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ANALİTİKAANALİTİKA

 Ən maraqlı məqam isə qurumun timsalında Böyük 
Avropanın nə qədər kiçilməsinin ortaya çıxması idi. 
Azərbaycan prezidentinin AŞPA sessiyasında çıxışı və 
deputatlarla apardığı polemika Azərbaycan-Avropa 
münasibətlərinin müasir vəziyyətini təhlil etmək üçün 
kifayət qədər maraqlı mənbədir.

 Prezidentin çıxışındakı tezislər və deputatlarla 
polemikası əslində Azərbaycanın Avropa institutlarına 
nəzərən siyasətinin əsas parametrlərini ortaya qoydu:

 a.  Avropa Azərbaycana qarşı “böyük qardaş” kimi 
davrana bilməz, Azərbaycan Avropanı bərabərhüquqlu 
və qarşılıqlı maraqları təmin edə biləcək tərəfdaş kimi 
görür...

b.   Avropanın iqtisadi və siyasi gələcəyi xeyli halda 
Azərbaycanın həyata keçirdiyi enerji layihələrindən 
asılıdır. Avropa Azərbaycanla münasibətlərdə bu 
reallığı qəbul etməlidir.

c.  Azərbaycan üçün enerji resurslarını satmağa ba-
zar problemi yoxdur, Avropaya üstünlük verilirsə, qitə-
nin siyasi institutları da bunun siyasi qarşılığını 
verməlidir. Bu, Avropanın boynuna əlavə öhdəlik 
qoymur, Azərbaycana hansısa özəl münasibət bəslən-
məsini tələb etmir. Çünki Azərbaycanın Avropadan istə-
diyi tək şey öz qərarlarına, açıqladıqları prinsiplərə sa-
diq qalmaq, beynəlxalq hüquq normalarının yerinə yeti-
rilməsini təmin etməkdir.

d.Avropa insan haqları, demokratiya kimi 
məsələlərdən Azərbaycana qarşı təzyiq vasitəsi kimi 
istifadə edə bilməz. Çünki, Azərbaycan insan haqları və 
demokratikləşmə prosesini Avropa tələb etdiyinə görə 
deyil, xalqın rifahı üçün həyata keçirir.

 Niyə bu parametrlər? Çünki Avropa institut-
larından fərqli olaraq Azərbaycan günün reallıqlarını 
qəbul edən və praqmatik siyasət yürüdən bir tərəfdir. 
Günün ən böyük reallığı isə Avropanın ildən-ilə zəiflə-
məsi, daha doğrusu, özünü zəiflətməsidir. Bu gün qarşı-
mızda diktə edə biləcək deyil, yürütdüyü ikili standart 
siyasəti ilə özünü zəiflədən Avropa var. Və günün ən bö-
yük sualı da “Avropa niyə ikili standartlardan çıxış 
edir?” sualıdır. Sualın cavabı isə...

Avropanın üzləşdiyi problemlər təkcə vahid 
iqtisadi və siyasi məkanın yaradılmasından qaynaq-
lanan problemlər deyil. Problemin kökü vahid Avropa 
məkanının formalaşdırılması prosesinin hələ də başa 
çatmamasıdır.

 Avropada ortaq maraqlar hələ də tam uzlaş-
dırılmayıb, ölkələrin xarici siyasət kursu çox hallarda, 
özəlliklə enerji siyasəti sahəsində vahid siyasi kursdan 
çox fərqlənir. Təkcə Avropanı Rusiyanın enerji 
asılılığından qurtarmaqla bağlı AB ölkələrinin fərqli 
siyasi görüşlərə sahib olmasını xatırlatmaq yetər.

 Bundan başqa, Avropa hələ də güclü təsir 

mexanizmlərinə sahib siyasi institutlar formalaşdıra 
bilməyib və AB-nin yaradılma prinsiplərinin özü belə 
institutların formalaşmasına imkan vermir. Bu 
səbəbdən istər qitənin təməl siyasi sütunları 
funksiyasını daşımalı olan Avropa Parlamentinin, 
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının, digər oxşar 
qurumların fəaliyyəti əksər hallarda deklarativ xarakter 
daşıyır.

 Bu, Avropanın zəifliyidir və bu zəiflik Avropaya 
xüsusilə Şərq siyasətində, postsovet məkanına 
münasibətdə ikili standartlardan çıxış etmək imkanı 
verir. Beləliklə Avropanın bəyan etdiyi dəyərlərlə bu 
dəyərləri tapdamaq arasında manevr etmək imkanı var. 

 Manevr isə ikili standartların çoxalması deməkdir. 
Avropa öz zəifliyini ikili standart siyasəti ilə ört basdır 
etməklə yenidən başlanğıc nöqtəyə qayıdır - daha da 
zəifləyir. Və... balans ikili standarta məruz qalan ölkə-
lərin lehinə dəyişir. AŞPA-nın son iclasında prezident 
İlham Əliyevlə polemikanın quruluşu bunun bariz 
göstəricisi idi.

 Dövlət başçısı ilə sual-cavab bir gerçəkliyi də 
ortaya qoydu - Rusiyadan enerji asılılığını hiss etməyən 
dövlətlərin postsovet məkanı ölkələrinə münasibəti bu 
asılılığı çiynində ağır yük kimi daşıyan ölkələrin 
münasibətindən fərqlidir. Avropanı bütövləşməyə 
qoymayan amil də budur – iştirakçı ölkələr vahid 
Avropa ideyası qarşısında eyni dərəcədə məsuliyyət 
daşımırlar. Məsələn, Skandinaviya ölkələrinin, Fransa 
və Almaniyanın “vahid, güclü Avropa” ideyası meyli 
Şərqi Avropa ölkələrinin meylindən fərqlənir. Fərqi 
yaradan iqtisadi amillərdir. İqtisadi cəhətdən inkişaf 
etmiş, öz enerji problemlərini həll etmiş ölkələr 
Avropanın siyasi maraqlarını, digər ölkələr isə iqtisadi 
maraqlarını ön plana çəkirlər. Nəticədə Rumıniyanın 
Azərbaycana, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə, yaxud elə 
Dnestryanı münaqişəyə münasibəti ilə Norveçin 
münasibəti arasında ciddi fərq meydana çıxır. Bu ciddi 
fərqin adı isə Avropanı geriyə sürükləyən, dəyərdən 
salan İKİLİ STANDARTLARDIR.

