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AZƏRBAYCANIN KONFLİKT ZONASINDA
1993-2004-cü illər ərzində 4852 nəfər,
o cümlədən 54 uşaq, 323 qadın,
410 qoca itkin düşüb

(səhifə 2-də)

Dekabr ayının 18-də Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində Prezidentin 15 noyabr 2004-cü il tarixli sərəncamı ilə
təsdiqlənmiş əsir, girov və İtkin düşmüş vətəndaşların işi üzrə Dövlət Komissiyasının ilk iclası oldu.
İclasda Dövlət Komissiyasının və işçi qrupunun 1993-2004-cü illər ərzində gördüyü işlər barədə məlumat
dinlənildi. Qeyd edildi ki, Komissiyanın fəaliyyəti beynəlxalq hüquq normalarına, xüsusilə müharibə qurbanlarının müdafiəsinə aid 12 avqust 1949-cu il tarixli Cenevrə Konvensiyasına uyğun qurulub. Məlum oldu
ki, girov götürülmüş və əsir alınmış vətəndaşların siyahıları tərtib edilb, artıq onların axtarışına başlanılıb.
2004-cü ilin dekabr ayının 1-dək konflikt zonasında itkin düşmüş 4 min 852 (o cümlədən 54 uşaq, 323 qadın, 410 qoca) vətəndaş qeydə alınıb. Onlardan ən azı 783 nəfəri ermənilər tərəfindən əsir və girov alınıb.
Həmin siyahılar erməni əsirliyindən qayıdan vətəndaşların qeydləri və başqa mənbələr əsasında tərtib
edilib.

DÜNYADA NƏLƏR BAŞ VERİR

HƏYAT

OLUMLA ÖLÜM ARASINDAKI
ACILI-ŞİRİNLİ BİR ANDIR…

(səhifə 4-də)

CULİA ROBERTS
İKİQAT ANA OLDU

(səhifə 3-də)

“ƏSLİ VƏ KƏRƏM”

D A S TA N I

Dastanın mətnini Hüseyn İsgəndərov
adlı toplayıcı Şəkinin Layısqı kəndində
aşıq Əhməd Qafarovun dilindən
1938-ci ildə yazıya almışdır. Görkəmli
şair Hüseyn Cavidin oğlu gənc
Ərtoğrulun müsbət rəyindən sonra
Cahanbaxışın redaktorluğu ilə çapa
təqdim edilmişdir. Lakin Bakıda yüksək
vəzifəli erməninin təkidi ilə dastan
yenidən Elmlər Akademiyasının “Xalq
yaradıcılığı şöbəsi”nə qaytarılmış,
geniş müzakirəsi aparılmışdır. Həmid
Araslı vətnə 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 itiribbatırmaqdan ötrü yeni yaradılan
başqa tədqiqat institutunun arxivinə
ötürümüşlər. Həmin mətn son illərdə
Bakıda zəlzələ baş verən zaman təsadüf
nəticəsində üzə çıxarılmışdır. Dastanın
Şəki variantı ilk dəfə oxuculara təqdim
olunur
(səhifə 6-da)

ERMƏNİ VƏHŞİLİKLƏRİNİN

QANLI NƏTİCƏLƏRİ

“Qalib” ordu geri çəkilirdi. İrəvan quberniyasında azərbaycanlıların daha
bir faciəsi başlandı. Qarsda 82 müsəlman kəndini yandırdılar. Quberniyanın
211 müsəlman kəndinə erməni əsgərləri od vurdular. Bu kəndlərin silahsız
əhalisinin bir qismi qılıncdan keçirildi, vəhşicəsinə qətlə yetirildi, bir qismi
də doğma yurddan didərgin salındı.
(səhifə 10-da)

BƏDİİ GİMNASTİKA
ÜZRƏ XI AZƏRBAYCAN
ÇEMPİONATI BAŞA
ÇATDI

(səhifə 12-də)

ANADOLU

ŞİRNİYYATLARI
(səhifə 8-də)

(səhifə 13-də)

Gözəllik
ondur,
doqquzu …
(səhifə 12-də)
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AZƏRBAYCANIN KONFLİKT ZONASINDA
1993-2004-cü illər ərzində 4852 nəfər, o cümlədən 54
uşaq, 323 qadın, 410 qoca itkin düşüb
Dekabr
ayının
18-də
Milli
Təhlükəsizlik Nazirliyində Prezidentin
15 noyabr 2004-cü il tarixli sərəncamı ilə
təsdiqlənmiş əsir, girov və İtkin düşmüş
vətəndaşların işi üzrə Dövlət Komissiyasının ilk iclası oldu.
İclasda Dövlət Komissiyasının və işçi
qrupunun 1993-2004-cü illər ərzində
gördüyü işlər barədə məlumat dinlənildi.
Qeyd edildi ki, Komissiyanın fəaliyyəti
beynəlxalq hüquq normalarına, xüsusilə
müharibə qurbanlarının müdafiəsinə
aid 12 avqust 1949-cu il tarixli Cenevrə
Konvensiyasına uyğun qurulub. Məlum
oldu ki, girov götürülmüş və əsir alınmış
vətəndaşların siyahıları tərtib edilb, artıq
onların axtarışına başlanılıb. 2004-cü il
dekabr ayının 1-dək konflikt zonasında
itkin düşmüş 4 min 852 (o cümlədən, 54
uşaq, 323 qadın, 410 qoca) vətəndaş
qeydə alınıb. Onlardan ən azı 783 nəfəri

ermənilər tərəfindən əsir və girov alınıb.
Həmin siyahılar erməni əsirliyindən qayıdan vətəndaşların qeydləri və başqa
mənbələr əsasında tərtib edilib.
Komissiya
öz
fəaliyyətində
beynəlxalq
təşkilatlarla,
xüsusilə
Beynəlxalq Qızıl Aypara Komitəsi ilə
sıx əlaqə saxlayır, birlikdə girovların
azadlığa buraxılması imkanları düşünülüb tapılır. Azərbaycanın dinc əhalisinin
əsir və girov götürülərkən qeyri-insani
hərəkətlər, etnik təmizləmə, genosid və
vandalizmə məruz qalmasını ölkə və
dünya ictimaiyyətinə çatdırmaq üçün
işlər ardıcıl yerinə yetirilir. Hal-hazırda
686 nəfər hərbi əsir və girovun qaytarılmasını təsdiqləyən videofond yaradılır. Maraqlı kadrlar videolentə alınıb və
kompakt disklərdə arxivləşdirilib. Rayonlarda, müxtəlif təşkilatlarda, təhsil
müəssisələrində komissiya üzvlərinin

və işçi qrupunun ictimaiyyətlə görüşləri
keçirilib. Faktlara əsaslanan onlarla telefilm yaradılıb, dövri mətbuatda saysızhesabsız materiallar dərc edilib. Dövlət
Komissiyasının materiallar toplusu
Azərbaycan, rus və ingilis dillərində işıq
üzü görüb. Təşkilatın müasir tələblərə
cavab verən iki internet-saytı da fəaliyyət
göstərir. Komissiyasının təşəbbüsü ilə
toplanan dəlillər MTN, DİN və Respublika Prokurorluğu əməkdaşlarının birgə
əməliyyat-axtarış qrupuna təqdim edilib.
Yığıncaqda Dövlət Komissiyasının
üzvləri təsdiqlənəndən sonra 2005-ci
ildə görüləcək işlərin strukturu müzakirə
obyektinə çevrildi.
Komissiyanın üzvləri - xarici işlər
nazirinin müavini Xələf Xələfov, Milli Məclisin deputatı, insan hüquqları
üzrə daimi komissiyanın sədri Rabiyyət

VAQİF MUSTAFAZADƏNİN
XATİRƏSİNƏ HƏSR OLUNMUŞ
YIĞINCAQ KEÇİRİLMİŞDİR
“Kino evi”ndə Azərbaycan Kinematoqrafçılar İttifaqının təşkilatçılığı ilə məşhur cazmen Vaqif Mustafazadənin vəfatının 25 illiyinə həsr olunmuş yığıncaq keçirilmişdir.
Tədbiri kinorejissor Ziya Şıxlinski açaraq ölkəmizdə caz musiqisinin inkişafında, Azərbaycan musiqisinin dünyada taninmasında Vaqif Mustafazadənin əvəzsiz
xidmətlərindən danışmışdır.
Rejissor, xalq artisti Vaqif Behbudov, rejissor, əməkdar incəsənət xadimi Oqtay
Babazadə və başqaları V.Mustafazadə yaradıcılığının bəzi məqamlarından, şəxsi
keyfiyyətlərindən söz açmış, onunla bağlı xatirələrini söyləmişlər.
Kinematoqrafçılar İttifaqının katibi Abbas Əliyev Berlində V.Mustafazadənin qızı Əzizə
Mustafazadənin konsertinin böyük maraqla qarşılandığını diqqətə çatdırmışdır.
Axırda rejissor Ziya Şıxlinskinin cazmenin vaxtı ilə yaşadığı İçərişəhərə həsr olunmuş
“8 dəqiqə yarım düşüncə” filmi nümayiş etdirilmişdir.

CARİ İL TƏBİİ FƏLAKƏTLƏRİN
SAYINA GÖRƏ DÜNYA ÜÇÜN
MÜSTƏSNA İL OLDU
2004-cü il təbii və texnogen fəlakətlərin sayına və miqyasına görə müasir tarixdə misli
görünməmiş il olmuşdur. Təbii fəlakətlər, həmçinin, misli görünməmiş məbləğdə - 105
milyard dollarlıq ziyan vurmuşdur. Buna baxmayaraq, dünya sığorta agentlikləri bu ziyana
görə cəmi 42 milyard dollar məbləğində kompensasiyalar ödəyəcəklər.
Əvvəllər heç vaxt belə böyük məbləğdə ödənişlər olmayıb. Məsələn, ötən il onlar cəmi
18,5 milyard təşkil etmişdir.
Cari ildə dünyanın müxtəlif hissələrində 300-dən çox iri təbii və texnogen xarakterli
fəlakətlər baş vermiş və bunların nəticəsində 21 adam həlak olmuşdur. Təbii fəlakətlər
nəticəsində maliyyə baxımından ən çox ABŞ və Yaponiya zərər çəkmişdir. Əvəzində, bu
il Avropa üçün nisbətən sakit keçmişdir. Mütəxəssislərin fikrincə, 2004-cü il Avropa üçün
ən yüksək ekoloji sabitlik ili olmuşdur.
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Aslanova, Şuşa rayon icra başçısı Nizami Bəhmənov, Azərbaycan Qadınlar Assosiasiyasının Bakı təşkilatının
sədri Zərifə Salahova, daxili işlər nazirinin müavini Oruc Zalov və başqaları çıxış edərək maraqlı təkliflər irəli
sürdülər. Əsasən onu vurğuladılar ki,
Ermənistanın Azərbaycana təcavüzünü,
etnik təmizləmə aparmasını, ermənilərin
genosid və vandalizm törətmələrini,
vətəndaşların beynəlxalq hüquq normalarını kobudcasına pozmalarını,
dinc əhalini əsir və girov götürmələrini,
erməni terrorunu və Azərbaycan torpaqlarının işğalı faktlarını təsdiqləyən
xəritələr bütün xarici ölkə səfirliklərinə
çatdırılmalıdır.
Sonda gənc rəssamların əsərləri və
«Erməni terroru» adlanan foto-albom
nümayiş etdirildi.
? Ləman

MƏNƏ QAÇQIN
DEMƏYİN
Həyat çox qəribədir. Tale kimisini ağladır, kimisini güldürür, kimisinə xoşbəxtlik bəxş
edir, kimisinə isə... Bu dəfə
bədbəxtliklər biz qaçqınlara
qismət oldu.

İnsan həyatda bir ömür yolu keçir,
fəqət, yaşadığımız anları, xatirələri
düşmən oğurladı, həyatımıza zəhər
qatdı, elə bu andan ən bədbəxt
günlərimiz başladı. Yurdlarımızdan didərgin düşməyimiz bir yana
qalsın, düşdüyümüz mühitin qaçqınlara münasibətindən danışmaq
istəyirəm. Hamımız eyni millətin
övladlarıyıq. Bizim başqalarından
bir fərqimiz var, o da yurd-yuvamızdan didərgin düşməyimizdir.
Ağır çağlarda insanlar həmişə birbirilərinə dəstək olurlar. Bəzən elə
məsələlərlə rastlaşırıq ki, bütün
ümidlərimiz qırılır, öz vətənində
vətənsiz qalanlara təsəlli vermək
əvəzinə, bizi bəzən tikanlı sözlərlə
qarşılayırlar. Cəmiyyətin unudulmuş
zümrəsi sayılırıq, üzümüzə görə
“qaçqın” deyirlər. Bu, bizə vurulan
daha bir zərbədir.
Ağdam,
Kəlbəcər,
Laçın,
Şuşa, Xocalı, Göyçə... yalnız bu
ərazilərdən qaçqın düşənlərin vətəni
deyil, bu bölgələr həm də bütün
azərbaycanlıların doğma torpaqlarıdır.
Bilirsinizmi, yaşadığımız dünyada Lamiyə adlı azyaşlı məktəbli var.
Təhsil aldığı məktəbdə ağlı, kamalı,

biliyi və tərbiyəsi ilə sinif yoldaşlarından heç də geri qalmır. Bircə qaçqın
olması onu öz həmyaşıdlarından
fərqləndirir. Hansı səbəbdənsə, sinif yoldaşları Lamiyə ilə yaxınlıq
etmirlər. Onunla yad bir insan kimi
rəftar edirlər. “Sən qaçqınsan!”,
“Qaçqın!, qaçqın!” - deyə uşağı ələ
salırlar. Görəsən, bu balaca qızcığaz nə günah işlədib?! Məgər 20%ə qədər torpaqlarımızın işğal olunmasını, 1 milyon zavallı insanın isti
ocaqlarından zorla qovulub didərgin
düşməsini, neçə-neçə günahsız
oğul və qızlarımızın şəhidliyini bu
zavallı qızcığaz istəyirdi?!
Hər gün dəfələrlə “qaçqın” sözünün üzünə deyildiyini görən Lamiyə
şikayətini şerlə dilə gətirdi və “Mənə
qaçqın deməyin!” adlandırdı.
Lamiyə
həmişə
yurdunun
həsrətini çəkir, hələ də ağrı-acılı
günlər yaşayır. Onun sınıq qəlbinə
toxunanlar günaha batdıqlarını anlayırlarmı?!...
Mən bütün qaçqınlar adından üzümü möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyev cənablarına və
Azərbaycan xalqına tutub deyirəm:
Təvəqqem var, qaytar məni elimə,
“Qaçqın” adı qandal olub əlimə.
Bu qandalı aç qolumdan, amandır,
“Qaçqın” adın sil tarixdən amandır.

Kəlbəcərli

Alişanova
Nurlanə,
ADPUnun filologiya
fakültəsinin
I kurs
tələbəsi
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OLAYLAR

DÜNYADA NƏLƏR BAŞ VERİR
PİNOÇET XƏSTƏXANAYA
APARILDI

43 milyon maşın var və hər il 190 min
avtomobil oğurlanır. Onların yalnız
54 faizi tapılır. Statistikaya görə, İtaliyada ən çox dördüncü seriyalı “Audi”
avtomobilləri oğurlanır.

HİTLERİN DAHA BİR
CİNAYƏTİNİN
ÜSTÜ AÇILDI

ABŞ-DA SİFƏTSİZ QIZ UŞAĞI
DOĞULMUŞDUR

di.

Keçmiş Çili diktatoru insult keçir-

Pinoçeti müalicə edən həkim Leonel
Qomes “NTV” tele-kompaniyasına verdiyi məlumatda deyir: «General Auqusto Pinoçet beynində qan dövranı pozulduuğundan huşunu itirib xəstəxanaya
aparılmışdır. Hal-hazırda onun həyat
funksiyası stabildir. Yavaş-yavaş özünə
gəlir».
Pinoçetin oğlu Marko Antonio
qətiyyətlə tələb edib: «Qoy hakim
xəstəxanaya gəlib onu görsün. Görsün
ki, atam necə ciddi xəstədir. O halda
cəsarət edib bir daha deməz ki, bütün
bunlar gözdən pərdə asmaq üçündür.
Qoy gəlsin və görsün ki, onun vəziyyəti
necə ağırdır».
Nəzərinizə çatdıraq ki, apelliyasiya məhkəməsi gələn həftə hakim
Xuan Qusmanın Pinoçeti ev dustağı
etmək qərarını ya dəyişəcək, ya da öz
qüvvəsində saxlayacaq.
89 yaşlı general bir neçə dəfə insult keçirib. Lakin hakim Qusmanın
qənaətinə görə, o, tamamilə sağlamdır
və öz hakimiyyəti çağlarında törətdiyi
cinayətinin məsuliyyətini məhkəmə qarşısında daşımalıdır.

QƏRBİ AVROPA
ÖLKƏLƏRİNDƏ HƏR İL 1,2
MİLYON AVTOMOBİL
OĞURLANIR
Bu rəqəm Avropa Parlamentinin İtaliya KİV-lərində dərc edilən məruzəsində
göstərilmişdir. Oğurlanan maşınların
yalnız təxminən 60 faizi tapılır. Avropada oğurlanan avtotexnika bazarının dövriyyəsi təqribən 10 milyard
avrodur. Məruzədə deyilir ki, oğurluq
avtomobillərin, ilk növbədə, bahalı və
dəbdəbəli maşınların xeyli hissəsi Şərqi
Avropa ölkələrinə, o cümlədən Rusiyaya aparılır.
RF Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatına
görə, beynəlxalq axtarışda olan avtomaşınların 1,2 mindən çoxu 2003-cü ildə
Rusiyada aşkar edilmişdir.
İtaliya Milli Sığorta Agentlikləri Assosiasiyasının məlumatına görə, ölkədə

ABŞ-ın
Ceksonvil
şəhərindəki
xəstəxananın həkimləri əsil sarsıntı
keçirmişlər. Burada sifətsiz körpə doğulmuşdur. AzərTAC xarici informasiya
agentliklərinə istinadla xəbər verir ki,
hərbçi ailəsində dünyaya göz açan Culiannanın üz sümüklərinin 40 faizi – yuxarı çənəsi, almacıq sümükləri, göz yuvaları, qulağının bir parçası, sözün həqiqi
mənasında, yoxdur. Körpə birbaşa
mədəsi ilə qidalanir, nəfəs borucuğu ilə
nəfəs alır. Onun üzərində 14 cərrahiyyə
əməliyyatı aparılmışdır, yaxın vaxtlarda isə daha 30 əməliyyatın keçiriləcəyi
gözlənilir. Həkimlər körpəyə heç vaxt
təzə üz bəxş edə bilməyəcəklər, lakin
onun kəllə sümüyü və üz sümükləri
qismən bərpa olunacaqdır.
Alimlər uşaqda “Triçer-Kolinz” sindromu olduğu qənaətinə gəlmişlər. Bu isə
dünyada ən dəhşətli hallardan biridir.

