc 
medal qazanmışdı. Lakin tezliklə 
məlum olmuşdur ki, ikinci yeri 
tutan Macarıstan idmançısı Fe-
rents Jurkoviçin dopinq yoxla-
ması müsbət nəticə vermişdir. 
BOK-un qərarı ilə o, mükafatdan 
məhrum edilmişdir.

BRAZLİYALI DÜNYANIN
ƏN YAXŞI FUTBOLÇUSUDUR

PAUERLIFTINQÇİ  RUFƏT 
AĞAYEV  İKİQAT DÜNYA 
ÇEMPİONU OLDU

ODESSALI RAZORENOVA 
AFINA OLIMPIADASININ 
GUMUS MEDALI 
TƏQDIM EDILDI

HƏSTƏRXAN BƏDII GIMNASTIKA 
MƏKTƏBI AZƏRBAYCANDAN 
QONAQLAR GOZLƏYIR
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Sifariş 110. Tiraj 1000

MAYKL CEKSONDAN DNK ANALIZI GÖTÜRÜLMÜŞDÜR 

Associated  Press–in anonim mənbəyə əsasən yaydığı məlumata 
görə, azyaşlılara qarşı seksual təcavüzdə təqsirləndirilən Maykl 
Cekson polis əməkdaşlarının xahişi ilə DNK  analizi vermişdir.

Bu proseduru keçmək üçün müğənni ötən cümə və şənbə 
günləri polislərin axtarış apardığı «Neverlend»dəki rançosuna 
gəlmişdir. Əvvəlcə Cekson vəkilinin məsləhəti ilə axtarışlar aparılan 
zaman Los Olivosdakı evini uşaqlarla birgə tərk etmişdi. Mənbənin 
yaydığı məlumata görə, polis ilk dəfədir ki, Ceksondan DNK analiz 
nümunəsi verməyi xahiş edir və hələlik bəlli deyil ki,  onlar bunu 
necə istifadə edəcəklər. Əvvəllər müğənninin vəkilləri ona qarşı 
olan iddiaçının və onun ailəsinin sağlamlığı barədə geniş məlumat 
tələb edirdilər. 

46 yaşlı müğənni isə ona qarşı irəli sürülən bütün  ittihamları 
rədd edir. Araşdırmaların  aparıldığı müddətdə müğənni üç milyon 
dollar həcmində girov qoymaqla  azadlığa buraxılmışdı. Ceksonun 
işi üzrə ilkin dinləmələr isə gələn il yanvarın 31-ə təyin edilmişdir. 

YAŞLI NƏSLIN NÜMAYƏNDƏLƏRI 
«AZƏRI STAR»IN QALIBINI BƏYƏNMIRLƏR

Günel Məhərrəmova yaşlı nəslin nümayəndələri tərəfindən 
ona ünvanlanan narazılıqlara javab verdi

«Azəri star»ın bir 
neçə ay davam edən 
ilk musiqili yarışması 
başa çatsa da, indi 
məlum olur ki, əsl 
mübarizə hələ bun-
dan sonra başlayır. 
Belə ki, müsabiqədə 
qalib adına layiq 
görülən yeni starın adı 
bir çox mədəniyyət 
xadimləri üçün heç bir 
əhəmiyyət kəsb etmir. 
Onların nəzərincə bu 

ada layiq olduğunu yeni star pərəstişkarlarının telefon zəngləri ilə 
deyil, öz səsi ilə sübuta yetirməlidir. 

Bu yaxınlarda «Azəri star» müsabiqəsinin qalibi xalq artis-
ti Oqtay Ağayevin mahnısını oxumaq qərarına gəlib. Mahnının 
müəllifi və  ifaçısının reaksiyasını əvvəlcədən bilsəydi Günel çox 
güman ki, bu mahnını oxumazdı.

«Müvafiq yaş həddi üçün nəzərdə tutulan mahnı olur» -deyən 
Oktay Ağayev  Günelin  yararsız ifasının səbəbini  də məhz bun-
da görür. Onun sözlərinə görə,  20 yaşlı qız «Qaytar eşqimi» 
mahnısı müvafiq ürək və qəlb duyğusu ilə oxuya bilməz. «Özü-
nüz düşünün, 20 yaş hara, «Qaytar eşqimi» hara? Bu yaşda belə 
bir mahnını oxumaq düzgün deyil»- söyləyən xalq artisti eyni za-
manda, belə bir səs ilə populyarlıq qazanmağı da asan bir şey 
olduğunu vurğuladı. 

Günelin özünə gəldikdə isə, «525»-ci qəzetin verdiyi məlumata 
görə, «Azəri star» onu bu cür ciddi mahnıları ifa etməkdə qınayan  
yaşlı nəslin nümayəndəsilə tamamilə razılaşmır. 