 Avropanın postsovet məkanına baxışı uzun illərdir 
bir prinsipə əsaslanır - siyasi qarşıdurmaların, 
münaqişələrin nəticələrini Avropanın sərhədlərindən 
içəri buraxmamaq. Bu yanaşma qitənin sabiq SSRİ 
respublikalarına münasibətdə uzun illərdir yürütdüyü 
Avropaya inteqrasiya siyasəti ilə ziddiyyət təşkil edir. 
Əsl ikili standart budur, çünki özünə inteqrasiya etmək 
istədiyin cəmiyyətin problemlərinə biganə qala 
bilməzsən, yaxud biganə qaldığın bölgəni özünə 
inteqrasiya edə bilməzsən. Avropa institutlarının Dağlıq 
Qarabağ münaqişəsinə nəzərən tutduğu mövqe də məhz 
bu ikili standarta əsaslanır.

 İnsan haqlarının pozulduğu ən münbit mühit 

İKİ  AVROPA,  İKİLİ  AVROPA... 

Azərbaycanın Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinə sədrliyə başlaması maraqlı məqamlarla yadda qaldı
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müharibə, işğal və təcavüzdür. Dağlıq Qarabağ 
münaqişəsi də çoxsaylı insanların mülkiyyət 
hüququnu, yaşamaq hüququnu, təhsil, səhiyyə 
hüquqlarını pozub. Təbii ki, 1 milyona yaxın insanın 
hüquqlarının bərpası üçün ilk öncə münaqişə həll 
olunmalı, nəticələr aradan qaldırılmalıdır.

 Və insan haqları ilə bağlı ittiham cəmiyyətin 
yalnız bir təbəqəsinin hüquqlarının müdafiəsinə 
yönəlməməlidir. Azərbaycanda insan haqlarının 
qorunması dedikdə, ilk növbədə daha çox hüququ 
pozulan 1 milyondan artıq qaçqın və məcburi 
köçkünün təbii hüquqlarının bərpası nəzərdə 
tutulmalıdır. Avropa institutlarının yanaşmasına 
baxdıqda isə bunun əksini görürük. AŞPA sessiyasında 
Azərbaycan prezidenti ilə deputatların polemikasını 
analiz etdikdə Avropanın ikili standartları daha aydın 
nəzərə çarpır. Avropalı parlamentarı müharibə qurbanı 
olan 1 milyondan çox insanın hüquqlarından çox, cinsi 
azlıqların, yaxud konkret cinayət əməlinə görə 
məhkum edilmiş şəxslərin hüquqları daha çox 
maraqlandırır. Eyni ikili yanaşma siyasi məhbuslar 
üzrə məruzəçi təyin edilməsi, Ermənistanın işğalçı 
siyasətini pisləyən qətnamə qəbulu məsələlərində də 
müşahidə olunur.

 Avropalılar bu ikili yanaşmanı demokratiyanın 
təzahürü kimi qələmə verə bilər, amma ifrat 
demokratiyanın Avropa institutlarının dünyadakı 
siyasi çəkisinə mənfi təsir etdiyi ilk növbədə bizi yox, 
avropalıları maraqlandırmalıdır. Avropa Azərbaycan 
üçün ən pis halda enerji resursları ixrac etdiyimiz 
bazardır. Lakin prezident İlham Əliyevin çıxışı, 
üzərində dayandığı tezislər göstərdi ki, Azərbaycan 
Avropanı təkcə iqtisadi bazar kimi görmək istəmir, 
həm də elan etdiyi dəyərlərə sahib çıxan tərəfdaş kimi 
görmək istəyir. Bu tərəfdaşlıq Azərbaycandan çox 
Avropaya lazımdır, çünki hazırkı situasiyada enerji 
asılılığı yaşayan Avropa, onu bu asılılıqdan qurtara 
biləcək tərəf isə Azərbaycandır.

 Avropanı ikili standartlara sövq edən təkcə siyasi 
və iqtisadi cəhətdən zəifləməsi deyil. Bu zəifləmənin 
də, ikili standart yürütməyin də təməlində acı bir 
gerçək durur - günün reallıqlarını qəbul və ya həzm edə 
bilməmək. Bu amil az qala Avropanın genetik 
xüsusiyyətinə çevri l ib,  qi tənin iki  dünya 
müharibəsindən də istənilən halda məğlub çıxmasının 
səbəblərindən biri də bu psixoloji baryeri aşa bilməmək 
olub – Avropa heç zaman günün reallıqları ilə barışa 
bilməyib. Bu isə Avropanı son yüz ildə üçüncü böyük 
məğlubiyyətə aparır.

Lent.az
30.06. 2014

“Cənubi Qafqazda mövcud olan münaqişələr 
arasında Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ 
münaqişəsi xüsusi yer tutur. Mən çox təəssüf edirəm 
ki, münaqişələr üzrə bir çox qətnamələr qəbul olunub. 
Amma bu günə kimi bu qətnamələrin heç biri öz 
həllini tapmayıb". Trend xəbər verir ki, bunu Azərbay-
can Milli Məclisinin sədri Oqtay Əsədov iyunun 28-
də Bakıda ATƏT Parlament Assambleyasının (PA) 
23-cü illik sessiyasının açılış mərasimində çıxışı za-
manı deyib.

Spiker qeyd edib ki, bütün Azərbaycan xalqı 
münaqişənin həlli yollarının tapılması üçün səylərin 
artırılmasını gözləyir: "Hesab edirəm ki, bu səylər 
Avropa məkanında dövlətlərin ərazi bütövlüyünün po-
zulması ilə bağlı olan bütün münaqişələrə vahid ya-
naşma üzərində qurularsa, onların səmərə verəcəyinə 
ümid bəsləmək olar".

O.Əsədov bildirib ki, qloballaşmanın getdikcə 
vüsət aldığı dünyada insan təhlükəsizliyi anlayışına 
daxil olan mülki, siyasi, iqtisadi, sosial və mədəni 
hüquqların həyata keçirilməsi, ölkə ərazisində 
yaşayan xalqların mövcudluğunun və ləyaqətinin 
qorunmasında dövlətlərlə yanaşı, beynəlxalq birlik, o 
cümlədən beynəlxalq təşkilatların da üzərinə 
məsuliyyət düşür: "Xüsusən, ümumavropa təhlükə-
sizliyi və əməkdaşlığı məqsədinə xidmət edən ATƏT-
in potensialına diqqəti cəlb etmək istərdim. Hərbi, 
siyasi, iqtisadi, ekoloji və insan təhlükəsizliyinin 
təmin edilməsi məsələsində yalnız özünə xas olan 
yanaşmanın əsas götürməsi bu təşkilatın nadir 
ümumavropa qurumu olmasını şərtləndirir".