KİM İR SENİN OĞLUNU
ÖLDÜRMƏYƏ ÇALIŞDILAR

Şimali Koreya liderinin oğluna qarşı edilən sui-qəsd Avstriya xüsusi idarəsinin professional
əməkdaşlarının səyi nəticəsində baş
tutmadı.
Avstriya xüsusi idarəsinin professio
nal əməkdaşları Şimali Koreya liderinin
oğluna qarşı edilən sui-qəsdin qarşısını
aldılar. Qatillər Avropa səyahətinə çıxan
zaman onu qətlə yetirməyi planlaşdırmışdılar.
Şimali Koreyanın məlumatlarına
əsasən, sui-qəsdi Kim İr Senin digər
oğlunun tərəfdarları hazırlamışlar ki, öz
kumirlərini yeganə varis etsinlər.
Ekspertlər belə hesab edirlər ki, Kim
Nam Sen uzun zaman yeganə varis hesab edilirdi, lakin
2001-ci ildə o,
saxta sənədlə Yaponiyaya keçmək
istəyərkən
yaxalandığından
atanın qəzəbinə
səbəb olmuşdu.
Kim İr Sen o biri
oğlunu öz yerində
görmək istədiyini
bildirmişdi.
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Bu dəfə söhbət siyasətdən deyil,
maliyyədən gedir. Sən demə, fürer
vergiləri ödəmirmiş.
Adolf Hitler səkkiz il vergi ödəməkdən
boyun qaçırmış və 1933-cü ildə
hakimiyyətə gələndə alman diktatorunun borclarının məbləği 405 min markaya çatmışdı. Bu məbləği müasir dövrün
pul dövriyyəsinə çevirəndə 8 milyon ABŞ
dolları edir. Keçmiş Bavariya notariusu
və vergiödəmə eksperti Klaus-Diter Dyubon “Reuters” agentliyinə bildirib ki, «Almaniyanın başqa vətəndaşları kimi Hitler
də gəlir vergisi ödəməli idi, lakin o bunu
etmirdi. Gələcək fürer müxtəlif yollarla
vergidən yayınmağı bacarırdı. Məsələn,
öz şəxsi «mersedes»ini iş maşını kimi
sənədləşdirməyə çalışırdı. Bu yolla o,
şəxsi katibəyə, sürücüyə, mebellərə,
dəftərxana ləvazimatlarına, eləcə də
ölkə ərazisində gəzərkən isitifadə etdiyi miniyə görə vergi ödəmirdi. Bütün
bunları «iş xərcləri» kimi qələmə verirdi, halbuki həmin çağlarda o heç yerdə
işləmir, təkcə millətçi partiyaya rəhbərlik
edirdi».
Hakimiyyətə
gələndən
sonra
Adolf Hitler «Mayn Kampf» («Mənim
mübarizəm») kitabının satışından 1,232 milyon reyxs-marka qazanır. Bununla belə millətçi liderin reyxs-kansler
kimi illlik əmək haqqı 44 min marka idi.
Nəzərə alın ki, müəllim 4,4 min marka
alırdı.
Kitabına görə əldə etdiyi qonararın yarısı
əslində vergi şəklində
dövlətə ödənməli idi. Lakin Hitler
həyasızcasına elan edirdi ki, bütün pullarını xeyriyyəçiliyə sərf edir.
Hakimiyyətə gələndən sonra Fürerin
bütün borcları silinir. Dyubonun sözlərinə
görə, «Reyxstaqa girən kimi Hitler ilk
olaraq bütün maliyyə problemlərini yoluna qoyur. Münhen vergi müfəttişliyindən
onun adına məktub gəlir ki, «Fürerə
dövlətə vergi ödəməməyə icazə veririk». Hitlerin katibi bu məktuba cavab
veirir: «Dövlət başçısı sizin xeyirxah
təşəbbüsünüzü minnətdarlıqla qarşılayır».
«Bu, gülünc görünmürmü? - deyən
Dyubon təəccübünü gizlətmir, - belə çıxır ki, diktator nə edirsə - hamısı düzdür».

TAYVANDA AVTOMOBİL
SÜRƏTİ İLƏ HƏRƏKƏT EDƏN
LİFT YARADILIB
“Toshiba Elevator and Building
Systems” yapon korporasiyası elan
edib ki, ən sürətli lift istehsal edib.
Bu lift dünyanın ən hündür binasında
- Tayvan göydələni “Taipei 101”-də
yerləşdirilib.
Quraşdırıcıların sözlərinə görə, lift
qalxarkən saatda 60,6 kilometr, bir
saniyədə isə 16,83 m. sürətlə hərəkət
edir (müqayisə üçün: adi yaşayış binalarında liftin sürəti saniyədə 1 - 1,6 metrdir).
Lift 89-cu mərtəbəyə 38 saniyəyə
çatır, enən zaman sürəti 10 saniyə çoxalır. Dünyada ilk dəfə olaraq həmin
liftdə kondisioner qoyulur ki, hermetik
kabinənin daxilindəki havanı və təzyiqi
tənzimləsin.
23 tonluq kabinənin (sərnişinlərlə
birlikdə) əyləci saniyədə 20 mert sürətlə
hərəkət edən lifti saxlamağa qadirdir.
“Taipei 101”-də iki belə lift quraşdırılıb. Binada ümumilikdə 61 lift və 50
eskalator yerləşdirilib, onlardan 34-ü
ikimərtəbəlidir. Göydələn 5 yeraltı, 101
yerüstü mərtəbədən ibarətdir, ümumi
hündürlüyü
571
metrdir.
“Taipei
101”-in rəsmi açılış mərasimi dekabr ayının 31-nə
təyin olunub.
Dünyada ikinci
yeri tutan binanın
Kuala-Lumpuradakı “Petronas
towers“ qülləsinin
hündürlüyü
isə
452 metrdir.

CAKARTAYA METEORİT
DÜŞMÜŞDÜR
İndoneziyanın paytaxtının sakinləri ötən həftə səhər tezdən partlayışa
oxşar səsə yuxudan ayılanda göydən
yerə sürətlə işıq topası gəldiyini
görmüşlər.
Astronomlar belə hesab edirlər ki,
böyük meteorit yer atmosferinə daxil olarkən partlamışdır. Şəhərlilərin
əksəriyyəti yerli radioya zəng edib sürətlə
paytaxtın qərbinə döğru istiqamətlənən
böyük, ağ obyektdən söz açmışlar, . Meteorit haqqındakı məlumatlar Cakartaya
yaxın digər yaşayış məntəqələrindən də
daxil olmuşdur.
Seysmoloqlar paytaxt ərazisində
heç bir titrəmə qeydə almayıblar. Hava
limanınin administirasiyasından isə
bildirmişlər ki, onların radarı meteoritlərin
hərəkətini izləməyə qadir deyil.
Bəhs olunan ərazilərdə heç bir dağıntı nəzərə çarpmamışdır.
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- OLUMLA ÖLÜM ARASINDAKI
ACILI-ŞİRİNLİ BİR ANDIR…

Onunla iki ildən artıqdır ki, şəxsən
tanışam. Tez-tez yolda rastlaşırıq,
o da işə gedir, mən də. Yolboyu
söhbətlərimiz olur – həmişə də sənət
barəsində danışırıq. Qələmə alınsaydı, yəqin ki, neçə-neçə kitab alınardı.
Baxmayaraq ki, Vahidi Əbdürrəhim
bəy Haqverdiyevin «Bəxtsiz cavan»ındakı Fərhad obrazının tele-tamaşadakı mahir ifaçısı kimi sevib yadda
saxlamışdım, onu yaxından tanıdıqca, bu ortaboylu, ortayaşlı aktyorun
içində necə böyük, sənət yanğılı
bənzərsiz bir ürəyin gizləndiyinin şahidi olduğuma sevinirdim. Artıq o
mənim gözümdə sadəcə sevimli bir
aktyor deyil, eyni zamanda, istedadlı
bir qələm sahibi – şair və yazıçı kimi
də ucalırdı. Nəhayət, bu yaxınlarda Vahid Əliyevlə görüşdük, özü də
bacısı – istedadlı müğənni Gülnaz
Əliyevanın evində.
Yazımı
da
həmişəki
ayaqüstü
söhbətlərimizin və üçlükdəki görüşümüzün
əsasında quracağam. Beləliklə…
- Gülnaz xanım, sənətə qədəm basdığınız ilk günləri necə xatırlayırsınız?
- Bir çox müğənnilərə sual verəndə ki,
nə vaxtdan oxuyursunuz – cavabı adətən
belə olur: «uşaqlıqdan oxuyuram». Mənsə
deyərdim ki, oxumağa dördüncü sinifdən
başlamışam. O vaxtlar məktəblər arasında musiqi müsabiqələri keçirilirdi. Həmin
müsabiqələrdə məndən böyük bacım Almazla birgə iştirak edirdik, lakin nədənsə,
həmişə o qalib gəlirdi, mənsə keçmirdim.
İçimdə həmişə bir qibtə hissi yaranırdı ki, niyə axı mən? Sonradan başladım
«Cücələrim» ansamblına rəqsə getməyə.
Oxumaqdan bir qədər uzaqlaşdım. Onuncu
sinifdə oxuyarkən Füzuli, İmişli rayonlarına getmişdik konsert verməyə. Orda xahiş
etdilər iki mahnı oxuyum. İfam əməlli-başlı
bəyənildi. Bayıldakı Mədəniyyət sarayında
fəaliyyət göstərən «Azərbaycan təranələri»
ansamblının bədii rəhbəri rəhmətlik To-
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fiq müəllim məni ora dəvət etdi. Getdim.
Xalq musiqimizə, muğamlarımıza marağım
getdikcə artdı. Onda mənim 16-18 yaşlarım
olardı. Böyük sənətkarımız İslam Rzayevin
ansamblına dəvət olunanda çox sevindim.
Bu iki böyük sənətkarın mənim müğənni kimi
püxtələşməyimdə böyük rolu olub.
- Ən çox hansı janrda yazılmış mahnılara üstünlük verirsiniz?
- Bütün janrlar mənim üçün əzizdir: istər
lirika olsun, istər xalq musiqisi, muğamlarımız, istərsə də bəstəkar mahnıları. Təki
mahnı mahnı olsun, bir dəfə oxunmaqla yaddaşlara yazılsın.
- Həyat yoldaşınız da musiqiçidir. Bir
ailədə ik sənət adamı bir-biri ilə necə yola
gedir?
-Çox yaxşı. Zamin klarnet ifaçısıdır, özü
də yaxşı sənətkardır. El şənliklərinə də, televiziyadan aldığımız dəvətlərə də birlikdə
gedirik. Bəzən məndən soruşurlar ki, sponsorun varmı? Cavab verirəm ki, prodüserim
də, menecerim də həyat yoldaşımdır.
Əlbəttə, bütün Azərbaycan ailələrində
olduğu kimi, bizim də ailəmizin bir böyüyü var. Ancaq təbii ki, işdə müğənni kimi
mənim sözümə tabe olmağa məcburdur. Artıq 25 ildən çoxdur ki, sənətdəyəm və dönüb
geriyə baxanda çox şeylər gəlir gözlərimin
qarşısına. Sənət elə bir ucalıqdır ki, nə
qədər irəliləsən də, görürsən ki, yenə nəyisə
bilmirsən. Sənət sənətkardan öyrəndikcə
öyrənməyi tələb edir. Ailəyə gəldikdə,
mənimçün birinci ailə, sonra sənətdir. İki
qızım var: Xanım, Xumarə. Qızlarımı çox
sevirəm, Allah eləməmiş, seçim qarşısında
qalaramsa, sənətdən getməyi daha üstün
tutaram.
-Müasir «ulduzlar»a münasibətinizi
bilmək maraqlı olardı.
- İndi «müğənnilər ordusu» yaman çoxalıb. Hamı oxuyan olub. Mən bir muğamda oxuyuram: «Qanqaldan ucuz tutulur indi
qızılgül». Yəni indi əsl sənət adamlarının
vəziyyəti, sənətdən xəbəri olmayanlarınkından daha ağırdır.
Bu yerdə Vahid müəllim özünü saxlaya
bilmir:
-Bilirsiniz
bizdə
ən
dəhşətlisi
nədir?Baxırsan ki, birisi hələ əlinə birinci dəfə mikrofon alıb və bir dənə də klipə
bənzər nəsə çəkdirib düşür televiziyaların
canına. Axı xalqın hamısında sənəti düzgün
qiymətləndirmə istedadı yoxdur. Bəzilərinə
elə gəlir ki, əgər kimsə bütün gün ərzində
reklam olunursa, demək yaxşı da odur. Mən
Gülnaza buna görə həmişə irad tuturam. Axı
sən nə vaxtacan başının altına balış qoyub
yatacaqsan?
-Axı neyləməlidir Gülnaz xanım, bəlkə
ucuz şöhrət dalınca qaçmalıdır? Siz özünüz necə, bəlkə balışın ən böyüyü sizin
başınızın altındadır, xəbəriniz yoxdur?
-Yox, elə deyil. Mənim sadəcə olaraq,
Gülnazın içindəki istedad və qabiliyyətə
heyfim gəlir. O nə vaxt layiqli qiymətini alacaq, bilmirəm. Sizi inandırıram, o həm bir
müğənni, həm də aktrisa kimi, istənilən sənət
adamı ilə yarışa girə bilər. İncəsənətdə belə
bir misal var: «Öz sahəsində uğur qazana
bilməyən rejissor, sonda teatr tənqidçisinə
çevrilir». Bizdə də indi yaman dəb düşüb bu
məsələ. Görürsən ki, hansısa aktyor (cinsə
ayırmıram) teatr sahəsində özünü təsdiqləyə