Müsabiqəyə yenicə başlanan zaman onu minlərlə digər iş-
tirakçının içindən məhz İhamə xanım Quliyevanın seçdiyini və 
finala kimi ona gətirib çıxardığını vurğulayan Günel sonradan 
nədənsə onunla da aralarında soyuqluğun yarandığını və hazırda 
hamının ona qarşı çıxdığını  deyir. Oktay Ağayevi pərəstiş etdi-
yi müğənnilərdən biri adlandıran Günel «Qaytar eşqimi» mahnı-
sının ifası barədə xalq artistinin dediyi sözlərlə razılaşmadığını 
bildirdi. «Yaşın ifa olunan bu  kompazisiyaya nə dəxli var, başa 
düşə bilmirəm, bu mahnını oxumaq  üçün mütləq qocalmaq la-
zımdır» sualını verən Günel Məhərrəmova ən əsası bu mahnını 
çox bəyəndiyini və səsinə düşdüyünü vurğuladı.

  FILIPP KIRKOROV SƏHNƏYƏ QAYIDIB            

Şou-biznesi bir-iki il müddətinə atacağı ilə hədələyən  qalmaqalçı  Filipp Kirko-
rov öz vədinə xilaf çıxdı

Yaxın günlərdə Filipp Kirko-
rovun  yunan müğənnisi Sakis 
Ruvasla birgə ifa etdiyi «Səni 
dəlijəsinə istəyirəm» mahnı-
sına klipin çəkilişləri zamanı 
müğənnini necə ruhlandırıblar-
sa,  artıq o, səhnəyə qayıtmaq 
barədə düşünür. Qeyd edək 
ki, jurnalistlər artıq Kirkorov və 
Ruvasanın bu duet kompozisi-
yasını «2005-ci ilin Qey-himni»  
adlandırıblar. 

«Komsomolskaya pravda-
»nın yazdığına görə, «Yevro-
videnie-2004» iştirakçısı Sa-
kis Ruvas hələ İstambuldakı 
müsabiqə zamanı Kirkorovun  
xoşuna gəlibmiş. Filipp isə  
nəyin bahasına olursa-olsun bu 
gənc oğlanla duet yazdırmaq 
qərarını veribmiş. Hətta qal-
maqallı çəhrayı rəngli köynək 
əhvalatı belə  müğənnini 
çəkindirə bilməmişdir.

Klipin çəkilişlərinə baxma-
ğa  gələn «remeyklər şahı»  

jurnalistlərə «Yaza bilərsiniz ki, mən səhnəyə qayıtmışam» da söyləyib. Çəkilmiş kadrları nü-
mayiş etdirərkən  müğənni «mən ekranda necə görünürəm?» sualını verməklə yanaşı, «heç 
deyərsən ki, artıq  40-ı haqlayıram? Hə, biz artıq gənc olmasaq da,  buna baxmayaraq, Sakislə 
birgə hələ də gənc oğlanlarıq!»-söyləmişdir. 

Lakin aktyor müasir Amerikada Şekspi-
rin bir növ səfiri olmağa hazır olduğu barədə   
fərziyyələri rədd edir 

«Xaç atası» filmində mafiya başçısı Don Kar-
leon rolu ilə şöhrət qazanmış Hollivud aktyoru Al 
Paçino indi də Vilyam Şekspirin iki tragik filmində 
oynamaq təklifini götür-qoy edir. Reuters agentliyi-
nin verdiyi məlumata görə, söhbət aktyorun «şot-
land pyesi» adlandırdığı «Kral Lir» və « Maqbet» 
əsərlərinin ekranlaşdırılmasından gedir. 

Hazırda Al Paçino ingilis klassikinin əsəri 
əsasında çəkilən daha bir filmin reklam kampani-
yasında iştirak edir. Dekabrın 29-da geniş ekrana 
çıxacaq  «Venetsiya taciri» dramında o, yəhudi 
sələmçi Şeyloku oynayır. 

Al Paçinonun  fikrincə,  Şekspirin əsərlərini 
tamaşaçı kütləsi üçün  daha aktual və maraqlı 
etməyin yolları mövcuddur. Bununla belə aktyor 
müasir Amerikada Şekspirin bir növ səfiri olmağa 
hazır olduğu  barədə fərziyyələri rədd etdi. «Şeks-
piri digərləri kimi mən də sevirəm»- deyən Al Paçi-
no onun əsərlərini bəyəndiyini etiraf etsə də, dün-
yada onun nümayəndəsi kimi çıxış etmək istəyində 
olmadığını bildirdi.  Al Paçinonun fikrincə Şekspirin 
nə ona, nə də başqasına ehtiyajı yoxdur. 