Onun sözlərinə görə, münaqişələrin qarşısının 
alınmasına, böhranlı halların nizama salınmasına, 
münaqişələrin nəticələrinin ləğv edilməsinə yönələn 
fəaliyyəti ilə ATƏT və onun Parlament Assambleyası 
ATƏT-in əhatə dairəsinə daxil olan bütün ərazilərdə 
təhlükəsizliyin və sabitliyin, nəticə etibarilə insan 
təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə müsbət təsir 
göstərə bilər: "Əminəm ki, Avropada sülh və sabitlik 
üçün təhlükə mənbəyi olan münaqişələrin tənzimlən-
məsi təşkilatın gündləyində duran ən vacib məsələdən 
biri olmalıdır. 

O.Əsədov qeyd edib ki, Azərbaycan həmişə bəyan 
edib ki, özünün ərazi bütövlüyü çərçivəsində Dağlıq 
Qarabağa yüksək özünüidarəetmə statusu verə bilər: 
"Amma erməni tərəfi bununla da razı deyil. Belə oldu-
ğu halda, Ermənistanın 20 ildən artıq müddətdə Hel-
sinki prinsiplərini kobudcasına pozması beynəlxalq 
təşkilatlar tərəfindən cavabsız qalıb. Ona görə də he-
sab edirəm ki, beynəlxalq təşkilatlarda ikili standartla-
ra son vermək lazımdır".

BEYNƏLXALQ  TƏŞKİLATLARDA 
 İKİLİ  STANDARTLARA 

 SON  VERMƏK  LAZIMDIR
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 Türkiyə KİV- nin məlumatına görə, bölgənin müftiliyi olayı 
qınayıb.  Mənbə bildirib ki, son zamanlar Bolqarıstanda 
müsəlman icması təhqirlərə tez-tez məruz qalır.  Müftilikdən 
verilən açıqlamaya əsasən, bu sayaq əməllər daha böyük olayların 
baş verməsinə səbəb ola bilər: “Dinlərarası qarşıdurmaları 
qızışdıran, birbaşa milli təhlükəsizliyi təhdid edən bu hadisələr 
dövlətin təhlükəsizlik səlahiyyətliləri tərəfindən  bütün ciddiliyi 
ilə araşdırılmalı, günahkarlar ədalət qarşısında cavab verməlidir”.

 Gotze Delçev bölgə Müftiliyi ibadət yerlərinin qorunması və 
ehtimal olunan hücumların qarşısının alınması üçün dövlətin 
uyğun qurumlarından lazımi tədbirlərin görülməsini istəyib.

Bolqarıstanın paytaxtı Sofiyadan 200 km cənubda yerləşən Gotze Delçev şəhərində tarixi Qaraca 
Paşa məscidinin minarəsinə naməlum şəxslər tərəfindən iki metr uzunluğunda taxta xaç asılıb

BOLQARISTANDA  DİNLƏRARASI  QARŞIDURMA  QIZIŞDIRILIR 

  Parlamentə düşmək istəyən müxtəlif ölkələrin siyasi 
qrupları işsizlik, mühacirətin nizamlanması, iqtisadi böh-
ranla mübarizə və başqa məsələləri öz təşviqat kampaniya-
larında önə çəkmişlər. 

Çexiya parlamentinə düşə bilməyən Suverenlər Par-
tiyası Avropa parlamentində yer ala bilmədi. Əlamətdar hal-
dır ki, partiyanın əsas namizədi olan Jana Volfova öz təşvi-
qat çarxlarının birini müsəlmanlara qarşı çağırışlar üzərin-
də qurmuşdur.

Reklam çarxında çadraya bürünən Volfova deyir ki, 
“Siz doğrudan da gündə 5 dəfə allaha ibadət eləməyə 
məcbur edilmək istəyirsinizmi? Siz qızınızın  və ya nə-
vənizin  belə qapalı gəzməsini, öz oğlan dostunu küçədə 

öpməyə görə daşqalaq edilib öldürülməsini istəyirsinizmi? Əgər istəmirsinizsə, o zaman bizə  öz mühacirət qa-
nunlarını sırımağa çalışan Brüsselə qarşı səsini çıxardacaq namizədə səs verin. Və Xristian Avropa dəyərlərini 
islamlaşmaqdan qoruyaq”.

Çexiyada müsəlmanların ümumi sayı 0.1 faizdən də azdır və Çexiya Avropada müsəlmanların ən az yaşadığı ölkə-
lərdəndir.  Bütün bu faktorları nəzərə alan yerli media buna qədər keçirdiyi seçki kampaniyalarında uğursuzluğa düçar 
olan və parlamentə düşə bilməyən Suverenlər partiyasının Avropa parlamentinə seçkilərdə də məğlubiyyətə uğrayaca-
ğını proqnozlaşdırmışdı.

Mayın 22-dən 25-nə qədər Avropa Birliyinə üzv dövlətlərdə 751 yerlik Avropa Parlamentinə 
seçkilər keçirilmişdir

ÇEX SİYASƏTÇİSİ  AVROPANI  İSLAMLAŞMAQDAN
  QORUMAQ  ŞÜARI  İLƏ  TƏŞVİQAT  APARIR 

İSLAM  DÜNYADAİSLAM  DÜNYADA

Bu barədə əmirlik KİV-ləri  məlumat verib. BƏƏ-nin iqtisadiyyat nazirliyinin bəyanatına əsasən, hətta ərzaq 
mallarının topdan və pərakəndə satışı zamanı ən cüzi qiymət artımı yalnız hökumətin razılığı ilə həyata 
keçirilməlidir.

Ramazan ərzində ticarət obyektlərində yoxlamalar aparılacaq.

Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin hökuməti müsəlmanlar üçün müqəddəs olan Ramazan 
ayında ərzaq məhsullarının qiymətlərinin artırılmasını yasaq edib

BƏƏ  HÖKUMƏTİNİN  RADİKAL  TƏDBİRİ 
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 Ölkənin bir qrup iş adamı belə bir şəbəkənin 
yaradılması ilə bağlı hakimiyyətə müraciət edib. 
Hakimiyyət prinsipcə, ölkədə kinoteatrların açıl-
masına qarşı olmadığını bildirərək, sərmayəçilərdən 
layihə barəsində ətraflı plan təqdim etmələrini istəyib.

İdeya müəlliflərindən biri, Mütləq əl-Bukami 
məsələni “əl-Ərəbiyyə” telekanalı üçün şərh edərkən 
bildirib ki, hər il Səudiyyə təbəələri Birləşmiş Ərəb 
Əmirliyi və Bəhreynin kino-teatrlarında milyard dol-
lara yaxın xərcləyirlər.