bilmədiyi üçün üz tutdu müğənniliyə. Məncə,
hər bir aktyor oxumağı hökmən bacarmalıdır,
axı teatr tamaşasındakı rolu ilə əlaqədar musiqi parçasını ifa etmə bacarığı olmazsa, bu
artıq onun üçün nöqsandır. Bəzən isə belə
olur ki, müğənninin gözəl səsi var, amma
musiqi duyumu yoxdur. Bu artıq sənətkar
üçün faciə sayılmalıdır. Müğənniliklə aktyorluq qabiliyyəti üst-üstə düşəndə isə
şedevr yaranır. Məsələn, rəhmətlik Mirzə
dayını mən müğənnidən daha çox, aktyor
kimi qiymətləndirirdim. Onun səs diapazonu o qədər də geniş deyildi, lakin o qədər
duyumlu insan idi ki, onu sevməmək,
dəyərləndirməmək mümkün deyildi. Çox yaxın dost idik bu sənətkarla. Həmişə deyərdi:
«Mən sözə münasibət bildirirəm musiqi
altında». Bizdə yarımçıq insanlar çoxdur.
Əsas da sənət sahəsində. Klarnet çalanın şoumenliyə başlaması dəhşət deyilmi?
«Televiziya etikası» deyilən bir termin var,
heç olmasa, ona əməl etsinlər. İnsanları
çərçivəyə salmaq fikrindən tamamilə uzağam. İnkişaf üçün sənətkara azadlıq vermək
lazımdır, lakin ifrata varmaq lazım deyil.
Televiziya ümumilikdə xalqındır, ondan suiistifadə yolverilməzdir.
Gülnaz xanımın da sözü var deyəsən:
-Həqiqətən də, rəssamlıqdı, həkimlikdi,
bir neçə bu cür sənətdi ki, onlar pulla alınmamalıdır. Musiqi sahəsində isə hər şey pulla
alınırsa, bu artıq sənətin ölməsi deməkdir. Bir
dəfə jurnalist məndən soruşdu: «Qorxmursunuz ki, indiki ifaçılar sizi sıxışdırıb səhnədən
çıxaralar?» Belə cavab verdim: «Baxırsan
ki, tovuzquşudur, gözəlliyinə vurulursan. Di
gəl, səsini çıxaranda az qalır ki, qulaqlarını
qapayasan. Ancaq meşə ilə gedərkən bir də
görürsən gözəl cəh-cəh səsi var, ha baxırsan, bu səsin sahibini tapasan, o qədər balacadır ki, görünmür». Gözəl sənət də belədir,
onu ancaq duyumlu insan qiymətləndirə
bilər. Bizdə indi zövqləri yaman korlayıblar.
Bunda müəyyən qədər özümüz də günahkarıq axı. Toyda hansısa bir ağsaqqal söz alıb
danışır, xeyir-duadan sonra mahnı sifariş
verirsə ki, «Bu qız nə qəşəngdir, ay Allah»,
nə bilim, «Sənin olsun, sənin olsun» – daha
buna nə deyəsən?! Axı ağsaqqalımız bu cür
olarsa, yerdə qalanlara nə sözümüz.
Vahid müəllim əlavə edir:
-Zövqləri korlayanlar elə incəsənət
sahəsinin öz adamlarıdır. İncəsənətdə
təsadüfi adamlar yaman çoxalıb, onlar həyasızcasına hər şeyi pul gücünə
özününküləşdirməklə məşğuldurlar. Tamaşaçının da fikrini bu cür adamlar formalaşdırır. Əvvəllər bu cür adamların
ekrana çıxması mümkünsüz bir iş idi. Bir
mahnının efirdə səslənməsi üçün mahnının sözləri, musiqisi, oxuyanın ifa tərzi bir
yana, müğənninin özü saçından tutmuş
ayağının ucunadək ciddi «analiz»dən
keçməli idi. Bu nizam pozulduğuna görə,
sənətdə mövcud vəziyyət yaranıb. Bəlkə
düz demirəm, Gülnaz xanım?
-Səninlə tam razıyam. Habil Əliyev kimi
bir sənətkar bu cür istedadsızlara qarşı az
qala cihada çıxıb, lakin bir nəticəsi yoxdursa,
buna kim əncam çəkməlidir? İncəsənət
sahəsi ilə bağlı qanunların heç biri
işləmirsə, elə-belə də olmalıdır. Gözəl
sənətkarımız Elmira Rəhimova ilə söhbət
edirdim. Uşaqlıqdan sənətinin vurğunu olduğum bu xanımın indiki vəziyyəti
həqiqətən məni ürəkdən məyus edir.
«Axı niyə belə olmalıdır?» sualıma Elmira xanım bu cür cavab verdi: «Qızım,
o vaxtlar xarici ölkəyə getməyə icazə
verməzdilər, toylarda oxuyanları isə
ekrana buraxmırdılar. Ad almaq üçün
bütün bunlardan kənar olmalı idin. Ona
görə də başımı aşağı salıb işlədim. Bir
də gözümü açıb gördüm ki, ömür ötüb
gedib, nə qiymət verən var, nə də maraqlanan. Bilsəydim belə olacaq, toya
da gedərdim, xaricə də. İndiki vaxtımda
da bu vəziyyətə qalmazdım».
-Vahid müəllim, niyə bizdə iste-
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dadlı insanlara lazımi diqqət və qayğı
göstərilmir?
-Danılmaz həqiqətdir bu. Azərbaycan
mədəniyyətinin keşiyində durmalı olanlar bunu
yaddan çıxarmamalıdırlar: müharibələrin
belə görə bilmədiyi işi mədəniyyət görür.
Bunu da qəbul etməliyik: düşmənlərimiz
hər vəchlə sübut etməyə çalışırlar ki, onlar bizdən qədim və mədəni xalqdır. Bizdə
isə ümumilikdə mədəniyyət axsayır. Prezident təqaüdü verilir aktyorlara, mədəniyyət
xadimlərinə – çox gərəkli işdir, alqışlanmalıdır. Bunu mədəniyyətə, incəsənətin inkişafına qayğı kimi dəyərləndirmək olar. Lakin
təəssüf! Bu seçilmişlərin arasında o qədər
təsadüfi adamlar var ki! Bizim teatrda da prezident təqaüdü almağa layiqliləri var, adlarını çəkmirəm. Ancaq nədənsə onları «görən»
yoxdur. Bir aktyor yoldaşım var, «əməkdar
artist» adı almışdı. Televiziya verilişinə
çəkilirik, görürəm başını aşağı dikib, çəkinir
məndən. Deyirəm, niyə utanırsan, nə günahın var ki, bir rola görə ad almısan. Mənə 5060 rola görə ad verilməyibsə, artıq bu sənin
günahın deyil axı! İncəsənəti yoluna qoymaq
lazımdır bu gün!
-«Ulduz
müsabiqələri»
bəlkə
incəsəntimizə bir yenilik gətirdi?!
-Siz buna inanırsınızmı? Təzə «ulduzlar»
peyda olub musiqimizdə, incəsənətimizdə.
Ana beşiyindən düşüb gəlirlər ki, biz «ulduz» olmalıyıq. Daha başa düşmürlər ki,
ulduzlar ancaq göydə olur. Vallah, bu, böyük Üzeyirbəyin ruhunun təhqir olunmasıdır. Ayıbdır, heç olmasa, korifeylərimizin,
özlərini heç vaxt «ulduz» adlandırmayan
dahilərimizin ruhu qarşısında xəcalət çəkək
barı! Bu yaxınlarda Respublika sarayında
yenicə ulduz seçilənlərin konserti keçirilirdi.
«Ən parlaq ulduz» özünü o qədər bəxtəvər
sanırdı ki, yəqin bütün ömrü boyu bir də
heç vaxt o gecəki kimi özünü xoşbəxt hiss
etməyəcəkdi. Amma gözlərinin dərinliyində
mən onun keçirdiyi inamsızlıq hissini,
bədbəxtçiliyin nişanələrini gördüm. Lazım
idimi ona bu yalançı «ulduzluq»? Özü də «ulduzluğuna» inanmır, səs diapazonu bir çıqqılıdır, əlində mikrofonu necə tutmaq gərəkdir,
bunu bilmir – deyir dünyada məndən yoxdur.
Bircə dəfə təsadüfən səhnəyə çıxmağa imkan tapıb, plastikasını dəyişib, imic yaradıb
özünə – çənəsinin altında «keçi saqqalı»
saxlayıb, nə bilim, birçək buraxıb – bilmirsən
qızdır, yoxsa oğlan? Vallah-billah, istedad
bununla ölçülməməlidir. Xalqı aldatmaq,
onun adından danışmaq günahdır – bu ona
qara yaxmaqdır. Bəxtiyar Vahabzadə belə
yerdə gözəl deyib: «Hara gedir bu dünya?»
Doğrudan da, axı bu minvalla hara gedir bu
dünya?!
– Bəlkə bizlər keçmişdən əl götürə
bilmirik, «müasirliyi» ona görə qəbul etmirik?
-Yox, mən keçmişin qalığı deyiləm. Lakin dədəmin kim olduğunu çox yaxşı bilirəm.
İncəsənətdə yarımçıq «məmmədlər» yaman
artıb. Təsəvvür edin, İncəsənət Universitetini bitirən «aktyor» bilmir ki, Mirzə Fətəli
Axundovun neçə pyesi var. Bu həqiqətən
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faciədir, dəhşətdir. Rolu oxuyanda
höccələyən birisi bu yaxınlarda intervyü verir ki, mən Azərbaycanda
özümə layiq teatr görmürəm. Soruşasan ki, aktyor sənəti nə olan şeydir, inanın, bilməyəcək. Ola bilsin ki,
mən bir qədər cod danışıram, amma
bu mənim xalqıma olan içimdəki
yanğıdan irəldi gəlir. Ernest Vuldaşev deyir ki, bir xalqı məhv etmək
istəyirsənsə, müharibə etmək lazım
deyil, onu savadsızlaşdır, özü məhv
olub gedəcək. Beləcə, biz də savadsızlaşa-savadsızlaşa gedirik. Hara?
– Bax, bu heç kimi narahat etmir.
-Vahid müəllim, bəlkə doğrudan da, teatrlarımızın səviyyəsi
aşağıdır? Yaxud səviyyəli səhnə
əsərləri yaradacaq müəlliflərimiz
yoxdur?
– Əstəğfurulla! Xanım, tanrı
Azərbaycan xalqına elə bir istedad
bəxş edib ki, uşaqlarımız anadan
olanda muğamatla ağlayır. Kimdə
var belə istedad?! Mən eşidəndə ki,
YUNESKO 200 milyonluq rus xalqından iki nəfərin, eyni zamanda 8
milyonluq Azərbaycan xalqından iki
nəfərin yubileyini keçirir, təsəvvür
etməzsiniz, necə böyük fəxr duydum içimdə. Bu bizim milli varlığımızın təntənəsidir! Bəlamız odur ki,
ümumilikdə biz bir şey deyilik, ayrılıqda isə hər birimiz bir şəxsiyyətik,
hərəmiz bir sahədə istedadıq. Nə
fayda ki, bir-birimizin qədrini bilmirik.
Teatrlarımızda elə nadir istedad sahibi olan aktyorlarımız var ki, onların
qabiliyyətlərinin açılmasına imkan
yaradılmadığı üçün özlüyündə hər
birimiz hansı dərəcədəsə günahkarıq və teatrların da səviyyəsi əslində
bu yaradıcı insanların səviyyəsi
ilə ölçülür. Səviyyəli əsərdən söz
düşmüşkən, bizim çox istedadlı
sənətkarlarımız var. Elə sizin özünüz, lazım gələrsə, qiymətli bir dramaturji materialı yazıb ortaya qoya
bilərsiniz, bunu mən tam əminliklə
söyləyirəm. Ancaq görək bu əsərin
qiyməti nə olacaq?! Mədəniyyət
Nazirliyində əsər qəbul edilərkən
müəllifə verilən maddi vəsait, yəni
qonorar heç əsərin yazılmasına sərf
olunan kağız-qələmi ödəmir, hələ
mən əsərin dəfələrlə çap olunmasının çətinliklərindən danışmıram.
Bax, məsələ bundadır. Mən bir
şerimdə yazmışdım:
Uzaqdan gəlirəm,
ey insanlar, çox uzaqdan,
Çox-çox uzaqdan – yorulmuşam.
Bir zamanlar babam da
		
uzaqdan gəlirdi,
Ey insanlar, çox uzaqdan,
		
çox-çox uzaqdan,
O da deyirdi «yorulmuşam».
Sonra atam uzaqdan gəldi,
		
ey insanlar,
Çox uzaqdan, çox-çox uzaqdan,
O da hərdənbir deyirdi
		
«yorulmuşam».
İndi nəvəm uzaqdan gəlir,
		
ey insanlar,
Çox uzaqdan, çox-çox uzaqdan,
O da ara-sıra deyir «yorulmuşam».
Uzaqdan gəlirsiz, ey insanlar,
çox uzaqdan, çox-çox uzaqdan!
Bir-birinizin qədrini bilin,
Bir-birinizi sevin,
Sevin ki, yorulmayasız!
–Bəlkə siz də həyatda, yaxud sənətdə öz qiymətinizi ala
bilmədiyiniz üçün, içinizdəki ağrıları boşaltmaq üçün şer yazmağa
başlamısınız, Vahid müəllim?!
–Mən heç bir xalqda bu qədər

bir-birini
sevməyən
insanlar
görməmişəm. Bizdə istedad göz qabağındadır, insafsızcasına deyirlər
istedadsızdır. Atalar sözümüz var:
«Toyuq toyuqdur ki, su içir, allaha
baxır». Axı unutmamalıyıq ki, hər
kəs sonda allah dərgahına gedəcək,
onunla ünsiyyətdə olanda xəcalət
çəkməyəcəkmi? Şikəstlərimiz çoxdu
içimizdə. Əvvəllər mən küçədə-bayırda şikəst adam görəndə, üz tuturdum tanrıya ki, «ay allah, niyə bunu
belə bədbəxt yaratmısan?» Sonra
gördüm səhv edirəm: bu onların
yalnız fiziki çatışmazlığıdır. Şikəstlik
ruhani olur, cismani yox. İndi ruhu
şikəstlərimiz çoxdur. Onların bütün
varlığı puldur. Pul önəmli olan yerdə
qəlb qəlp olur.
Rəhmətlik Asif Ata ilə mən çox
yaxın idim. Bir dəfə Ərşad adlı birisi ilə üçlükdə oturmuşduq çayxanada. Birdən Asif Ata qayıtdı ki, ay
Ərşad ,çoxdandı bir yerdə çay içirik, şer oxumursan. Dostumuz bir
şer oxudu. Böyük filosof bir qədər
fikrə getdi və sonra dedi: «Yaxşıdı,
pis deyil, ağrı var. Şərqə məxsus

ağrı var. Şərq ağrıya köklənib, sevincin içində də gözəl bir ağrı var».
Hərdən məndən soruşanda ki, övladlarını çoxmu istəyirsən, deyirəm:
«Təkcə iki övladımı deyil, dünyadakı bütün övladları sevirəm. Axı nə
ixtiyarım var ki, allahın yaratdıqlarını sevməyim!» Bax, bu ağrılar, bu
sevgilər gətirib məni şerə çıxartdı.
İlk şerimi 21 yaşımda yazmışam.
Gözlərində ilahi gözəllik olan gənc
bir qadının gözlərindəki kədər məni
şer yazmağa vadar edib:
Sənin gözlərində gizlənən kədər
De görüm hardandı, hardan,
		
ay gözəl?
Gün səni görərsə, yanıb kül olar,
İnan sözlərimə, inan, ay gözəl!
Bu dörd bəndlik bir şerdir. «Ana»
şerimə gəlincə, o anama olan sonsuz sevgimdən, həsrət və nigaranlığımdan yaranıb:
Üzündə qırışlar gün-gün çoxalır,
Baxıram qəlbimi bir qorxu alır.
Elə bil göylərdən gəlir bir səda:
«Bacarsan, ananı qoru dünyada!»
Ana, varlığımsan, ana, canımsan,
Ana, damarımda axan qanımsan!
Bu şeri Gülnaz çox bəyəndi
və gözəl bir musiqi bəstələndi
ona. Televiziyada tez-tez səslənir
həmin mahnı Gülnazın ifasında.
Anamı çox sevirəm, bu səbəbdən
bəlkə də həyatda neçə-neçə şansdan imtina etmişəm, lakin buna
təəssüflənmirəm.
Odessada
əsgərlikdə olanda hərbi teatrdan,

eləcə də sonradan «Sovremennik»
teatrından dəvət alsam da, yalnız
anama görə imnina etməli oldum.
İnstitutu bitirərkən mənim çox böyük
aktyor və rejissor Təhmasib müəllim
mənə orada qalıb işləməyi təklif
etdi. Müəllimimə teatra gedib aktyor
kimi fəaliyyət göstərmək istədiyimi
bildirəndə o dedi: «Mən sənə xeyirduamı verirəm, bu dörd il ərzində
necə ağılsız vardın, elə ağılsız da
qaldın».
–Dediyinizə görə, həyatda
üzünüzə gülən bir çox şansdan
könüllü imtina etmisiniz. Bəs
sənətdə necə, özünüzü tapa bilmisinizmi?
–Tapmışam.
Buna
görə,
həqiqətən, özümü xoşbəxt sayıram.
Mən xoşbəxt insanam ki, atam bakılı, anam tovuzludur. Mən meyxananı
sevdiyim qədər, aşıq musiqisinin də
vurğunuyam. Rayon təbiətini sevdiyim qədər, dalan, tin məsələlərinə
gözəl bələdəm. «Qədeş» dediyim
kimi, «qardaş», «qağa», «öleym»,
«qadan aleym» də deməyi bacarıram. Dəfələrlə qoyun-quzu otarmışam. O qədər papaqdan bulanıq
arx suyunu süzüb içmişəm ki! Bütün
bunlar çox gözəldir, hər bir aktyor
üçün olduqca vacib məsələlərdir.
Aktyor yerdə kiçik bir qəzet parçası görsə, onu götürüb oxumaqdan
çəkinməməlidir: bəlkə orada elə bir
şey yazılıb ki, o sənə gələcəkdə
hansısa bir obrazı yaradarkən
əlindən tutacaq. İnanın ki, mən
hətta «Ginekologiya» kitabını belə
oxumuşam. Soruşarsınız ki, nəyimə
lazımdır? Bəlkə haçansa ginekoloq
obrazını yaratmalı oldum səhnədə,
bax, onda bu biliklər mənim karıma
gələcək. Aktyor xalqın görən gözü,
döyünən qəlbi olmalıdır. Mənimçün
səhnədə rolun böyüyü-kiçiyi yoxdur.
Mən «Bəxtsiz cavan»dakı Fərhadı
da, «Qaravəlli»dəki Qaranı da,
Keçəli də, Şaxta babanı da, Keçini
də eyni sevgi ilə oynamışam. Bayaq
Gülnazın dediyi bir söz mənə ləzzət
elədi. Həqiqətən də, sənəti, insanlığı dəyərləndirən insanların üzünə
şax baxa bilirəmsə, demək bəxtiyar
sənətkaram. Əgər sənətə bu qədər
ürəkdən bağlanmasaydım övladlarım da mənim yolumla getməzdilər.
– Həyatda dostlarınız çoxdurmu?
– Ən böyük dostum Yaradanımdır, çünki heç bir vaxt məni naümid
qoymayıb. Sadiq dostlarıma qarşı həmişə etibarlı olmuşam. Əgər
etibarlı olmasaydım, ilk və son iş
yerim Gənc Tamaşaçılar Teatrı olmazdı. Ailəmdən, doğmalarımdan
hər cür hörmət və etibar görsəm
də, sənətdəki əhatəmdən bu etibarı
görməmişəm.
– Mənə belə gəlir ki, siz bir
insana gərək olduğundan daha
ağıllısınız…
– Həyatda ağıllı olmaq bir o
qədər də böyük səadət deyil. Buna
görə cəzamı çox çəkmişəm. Amma
hər həlda qiymət verən verir. Ancaq
unutmamalıyıq ki, həyat – olumla
ölüm arasındakı acılı-şirinli bir andır!
Bu sözlərinizdə böyük həqiqət
var, Vahid müəllim! Ürəyi varlı insanları heç də hamı olduğu
kimi qiymətləndirməyi bacarmır,
bircə ulu Tanrıdan başqa! Amma
sizi, sizin sənətinizi yetərincə
dəyərləndirməyi
bacaranların
varlığına şübhəniz olmasın!
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TÜRKİYƏYƏ
SALAM APARIN…