Mədəniyyət və şou xəbərləri

«KRAL LIR»VƏ «MAQBET» AL PAÇINONUN ƏYNINƏ BIÇILIB
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TARKAN HEYDƏR ƏLİYEV ADINA 
SARAYDA KONSERT VERƏСƏK
Bütün təşkilati işləri dekabrda  yekunlaşdıra bilməyən təşkilatçılar 
konsertin vaxtını gələn ilin yazına keçiriblər 

Bu il super ulduz  Tarkanın Azərbaycanda keçirdiyi ən möhtəşəm, 
maraqlı  şou-proqram yəqin ki, hər kəsin yadındadır. Bu unu-
dulmaz konsertin izi  yaddaşlardan silinməmiş yeni bir xəbər 
yayılıb ki, Tarkan yenidən Bakıya gəlməyə hazırlaşır. Onun 
növbəti səfəri isə yenə də yaz mövsümünə təsadüf edəcək. 
Yayılan məlumata görə, dünyada məşhur olan türk müğənnisi 
Bakıya Novruz bayramı ərəfəsində gələcək və Azərbaycan 
tamaşaçısına öz yeni konsert proqramını təqdim edəcəkdir. 
Konsertin təşkilatçısı Nahid Eminoğlunun verdiyi məlumata 
görə, Tarkanın konserti bu ilin dekabrında planlaşdırılmış-
dı.  Lakin  hazırlıqla  bağlı işləri tamamlamaq mümkün 
olmadığı üçün konsertin vaxtı gələn ilin yazına keçiril-

Qoç (21 mart - 20 aprel). Ətrafdakılara iş 
qabiliyətinizi göstərmək vaxtıdır. Səyahət və 
ezamiyyət gözlənilir. Öz yaxınlarınıza yardımçı 
olsanız yaxşı olar. Pul cəhətdən kasadçılığınız 
olmayacaq. Ancaq ağılla xərcləmək lazımdır. 
Uğurlu gününüz çərşənbə axşamıdır. 

Buğa (21 aprel - 20 may). Problemlərlə 
üzləşəcəksiniz. Kollektivin fikrinə qarşı çıxmaq 
məsləhət deyil, çünki haqlı olduğunuzu heç kimə 
isbat edə bilməyəcəksiniz. Maddi cəhətdən kor-
luq çəkəcəksiniz. Hər şey ortaqlarınızdan asılı 
olacaq. Uğurlu gününüz bazardır.

Əkizlər  (21 may - 21 iyun). Gələcək üçün qur-
duğunuz planlar həyata keçməyəcək. Çalışın 
başqalarının işinə müdaxilə etməyin. Sizin bank-
dakı hesabınıza pul köçürüləcək. Yaxınlarınızla 
mehriban olmaq məsləhətdir, əks halda sizi düz-
gün başa düşməyəcəklər. Uğurlu gününüz cümə 
günüdür. 

Xərçəng  (22 iyun - 22 iyul). Sizə dincəlmək 
məsləhətdir. Fiziki cəhətdən çox yorğun görü-
nürsünüz. Səhəttinizə fikir verin. Avtomobillə 
səyahətə çıxmayın. Həftənin axırında keçmiş 
sevgilinizlə görüşünüz gözlənilir. Ən uğurlu gü-
nünüz bazar ertəsidir.  

Şir (23 iyul - 23 avqust). Ağılla hərəkət edin. Yox-
sa atdıdığınz hər bir addım faciə ilə nəticələnə 
bilər. Səyahətə çıxsanız, oyun avtomatlardan 
istifadə edin, udmaq şansınız var. İdmanla 
məşğul olub pəhriz sağlamağınız məsləhətdir. 
Səhəttinizə fikir verin. Uğurlu gününüz şənbədir. 

Qız (24 avqust - 23 sentyabr). Elmdə problemlər 
yaranacaq. Yaxşı olar ki, ticarətlə məşğul olası-
nız. Mübahisələrdən uzaq qaçmağa çalışın. Əks 
halda yolunuz polis məntəqəsinə düşə bilər. 
Özünüzü pis insanlardan qoruyun. Allah yardım-
çınız olsun. Uğurlu gününüz Bazardır.

Tərəzi (24 sentyabr - 23 oktyabr). Bu həftə sizin 
başınız xeyirli işə qarışacaq. Valideyinlərinizin 
üzünə ağ olmayın. Onların məsləhətlərinə qulaq 
asmağa çalışın. Həftənin son günləri sevdiyiniz 
şəxslə bərabər romantik günlər yaşayacaqsınız. 
Ən uğurlu gününüz cümə axşamıdır.

Əqrəb (24 oktyabr - 22 noyabr). Ticarətlə 
məşğul olsanız, uğur əldə edəcəksiniz. Çalışın, 
sevdiyiniz insanlara qarşı mülayim olun. On-
ların sizə ehtiyacı var. Səhhətinizə fikir verin. 
Problemlərdən uzaq qaçın. Ən uğurlu gününüz 
bazardır.