Səudiyyə Ərəbistanında ultramühafizəkar islamçıların 
səyi ilə kino-teatr şəbəkəsinin fəaliyyəti yasaqlanıb

SƏUDİYYƏDƏ  KİNO-TEATRLAR  AÇILA  BİLƏR 

“La Monumental” arenasının 2020-ci ilədək 40 
min nəfərin ibadət edə biləcəyi böyük bir məscidə 
çevriləcəyi gözlənilir. Qətər əmiri bu layihəyə 2,2 
milyard avro  ayırmaq niyyətindədir. Məscidin 
üzərində hündürlüyü 300 metr olan minarənin 
ucaldılması nəzərdə tutulur. Qeyd edək ki, o, dünyada 
Məkkə və Mədinədəkindən sonra üçüncü ən hündür 

minarə olacaq. Binanın hazırkı sahibi “Balaña 
Group” şirkəti onun satılmasına artıq razılıq verib. 
Lakin layihənin həyata keçirilməsi üçün bələdiyyənin 
də icazəsi vacibdir.

2012-ci ilin statistikasına əsasən, Barselonada 500 
mindən çox müsəlman yaşayır.

 

“Anadolu” agentliyinin verdiyi xəbərə görə, 
müqəddəs kitabın bu nüsxəsini 1401-ci ildə yazmağa 
başlayan Osmanlı xəttatları onu 53 il sonra bitiriblər.

Adaya İstanbul kitabxanasından gətirilən kitab 
1991-ci ildə oğurlanıb, lakin sonralar "İnterpol" 
əməkdaşları tərəfindən Böyük Britaniya hərraclarının 
birində tapılaraq, Rodosa geri qaytarılıb. Müqəddəs 
kitab daha sonra UNESKO-nun irsi siyahısına daxil 
edilən Rodos qalasındakı Hafiz Əhməd Ağa adına 
kitabxanaya yerləşdirilib.

Yunanıstanın Rodos adasında Hafiz Əhməd Ağa adına kitabxanada dəmir 
seyfdə gücləndirilmiş təhlükəsizlik altında 613 illik tarixə malik qədim 

Quran əlyazması saxlanılır

RODOS  ADASINDA  613  İLLİK  TARİXƏ  MALİK  QURAN  SAXLANILIR

İspaniyanın Barselona şəhərində korrida üçün nəzərdə tutulmuş məşhur “La 
Monumental” arenası sökülərək, yerində Avropanın ən böyük məscidi tikiləcək

BARSELONADA  AVROPANIN  ƏN  BÖYÜK  MƏSCİDİ  TİKİLƏCƏK
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VƏTƏNVƏTƏN

Azərbaycan tolerant bir ölkədir. Burada bütün 
dinlərdən olan insanlar azad şəkildə ibadətlərini edə 
bilirlər. Hətta, bunun üçün şərait də yaradılır. 
Ümimiyyətlə isə, müəyyən dövrlərdə Azərbaycanda 
müxtəlif dinlər mövcud olub. Atəşpərəstlik, 
xristianlıq və nəhayət, müsəlmanlıq. Uzun illər 
Rusiyanın əsarətində yaşamağımız isə tariximizdə 
sağalması vaxt aparan yaralar açıb. Şəkidəki Kiş 
Alban məbədinin tarixi kimi.

Yalnız 1999-2000-ci illərdə aparılan araşdır-
malardan sonra məlum olub ki, əslində Qafqaz 
Albaniyasının, hətta bütün Cənubi Qafqazın ilk 
xristian kilsəsi kimi qələmə verilən Şəkinin Kiş 
kəndindəki Kiş Alban məbədinin tarixi daha 
qədimlərə gedib çıxır. Hətta, elə indi də bəzilərinin 
"Müqəddəs Yelisey kilsəsi" adlandırdığı abidəyə 
qoşulan rəvayətlərsə tarixin yalnız saxtalaşdırılması 
məqsədini daşıyıb. Üzə çıxan faktlar məbədin I əsrdə 
Yelisey tərəfindən əsası qoyulması kimi məlumatların 
tariximiz üzərinə yazılan saxta tarix olduğunu 
göstərdi. Qazıntılar zamanı aşkarlanan tapıntılar 
sübut etdi ki, əslində kilsə adlandırılan bu yer özündən 
əvvəl antik dövrdə eradan əvvəl 3-1-ci əsrlərdə 
mövcud olmuş atəşpərəst məbədi olub. Kilsə məbədin 
bünövrəsi üstündə ucaldılıb. Bizim eranın 5-ci 
əsrində isə üstündə qüllə tikilərək indiki formaya 
salınıb. 

Eyni zamanda, məbədin hücrə hissəsində tapılan 
e. ə. IV miniliyin sonu - III minilliyin əvvəlinə aid 
olan keçi kultu ilə bağlı aşkarlanan müqqədəs qəbir də 
bir daha göstərdi ki, bu, məbədin bünövrəsidir. Bu 
məbəd ilk əkinçi maldar tayfalarının e. ə. IV 
minilliyin sonlarından ziyarət etdiyi müqəddəs yer 
olub. 

Bu cür məbədlər əslində Şəkinin Orta Zəyzid, Baş 
Küngüt kəndlərində də var. Kiş alban məbədi ilə eyni 
aqibəti yaşayan digər tarixi abidə isə Şəkinin Yuxa-
rıbaş Tarixi Memarlıq qoruğu ərazisindəkli “Dairəvi 
məbəd”dir. 

Bu məbədin ilkin görkəmi dairəvi planlı olsa da, 
1853-cü ilə qədər ona 3 tərəfdən əlavələr edilib və xaç 
formasına salınıb. Bu gün Azərbaycan müstəqil bir 
ölkədir. Ancaq hələ də özgələrin özününküləşdirmə 
siyasətinin acı nəticələrini təshih etməyə  çalışır. 

Milli.Az

Müstəqil Azərbaycan hələ də özgələrin özününküləşdirmə siyasətinin
 acı nəticələrini təshih etməyə çalışır 

ŞƏKİDƏKİ  KİŞ  ALBAN  MƏBƏDİNİN  TARİXİ
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DÜNYADÜNYA

Səsvermənin 2-ci turunda Rivlin Meit Şitriti (A-
Tnua partiyasından) məğlub edib. Knessetin 
spikeri Yuli Edelşteynin elan etdiyi səsvermə 
nəticələrinə əsasən Rivlinə 63, Şitritə isə 53 deputat 
səs verib.

Parlamentdə uzun müddət “Likud” partiyasının 
üzvü olmuş Reuven Rivlin bundan öncə 2007-ci 
ildə prezident kürsüsü uğrunda mübarizədə  Şimon 
Peresə uduzmuşdu. Rivlin evlidir,  4 uşaq atasıdır.