Cənublu şair qardaşımız Əsgər Şahi
“Məcməüş-şüəra”nın qonağıdır
Bəlkə də çoxları xəbərsizdir
ki, Bakıda əsası hələ 1880-ci ildə
qoyulmuş
«Məcməüş-şüəra»
adlı qəzəl məclisi günü-bu gün də
fəaliyyət göstərir. XIX əsrin sonu
və XX əsrin əvvəllərinin məşhur
şairlərinin bir çoxu məhz bu
məclisin yığıncaqlarının fəal iştirakçıları olmuşlar. Məhəmməd
Ağa Cürminin sədrliyi və Ağadadaş Sürəyyanın katibliyi ilə yaradılmış bu məclis bolşevik reciminin qanlı əlləri ilə boğulmuş
və Bakı şairləri bu şöhrətli əruz
məclisinin işini 1923-cü ildə dayandırmağa məcbur olmuşdular.
Nəhayət, məclisin yaranmasının
100 illiyi ərəfəsində - yəni 1980ci ildə əruz vəznində yazıb-yaradan bir çox şairlər qərara gəldilər
ki, onu yenidən bərpa etsinlər.
Həkim Qəni, Ənvər Nəzərli,
Rüstəm Samit, Hacı Mail,
Ələkbər Şahid, Cəfər Rəmzi,
Hacıbaba Hüseynov, Şahin Fazil və digər şair-qəzəlxanların
bilavasitə iştirakı və yaxından
köməyi nəticəsində bu arzunu
həyata keçirmək mümkün oldu.
Əvvəlcə şairlərin evlərində təşkil
olunan yığıncaqlar sonradan
Azərbaycan Mədəniyyət Fondunun nəzdində rəsmi bir ədəbi
qurum kimi möhkəmlənərək
fəaliyyət dairəsini genişləndirdi.
Hazırda məclisə tarix elmləri
doktoru, professor, Azərbaycan
Yazıçılar Birliyinin üzvü, şair Şahin Fazil rəhbərlik edir. Sevindirici haldır ki, məclis üzvlərinin sayı
günbəgün artır və bu özlüyündə
ədəbi ictimaiyyət içərisində
əruz vəzninə marağın getdikcə
artmasından və məclisin bu
vəzni dərindən bilən, onu gənc
ədəbi nəslə mənimsətməyə çalışan ağsaqqal üzvlərinin ciddi
səyindən, qayğısından xəbər
verir. Ən maraqlı cəhət isə odur
ki, hazırda qonşu İran və Türkiyə
şairlərindən də məclisə üzv olmaq üçün müraciət edənlər var
və onlar böyük razılıqla üzvlüyə
qəbul olunurlar. Qardaş ölkələrin
şairləri vaxtaşırı məclisin qonağı
olur və müşairə iştirakçılarının
şerləri həm ölkəmizin, həm də
onların təmsil olunduqları diyarların mətbuatında dərc edilir.
«Məcməüş-şüəra»nın
bu dəfəki qonağı Türkiyədən
gəlmiş Məhəmməd Rəşad idi.
1970-ci ildə Malatyada doğulmuş Rəşad bəy ixtisasca psixiatrdır, İstanbul universitetinin
tibb fakültəsini bitirmişdir. İxtisası üzrə itşləməsinə baxmayaraq,

ədəbi sahə üzrə də tədqiqatlar
aparır. Azərbaycan ədəbiyyatına
böyük maraq göstərən gənc
tədqiqatçı Türkiyə Yazıçılar Birliyinin üzvü, İstanbulda nəşr olunan «İslam və ədəbiyyat» dərgisinin əməkdaşıdır. Türkiyəli
ədiblərlə
yanaşı,
görkəmli
Azərbaycan şairlərinin həyat və
yaradıcılıqları barəsində də elmi
yazılarla müntəzəm surətdə
çıxışlar
edir. Azərbaycanın
xalq şairi B.Vahabzadənin,
N.Rəfibəylinin,
Şəhriyarın,
M.Ə.Sabirin, N.Xəzrinin, M.Arazın, M.Aslanın, eləcə də əruzda
yazıb-yaradan şairlərin yaradıcılığını diqqətlə izləyir. «Sevinirəm
ki, Azərbaycanda «Məcməüşşüəra» kimi sanballı əruz
məclisi var və mən artıq onun
sədri Şahin Fazil, şair Ənvər
Nəzərli və digərləri ilə dostlaşmışam. Yəqin ki, bu dostluq və
yaradıcılıq əlaqələri getdikcə
genişlənəcək. Elə dərgimizin
növbəti sayında mən sizin ədəbi
məclisin fəaliyyəti və üzv olan
şairlərin ədəbi yaradıcılığın-

dan bəhs edən geniş bir yazı
çap etdirmək niyyətindəyəm.
Məqsədim türkiyəli oxucuları
qardaş Azərbaycan xalqının poeziyası ilə daha yaxından tanış
etməkdir», - deyən Məhəmməd
Rəşad «Xəmsə» adlı qəzet və
jurnalın nəşrə başladığından sevinc duyduğunu da gizlətmədi.
Bu günlərdə Türkiyəyə qayıdacağını və tezliklə geri dönəcəyini
bildirən müsahibimlə sözləşdik
ki, növbəti görüşümüz «Xəmsə»
redaksiyasında olsun.
Hələliksə, sizə uğurlar olsun,
Rəşad bəy! Azərbaycandan
Türkiyəyə salam aparın!

? Q. Məhərrəmli
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Represiya qurbanı - “ƏSLİ VƏ KƏRƏM” DASTANI
Dastanın mətnini Hüseyn İsgəndərov adlı toplayıcı Şəkinin Layısqı
kəndində aşıq Əhməd Qafarovun dilindən 1938-cii 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 represiya 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.
Unudulmuş görkəmli şair-aşıq Molla Cumanım 150 illiyi ərəfəsidir

GƏL, QIZ, MÜSƏLMAN OL,

QALMA ERMƏNİ...
(Əvvəli qəzetin 2-ci sayında)
Kərəm başladı gəzməyə, xeyli ah-vay elədikdən sonra
taqətdən düşdü. Yorulub yuxladı. Sofu da çox bikef oldu.
Kərəmin yanını kəsdirib oturdu. Xeyli vaxtdan sonra Kərəm
oyandı. Yenə sazı basdı sinəsinə, görək Sofuya öz halını
necə söylədi:

başına yığıldı. Kərəm dost-aşnaya öz halını görək sazla
necə deyir:
Yaşılbaşlı, telli sonam,
Qalxdı özgə gölə düşdü.
Ağlımı aldı başımdan,
Getdi seldən-selə düşdü.

Dağ yanar Kərəmin ah-amanından,
Vəfasız aslanın bəd gümanından,
Qalxır asimana dağ dumanından,
Söylə görüm, bu nə gündü, ay lələ!

Keşiş bağçasına gəldim,
Gördüm nazənin yar gedib.
Bağ gözümə xor göründü,
Sallanıb gəzənim gedib.

Səhər yeli gül dağıdır,
Könül eşqin budağıdır.
Bad (külək - R.Q.) əsər, zülfün dağıdır,
Yaxşı fürsət ələ düşdü.

Baxmadım qaşu-gözünə,
Dözə bilmədim nazına.
Siyah zülfünü üzünə,
Darayıb, düzənim gedib.

Dünya qədər olsun malın,
Movlam artırsın kamalın.
Günəş üzün, meh camalın
Əcəb dildən-dilə düşdü.

Kərəməm, ağlayım, güləm,
Qanlı göz yaşım siləm,
Əcəlim yetişə, öləm,
Məzarım qazanım gedib.

Çəkərəm hər zaman yası,
Silinməz könlümün pası.
Sərimin getməz sevdası,
Gümüş kəmər belə düşdü.

Padşah oğlunun yanına gəlib dedi:
-Oğul, gedib-gedib! Bir hayıf idi keşiş məndən aldı. İndi
nə etməli? Qız qəhətə çıxmayıb ki? Sənə onun qızından da
gözəlini alaram. Fikir etmə, qayıt, gedək!
Aldı Kərəm:
(Yanıq Kərəmi)
Fələk məni bağa bağban eylədi,
Dost bağına girə bilməm, ağlaram,
Payız oldu bağ pozuldu, gül soldu,
Qızıl gülü deyə bilməm, ağlaram.
Gəldim çıxdım Əsli xanın yurduna,
Urcah oldum dərələrin qurduna,
Aşıb gedib qarlı dağlar ardına,
Sərv boyun görə bilməm, ağlaram.
Kərəm, bezdim göz yaşını tökməkdən,
Piran oldum, əlif qəddim bükməkdən,
Öldüm-öldüm həsrətini çəkməkdən,
Yardan ayrı dura bilməm, ağlaram.
Əlqərəz, Kərəm İsfahana qayıtdı. Dost-aşnası onun
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Kərəm Sofuya təklif elədi ki, Əslinin dalınca getsinlər.
Sofunu yol tədarükünə göndərib özü izn üçün atasının
yanına getdi və anasına belə dedi:
Ağlım aldı Əsli xanın gözləri,
Götürüb vəsməni qaşa salıbdır.
Sallanıb-sallanıb, öyüb özünü,
Tər götürüb bir tamaşa salıbdır!
Gedibdir ahımdan kamalım, huşum,
Əlimdən uçubdur bir tərlan quşum.
Çoxdan nəhs saata düşübdür işim,
Fələk düyünümü daşa salıbdır.

Kərəm Sofuya qürbətə yola düşməli olduğunu, Əslinin
dalınca gedəcəyini bildirdi. Sofu ona öyüd-nəsihət elədi.
Dedi:
-Sən şah oğlusan, qızmı qəhətdir? Dünyaca malındövlətin var, otur yerində. Nə olub Allaha şükür.
Aldı Kərəm, görək nə dedi:
Neylərəm dövləti, neylərəm malı,
Əslim ilqarından döndü, ay lələ!
Könlümün otağı deyil çıraqban,
Gördüyün çıraqlar söndü, ay lələ!
Qurtarmadım heç qovğadan, bəladan,
Fələk üz döndərib mən mübtəladan.
Baxtımın tərlanı ərşi-ə’ladan
Şığıyıb yerlərə endi, ay lələ!
Varmı mənim kimi bir yazıq bəndə,
Boynum yaman yerdə keçdi kəməndə.
Əslinin həsrəti qaldı sinəmdə,
Bundan sonra yaman gündü, ay lələ!
Necoldu mahalım, necoldu elim,
Pozuldu novrağım, töküldü gülüm.

Qəzanın qəhrindən lal oldu dilim,
Seyraqub üstümə dindi, ay lələ!

Kərəm deyər, namus mənə ar olmaz,
Yaman gündə qohum-qardaş var olmaz.
Mən bilirəm, Əsli mənə yar olmaz,
Ağlım məni bitməz işə salıbdır.
Şah bu sözləri eşidəndə dünya gözündə qaraldı. Dedi:
-Ay oğul, gəl sən bu təmənnadan daşın! Məni bədbəxt
eyləmə. Mən sənə Əslidən də artığını tapıb alaram.
Kərəm bu nəsihətlərə qulaq verməyib dedi:
-Yox, gedəcəyəm ata, halallaşaq.
Atası naəlac cavab verdi:
-Daha mənim sənə deyəcək sözüm yoxdur. Hara
gedirsən, get!
Kərəm atasının yanından çıxıb birbaş Sofunun yanına
gəldi. Yolda bir nəfər dostuna rast gəlib ondan öyrəndi ki,
Qara Məlik həmin gün köç eyləyib. Sofunun yanına çatan
kimi məsələni ona dedi. Sofu yenə ona öyüd-nəsihət elədi.
Görək Kərəm nə dedi:
Durma gedək, Sofu lələ,
Bu gün Əslim köç eyləyib.
Qan ağlaram bundan belə,
Bu gün Əslim köç eyləyib.
Əslim elindən köçübdür,
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YADDAŞ

Bir dərdimi əlli
minə yetirdin,
Əsli, müsəlman ol,
qalma erməni...
Almalı dağdan keçibdir.
Daşbulaqdan su içibdir,
Bu gün Əslim köç eyləyib.

Baxan dilbər məni Məcnun eylədi.
Oğrun-oğrun daldalardan boylanıb,
Baxan dilbər məni Məcnun eylədi.

Yardan mənə yara dəymiş,
Heç düzəlməz bu müşkül iş.
Ana belə Məryəm keşiş,
Bu gün Əslim köç eyləyib.

Çöldə cumar yaşılbaşlı sonalar,
Əcəb yetmə gözəl bəslər analar.
Ağ əllərə əlvan-əlvan xınalar
Yaxan dilbər məni Məcnun eylədi.

Sofu, gəl eylə söyləmə,
Bağrımın başın teyləmə.
Gedirəm, yoldan eyləmə,
Bu gün Əslim köç eyləyib.

Kərəm qurban olsun, gözəl adlara,
Əsli xan uymasın hərgiz yadlara.
Aşiqini yanar-yanar odlara,
Yaxan dilbər məni Məcnun eylədi.

Qarşımızda qarlı dağlar,
Könül məhəbbəti çağlar.
Əsli köçüb, Kərəm ağlar,
Bu gün Əslim köç eyləyib.
Sofunun əlacı kəsilib hazırlıq gördü.
Kərəm oradan anasının yanına gəlib, anasından izn
istəməyə başladı:
(Kərəm şikəstəsi)
Başına döndüyüm, gülüzlü ana,
Bir yol göstər, Şəhri-yara gedirəm.
Südünü əmmişəm, mən qana-qana,
Doğrasalar, para-para gedirəm.
Bir ovçunun ovu getsə yaralı,
Necə gələr onun səbri-qəralı.
Bu səhrada itirmişəm maralı,
Dalısınca mən şikara gedirəm.
Aşıq gərək mə’şuqini istəyə,
Təbib gərək dərman etsin xəstəyə.
Kərəməm, sığındım boyu bəstəyə,
Baş götürüb Bəxl-Buxara gedirəm.
Anası oğlunun fərağına dözməyib ağlamağa başladı.
Kərəm anasının əlindən öpüb gəldi Sofunun yanına.
Atlarına süvar olub getməkdə ikən, onların dalınca ayaqyalın,
başaçıq düşən ata-anasına görək Kərəm nə dedi:
(Kərəm şikəstəsi)
Yeni bir sövdadır, gəldi başıma,
Gəlin, halallaşaq, mən gedər oldum.
Baxın gözdən axan qanlı yaşıma,
Gəlin, halallaşaq, mən gedər oldum.

Qızların bunun sözündən acığı tutub dedilər:
-Oğlan, sən axtaran gözəl bizim aramızda yoxdur. Sən
yanılmısan!
Kərəm götürür sözünün dalını:
Üz tutmayan yanan nazlı bacılar,
Mən kənardan keçim, yol sizin olsun.
Ürəyimdə çoxdur dərdlər, acılar,
Acı zəhər içim, bal sizin olsun.
Sinəm düyünlüdür, ciyərim para,
Əslisiz qalmışam qəmgin, avara,
Baş götürüb gedim çölə, diyara,
Viranələr mənim, el sizin olsun.
Yardan ayrı ahu-fəğan edərəm,
Xəncər alıb bağrım başın didərəm.
Susamışam, mən su içib gedərəm,
Bir su verin içim, göl sizin olsun.
Əvvəldən müştaqam bir ala gözə,
Ağzı içi şəkər, dodağı məzə.
Mənim bir gülüm var təzədən-təzə,
Bağçada açılan gül sizin olsun.
Kərəmin sevdiyi Əslidir, Əsli,
Könlüm qubarlıdır, ürəyim paslı.
Əslimdən ayrıldım, yaslıyam, yaslı,
Mən qara geyinim, al sizin olsun.
Qızlardan biri bir cəm su gətirib Kərəmə verdi. Kərəm
suyu alıb içdi. Sonra Sofu ilə yollarına davam etdilər. Bir
az yol getdikdən sonra bunlar başı dumanlı dağlara rast
gəldilər.
Kərəm burada götürüb dağlara nə deyir:
(Dübeyt)

Əzəl başdan belə yazılıb işlər,
Ürəyim başımda yanar atəşlər,
Gülüb oynadığım qohum-qardaşlar,
Gəlin, halallaşaq, mən gedər oldum.

Qarşı yatan Sultan dağı,
Nə dumandır başın sənin?
Çiskin çökər, çən çəkilər,
Bəlli deyil qışın sənin!

Kərəm deyər, çətin olar gülməyim,
Ağlayıban çeşmim yaşın silməyim,
İnnən belə gəlim, ya da gəlməyim,
Gəlin, halallaşaq, mən gedər oldum.

Əksik olmaz qarın, dağlar,
Çiskin qaçar, duman qovar.
Səhər günəş sənə doğar,
Cəvahirdi daşın sənin!

Kərəmlə Sofu buradan ötüşüb İsfahandan çıxdılar. Bir
qədər yol gedəndən sonra bir kəndə çatıb bulaqdan su dolduran bir dəstə qıza rast gəldilər. Kərəm onların birini Əsliyə
oxşadıb götürür deməyə:
Sallana-sallana eyvan-otaqdan,

Yar eşqindən qəmə daldım,
Canımı odlara saldım.
Qocalardan xəbər aldım,
Kimsə bilməz yaşın sənin!
Mən Kərəməm, çıxmam yasdan,
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Dərdimdir dillərdə dastan.
Ayrı düşdüm Əsli dostdan,
Ötər qərib quşun sənin.
Bunlar dağı aşıb çatdılar Zəngiyə. Orada keşişin bağını
Kərəm bir dəfə də gedib gəzdi. Amma yenə də heç kəsi
tapmadı. Şəhərə qayıdıb dəstə-dəstə gəzən qızlardan
Kərəm Əslisini belə xəbər alır:
(Şikəstə)
Ala gözlü, mən bu yerdən gedərəm,
Bir nişanə verim, al, kərəm eylə!
Çox duz-çörək yedik, yar sənin ilə,
İndi sağ-salamat qal, kərəm eylə!
Mən gedirəm, qaraları bağlama,
Dərdli sinə atəşlərə dağlama,
Ayrılıq günüdür, aman ağlama,
Qız, otur yanımda, gül, kərəm eylə!
Aşıq Kərəm deyər: var ömrün keçir,
Əldə şərbət tutub o zalım içir.
Bəxtim dala dönüb, havada uçur,
Keçən günü yada sal, kərəm eylə!
Qızlar Kərəmə cavab verdilər:
-Sən axtardığın buradan çoxdan köçüb getmişdir. Onu
bir də çətin taparsan!
Kərəm mə’yus halda buradan keçib gedərkən arxada qalan İsfahan dağlarını görüb başladı:
(Dübeyt)
Gəlib əcəb bahar fəsli,
Sellər axır indən belə.
Baxçalarda tuti, qumru,
Coşur, oxur innən belə.
Dağa köçür bizim ellər,
Bağrıma çəkilir millər.
Yasəmənlər, qərənfillər.
Açır, qoxur innən belə.
Kərəməm, könlüm virana,
Didələrim dolub qana.
Bəzənib Əslim gülşana,
Seyrə çıxır innən belə.
Az getdilər, çox getdilər, bir kəndə çatdılar. Bu kənddə
Kərəm kənd əhli üçün belə çıxıb oxudu:
(ardı gələn sayımızda)
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KULİNARİYA

22-29 dekabr 2004-ci il (03)

ANADOLU ŞİRNİYYATLARI

QAŞIQ DADLISI

Ərzaqlar:
2 əd. yumurta,
200 q. qatıq,
1/2 cay qaşığı qabartma tozu,
1/2 st. limon sirəsi,
1,5 st. un.
Şərbət ücün:
200 q. şəkər,
200 q. su.
Qızartmaq ücün:
200 q. bitki yağı.
Hazırlanması:
Yumurta, qatıq, limon şirəsini bir
qaba töküb yaxşıca qarışdırın.
İçinə un və qabartma tozunu qatıb
yenə qarışdırın. Ayrı yerdə şəkər
və suyu qaynadıb şərbət hazırlayın
və soyudun. Qaynadılmış yağa bir
çay qaşığı duru xəmir toküb bişirin.
Xəmir qızardıqdan sonra şərbətin
içinə atın və üstünə bir az darçın
səpib süfrəyə qoyun.