Oxatan (23 noyabrə - 21 dekabr). Bu həftə sizi 
maraqlı görüş gözləyir. Həkim məsləhətinə ehti-
yac duyacaqsınız. Sağlamlığınıza diqqət yetirin. 
Yoxsa, xəstəliklə qarşılaşa bilərsiniz. Ən uğurlu 
gününüz cümədir.

Oğlaq (22 dekabr - 20 yanvar). İşlərinizdə 
irəliləyiş gözlənilir. Maddi vəziyyətiniz yaxşıla-
şacaq. İş yoldaşlarınızla heç bir münaqişəyə 
girməyin. Yoxsa işdən uzaqlaşa bilərsiniz. 

Dolça (21 yanvar - 20 fevral). Köhnə dost-
tanışlarla görüşlər gözlənilir. Bu görüş zama-
nı ilk məhəbbətinizlə də qarşılaşa bilərsiniz. 
Büdcənizə fikir verin. Maddi cəhətdən uğur qa-
zana bilərsiniz. 

Balıq (21 fevral - 20 mart). Bu həftə sizin üçün 
uğurlu həftədir. Çalışın ki, sizə sevgi bəsləyənlərin 
sevgisinə qarşılıq göstərəsiniz. Onun sevgisinə 
laqeyid yanaşmayın. 

Məşhur estrada ulduzları–Leonid Aqutin və 
Anjelika Varum öz pərəstişkarlarını bundan 
sonra  xoşbəxt ailə cütlüyü kimi sevindirə 
bilməyəcəklər. 

Bir vaxtlar  xoşbəxt ailə həyatı sürən est-
rada ulduzları indi bir-birindən ayrı yaşayır və 
təmasda olmamağa çalışırlar. Anjelika Varum isə 
artıq boşanma ərizəsini verib. Bu cütlüyə  yaxın 
olan şəxslərin sözlərinə görə, Leonidlə Anjeli-
kanın münasibətləri artıq kritiq vəziyyətə çatıb-
dır. Boşanmaya səbəb isə L. Aqutinin alkoqola 
aludəliyidir. 

Yeri gəlmişkən, A.Varum bu il öz imicində dəyişiklik 
etmişdir. İndi o, «Slivki» qrupu ilə birgə feminist himnlər 
oxuyur. Bu dəyişiklik isə təbii ki, Aqutinin ürəyincə deyil. 
Hələ Yurmalada keçirilmiş «Yeni dalğa» festivalında cüt-
lük bir-birindən ayrı çıxış etmişdi.  Anjelika gününü meh-
manxanada keçirdiyi zaman, Leonid şəhərin küçələrini 
gəzirdi. «Həyat» qəzetinin yazdığı məlumata görə, indi də 
Varum və Aqutin  şəhərin müxtəlif hissələrində yaşayırlar, 
qızları Lizanı isə valideynlərinin himayəsinə veriblər. 

Bu məlumat maraqlı olsa da, «Həyat» qəzetinin yayım-
ladığı  Aleksandr ilə  Yekaterina Strijenovanın,  Nataşa Korol-
yova ilə Tarzannın boşanma təhlükəsi barədə xəbərlər heç də 
təsdiqlənmədi. Belə ki, bu cütlüklərin  heç biri indiyə kimi boşan-
mayıblar, jurnalistlərlə görüşlərində isə onlar  ailələrindəki ayrılıq 
barədə yayılan söz-söhbətləri təkzib edirlər. Hər halda belə bir 
deyim də var ki , «Od olmayan yerdən  tüstü çıxmaz.» hər halda 
A.Varumla L.Aqutinin boşanması haqda xəbəri onların özlərindən 
gözləmək lazımdır. 

? Lalə

ASTROLOJİ PROQNOZLAR
(15-22 dekabr)

Bir məsələni də yaddan çıxartmayın ki,
Hər şey Allahın əlindədir.

ASTROLOJİ PROQNOZLAR
(15-22 dekabr)

mişdir. Bundan əlavə daha bir 
səbəb də Tarkanın hazırda in-
gilis dilli albom üzərində cid-
di–cəhdlə işləməsidir. Həmin 
albomun da gələn ilin yazında 
işıq üzü görəcəyi nəzərdə tutu-
lur. Danışıqlar zamanı Tarkan 
bu ingilis dilli mahnılarını bakı-
lılar üçün oxumaq arzusunu da 
bildirmişdi. 
Onu da qeyd edək ki, budəfəki 
konsert T.Bəhramov adına stadi-
onda deyil, Heydər Əliyev adına 
sarayda keçiriləcək. O ki, qaldı 
biletlərin qiymətinə , konsertin 
təşkilatçıları hələlik bu haqda 
məlumatı açıqlamaq istəmirlər. 

ANJELİKA VARUM 
BOŞANMAQ QƏRARI VERİB
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