 İyunun 10-da İsrail Knessetində keçirilən  
səsverməyə əsasən keçmiş spiker Reuven Rivlin 

ölkə başçısı seçilib 

İSRAİLİN  YENİ  PREZİDENTİ  REUVEN  RİVLİN

 

“İTAR-TASS”- ın məlumatına görə, Putinə bu mə-
sələ ilə bağlı İkinci Dünya müharibəsinin rusiyalı vete-
ranı müraciət edib.

 “Qanunumuza uyğun olaraq, bu iş Federasiya və bə-
lədiyyə subyektinin işidir. Bu məsələ ilə bağlı sakinlər 
referendum keçirməlidir. Ondan sonra biz sakinlərin 
istəyinə əmələ edəcəyik”-deyə, V.Putin bildirib.

 Rusiya prezidenti  Parisdə “Stalinqrad mey-
danı”nın olduğunu xatırladaraq, əlavə edib: “Stalinq-
radın adını mən dəyişməmişəm. Fikirləşək, görək, bu-
nu necə edirik”.

 
Rusiya prezidenti Vladimir Putin Volqoqrada

 Stalinqrad adının qaytarılmasını istisna etməyib

STALİNQRADIN  ADI  QAYIDA  BİLƏR

  “BBC”- nin məlumatına görə, rəsmi Pekin bunu 
korrupsiya ilə əlaqələndirərək, bu sayaq məsələni bir 
dəfəlik həll etməyə cəhd göstərir. Məlumata əsasən, 
ailə üzvləri xaricdə məmurların qanunsuz yolla əldə 
etdiyi vəsait hesabına yaşayırlar.

 Çində belə dövlət xadimlərinə “çılpaq varlılar” 

ləqəbi verilib. Çünki onlar gəlirləri ilə bağlı öz 
vətənlərində qətnamə təqdim etmirlər.

 Cəzalandırılan məmurların bəziləri ailələrindən 
Çinə qayıtmasını istəyib, bəziləri isə tutduqları 
vəzifədən azad ediliblər. 

Çin hakimiyyəti antikorrupsiya araşdırması çərçivəsində müəyyən edib 
ki, ölkənin cənubunda, Quandun əyalətindəki mindən çox dövlət 

məmurunun xanımı və uşaqları xaricdə yaşayırlar.

AİLƏLƏRİ  ÇİNDƏN  KƏNARDA  YAŞAYAN 
 MƏMURLAR  CƏZALANDIRILIB 



H.Salberin namizədliyini Aİ-nin xarici siyasət və təhlükəsizlik üzrə 
ali komissarı Ketrin Eşton irəli sürmüşdür. “Səfir Herbert Salberi bu 
mühüm vəzifəyə təqdim etməkdən məmnunam. Onun təcrübəsi və 
biliyi Aİ üçün mühüm mənbədir. Biz səbirsizliklə onun işinin nəticəsini 
gözləyirik”, - deyə, K.Eşton vurğulamışdır.

Bundan əvvəl almaniyalı diplomat ölkəsinin Belqrad, Vyana və 
Moskvadakı diplomatik missiyalarında çalışmışdır. O, həmçinin 
ATƏT-in Qazaxıstandakı nümayəndəliyinin rəhbəri və qurumun 
münaqişələrin qarşısının alınması mərkəzinin direktoru olmuşdur.
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O, xalqa sədaqət andının mətnini oxumuş, ölkəsinin 
müstəqilliyini, suverenliyini və ərazi bütövlüyünü 
qoruyacağına and içmişdir. Andiçmə mərasimi Misirin Ali 
Konstitusiya Məhkəməsinin 12 hakiminin, habelə 
müvəqqəti prezident Ədli Mənsurun və baş nazir İbrahim 
Məhləbin şahidliyi ilə keçmişdir.

Xatırladaq ki, iyunun 3-də Misirin Ali Seçki 
Komissiyası mayın 26-28-də keçirilmiş prezident 
seçkilərinin rəsmi nəticələrini elan etmişdir. Bu nəticələrə 
görə, seçicilərin 96,9 faizi Əbdülfəttah əs-Sisiyə səs 
vermişdir.

Misirin yeni seçilmiş prezidenti Əbdülfəttah əs-Sisi
 iyunun 8-də rəsmən vəzifəsinin icrasına başlamışdır 

MİSİRİN  YENİ  PREZİDENTİ 
 ƏBDÜLFƏTTAH  ƏS-SİSİ

Almaniyalı diplomat Herbert Salber iyunun 13-də Avropa 
İttifaqının (Aİ) Cənubi Qafqaz məsələləri üzrə yeni xüsusi 

nümayəndəsi təyin edilmişdir

AVROPA  İTTİFAQININ  CƏNUBİ  QAFQAZ
  MƏSƏLƏLƏRİ  ÜZRƏ 

 YENİ  XÜSUSİ  NÜMAYƏNDƏSİ 

İyunun 14-də yeni hökumət başçısına səsvermə iki turda keçirilmişdir. 
Səsvermənin ikinci turunda hakim Koalisiya Partiyasının qurultayında 
A.Stubb rəqibi sosial təminat və səhiyyə naziri Paul Risikkodan demək olar 
ki, 150 səs çox toplamışdır. 

Aleksandr Stubb həmçinin Koalisiya Partiyasının yeni sədri olmuşdur. 
Xatırladırıq ki, Finlandiyanın keçmiş baş naziri Yurki Kataynen iyunun 

13-də Laxti şəhərində Koalisiya Partiyasının qurultayında bildirmişdir ki, bu 
partiyanın sədri vəzifəsini tərk edir və hökumət başçısı səlahiyyətlərindən 
imtina edir. 

Hökumət başçısı vəzifəsindən getdiyini elan etmiş Finlandiyanın baş 
naziri Yurki Kataynenin varisi Aİ işləri və xarici ticarət naziri Aleksandr 

Stubb olmuşdur

FİNLANDİYANIN  YENİ  BAŞ  NAZİRİ 
  ALEKSANDR  STUBB 



İtalyan yazıçısı və dramaturqu Luici Pirandеllo 1867-ci il iyunun 28-də 
Siciliyada, varlı sahibkar ailəsində dünyaya göz açmışdı. 

1887-ci ildə Roma univеrsitеtinə daхil olmuş, burada təhsilin 
səviyyəsindən narazı qaldığından bir il sonra Bonn universitetinə keçmiş, 
təhsilini orada başa vurmuşdu. "Sеvincli ağrı" adlı ilk şеirlər kitabı tələbəlik 
dövründə çap olunmuşdu. 