KİVİ DADLISI

Ərzaqlar:
6 əd. kivi,
3 st. su,
1,5 st. şəkər,
3 yemək qaşığı nişasta,
1 ədəd banan,
5 - 10 əd. çiyələk,
1 qaşıq yaşıl rəng (qida üçün).
Hazırlanması:
Kiviləri soyub dördkünc şəklində
doğrayın və şüşəli qablara doldurun. Şəkəri, yaşıl rəngi və nişastanı
bir qazana toküb qarışdırın.
Plitənin üstünə qoyub su əlavə
edin. Bərkiyənə gədər bişirin.
Bişdikdən sonra kivilərin üzərinə
töküb soyumağa qoyun. Üstünü
banan və çiyələklərlə bəzəyin.

ALBALI-HEYVA
DADLISI

KÖK TORTU

DƏYİŞ-DÜYÜŞ
KURABİYƏSİ

Ərzaqlar:
4 əd. yumurta,
2 st. rəndədən keçirilmiş kök,
2 st. şəkər tozu,
2 st. un,
1 st. doğranmış qoz,
125 q. marqarin,
1 paket qabartma tozu,
1 çay qaşığı darçın.

Ərzaqlar:
3 əd. heyva,
1 st. çəryirdəksiz albalı,
1 st. şəkər tozu,
1 st. isti su,
1 paket vanil,
2 yemək qaşığı nişasta.

Ərzaqlar:
250 q. yumşaq marqarin,
1 st. şəkər pudrası,
3 yumurta sarısı,
1 paket vanil,
3 yemək qaşığı kakao,
4,5 st. un.

Hazırlanması:
Heyvaları soyub ikiyə bölün, tum
hissəini təmizləyib qazana düzün.
Üstünə şəkər tozu səpin. 1 stəkan
isti su əlavə edib yumşaq olana
qədər (təxminən 5 dəqiqə) bişirin.
Heyvaları götürüb boşqaba düzün.
Albalıları qalan suya tökün, vanil və
nişasta əlavə edib bərkiyənə qədər
bişirin. Bişmiş albalıları heyvaların
arasına doldurun. Soyuduqdan
sonra süfrəyə verin.

Hazırlanması:
Unun ortasına yumşaq marqarin,
şəkər pudrası, yumurta sarıları,
vanil töküb yoğurun. Xəmiri iki
hissəyə ayırıb, bir hissəsinə kakao
qataraq yoğurun. Xəmiri yarım
sm. qalınlığında yayın. İstədiyiniz
fiqurlara ayırın. Ortasını yumru
kəsib kakaolu xəmiri yerləşdirin,
yağlanmış qaba düzüb sobada
bişirin.

Krem üçün:
0.5 litr süd,
2 xörək qaşığı un,
2 xörək qaşığı düyü unu,
1 st. şəkər tozu,
100 q. marqarin.
Hazırlanması:
Şəkər tozunu və yumurtanı çalıb,
yerdə qalan ərzaqları əlavə edərək
qarışdırın. Tort qabına töküb bişirin.
Krem üçün lazəm olan ərzaqları
qarışdırıb bərkiyənə qədər bişirin,
marqarin qatıb qarışdırın. Biskvitin
içinə və üstünə krem töküb, qozla
bəzəyin.

Nuş olsun!!!
MƏTBƏX SİRLƏRİ...
Süd uzun müddət təzə qalıb turşumasın deyə, qışda qaynadıqdan sonra
içərisinə bir az şəkər tozu (bir litr südə
yarım xörək qaşığı şəkər tozu), yay aylarında isə bir çimdik çay sodası tökmək
lazımdır.
Düyü ağ və daha ləzzətli olsun deyə,
qaynatdığınız suya bir azca sirkə əlavə
edin.
Kartofu qaynadarkən onu bir neçə
yerdən deşsəniz, bişdikdən sonra çatlayıb, dağılmaz.
Bulyon çox duzlu alınıbsa, ona bir
neçə çiy kartof salmaqla duzluluğunu
aradan götürmək olar.
Ətli bulyon bişirərkən duzunu qaynara düşəndən sonra tökmək məsləhətdir.
İstənilən tərəvəzi bişşirdikdə qazana
iki parça şəkər salmaq lazımdır. Belə
etsəniz, tərəvəz bişdikdən sonra çox
ləzzətli olar.

Qurman
Qızardılmış qara ciyər:
Qara ciyəri təmizləyib iri
doğradıqdan sonra üzərinə
duz, istiot səpib, unda gillədir
və qaynar yağda o üz-bu üz
qızardılır.
Süfrəyə verildikdə hər boşqaba 2-3 parça qara ciyər, yanında qızardılmış kartof yaxud
kartof püresi, tomat və ya mayonez verilir, üzərinə isə xırda
doğranmış göyərti səpilir.
Qızardılmış mal beyni:
Beyni
suda
qaynadıb
bişirirlər. Sonra fal-fal doğrayaraq, üzərinə duz-istiot
səpilir, unda gillədərək yağda
qızardılır.
Süfrəyə verildikdə yanında
göy noxud, kartof püresi, bişmiş tərəvəz quyulur. Üzərinə
limon sıxıb, dağ olmuş kərə
yağı tökür (qaynar halda),
ətrafını limon dilimləri ilə
bəzəyirlər.
Bişmiş dil:
Dil təmiz yuyulur. Sonra suda bütöv bişirilir. Tamam bişib, yumşaldıqdan
sonra sudan çıxarılır, isti ikən üzərindəki
dəri soyulur, halqavari doğranıb boşqaba düzülür, kartof püresi və göy noxudla
süfrəyə verilir.

Bilirsinizmi?
Qoyun əti bədənə istilik verir, yaxşı
mənimsənilir, bədəni kökəldir, qan əmələ
gətirir, daxili orqanları, o cümlədən ürək,
böyrək və qara ciyəri möhkəmləndirir.
Birillik, ikiillik yağlı qoyunun əti daha
faydalıdır. Yaşlı qoyunların əti bərk olur,
çətin həzmə gedir və xıltlar əmələ gətirir.
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quruluq verir, gec həzm
olunur. Onu bişirmək, sirkə
və lətif ədviyyatlar yemək
məsləhətlidir. Mal budunun iliyini dəriyə sürtdükdə
xarici şişləri yatırır.
Mal
əti
bədəni
qüvvətləndirir.
Toyuq əti qan yaradır.
Beçə əti daha yaxşıdır,
sperma yaradır, onu saflaşdırır. Cücə əti isə insanı kökəldir, üzün rəngini
yaxşılaşdırır,
beyinin
fəaliyyətini gücləndirir.

Süfrə mədəniyyəti

Boyunun və budun əti daha faydalıdır.
Vaxtaşırı qoyun ətinin yaxşı bişirilmiş
bozbaşını yemək, arıqlıq, zəiflik zamanı faydalıdır, ürəkgetmə və zəiflikdən
törəmiş ürək döyünməsi hallarının qarşısını alır. Təzə kəsilən kimi qoyun piyini
isti-isti yemək öskürək, sinə ağrısı, astma, şəkərli diabet zamanı müsbət təsir
göstərir. Ödünü dəri üzərinə sürtdükdə
dəridəki ləkələri, çapıq izlərini aparır.
Cismani zədələr aldıqda təzəcə soyulmuş isti qoyun dərisinə bükülmək
məsləhətdir.
Mal əti isə həm qida maddəsi, həm də
müalicə - profilaktika baxımından faydalıdır. Birillik dana əti daha keyfiyyətlidir.
Bir yaşdan yuxarı mal əti bədənə istilik,

Süfrədən
bir
şey
götürmək
istəyirsənsə,
stol üstünə əlini uzatma,
onu götürmək üçün yanındakı şəxsdən xahiş et.
Yediyin şeydən böyük tikə dişləmə - bu,
ədəbsizlikdir.
Ağzın dolu olan zaman
söhbət etmə. Əgər sənə sualla müraciət
etsələr, əvvəlcə ağzındakını ud, daha
sonra cavab ver.
Süfrənin ortasındakı boşqabdan bir
şey götürmək istəsən, seçmədən qıraqdakı tikəni götür. Yaxşı tikəni götürüb,
pis tikəni digərləri üçün saxlamaq da
ədəbsizlikdir.
Heç vaxt yoldaşlarına yediyin xörəyin
pis olduğunu bildirmə, bununla onların
iştahasını poza bilərsən.
Yediyin xörəyə çox diqqətlə baxma
və onu çəngəl ilə qurdalama. Bu, ev
sahibinə hörmətsizlik əlamətidir. O elə
bilər ki, xörək sənin xoşuna gəlmir.
? Lalə
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CMYK

MƏİŞƏT

Xarab olmuş çantanızı yenidən
bərpa etmək istəyirsinizmi…
1

Əgər siz
nəqliyyatla getdiyiniz zaman təsadüfi
qəza nəticəsində
çantanız
zədələnibsə, yaxud
onun üzərinə ləkə
düşübsə xarab
olmuş çantanızı atmağa tələsməyin!

2

Çantanın
ləkələnmiş
hissəsini qayçı
vasitəsilə kəsin,
qıraq-bucağını
düzəldin. Sonra
dekor üçün yapışkan, ya da süni
xəz parça götürün.

3

Çantanın
kəsilmiş
hisəsinin
üzünü tərsinə
çöndərin,
yuxarısına incə
xəttlə yapışdırıcı sürtün.

4

5

6
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Hazırlanmış
xəzi kəsilmiş
hissədə
yerləşdirin.
Xəzi iplə
möhkəm
tikmək də
olar.

Yerləşdirdiyimiz
xəz dekorununun sərbəst qalan alt hissəsini
“Moment” yapışqanı ilə çantaya
yapışdırın.

Dekoru zövqünüzə
uyğun şəkildə
çantanın aşağı hissəsində
də təkrarlaya
bilərsiniz.

7

Çantanın tam
şəkildə hazır
olması üçün
işləməni müxtəlif
ölçüdə hazırlayıb
onun istədiyiniz
hissəsində
yerləşdirin.
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Bərpa olunmuş çanta orijinal və
yaraşıqlı görünür.

9

TARİX

22-29 dekabr 2004-ci il (03)

ERMƏNİ VƏHŞİLİKLƏRİNİN

QANLI NƏTİCƏLƏRİ

“Qalib” ordu geri çəkilirdi.
İrəvan quberniyasında
azərbaycanlıların daha bir
faciəsi başlandı. Qarsda
82 müsəlman kəndini yandırdılar. Quberniyanın 211
müsəlman kəndinə erməni
əsgərləri od vurdular. Bu
kəndlərin silahsız əhalisinin
bir qismi qılıncdan keçirildi,
vəhşicəsinə qətlə yetirildi,
bir qismi də doğma yurddan
didərgin salındı.

Qaniçənlərin qəddarlıqla törətdikləri vəhşilikləri, Qərb bölgəsi
azərbaycanlılarının məruz qaldıqları müsibətləri canlı şahidlər belə
təsvir etmişlər: geri çəkilən erməni
silahlı dəstələri ətrafdakı müsəlman
kəndlərini yer üzündən silir, rast
gəldikləri nə varsa, hamısını atəşə
tutur, təsəvvürə gəlməyən bir dəhşət,
fəlakət törədirdilər. «Qalib» erməni
ordusunun əsgərləri hərbi qənimət
saydıqları südəmər körpələri süngüyə
taxaraq bayraq kimi yol boyu əllərində
aparırdılar. Keçib getdikləri yolların
hər tərəfinə onlar çılpaq müsəlman
qadınlarını düzürdülər. Bu cəhənnəm
əzabından ağlını itirmiş qadın və
uşaqların ürək parçalayan iniltilərini,
qocaların ümidsiz nalələrini dinləmək
üçün adamın qəlbi daş olmalıdır.
İrəvan quberniyasının ərazisini
erməniləşdirmək, «Türksüz Ermənistan»
iddiasını
gerçəkləşdirmək
məqsədi ilə hakim erməni dairələri
bu yerlərin aborigen sakinləri olan
azərbaycanlıların öz doğma ocaqlarından silah gücünə qovub çıxarmaqla
kifayətlənmir, həm də dünya tarixində
görünməyən məkrli bir siyasətə əl atır,
onlara qarşı sözün tam mənasında
soyqırımın
törədilməsinə
rəvac
verirdilər (A.Lalayan). Daha sonra
erməni yazarı Lalayanın özü etiraf
edirdi ki, daşnak dəstələrinin tutduqları türk kəndləri canlı insanlardan
«təmizlənib», eybəcər hala salınmış qurbanları ilə birlikdə xarabalığa
dönmüşdür. N.Bayaziddən olan daşnak Vahram qürrələnərək deyirmiş
ki, mən heç nəyi nəzərə almadan
Basarkeçərdə türk əhalisini qırdım.
Bəzən gülləyə heyfim gəlirdi, salamat
qalanların hamısını quyuya doldurub
üstünə də ağır daşlar tökmək ən yaxşı üsul idi. Mən belə də etdim. Bütün
kişiləri, qadınları, uşaqları quyuya doldurub üstünə də ağır daş tökdüm.
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Erməni
qoşunlarının
Göyçə
müsəlmanlarına
qarşı
törətdikləri
vəhşiliklər haqqında Gəncə qəza
rəisinin göndərdiyi bir məktubda deyilirdi: “60 min əhalisi olan 22 kənd dağıdılmış, yandırılmışdır”. Daşnaklar el
aşığı Nəcəfin belinə qaynar samovarı
bağlayıb işgəncə verə-verə öldürdülər.
Erməni mətbuatında dərc olunmuş,
erməni müəllifi tərəfindən qələmə alınmış başqa bir məktubda deyilir: “Arvadları, ana-bacıları soyunmağa məcbur
edən bir erməni onları gölməçəyə
aparıb bütün camaatın gözü qabağında ördək kimi üzməyə təhrik etmişdi.
Bu alçaq erməni qadınları döymüş və
saatlarla orada çılpaq saxlamışdır”.
Həmin o müəllifin (Lalayanın) başqa bir yazısında deyilir ki, daşnaklar 30 aylıq hakimiyyətləri dövründə
Ermənistanda azərbaycanlı əhalinin 60
faizini qırmış, qətlə yetirmişlər. Başqa
bir erməni müəllifi Zaven Korkodyan
da yazır ki, 1918-1920-cü illərdə daşnak mauzerçiləri Ermənistanda yaşayan 575 min azərbaycanlıdan 565 min
nəfərini qanına qəltan etmiş və yaxud
silah gücünə didərgin salmışdır.
28-ci diviziyanın rəisi Nesterovski XI
qızıl ordunun rəisinə yazırdı (sentyabr\
1920): “Daşnakların törətdikləri soyqırımdan qaçıb canlarını xilas edə bilən
didərginlər gəlib Naxçıvan rayonunda
qərar tutmuşlar. Onların sayı milyona
çatır. Araz qırağında lüt, ac, taqətsiz
qalıblar. Vəziyyətləri dözülməzdir.
Gündə 500 nəfərədək qoca və uşaq
ölür. Üzümüzə gələn payız və qış,
aclıq və şaxtalar buradakı bu qaçqınların hamısını qıra bilər”. Bu qəbildən
olan başqa bir məktub da Amerikanın