Pirandеllo İtaliyaya qayıtdıqdan sonra yalnız bədii yaradıcılıq və еlmi 
fəaliyyətlə məşğul olmuşdu. 1898-ci ildə o, Roma Pеdaqoji Kollеcində 
italyan ədəbiyyatı profеssoru təyin еdilmiş və təхminən 25 il еyni vəzifədə 
çalışmışdı. 

İlk iri həcmli nəsr əsəri – "Mərhum Mattia Paskal" romanı (1904) onu 
ədəbi daiərələrdə tanıtmışdı. 1917-ci ildə çap olunmuş “Xanım Frola və 
kürəkəni cənab Ponsa” hekayəsi oxucular tərəfindən maraqla qarşılanmış və 
geniş müzakirələrə səbəb olmuşdu.

İlk səhnə əsərinin uğurundan sonra isə o, özünü bütünlüklə 
dramaturgiyaya həsr еtmişdi. 1915-1921-ci illərdə hamısı uğurla tamaşaya 
qoyulan 16 pyеs yazmışdı.

Pirandеllo-dramaturqun "Müəllifi aхtaran altı pеrsonaj" pyеsi (1921) 
onun İtaliya hüdudlarından kənarda da məşhurlaşmasına imkan yaratmışdı. 
Əsər London və Nyu-York səhnələrində böyük müvəffəqiyyət qazanmışdı. 

Zaman kеçdikcə, Pirandеllo təkcə mahir dramaturq yoх, həm də istеdadlı 
rеjissor kimi şöhrət qazanmışdı. 

1934-cü ildə Pirandеllo "dramaturgiya və səhnə sənətinin dirçəldilməsi sahəsindəki yaradıcı cəsarətinə və bədii 
tapıntılarına görə" ədəbiyyat üzrə növbəti Nobеl mükafatı laurеatı еlan olunmuşdu. 

Pirandеllo Nobеl laurеatı olduqdan düz iki il sonra –  1936-cı il dekabrın 10-da vəfat еtmişdi. Vəsiyyətinə uyğun sakit və 
dəbdəbəsiz dəfn mərasimi yalnız ailə üzvlərinin iştirakı ilə kеçirilmişdi. Yazıçı "kiçik vətənində" – Siciliyada torpağa 
tapşırılmışdı.
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Buna bənzər hadisəni təsəvvürünüzə gətirə bilərsinizmi? İndi adlarını çəkəcəyim iki nəfərdən 

hansının həqiqətən dəli olmasını müəyylənləşdirmək, sən demə, kütləvi sərsəmliyə gətirib çıxara 

bilərmiş. Ağıllı kimdir, dəli kim: Xanım Frola, yoxsa kürəkəni cənab Ponsa? Belə hadisələr yalnız 

başabəla Valda şəhərində olur. Bu şəhər əcaib-qəraib adamları maqnit kimi canına çəkir!

Bu iki adamdan biri dəlidir: ya Xanım Frola, ya da Cənab Ponsa. Başqa variant yoxdur. İkisindən biri 

şübhəsiz dəlidir. Baş verən hadisələrin səbəbləri yalnız və yalnız bundan qaynaqlandığına görə... Yaxşısı 

budur, hamısını ardıcıllıqla izah edək.

And olsun Allaha, Valda sakinlərinin üç aydır yaşadığı həyəcanı elə özüm də yaşayıram, Xanım Frola 

və onun kürəkəni cənab Ponsaya gəldikdə isə, bu adamlarnan işim yoxdur. Əgər doğrudan da 

bədbəxtliyə düçar olublarsa, onda heç olmasa, ikisindən birinə ağlını itirmək nəsib olub və digəri də 

həmən bu dəliyə yardım göstərir, di gəl, elə tərzdə yardım göstərir, bilmək olmur, dəli kimdir, ağıllı kim. 

Bundan gözəl təsəlli düşünüb tapa bilməzdilər. İndi özünüz düşünün, bütün şəhəri belə dəhşətli 

anlaşılmazlığa sürükləmək, bu da azmış kimi, kabusu həqiqətdən ayırmağa imkan verə biləcək heç bir 

əlamət göstərməmək düzgündürmü?

Şəhər təşviş içindədir, aramsız çaşqınlıq hökm sürür. Yoldan ötənlər vaxtaşırı bu cütlüklə qarşılaşır, 

onların üzünə baxır, güdür, hərəkətlərinə göz qoyur, di gəl, ikisindən hansının dəli olmasını bilmirlər! 

Heç kim anlamağa qadir deyil, kabus harda, həqiqət harda. Buna görə də, hər bir şəhər sakininin içini 

bəlkələr, şübhələr yeyir, həqiqətlə kabus arasında fərqlər sezilmir, həqiqətlər kabusa, kabuslar həqiqətə 

çevrilir. Bu sizə kifayət deyilmi? Valda sakinlərinin rahat yaşayışı üçün xanım Frolanı və kürəkənini 

XANIM  FROLA  VƏ  KÜRƏKƏNİ  CƏNAB  PONSA

                  

Luici Pirandello 
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dərhal şəhərdən çıxarardım.

Gəlin hər bir hadisəni ardıcıllıqla izah edək. Adını çəkdiyimiz cənab Ponsa Valdaya üç ay əvvəl 

Prefektura katibi simasında gəlib, şəhər kənarında yeni tikilmiş evdə mənzil kirələdi, həmən bu mənzili 

şəhər sakinləri “Arı Pətəyi” adlandırdılar. Binanın sonuncu mərtəbəsindəki bu balaca mənzilin altı 

pəncərəsi var. Pəncərələrdən üçü enişli-yoxuşlu kədərli kənd mənzərəsinə açıldığından, şimal küləyinin 

qoynuna aldığı, solğun bostanlarla baxışan bina fasadının mübtəla olduğu inanılmaz kədəri başqa cürə 

izah etmək mümkün deyil. Digər üç pəncərə isə dəmir barmaqlıqlı eyvandan həyətə baxır. Ehtiyac 

olduqda istənilən an iplə aşağı endiriləcəyini qəribsəyən səbətlər eyvandan sallanır.

Bir mənzil azmış kimi, cənab Ponsa hamının təəccübünə baxmayaraq, şəhərin mərkəzində, özü də 

məhz Müqəddəslər küçəsi, ev 15-də daha bir üç otaqlı və mətbəxli mənzil kirələdi. Guya bu ev 

qaynanası, xanım Frola üçün lazımmış. Özü belə dedi. Həqiqətən də, üstündən beş-altı gün keçdikdən 

sonra cənab Ponsa qaynanasının arxasınca vağzala yola düşdü və xanım Frolanı şəhər mərkəzindəki 

həmən bu mənzilə ötürüb, başlı-başına buraxdı.

Nə deyək, aydın məsələdir, qız ərə gedərkən valideyn evini tərk edib, əriylə başqa bir şəhərə gedib. 

Di gəl, qızıyla ayrılmaq istəməyən, qızının arxasıyca gələn ana nəyə görə doğma evini, doğma şəhərini 

tərk edib, ikisinin də özgə olduğu şəhərin ayrı yerində məskən salır, bax, bu, qaranlıq qalır. Ola bilsin, 

qaynana ilə kürəkən arasında ziddiyyətlər olduğundan, bir damın altında yaşamaqları mümkün deyil, 

hətta xatırlatdığımız şəraitdə olsa belə.

Valdada hamı əvvəl-əvvəl belə düşündüyündən, əlbəttə cənab Ponsa sakinlərin gözündən düşdü. 

Xanım Frolaya gəldikdə isə, əgər kimsə əvvəllər iddia edirdisə ki, bütün bunlarda xanım Frolanın da 

güzəştsizliyinin, inadkarlığının, tərsliyinin, dözümsüzlüyünün payı var, şəhər sakinləri 

düşündüklərində qalırdılar, deyirdilər, qızına çəkən ana məhəbbətidir, hətta qızından ayrı yaşamağa 

məhkum olmuşdusa da belə.

Həm xanım Frola, həm də cənab Ponsa barəsində “dəlidir”, “başına hava gəlib” kimi fikirlərin 

yaranmasına hər ikisinin xarici görünüşü də təsir göstərdi. Enlikürək, nazikboyun, afrikalı sayaq 

qarabuğdayı, alnının aşağı hissəsində sərt tükləri, burnunun üstündə bir-birinə pərçimlənmiş qalın 

qaşları, polislərdəki sayaq parlaq eşmə bığları, qaşqabaqlı baxışları, kobudluğun, qəzəbin ifadə 

olunduğu, bəlkə qəmli-ələmli iztirablardan, bəlkə də qarşısına çıxan insanların verdiyi qıcıqlandırıcı 

suallardan doğan təmkinsizliyin qovurduğu qara gözləri olan cənab Ponsa əlbəttə el içində rəğbət 

qazanmırdı, buna görə də kiminləsə yaxından tanışlığa meylli deyildi.

Zərif, aristokrat cizgilərə malik solğun bənizli yaşlı qadın xanım Frola isə qəmgin olmasına 

baxmayaraq, Valda sakinlərinə özünün mehribanlığını göstərdiyindən, hamının qəlbində cənab 

Ponsaya nifrət yarandı. Hamıya bu qadının həlim xasiyyətli, güzəştə gedən, dil tapan, dözümlü, 

kürəkəninin törətdiyi bütün pislikləri bağışlayacaq qədər mərhəmətli olması məlum oldu. Sən demə, 

cənab Ponsa nəinki bədbəxt qaynanasını ayrı yaşamağa göndərib, hətta qəddarlığında daha da irəli 

gedərək, qaynanasına qızıyla görüşməyə qadağa da qoyub.

Halbuki xanım Frola şəhər xanımlarıyla görüşərkən, kürəkəni tərəfindən ona qarşı qəddarlığın 

olmasını qəti bir dillə yalanlayır, əllərini yalvarırcasına qatlayır, kürəkəni barəsində gəzən söz-

söhbətlərə görə təəssüfləndiyini bildirir, dərhal da kürəkəninin üstünlüklərini sadalayırdı. Deyirdi, 

kürəkəni onun qızını sevir, əzizləyir, nəinki arvadına, hətta qaynanasına da diqqətlə yanaşır, bəli, bəli, 

düz oxudunuz, onun özünə də diqqət göstərirmiş. Həmişə qayğıkeşdir, verdiyini də başa qaxmır... Ah, 

bəs deməzsənmi, kürəkəni elə də qəddar deyilmiş! Sadəcə iş orasındadır ki, cənab Ponsa arvadının ona 

bəslədiyi sevgini heç kimlə bölməsini istəmədiyindən, anaya bəslənməli olan bağlılıq da Ponsanın 

vasitəçiliyi ilə olmalıymış, bax belə. Bəli, ilk baxışdan, bu, çox amansız hərəkət təsiri bağışlaya bilər, 

amma düşündüyünüz kimi deyil. Məsələ tamam başqa məqamdadır, bu məqam xanım Frolaya yaxşı 

məlumdur, lakin bu barədə danışa bilmədiyindən, əzab çəkir. Yəqin qızının xasiyyəti... yox əşşi, qızının 
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hansısa xəstəliyə yoluxması daha inandırıcıdır... Axı anası necə dilinə gətirsin bunu? Aman Tanrım, axı 

bu qadının gözlərinə baxmaq kifayətdir. Bəlkə də gözləri ilk baxdıqda adamda qorxunc təəssürat oyada 

bilər, fəqət o gözlərin nələri danışdığını oxuya bilən adama, o gözlər deyəcək: “kürəkənimin qəlbində 

sevgi dolu bir dünya gizlənib, bu sevgi dolu dünyadan mənim qızım çıxmalı deyil, mənsə qarışmalı 

deyiləm.” Səbəb qısqanclıq? Ola bilər. Di gəl, arvadına bəslədiyi sevginin yanında qısqanclıq kimi bir 

səbəb çox bayağıdır.

Eqoizm? Yox, bu eqoizm düşündüyünüz eqoizmdən deyil, bu eqoizm bütün kainatı sevdiyi qadının 

ayaqlarına sərir! Əgər xanım Frola qızının xoşbəxt olmasını, kürəkəni tərəfindən qızının sevilməsini 

bilə-bilə, onların qapalı sevgi dünyasına qarışsaydı, bax, bu, olardı eqoizm. Ana üçün qızının xoşbəxt 

olmasını bilmək yetərli olmalıdır! Digər tərəfdən, “xanım Frola qızını görmür” demək düzgün deyil. 

Gündə iki-üç kərə qızına baş çəkir: onların həyətinə daxil olur, zəngi çalır, qızı dərhal pəncərədən baxır.

- Tildina, necəsən, özünü necə hiss edirsən?

- Yaxşıyam, ana. Sən necəsən?

- Şükür Allaha, qızım. Səbəti endir!

Qızı içində məktub olan səbəti endirir. Məktubunda bir qayda olaraq gündəlik xəbərlər barəsində bir 

neçə sətir yazır. Xanım Frolaya elə bu da bəsdir. Dörd ildir beləcə davam edir, xanım Frola da buna 

öyrəşib. Barışıbdır bununla. Belə vəziyyət artıq ona əzab vermir.