Ermənistandakı xeyriyyə cəmiyyəti
nümayəndələrinə göndərilib. Məktubda
deyilir: “İndiyədək zəngibasara 9450
azərbaycanlı qaçqın qayıdıb. Onlara
heç olmasa, gündə bir dəfə yemək
vermək lazımdır. Yoxsa hamısı acından və soyuqdan qırılacaq”.
1918-1920-ci
illərdə
indiki
Ermənistan ərazisində azər-baycanlılara qarşı törədilmiş qətl-qırğın haqqında şahidlik verən sənədlər, dəlillər
və sübutların coğrafiyası son dərəcə
genişdir. Bu tükürpədici , inkaredilməz
dəlillərin bir qismini xatırlayaraq: 1917ci ilin dekabrından 1918-ci ilin avqust
ayınadək təkcə Sisyan rayonunda 15
kənd dağıdılmış, 625 nəfər qətlə yetirilmişdir. N.Bayazid, Eçmiədzin, İrəvan
qəzasında qarət olunmuş və didərgin
salınmış azərbaycanlıların sayı 200
min nəfərə yaxın olmuşdur. Zəngəzur
qəzasının 115 kəndində daşnaklar daşı
daş üstə qoymayıblar, bu cəlladların
əli ilə 3275 kişi, 2276 qadın, 2196
uşaq öldürülüb. Daşnaklar bu qəzadan
1060 kişini, 784 qadını, 425 uşağı
amansız vəhşiliklə yaralayıb-yandırıblar. Bütün qəza üzrə 10068 nəfər günahsız və silahsız azərbaycanlı qətlə
yetirilib. Irəvan quberniyasında 1918ci ilin mart ayınadək 199 kənd dağıdılmış, 135 min nəfər öldürülmüş və ya
didərgin salınmışdır.
1919-cu ilin iki ayında Eçmiədzin və
Sürməli qəzalarında 96 kənd, İrəvan
qəzasında isə bütün kəndlər yandırılmış və dağıdılmışdır.
Daşnakların 30 aylıq hökmranlığı dövründə indiki Ermənistan
ərazisində yaşayan azərbaycanlılara
qarşı törədilmiş vəhşiliklər, dəhşət
və faciələrin təsəvvürə sığmayan
mənzərəsinə ötəri də olsa, nəzər
yetirin: Zəngəzur qəzasının Vağudi
kəndində erməni əsgərlərinə paylanmış 15 qız təhqir edilmiş və öldürülmüşdür. Həmin kəndin 400 nəfər sakinini məscidə doldurub yandırıblar.
Qədimə Tahir qızının döşünü xəncərlə
kəsərək öldürmüş, körpə balasının
ağzına tıxamışlar. Nisə Aman qızını,
Sona Cəfər qızını təhqir edib sonra da
öldürmüşlər. Gülbəsti Qasım qızının
döşlərini kəsib bel sümüyündən asmışdılar. Nüvədi kəndində Əsəd bəy
Abbasovun sinəsinə süngü sancmışlar. Kənddən çıxmaq istəyən qadın və
uşaqların hamısının başını kəsmişlər
Lehvaz kəndinin sakini Kərbəlayı
Mehdinin başını kəsib yolun ortasında iri bir daşın üstünə qoymuşlar. Lök
kəndində qaçıb canlarını xilas edə
bilməyən qocalar, qadınlar və uşaqları güllələyib dərədən axan çaya

tökmüşlər. Şəki kəndində körpə uşaqların iki parça olmuş meyitlərini yolun
ağzına düzmüşlər. Ağudi kəndində
Qulaməli Şəkər oğlunun ayağını topuqdan kəsmiş, sonra da qanı
axa-axa yeriməyə məcbur etmişlər.
Bağırbəyli kəndində 7 nəfəri bir evə
yığıb yandırmışlar. Qatar kəndində
Məşədi Qələndər kişini camaatın gözü
qabağında üstünə neft töküb yandırmışlar. Yeni Bayaziddə İbrahim Hüseyn oğlunun gözlərini çıxarmışlar.
Arxiv sənədlərində bu da qeyd olunub ki, Sisyan mahalının birinci polis
sahəsinin bütün müsəlman kəndləri,
ikinci sahə kəndlərinin əksəriyyəti,
üçüncü, dördüncü və beşinci sahələrin
kəndlərinin çoxu tamamilə dağıdılmışdır. Ermənilər müsəlman kəndlərini
yerlə-yeksan edir, əhalisini qılıncdan keçirirdilər. Təkcə bu mahaldan
qaçıb canını xilas edə bilən 50 min
müsəlman Cəbrayıl qəzasında sığınacaq tapmışdır.
Göyçə gölü sahilindəki müsəlman
kəndlərini dağıdan erməni quldur
dəstələrinin törətdikləri qəddarlıqları
Muradyan deyilən birisi “Joğovurd”
(“Xalq”) qəzetində belə təsvir edib:
“Bizim hökumətin həyata keçirdiyi
tədbirlər nəticəsində bu kəndlərdə
(“Toxluca, Ağbulaq, Ardanış və s.) əhali
qalmayıb. Ermənistanın hüdudlarından kənara qaçıblar. Mən burada sahibsiz qalmış kəndləri gördüm. Burada
mən bir neçə pişikdən, habelə hiddətə
gəlmiş itlərin əcaib hürüşməsindən
başqa bir şey görmədim. Bu kəndlərin
əhalisi çox geniş sahələrdə kartof,
buğda və arpa əkib qoyub getmişlər.
Hökumət bu kəndlərdən milyon pud
buğda və yarım milyon pud kartof
götürə biləcək.
Daşnakların vəhşiliklərindən bəhs
edən başqa bir sənəddə (Gəncə qubernatorunun məruzəsi) deyilirdi:
“Onların yanında orta əsrin kədərli
dəhşətləri çox solğun görünər. Adam
inana bilmir ki, XX əsrdə bütün Avropada öz mədəniyyətindən dəm vuran
bir xalq dinc əhaliyə qarşı vəhşiliklərin
bütün üsullarını tətbiq etmiş olsun.
Hər gün quberniyanın hər yerindən
alınan raportların, məlumatların yaratdığı dəhşətlərlə bu sətirləri yazmaq
çətindir: qadınlar zorlanır, uşaqlar
odda yandırılır, dillər, qulaqlar kəsilir,
işgəncələr, təhqirlər...”
İsrafil Məmmədov,
tarix elmləri namizədi
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SAĞLAMLIQ
ABŞ ALİMLƏRİ
LABORATORİYA
ŞƏRAİTİNDƏ ÜRƏK
ƏZƏLƏSİNİN TOXUMASINI
YARATMIŞLAR
ABŞ-da laboratoriya şəraitində
ilk dəfə ürək əzələlərinin elektrik impulslarına cavab olaraq yığılan toxuması yaradılmışdır. AzərTAc xəbər
verir ki, bunu Massaçusets Texnologiya İnstitutunun (MTİ) alimləri açıqlamışlar.
Onlar
bildirmişlər
ki,
bu
məqsədlə siçovullardan götürülmüş
hüceyrələrdən istifadə olunmuşdur. Gəmiricilər üzərində təcrübələr

davam etməkdədir. Tədqiqatçılar
bu qalın toxumadan ürək-damar
xəstəliklərinin müalicəsində istifadə
etməyə calışırlar.
Elmi qrupun rəhbəri, mühəndis
kimyası sahəsində mütəxəssis Qordana Vunyak-Novakoviç demişdir ki,
onlar zədələnmiş ürək üçün, bir növ,
yamaq yaratmağı qarşıya məqsəd
qoymuşlar. Süni yetişdirilmiş toxumanın ürəyin zədələnmiş sahəsinə
qoyularaq, sağlam toxuma ilə sinxron işləyəcəyi güman olunur.
“Boston
Qlob”
qəzetinin
məlumatına görə, təkcə ABŞ-da xroniki ürək çatışmazlığından 5 milyon
nəfər əziyyət çəkir. Onlar üçün bu
müalicə üsulu xüsusilə əlverişlidir.

İSTİFADƏYƏ
YARARSIZ
DƏRMANLAR
AŞKAR
OLUNMUŞDUR
Səhiyyə Nazirliyi Mərkəzi Nəzarət Laboratoriyası
ölkəmizə gətirilən dərman
preparatları nümunələrinin
keyfiyyətini
yoxlayarkən
istifadəyə yararsız bir sıra
dərmanlar aşkar olunmuşdur. Nazirlikdən AzərTAca bildirmişlər ki, kodelak
(həblər, 180304, 190304
seriyalı, saxlama müddəti

D E P R E S İ YA
İki həftə ərzində aşağıdakılardan ən
azı beşini özünüzdə hiss etmisinizsə,
deməli, siz depresiya xəstəliyinə tutulmusunuz.
1.Ruh
düşkünlüyü,
ya
da
etdiklərinizdən zövq almamaq.
2.Gücünüzün
olmamasını
hiss
etmək,
3.Gündəlik işə həvəssiz yanaşmaq,.
3.Pəhriz
saxlamadığınız
halda
həddindən artıq zəyifləmək, iştahanızın olmaması (ayda azı 5%), yaxud da
həddən artıq çəkinizin artması – iştahanızın yüksəlməsi (ayda azı 5%).
4.Günün əksər vaxtını yuxu ilə

keçirmək, ya da yuxusuzluqdan əziyyət
çəkmək.
5.Sıxıntı içərisində boğulmaq.
6.Özünü yorğun, kefsiz, halsız, enerjinin tükəndiyini hiss etmək.
7.Özünü dəyərsiz və günahkar
görmək.
8. Dağınıq fikirli olmaq.
Xalq arasında sıxıntı ilə başlayan
bütün xəstəliklərin əlamətləri depresiya
kimi tanınır. Depresiyaya biganə yanaşmaq olmaz. Ancaq yuxarıda saydığımız
bu kimi əlamətlər hamıda baş verməyə
də bilər.
Vacib olan şərt insanın gündəlik

01.04.08, “Tomskimfarm”
ASC-nin istehsalı, Rusiya), asparkam (həblər,
141203 seriyalı, saxlama
müddəti 01.01.07, “Nijfarm”ın istehsalı, Rusiya), aktivləşdirilmiş kömür
(həblər, 2460804 seriyalı,
saxlama müddəti 01.09.06,
“Uralbiofarm” ASC-nin istehsalı, Rusiya), Vişnevski linimenti (30 milliqram,
470804 seriyalı, saxlama
müddəti 01.09.09.), sintomitsin linimenti (10 faiz, 25
milliqram, 290604 seriyalı,
saxlama müddəti 01.07.06,
“Mərkəzi Avropa Əczaçılıq

həyatına və ətrafdakılarla ünsiyyətinə
nə dərəcədə təsir göstərməsidir.
İş görmək istəməyən, həyatdan
küskün olan, halsız, ətrafdakılarla
ünsiyyətində çətinlik çəkən, insanlardan
uzaqlaşmaq istəyənlərdə də depresiyanın əlamətləri var. Bu cür insanlarda
depresiya yavaş-yavaş özünü göstərir.
Bu xəstəliyin əlamətlərini yeni hiss
edənlər özlərinə biganə yanaşarlarsa,
getdikcə ən ağır depresiya xəstəliyinə
tutula bilərlər. Buna görə də, həkimlərin,
psixoloqların nəzarətindən keçmələri
məsləhətdir. Depresiya zaman-zaman
hamıda hiss oluna bilər.
Aşağıdakı iki tipə daha çox diqqət
yetirmək lazımdır.
1.Xəstəliklərin davam etmə müddəti.
2.Gündəlik yaşayış tərzinə nə

Şirkəti” QSC-nin istehsalı,
Rusiya), mukaltin (həblər,
0,05 qram, 27112003 seriyalı, saxlama müddəti
01.12.05,
“STİMedsorb”
ASC-nin istehsalı, Rusiya),
asetil salisin turşusu (həblər,
0,5 qram, 921203 seriyalı,
saxlama müddəti 01.01.08,
“Tatximfarmpreparatı”ASCnin istehsalı, Rusiya) və
askorutinin (həblər, 10104
seriyalı, saxlama müddəti
01.01.07, “Orqanika” ASCnin istehsalı, Rusiya) satışı,
saxlanması və istifadəsi
qadağan olunmuşdur.

dərəcədə təsir etməsi.
Bu xəstəliyin müalicəsni iki əsas yolla aradan qaldırmaq olar:
1.Kemoterapi: dərmanların qəbulu.
2.Psixoterapi: psixoloq məsləhətləri.
Bu iki prosesi birlikdə həyata
keçirdikdə yaxşı nəticə əldə edəcəksiniz.
Ancaq
depresiyanın
əlamətlərinin
keçməsinə baxmayaraq, daha 6 ay
dərman qəbul etmək və psixoloqdan
məsləhət almaq vacibdir.
Bunu da qeyd edək ki, bir dəfə depresiyaya tutulanlar, ikinci dəfə daha
asan tutula bilərlər. Özünüzü qoruyun!
Xəstətəliklərin növündən asılı olmayaraq sağlamlığınıza diqqət yetirin.
? Dürrə

Bir dərdin min bir dərmanı var!
XƏSTƏLİKLƏRİN TƏBİİ
YOLLA MÜALİCƏSİ
Dərmanı meyvə ilə əvəz etmək
olar...
Gün ərzində bir neçə dəfə 250
qramdan çox meyvə-tərəvəz yemək
ürək xəstəliklərinin qarşısını almağa
kömək edər. Təzə meyvə-tərəvəzin
bu «hünər»ini
həkimlər onların
tərkibində “S”, “E“ vitaminlərinin olması ilə əlaqələndirirlər. Əslinə qalanda
isə alma yemək, yerkökü xırçıldatmaq
aptek preparatlarının qəbulundan
daha ürəkaçandır!

ÜRƏYİNİZDƏN
ŞİKAYƏTİNİZ VARSA...
Ürək zəifliyini adi nanə ilə aradan götürmək olar. 1 çay qaşığı quru
nanə yarpağının üstünə bir stəkan
qaynar su tökün, qabın üstünü örtüb
20 dəqiqə gözlədikdən sonra süzün.
Bu nanə dəmləməsini hər gün səhər
yeməyindən 30-40 dəqiqə əvvəl qurtum-qurtum içimək lazımdır.
Ürək əzələsinin zəifliyi zamanı
isə aşağıdakı məlhəmi hazırlayın: bir
xörək qaşığı toxumdan təmizlənmiş
itburnu meyvəsinin üstünə iki stəkan
qaynar su alıb 10 dəqiqə qaynatdıqdan sonra məlhəmi soyudub süzün,
1 xörək qaşığı bal əlavə edib hər gün
yeməkdən yarım saat əvvəl 2-8 dəfə
¼ -½ stəkan içmək lazımdır.
? Lalə

BÖYRƏYİNİZDƏ
DAŞ VARSA
ONDA …
Mədə yumşaldıcı şeylər
yemək, isti vanna qəbul etmək
müalicəni
səmərələşdirir.
Kətan üzərində yatmaq qızdırmanı aşağı salır, dəri üzərində
yatmaq isə onu qaldırır.
Yarpız, şüyüd, razyana,
xiyar, mərçöyüd, zirə yemək
böyrək daşının parçalanmasına(ovxalanmasına) kömək
edir.
Əməköməci
yarpağını qaynadıb bal və inək yağı
ilə yemək daşı öz yerindən
tərpədir. Daş qırıntıları çıxdıqdan sonra çobanyastığı,
xəşənbül və gülxətmini qaynadıb suyunu böyrəyin üstünə
damcılatmaq və şüyüd yağı
sürtmək ağrını sakitləşdirir.
GÖPMƏ VƏ QAZ YIĞILMASI
ZAMANI İŞLƏNƏN DƏRMAN
Cirə yemək faydalıdır, onu
bal ilə qatıb işlətmək daha
yaxşıdır. Bu baxımdan kərəviz
toxumu da təsirlidir. Şüyüd və
zirə köpməyə qarşı çox faydalıdır. Turp, paxla, soğan, şüyüd
və xurma qaz əmələ gətirir.
MƏDƏ AĞRISI
ZAMANI NƏ ETMƏLİ?

ağrı üçün münasibdir. Ənbəri
yağla qatın və pambığa hopdurub mədə üzərinə məlhəm kimi
qoyun. Şirin zeytun yağı mədə
ağrısını sakitləşdirir.
QANLI ÖSGÜRMƏYƏ
QARŞI NƏ ETMƏLİ?
Yulğun çeynəmək faydalıdır. Yumurta ağını ilıq halda
içmək təsirli vasitələdən biri
hesab edilir. Nar qabığını döyün. Un halına gətirdikdən
sonra sirkə ilə qatıb, xəstənin
sinəsinə sürtün. Nar çiçəyinin
suyunu ilıq halda içmək,
müsbət təsir göstərir. Faydalı
dərmanlardan biri də süddür.
Bura əsasən keçi, dəvə və qoyun südü daxildir. Nanə suyunu sirkə ilə qatıb içmək, qanlı
ösgürəyə qarşı yaxşı dərman
hesab olunur. Abqora da eyni
təsirə malikdir. Qanlı öskürmə
iltihab prosesi ilə yanaşı baş
verərsə, gülxətmi toxumunu
qaynadıb suyunu için. Qaynadılmış və yaxud közdə bişirilmiş heyva daha xeyirlidir.
? Vüsalə
P.S. Dəyərli oxucularımız,
qazetimizin
hər
sayında xəstəliklərin təbii yolla
müalicəsini öyrənib, sağlamlığınızın qeydinə qala
bilərsiniz.

Xörəkdə darçın işlətmək
faydalıdır. Bu soyuqdan olan
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Məsləhət bizdən,
seçim sizdə!

VİTAMİNLƏR HAQQINDA
BİLMƏK İSTƏDİKLƏRİNİZ
Başımız bir az ağrıyan kimi o
dəqiqə vitamin qəbul edirik. Bu nə
dərəcədə düzgündür? Son illərdə
vitaminlərdən istifadə etmək yaman dəb halına düşüb. Hər kəs
əlinə keçən vitamini bir fincan su
ilə mədəyə ötürür. Amma hazırda o
qədər vitamin növləri var ki, onlardan hansının nə üçün, necə istifadə
edilməsi kimi suallar beynimizi
çürüdür. Bu günlərdə, təxminən
3500-ə yaxın növdə vitamin və
maddələr aptek rəflərində müştəri
gözləyir. Atalarımızın bu sözləri də
lap yerinə düşür: «Varlıq içində yoxluq çəkmək». O qədər vitaminlərin
bolluğu içində bizim üçün xeyirli və
yararlı olanları seçmək doğrudanda
asan bir iş deyil.
Orqanizmin sağlamlığı üçün vacib
olan vitaminlər.
İnanılmaz xəbərdarlıq sisteminə
sahib olan orqanizm bir çox problemi əvvəlcədən hiss edir. Çox vaxt
dırnaq qırılması və əsəblərimizi korlayan qaşıntılar xəbərdarlıq əlaməti
olaraq qarşımıza çıxır. Bəzi insanlar bu problemlərə biganə yanaşır və ya mənfi təsir göstərəcəyini
bilmədən sağlamlıqlarının qeydinə
qalmırlar.
Həkimlərin fikrinə görə:
1.Dodaqlarda
çatların
əmələ
gəlməsi və dilin ucunda qırmızı qabartılar B2 və B6 vitaminlərinin çatışmazlığının göstəricisi sayılır.
2. Sərtləşmiş, qırmızı bir civzə qolda
sızanaqlar “B” və “E“ vitaminlərinin

azlığına işarədir.
3.Bud bölgəsində görünən sızanaqlar B, E və yağ turşusunun azlığından yaranır.
4.Saçların geç uzanması dəmir
və
mis
çatışmamazlığının
göstəricisidir.
5.Qırmızı damarların ortaya çıxması, “A” və “B2” vitaminlərinin çatışmazlığından xəbər verir.
6.Dırnaqların qırılması, bədəni
daha çox dəmir, mis və turşusuna
ehtiyacı olduğuna işarədir.
7. Dərinin solğun görünməsi, dəmir,
“B12” vitamini və folik turşusunun
çatışmazlığından irəli gəlir.
8.Gecələr ayaqların keyləşməsi,
dəmir və folik turşusunun çatışmazlığndan yaranır.
9.Diş əti xəstəlikləri, “Q10” və
digər anti-oksidlərin çatışmazlığına
işarədir.
10.Davamlı yorğunluğun səbəbi
“Q10” anti-oksidi ola bilər.
11.Qotur (qaşıntı verən səpkilər) və
civzənin quruması da orqanizmdə
misin çatışmazlığından əmələ gəlir.
12.Aybaşı
olmazdan
əvvəl
şikayətlərin olması orqanizmin folik
turşusu, maqnezium və B12 vitaminin çatışmazlığından baş verir.
Həkimlər qeyd edirlər ki, insan orqanizminin sağlamlığı üçün 13
vitamin və 10 maddənin olması
vacib şərtdir. Davamlı olaraq bəzi
dərmanlar istifadə olunursa, onda
vitaminlərin qəbul edilməsi üçün
mütləq həkimlərdən məsləhət alınmalıdır. Vitamin həblərininin yemək
arası bol su ilə udulması vacibdir.
? Ləman
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CMYK

GÖZƏLLİK
Gözəllik ondur, doqquzu …

Gözəl dəri, edər sizi gözəl pəri…

Dərinin xüsusiyyətlərindən asılı
olaraq üz dərisi normal, quru, yağlı və
qarışıq olur. Üzün dərisinə düzgün qulluq edildikdə, onu uzun müddət yaxşı vəziyyətdə saxlamaq və vaxtından
əvvəl yaranan qüsurlardan qorumaq
mümkündür. Elə isə əziz xanımlar, gün
ərzində heç olmasa, özünüzə 15-20
dəqiqə vaxt ayırın.
Normal dəriyə sahib olanlar həftədə
bir və ya iki dəfə bu maskadan istifadə
edə bilərlər:
1 xörək qaşığı qatıqla 1 xörək qaşığı unu qarışdırın, sonra alınan məhlulu
üzünüzə çəkib sakitcə uzanın. 15-20
dəqiqədən sonra maskanı isti suya batırılmış tamponla silin.
Dəriniz qurudursa, heç də narahat
olmayın:
Bu cür dəriyə malik olan xanımların
gecə üzlərinə qidalandırıcı və ya vitaminli kremlər çəkmələri məsləhətdir.
Quru dəriyə daha çox qulluq lazımdır.
Bunun üçün xüsusi qidalandırıcılardan
istifadə etmək məsləhətdir.
1 çiy yumurta sarısının yarısına
1ç.q. zeytun yağı töküb qarışdırın. Son-

Yağlı dəri üçün maska isə belə hazırlanır:
20 qram çörək mayasını hidrogen – peroksid məhlulunda yaxud limon şirəsində həll edib xamaya oxşar
vəziyyətə düşənə qədər qarışdırın və
üzünüzə çəkin. 20 dəqiqədən sonra
maskanı ilıq su ilə yuya bilərsiniz.
Qarışıq dərisi olanlarda sifətin orta
hissəsi, yəni çənə, burun və alın yağlı, yanaqlar isə quru, ya da normal olur.
Qarışıq dəri tiplərində fərq nə qədər
çox olarsa, ona qulluq da bir o qədər
çətindir.

ra üzünüzə çəkin. 15 dəqiqədən sonra
üzünüzü isti suya batırılmış tamponla
silin.
Dərisi yağlı olan xanımlar qırış problemi ilə üzləşməsələr də, belə tip dəriyə
malik xanımların bəziləri sifətlərinin parıltılı olmasından şikayətlənirlər. Qeyd
edək ki, yağlı dəri atmosfer amillərinin
təsirinə, sabun və suya yaxşı davam
gətirir. Ona görə də, belə dəriyə qulluq
edərkən bütün gigiyenik tələblərə riayət
etmək lazımdır.

Dərisi qarışıq tipli olanlar üzlərinə iki
cür maska qoymalıdırlar. Birini yanaqlara, boyuna, digərini isə buruna və alına
çəkmək lazımdır.
Suyu və sabunu köpürtməyən qarışıq tipli dərini axşamlar çobanyastığı dəmləməsi, ya da süd məhsulu ilə
yumaq, yanaqlara isə qidalandırıcı ya
da, yarıyağlı krem çəkmək lazımdır.
Səhərlər üzü dərman bitkilərindən hazırlanmış losyonla silmək məsləhətdir.
? Lalə
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REDAKSİYAMIZIN POÇTUNDAN
Salam, sevimli qəzetim «Xəmsə»!
Ona görə qəzetim deyirəm ki, sən
artıq həqiqətən də mənim ürəyimə yol
tapmısan. Mən sənin ilk sayını təsadüf
nəticəsində əldə etdim və çox sevindim
ki, hər bir kəsin ürək sirrini bölüşə biləcək
belə bir qəzet var. Düzünü deyim ki,
mən bu vaxtacan heç kimə məktub yazmamışam, bu, birincidir. Yəqin ki, artıqəskik sözlər işlədərəmsə, bağışlayarsız
məni. Bir də ki, güman edirəm biz dost
ola biləcəyik. Çünki səhifələrinizdə imzasını artıq çoxdan mətbuatdan tanıdığım və hörmət etdiyim jurnalist xanımın
yazısını oxudum və özümdə cəsarət
taparaq bu məktubu yazmaq qərarına
gəldim. Hər halda, səmimiliyimə inanın.
Əziz dostlarım! (İcazə verin, sizə bu
cür müraciət edim). Mən indi ali məktəb
tələbəsiyəm. Ailəmiz Azərbaycandakı
bir çox ailələr kimi orta təminatlıdır.
Bircə ona görə özümdən razıyam
ki, heç vaxt valideynlərimi yersiz
tələblərimlə çıxılmaz vəziyyətə salmıram. Təvazökarlıqdan kənar da olsa,
həqiqət budur. Ata-anam, qardaşım və
bacım da bunu həmişə dəyərləndirirlər,
əlbəttə, mənəvi cəhətdən. Lakin məni
narahat edən məsələ başqadır. Hazırda
mən artıq çoxlarının sevib-sevildiyi bir
yaşdayam, buna baxmayaraq, heç kimi
ürəyimə yaxın qoya bilmirəm. Deyilənə
görə, (bu, hər halda rəfiqələrimin
qənaətidir) olduqca gözələm, yanımdan
etinasız ötmək mümkün deyil. Təəssüf
ki, bütün bunları bilə-bilə, məndən ötrü
dəli-divanə olanları görə-görə, getdikcə
əks cinsdən olan insanlara qarşı nifrət,
kin artır içimdə. Hətta, bugünlərdə cavan ixtisas müəllimimizin mənə görə
dərsdə fikrinin yayınaraq söhbətin tamam başqa məcraya yönəldiyi barədə
mənə eyham vuran tələbə yoldaşlarımı
elə acıladım ki, indi də özümü bağışlaya
bilmirəm. Təbii ki, o gündən sonra həmin
müəllimin dərslərinə girmirəm. Qorxum
ondandır ki, vaxtilə başıma gələn bir
əhvalat yenidən təkrar olunar və mən
onda valideynlərimin üzünə necə baxaram? Baxmayaraq ki, indi vəziyyət tam
əksinədir və baş verənlərdə mən bir o
qədər də günahkar saymıram özümü.
O vaxtkı əhvalata gəlincə isə…
Onda mən 6-cı sinifdə oxuyurdum
və sentyabrın 1-dən sinif rəhbərimizi
dəyişərək, məktəbimizə yeni gəlmiş
gənc bir müəllimi bizə rəhbər təyin
etdilər. Müəllim o qədər cavan görünürdü ki, ona 18 yaş ancaq vermək olardı.
Həmişə olduqca səliqəli geyinir, bizimlə
çox nəzakətli davranırdı. Zahirən də
yaraşıqlı olan sinif rəhbəri qısa müddət
ərzində sinfimizdəki əksər qızların
«sevgilisi»nə çevrildi. Oğlanlarımız
isə onu heç sevmir, hətta qızların bu
canfəşanlığına qısqanclıqla yanaşırdılar. Yaşca hələ çox kiçik olmağıma baxmayaraq, mənim də qəlbimdə özümün
də başa düşmədiyim bir hiss baş qaldırmışdı: bəli, mən onu sevirdim. Hər dəfə
müəllimim mənim oturduğum partanın
yanından keçəndə az qalırdı ki, balaca
əllərimlə tutub onu saxlayam və deyəm
ki… Amma müəllim qızların, eləcə də
mənim sevgi dolu baxışlarımızı sanki
hiss etmirdi. Əslində isə, bu belə deyildi, o hər şeyi çox yaxşı başa düşürmüş.

Bunu başıma gələn əhvalatdan sonra
başa düşdüm.
Soyuq qış günlərinin birində mən
bərk soyuqladım və bir həftə dərsə
getmədim. Evdə sevdiyim insan üçün o
qədər darıxdım ki, duyğularımı «şer»ə
çevirdim:
Dönüb baxmadın mənə,
Könlümü qışa verdim.
Heç bilmədən könlümü
Ürəyi daşa verdim.
Tezliklə sağalıb dərslərə davam etdim. İndi müəllimimi elə dəlicəsinə sevirdim ki, heç bilmirdim neyləyim. Lap başımı itirmişdim. Onu heç cür başqasına
vermək istəmirdim. Odur ki, yazdığım
bu bir bənd «şer»i kiçik bir kağıza yazıb
dərkənar da qoymağı unutmadım: «Arzudan sevgilisi Kamran müəllim üçün!»
Ağılsızlığa baxın ha!
Mən onda dediyim kimi uşaq idim
və nəticənin necə olacağı ağlıma belə
gəlmirdi. Nə isə… Bu bir parça kağızı
dəftərimdə yazı yaza-yaza əlimlə partanın istünə, lap küncə sürüşdürdüm ki,
«sevgilim» görsün. Çünki o, partaların
arası ilə gəzərək kimin nə cür yazdığını nəzərdən keçirirdi. Yanıma çatanda
ürəyim quş balası kimi çırpındı, özümü
elə itirdim ki, bilmədim nə edim. Cəld
əlimi ataraq açıq kağız parçasını qamarlamaq istəsəm də, artıq çox gec
idi. Müəllim «şer»i götürdü və… ucadan oxumağa başladı. Üzümü əllərimlə
qapayaraq hıçqırdım. Hər şeydən artıq
mənə təsir edən müəllimin uzun-uzadı
gülərək, «şer»i yenidən təkrar-təkrar
oxuması, bütün şagirdlərin də ona
qoşularaq məni ələ salması oldu. O
qədər sarsılmışdım ki, ayağa qalxaraq
sinfi necə tərk etdiyimi indi də xatırlamıram. Əvvəl sinfimi, daha sonra isə
oxuduğum məktəbi dəyişdim ( Əlbəttə,
valideynlərimə təhsil aldığım liseyin
evimizdən xeyli uzaq olduğunu təkidlə
bəhanə gətirmişdim ).
Neçə illər keçib həmin ağrılı hadisədən. Hər şey dəyişib:
müəllimlərim də, dostlarım da. Lakin
«ilk eşqim»in qəlbimə vurduğu yara köz
bağlamır ki, bağlamır. Məndə oğlanlara,
ümumiyyətlə, kişilərə qarşı nifrət hissi,
bax, o vaxtdan yaranıb. Mənim ülvi, saf
hisslərimin cavabı bu cür olmamalıydı.
Əziz dostlarım, ona görə də mən
məktub yazmağı sevmirəm. Qoy
ürəyimdəki elə ürəyimdə qalsın.
Sizə üz tutmaqda isə məqsədim budur ki, qoy qızlarımız heç vaxt onları
qiymətləndirməyi bacarmayan insanların qarşısında özlərini alçaltmasınlar. Xudpəsənd oğlanlar çətin ki, onları başa düşələr, çünki özündənrazı
zümrənin nümayəndələri təmiz sevgiyə
layiq deyillər. Bəlkə düz demirəm?!..

Arzu,

tələbə,
Bakı şəhəri,
10 dekabr,
2004.

Ünvan: Bakı ş., M.Əliyev küç., 2403/04 Tel./Faks: 470 03 33

CMYK

İDMAN
BƏDİİ GİMNASTİKA ÜZRƏ XI AZƏRBAYCAN
ÇEMPİONATI BAŞA ÇATMIŞDIR
təvəllüdlü gimnastlardan Ceyla Quliyeva 1-ci, Əzizə
Səlimbəyova 2-ci, Nigar Mirzəyeva isə 3-cü yerlərin
sahibi olmuşlar. 1990-1991-ci il təvəllüdlülər arasında
1-ci yerə Zeynəb Cavadlı, 2-ci yerə Kristina Pavlunina, 3-cü yerə Zülfiyyə Əliyeva çıxmışlar.
Dekabrın 19-da gimnastlar müxtəlif alətlərlə çıxış
edərək qələbə uğrunda mübarizə aparmışlar. İplə çıxışlarda 1-ci yeri Zeynəb Cavadlı, 2-ci yeri Zülfiyyə
Əliyeva, 3-cü yeri Leyla Şamilova tutmuşlar. Topla
çıxışlarda 1-ci yerə Zülfiyyə Əliyeva, 2-ci yerə Leyla
Şamilova, 3-cü yerə Zeynəb Cavadlı çıxmışdır.
Gürzlərlə çıxışlarda Zeynəb Cavadlı 1-ci, Kristina Pavlunina 2-ci, Zülfiyyə Əliyeva 3-cü olmuşlar.
Dekabrın 19-da “ABU Arena” İdman Kompleksində
bədii gimnastika üzrə XI Azərbaycan çempionatının
yekun yarışları keçirilmişdir.
Yarışları Azərbaycan Gimnastika Federasiyasının
prezidenti Mehriban xanım Əliyeva və Rusiya Gimnastika Federasiyasının vitse-prezidenti xanım İrina
Viner izləmişlər.
Üç gün davam edən çempionatda 36 idmançı
iştirak etmişdir. Dekabrın 17-də və 18-də keçirilmiş
çoxnövçülük üzrə yarışların qalibləri elan olunmuşdur. 1994-1996-çı il təvəllüdlü idmançılardan 1-ci yeri
Ailita Xələfova, 2-ci yeri Kamilə Məmmədova, 3-cü
yeri Leyla Nərimanidze tutmuşlar. 1992-1993-cü il

Lentlə çıxışlarda 1-ci yerə Kristina Pavlunina, 2-ci
yerə Zeynəb Cavadlı 3-cü yerə Zülfiyyə Əliyeva layiq
görülmüşlər.

AZƏRBAYCANIN İKİ İDMANÇISI PLANETİN 10 ƏN YAXŞI AĞIR ATLETİ SIRASINA ÇIXMIŞDIR
Beynəlxalq Ağır Atletika Federasiyası (IWF) bu il ərzində ağır atletlərin əldə etdikləri nəticələri nəzərə
alaraq, planetin 10 ən yaxşı ştanqçısının reytinq cədvəlini dərc etmişdir. AzərTAc Beynəlxalq Ağır Atletika
Federasiyasının rəsmi saytına istinadla xəbər verir ki, 69 kiloqram çəki dərəcəsində çıxış edən və Afina Olimpiadasında dördüncü yeri tutmuş Turan Mirzəyev IWF-nin reytinq cədvəlində beşinci olmuşdur. Azərbaycanın
digər ştanqçısı Alan Naniyev səkkizinci yeri tutmuşdur..

BAKIDA AĞIR ATLETİKA ÜZRƏ DÜNYA ÇEMPİONATI KEÇİRİLƏCƏK
Beynəlxalq Ağır Atletika Federasiyasının rəsmi saytına istinadla xəbər verir ki, bu qurum 2006-cı il Dünya
çempionatının Azərbaycan paytaxtında keçirilməsi barədə qərar qəbul etmişdir. Bu qərar idman aləmində
ölkəmizin nüfuzunun getdikcə artdığına daha bir sübutdur.

FARİZ MƏMMƏDOV BİR DAHA BOKS ÜZRƏ DÜNYA KƏMƏRİNİN SAHİBİ OLDU
Dekabrın 17-də Bakı İdman Sarayında Gənclər, İdman və Turizm
Nazirliyinin və Azərbaycan Peşəkar Boks Federasiyasının təşkilatçılığı
ilə xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin xatirəsinə həsr edilmiş
qitələrarası peşəkar boks kəməri uğrunda beynəlxalq yarış keçirilmişdir.
Yarışlardan əvvəl Azərbaycan xalqının dahi oğlu Heydər Əliyevin
xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edildi. Sonra gənclər, idman və turizm
naziri Əbülfəz Qarayev çıxış edərək, ümummilli lider Heydər Əliyevin
idmana və gənclərə göstərdiyi əvəzsiz qayğıdan danışdı, bu siyasətin
hazırda ölkəmizin başçısı İlham Əliyev tərəfindən layiqincə davam etdirildiyi vurğuladı. Nazir qeyd etdi ki, bu gün izləyəcəyimiz mübarizə
Azərbaycanın idman tarixində ilk dəfə olaraq peşəkar boks üzrə dünya

AZƏRBAYCAN İDMANÇILARI
BU İLİN ON AYI ƏRZİNDƏ 150
MEDAL QAZANMIŞLAR
Gənclər, İdman və Turizm Nazirliyinin mətbuat
xidmətindən AzərTAc-a bildirmişlər ki, Azərbaycan idmançıları 2004-cü ilin on ayı ərzində dünya, Avropa
çempionatlarında və XXVIII yay Olimpiadasında 150
medal qazanmışlar. Medalların 47-si qızıl, 53-ü gümüş, 50-si isə bürüncdür.
Həmin medallar idmanın, əsasən, sərbəst və yunan-Roma güləşi, cüdo, boks, karate, bədii gimnastika, pauerliftinq, stend və güllə atıcılığı növləri üzrə
keçirilən yarışlarda qazanılmışdır.
Yarışlar bitdikdən sonra gimnastların iştirakı ilə
qalakonsert olmuşdur. Çoxsaylı tamaşaçılar və idman
həvəskarları Azərbaycan yığmasının aparıcı idmançıları Dinara Gimatova və Anna Qurbanovanın çıxışlarını maraqla izləmişlər.
Daha sonra Azərbaycan Gimnastika Federasiyası adından tanınmış məşqçilərə, il ərzində ən yaxşı
nəticələr göstərmiş idmançılara və gimnastika yarışlarını fəal işıqlandıran KİV nümayəndələrinə fəxri diplomlar təqdim olunmuşdur.

MARADONA İTALİYAYA
$33 MİLYON DOLLAR
BORCLUDUR
«Reuters» agentliyi xəbər verir ki, məşhur Argentina futbolçusu Dieqo Maradona yeni il bayramı
ərəfəsində Kubadan evinə qayıdarkən narkotik alışqanlıqdan müalicə olunmaq üçün İtaliyaya 33 milyon
dollar ödəməli idi. Bu borcu Maradona 1987-1990-cı
illərdə iki dəfə çempion titulu gətirdiyi «Napoli»də çıxış etdiyi zaman toplamışdı.
Argentina vəkilləri iddia edirlər ki, göstərilən
məbləği «Napoli» komandasının rəhbərliyi ödəməlidir,
ancaq məhkəmə bu iddianı əsassız hesab edir. İndi
Maradonanın vəkilləri məhkəməni inandırmağa çalışırlar ki, futbolçunun hesabını vaxtında ödəməyən
müfəttişin günahı üzündən bu qədər borc yığılıb.
Vəkillərdən biri Vinçenço Siniskalkinin sözlərinə görə,
«Napoli»nin kapitanı tapa bilmədilər. Baxmayaraq ki,
o, həmişə Neapolda yaşayıb. Məhkəmə Maradonanın vəkillərinin sübutuna diqqət etməsə belə, 1986-cı
ilin dünya çempionu heç nə itirmir. Siniskalki bildirir
ki, «Əgər Dieqonun İtaliyada mülkü olsaydı, dövlət
müsadirə edib borcla ödəyərdi. Amma Maradonanın Apenninada heç nəyi qalmayıb». Futbolçu özü
məhkəmə dinləmələrində iştirak etmək istəmir.

kəməri uğrunda beynəlxalq yarışdır.
Sonra Dominikan Boks Federasiyasının nümayəndəsi, yarışın təşkilat komitəsinin üzvləri çıxış edərək,
boksçulara uğur arzuladılar.
Birinci görüş Azərbaycan boksçusu Bəhruz Babayevlə ispan idmançısı İvan Ruis Morote arasında oldu
və boksçumuzun aşkar üstünlüyü ilə onun xeyrinə başa çatdı. Sonra rinqə Teyyub Vəliyev və rusiyalı Anatoli
Lyubanski çıxdılar və bu qarşılaşmada da Azərbaycan idmançısı yüksək ustalıq nümayiş etdirərək, rəqibini
məğlubiyyətə uğratdı. Rinqə daha güclü boksçular - Azər Əzizov və özbək Dorobek Xaymuradov çıxdılar.
Görüşdə Azər 4-cü raundda rəqibinə sarsıdıcı zərbə endirdi və hakimlər nokaut qeydə aldılar. Belaruslu Sergey Xanitski və ukraynalı Maksim Veliçko arasında döyüş birincinin xeyrinə başa çatdı.
Daha sonra rinq sahibi Əli İsmayılovla rusiyalı Vladimir Rumyantsov qarşılaşdı. Döyüş gərgin mübarizə
şəraitində keçdi və 2-ci raundda Əli rəqibini nokauta salaraq tam üstünlüklə qələbə qazandı.
Nəhayət, Dünya Boks Assosiasiyasının kəməri uğrunda Bakı rinqinə Azərbaycanın peşəkar boksçusu Fariz Məmmədov və Dominikan Respublikasının idmançısı Rudy Enkarnasion çıxdılar. Boks həvəskarlarının və
pərəstişkarlarının səbirsizliklə gözlədiyi bu görüş elə ilk dəqiqələrdən peşəkarlara xas olaraq qarşılıqlı amansız mübarizə şəraitində başlandı. Buna görə də görüş 12 raund davam etdi. Buna baxmayaraq, rinq sahibinin
üstünlüyü hakimlərdə şübhə doğurmadı və 36 dəqiqə sürən döyüşü Fariz qələbə ilə tərk etdi və Dünya Boks
Assosiasiyasının peşəkar boks kəmərinə ikinci dəfə layiq görüldü.
hazırladı Rüstəm Sultanov
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MƏDƏNİYYƏT
Mədəniyyət və şou xəbərləri
Gənc Tamaşaçılar Teatrı folklor
janrı əsasında yeni tamaşa
hazırlayır
«Molla Nəsrəddin və Əmir Teymurun filləri» əsəri əsasında hazırlanan yeni tamaşanın quruluşçu rejissoru Bəhram Osmanov,
quruluşçu rəssamı Mustafa Mustafayev, bəstəkarı Cavanşir Quliyevlir. Tamaşada baş rolları Ağaxan Salmanov və Atabala Səfərov
oynayacaqlar.
Xatırladaq ki, tarixi faktlar əsasında yazılan, mövzusu xalq
rəvayətlərindən götürülmüş bu əsər ilk dəfə olaraq tamaşaya qoyulur.
Tamaşanın premyerası isə gələn ilin yanvarında olacaqdır.

Səttar Bəhlulzadə yad edildi
O, Azərbaycan incəsənətinin dərviş rəssamı idi. Gözəlliyi duyan, bir az qəribə, bir az da şıltaq
Səttar Bəhlulzadənin fərqli rəng fəlsəfəsi vardı. Onu duymaq üçün sadəcə yaratdığı əsərlərlə tanış
olmaq kifayət edirdi. Dövrünün müasirləri bu imkandan faydalansalar da, artıq aramızda olmayan
dahi sənətkar bir əsrlik yaşına 5 il qalmış bir də xatırlandı.
Sənətsevərlərə belə bir şansı isə Mədəniyyət Nazirliyi ilə İncəsənət Muzeyinin birgə təşkil
etdiyi yubiley sərgisi verdi. Dekabrın 20-də rəssamın öz adını daşıyan sərgi salonunda onun 60a yaxın əsəri nümayiş olunur. Sərginin açılışında çıxış edən mədəniyyət naziri Polad Bülbüloğlu
S.Bəhlulzadənin sənətdə öz yolunu tapdığını, Azərbaycan rəssamlıq sənətini yeni zirvələrə ucaldan
fırça ustası olduğunu vurğuladı. Unudulmaz sənətkarı o gün hər kəs xoş xatirə ilə yad etdi.

Culia Roberts ikiqat ana oldu

Helsinki Opera və Balet Teatrında
Qobustana həsr olunmuş balet
oynanılacaq
Helsinki Dövlət Opera və Balet Teatrında Azərbaycan-Finlandiya Mədəni Əməkdaşlıq Cəmiyyətinin sədri, şair Çingiz Əlioğlunun
«Qobustan ritmləri» əsəri əsasında səhnələşdirilmiş balet üzərində
hazırlıq işləri gedir. Əsərin müəllifi Ç.Əlioğlunun verdiyi məlumata
görə, bəstəkarı əslən avstriyalı olan baletin səhnələşdirilməsi
üzərində iş gələn ilin əvvəllərində başa çatacaqdır. Əsərin ilk premyerası qərib ölkədə keçirilsə də, onun Azərbaycan səhnəsində də
oynanılacağı planlaşdırılır.

Bakı Zooparkına yeni heyvanlar
gətiriləcək
Böyüklərin də, uşaqların da böyük həvəslə ayaq döydükləri
Bakı Zooparkına yeni növ heyvanlar gətiriləcək. Bununla bağlı
artıq danışıqlar aparılır, bir sıra müqavilələr bağlanılır. Minsk Zooparkı ilə bağlanmış müqaviləyə əsasən, yaxın vaxtlarda Bakı Zooparkına ilk dəfə Sibir pişiyi gətiriləcək. Zooparkın direktoru Azər
Hüseynovun sözlərinə görə, yaxın gələcəkdə buraya qaplan və
filin gətirilməsi də planlaşdırılır.
Onu da qeyd edək ki, Zoopark işçilərinin səyi nəticəsində bu
fauna aləmində qırqovullar üçün yeni fazonarium, sürünən heyvanlar üçün terrarium tikilib.
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Nəhayət ki, «Oskar» mükafatı laureatı və bütün Amerikanın sevimlisi Culia Roberts əsil xoşbəxtliyi hiss edə bildi. Hətta ikiqat dərəcədə. Hollivud ulduzu tam mənası ilə
Los-Ancelesin ən böyük xəstəxanalarından birində bazar
günü dünyaya göz açmış iki sağlam körpənin (qız və oğlan)
anası oldu. Xatırladaq ki, bir neçə ay yataqda qalan aktrisanın əkizləri vaxtından tez dünyaya gəlib. Bunun üçün ona
bu ağır və çətin sınağa görə vəsait ayrılıb. Ana və körpələri
özlərini çox yaxşı hiss edir və ən qısa zamanda öz evlərində
olacaqlar.

Ərəb yazıçısının əsəri əsasında çəkilmiş
film nümayiş olunacaqdır
Tanınmış ərəb yazıçısı, Nobel mükafatı laureatı Nəsib Məxfurun əsərləri əsasında ekranlaşdırılmış «Miraman» bədii filmi bakılılara təqdim olunacaq. 1969-cu ildə ərəb kino-rejissoru Kamal El Şeyxin çəkdiyi film dekabrın 23-də Misir səfirliyinin Mədəniyyət Mərkəzində nümayiş etdiriləcək. Filmdə
məşhur aktrisa Şadiya və Əhməd Həmdi çəkiliblər. Bu ekran əsəri müxtəlif təbəqəli insanların həyat
tərzi, dünya görüşü və məhəbbətdən bəhs edir. Film sinxron tərcümə ilə nümayiş olunacaqdır.

Şah Ruh Xanın konsertində terror aktı
Paytaxt Şri-Lankada Hollivud ulduzlarının konserti zamanı baş verən yanğında ən azı iki nəfər ölmüş, 18 nəfər isə
yaralanmışdır. Yanğın ən məşhur və sevimli hind aktyorlarından biri Şah Ruh Xanın səhnədəki çıxışı zamanı baş verib.
Xoşbəxtlikdən heç bir aktyor zədə almayıb. Həmin gün onlar
öz müdirlərinin (Qanqodavila Somanın) ölümünün ildönümünü
qeyd edirdilər. Teraktın baş verməsinə səbəb isə bu konsertin
keçirilməsinə narazı olan yerli buddizm tərəfdarları idi.
Buddistlər matəm günündə keçirilən əyləncəyə öz narazılıqlarını bu cür terror aktı törətməklə bildirdilər. Hindistana qayıdan Şah Ruh Xan öz pərəstişkarlarını inandırdı ki, beynəlxalq
səyahət davam edəcək. O, zərərçəkənlərin ailəsinə dərin
hüznlə başsağlığı verdi. Hətta şou iştirakçılarından biri Saif
Əli Xan baş vermiş hadisədən o qədər sarsılmışdı ki, özünün
səhnədəki çıxışından vaz keçdi.

ANONS!... ANONS!... ANONS!
POEZİYA HƏVƏSKARLARININ NƏZƏRİNƏ!
«XƏMSƏ» qəzetinin nəzdində eyniadlı ədəbi məclis fəaliyyətə başlayır.
Məclisi yaratmaqda məqsədimiz poeziyanı, söz sənətini sevən, eyni zamanda şer yaradıcılığına yenicə qədəm qoyan gənc ədəbi qüvvələrə kömək göstərmək, əsərlərinin nəşrində çətinliklərlə
üzləşənlərin qarşısında «yaşıl işıq» yandırmaqdır. Bu işdə sizə respublikanın ədəbi ictimaiyyəti
arasında böyük nüfuz qazanmış şairlər, tənqidçi-alimlər, bir sözlə, söz sərrafları yardımçı olacaqlar. Sizi burada görkəmli şairlər, ədəibyyat və mədəniyyət xadimləri ilə unudulmaz görüşlər
gözləyir.
İlhamınızın odunu sönməyə qoymayın! Bəlkə gələcəyin məşhur şairləri – nizamilərin,
füzulilərin, sabirlərin varisləri sizin aranızdadır?! Bu ümidlə «Xəmsə»nin qapısını açın və poeziya
aləminə qədəm basın! Qoy uğur həmişə sizinlə olsun!
Əgər məclisimizə üzv olmaqda qərarlısınızsa, 470–03–33 nömrəli telefona zəng etməklə bu
arzunuzu həyata keçirə bilərsiniz. «Xəmsə» ədəbi məclisinin ilk yığıncağının keçiriləcəyi tarix
qəzetimizin gələn saylarında elan ediləcəkdir. Bizi izləyin!
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Leontiyevin ailəsində faciə
Valeri Leontiyev ailəsində bədbəxtlik baş verib: sevimli
müğənninin onillik iti Baks divandan düşüb və boynu qırılıb. Leontiyevlər ailəsinin ən kiçik üzvü belə üzüntü yaşayır. Bu hadisəni «Rossiya» illik festival telekanalı Muz-TV
«Yüksək cəmiyyət»dən gələnlər anlayıblar. Həmin vaxtda
digər ulduzlar şənlənir, Valeri Yakovleviç isə qəmgin olur.
Onun qəmgin olmasına səbəb isə sevimli itinin xəstəxanada
yatası olub. Əlbəttə, 10 ildir ki, heyvanlara bağlanmağa
müvəffəq olan müğənni üçün bu hal çox ağırdır. «Komsomolskaya pravda» yazır ki, Leontiyevin sözlərinə görə,
Baksı xəstəxanaya qutunun içərisində gətirdilər. Baks aldığı zədədən halsız vəziyyətə düşmüşdü.
Hətta onu ayağa qaldırmaq üçün xeyli güc lazım gəldi. İndi Baks Mayamidə itlər üçün klinikada
yerləşir. Yoldaşım ona müntəzəm surətdə baş çəkir. İmkan edən kimi, mən də dördayaqlı dostuma
baş çəkəcəyəm.
Valeri Leontiyev dedi: ümid etmək qalır ki, Leontiyev ailəsinin sevimlisinin həyatı amerikalı baytarlar qurtaracaq və müğənniyə də dostuna baş çəkməyə imkan olacaq.

ASTROLOJİ PROQNOZLAR
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Qoç (21 mart - 20 aprel). Yaxınlarınızla olan münasibəti
qoruyun. Ətrafınızdakı insanlara xoş münasibət göstərin.
Bu sizə çox şey öyrədə bilər. Bununla da sevdiyiniz adamla münasibətiniz yaxşılaşa bilər. Uğurlu gününüz bazar
günüdür.
Buğa (21 aprel - 20 may). Tanışlarınızı sınaqdan keçirmək
vaxtıdır. Sizi köhnə dostlarla görüşlər gözləyir. Onlara
balaca hədiyyə versəniz pis olmaz. Fiziki güc tələb edən
işlərdən boyun qaçırın. Uğurlu gününüz cümə axşamıdır.
Əkizlər (21 may - 21 iyun). Bu həftə elə hadisələrlə
rastlaşacaqsınız ki, onlarla mübarizə aparmaq sizi
üzəcək. Qarşılıqlı güzəştlər və razılaşma azadlığınızı
məhdudlaşdıracaq. Kompromis sizin üçün deyil. Uğurlu
gününüz şənbə günüdür.
Xərçəng (22 iyun - 22 iyul). Yaradıcılığınız məhsuldar
olacaq. Qəribə və misilsiz ideyalarınızı gerçəkləşdirməyə
çalışın. Dünyada baş verənlərə və insanlara bir qədər
həsaslıqla yanaşın. Uğurlu gününüz cümə günüdür.
Şir (23 iyul - 23 avqust). Maliyyə sahəsində sizi uğursuz
məqamlar gözləyir. Bu, arzularınızın həyata keçməsinə
əngəl ola bilər. Sevdiyiniz adam sizə qarşı həddindən artıq diqqətli və qayğıkeşdir. Uğurlu gününüz cərşənbə axşamıdır.
Qız (24 avqust - 23 sentyabr). Bu həftə heç kəsə iri
məbləğdə borc verməyin. Maliyyə məsələsində uğur qazanmağınız bacarığınızdan və təcrübənizdən aslıdır. Dünyaya baxışınızı dəyişməkdən qorxmayın. Uğurlu gününüz
bazar günüdür.
Tərəzi (24 sentyabr - 23 oktyabr). Verdiyiniz vədləri
yerinə yetirin. Yoxsa çətinliyə düşə bilərsiniz. Yaxşı olardı
ki, keçmişinizdə yaşanılan xoşagəlməz anların üstündən
xətt çəkib üzünüzə xoş qapıların açılacağına ümid
edəsiniz. Uğurlu gününüz bazar ertəsidir.
Əqrəb (24 oktyabr - 22 noyabr). Həftə rəngarəng
hadisələrlə dolu keçəcək. Yeni insanlarla tanışlıq, maraqlı
görüşlər, səyahət və s. Çətinə düşsəniz dostlarınız sizdən
köməyini əsirgəməyəcək. Həyatınızda geriyə dönüş
gözlənilir. Uğurlu gününüz şənbə günüdür.
Oxatan (23 noyabr - 21 dekabr). Planlaşdırdığınız işləri
başqaları ilə müzakirə etməyin. Həftəlik xərclərinizi götür-qoy edin. Eyni zamanda pul kisənizi qoruyun. Şəxsi
həyatınızda yaranan dolaşıqlıq sizi yoracaq. Sağlamlığınızı qoruyun. Uğurlu gününüz çərşənbə günüdür.
Oğlaq (22 dekabr - 20 yanvar). Bu həftə öz mövqeyinizi sabitləşdirmək üçün şans yaranacaq. Yeni ideya və təkliflərlə qarşılaşa bilərsiniz. Ehtiyatlı olmağınız
məsləhətdir. Bu təkliflər sizə uyğun olmaya bilər. Özünüzü tənbəllikdən qoruyun. Uğurlu gününüz cümə günüdür.
Dolça (21 yanvar - 20 fevral). Bəzi tanışlarınızın şəxsi
həyatınıza qarışıb maneçilik törətmək təhlükəsi gözlənilir.
Sizi elə hala sala bilərlər ki, mat-məətəl qalarsınız. Növbəti
addımınızı düşünmək əvəzinə qəfil hərəkətə keçməlisiniz.
Emosiyalarınızı bir daha nəzərdən keçirin. Uğurlu gününüz çərşənbə günüdür.
Balıq (21 fevral - 20 mart). Gözləniməz təsadüflərlə
üzləşə bilərsiniz. Bəzi anlaşılmazlıqlara görə baş sındırmağa dəyməz. Macəralı fikirlərinizi gerçəkləşdirmək
üçün yaxınlarınızla məsləhətləşin, peşiman olmazsınız.
Uğurlu gününüz cümə axşamıdır.
Bir məsələni də yaddan çıxartmayın ki, hər şey allahın əlindədir.
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