Xanım Frola mülayimliyilə, həlimliyilə, haqqında bəhs etdiyi əzabverici adətlə əlaqədar, 

kürəkəninin hərəkətlərinə nə qədər bəraət qazandırmağa çalışırdısa, cənab Ponsanın bir o qədər el 

içində rüsvay olmasına, özü də bilmədən, rəvac vermiş olurdu.

Buna görə də, xanım Frolanın dünən ziyarət etdiyi xanımlar, onun dediklərini hiddətlə qarşıladılar, 

eynilə cənab Ponsanın da bu cürə gözlənilməz ziyarət zamanı, əgər narahat olmayacaqlarsa, “məcburi 

bəyanatı” səsləndirmək üçün xanımlardan iki dəqiqə vaxt ayırmalarını xahiş etdiyi zaman 

hiddətlənmişdilər.

Başdan-ayağa alışıb-qovrulan, boğunuq vəziyyətdə, daha sərt baxışla, köynəyinin manjetləri və 

yaxalığıyla birlikdə qarabuğdayı dərisinin, qara saçlarının, qara kostyumunun fonunda heyrət doğuran 

ağlığıyla seçilən örpək əllərində, cənab Ponsa nazik alnından və qaşımaqdan bənövşəyi rəng almış 

yanaqlarından damcılayan tərini ara vermədən silirdi, fəqət bu tərin axmasına səbəb heç də havanın isti 

olması deyildi, kədərini aşdığından idi, buna görə də, uzun dırnaqlı əlləri əsirdi. Ona qorxuyla baxan 

xanımların qarşısında peyda olurdu, dünən qaynanası xanım Frolanın onları ziyarətə gəlib-gəlməməsi, 

qızı barəsində danışıb-danışmaması, guya xanım Frolayla qızının görüşməsinə qadağa qoyduğu barədə 

nələri deyib-deməməsiylə bağlı xanımlara suallar ünvanlayırdı.

Cənab Ponsanın həyəcanlı olduğunu görən xanımlar, təbii olaraq, dedilər ki, xanım Frola 

kürəkəninin qadağası barədə danışsa da, onu bir xeyli təriflədi, ona acıqlanmadığını dedi və üstəgəl bu 

qadağaya görə qətiyyən onu günahkar saymadı.

Di gəl, xanımların bu cavabını eşidən cənab Ponsa sakitləşmək əvəzinə, daha da həyəcanlanmağa 

başladı, baxışları gərildi, qaşqabağını salladı, alnında daha iri tər damcıları qalaqlandı və özünə olmazın 

zülm verib, “məcburi bəyənatını” səsləndirdi.

Sən demə, yazıq xanım Frola, nə qədər inanılmaz görünsə də, ağlını itiribmiş.

Budur, artıq xanım Frolanın dəli olmasından dörd il ötür. Xanım Frolanın dəliliyi özünü onda 

göstərir ki, qızıyla görüşməsinə cənab Ponsanın qadağa qoymasına inanır. Adama deyərlər, ay xanım, ay 

başına dönüm, sənə hansı qızınnan görüşməyə qadağa qoyulub? Axı qızın dörd il əvvəl ölübdür. Elə 

buna görə də, xanım Frola ağlını itirdi, bəlkə də belə olması daha yaxşıdır, çünki dəlilik ağrıdan, 

əzabdan, ümidsizlikdən qurtuluş sığınacağına çevrildi. Qızının ölümünə inanmaqdan imtina 

etdiyindən, qızıyla görüşməsinə kürəkəninin mane olmasına inandığından, xanım Frola tam 

ümidsizliyə qapılmaqdan xilas olmağı bacardı.
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Cənab Ponsa mehriban olduğundan, yazıq xanım Frolanın bu kədərli dəliliyini dörd ildir görməzdən 

gəlir, bütün bunlar böyük qurbanlar bahasına başa gəlməsinə baxmayaraq. Axı cənab Ponsanın iki ev 

saxlamaqdan başqa əlacı yoxdur, bir ev özü üçün, o biri ev də qaynanası üçün, bunun da müqabilində 

təsəvvürünə gətirdiyindən də çox xərcə düşməsi. Bununla bahəm, ikinci arvadını da saxlamalıdır, 

xoşbəxtlikdən cənab Ponsa kimi mərhəmətli olan ikinci arvadını da ruhi xəstənin hərəkətlərini 

görməzdən gəlməyə məcbur edir, arvadı da həvəslə razılaşır buna. Mərhəmətlilik borcluluq hissi olsa 

da, bunun da bir həddi var. Cəmiyyətdəki mövqeyini nəzərə alan cənab Ponsa imkan verə bilməzdi ki, 

şəhərdə onun barəsində həqiqətdən uzaq, ağlasığımaz söhbətlər getsin, güyamış qısqanclıqdan, ya 

hansısa digər səbəblərdən bədbəxt anaya doğma qızıyla görüşməyə mane olur.

Belə bir hətərən-pətərən bəyanat verən cənab Ponsa çaş-baş qalmış xanımlara baş əyib, çıxıb getdi. 

Amma xanımlar heyrətdən özlərinə gəlməyə macal tapmamış, xanım Frola peyda oldu, fikri dağınıq 

halda, zərif üz ifadəsiylə xanımlardan üzr istədi, bəs deməzsənmi, onun günahı ucbatından, cənab 

Ponsanın ziyarəti xanımları qorxutdu.

Bundan sonra xanım Frola ictimai vəzifə tutan kürəkəninin mövqeyinə təsir göstərə biləcək sözlər 

deməyə ehtiyatlandığından, məsumcasına bəyan edirdi ki, bədbəxt cənab Ponsa Prefekturanın 

qüsurdan-xətadan xali katibidir, nəzakətlidir, bütün işlərində dəqiqdir, üstün cəhətləri çoxdur, yalnız və 

yalnız bir mənfi cəhəti var... yəni özünü ələ ala bilmir və bu bədbəxt cənab doğrudan da dəlidir, dəliliyi 

əminliyindədir, güya arvadı dörd il əvvəl ölübdür və güya xanım Frola qızının sağ olduğunu güman 

etdiyinə görə dəlidir. Yox, cənab Ponsa özünün ağılsız qısqanclığına və anasının qızıyla görüşməsinə 

qoyduğu qadağaya xanımlar arasında bəraət qazandırmağa heç də səy göstərmir, yox, söhbət bundan 

getmir. Yazıq Cənab Ponsa arvadının ölümünə inanır, yaşadığı indiki qadını isə ikinci arvadı sayır.

Bu cürə kədərli hadisəyə yalnız təəssüflənmək qalır! Axı hədsiz ehtirasıyla cənab Ponsa gənc, zərif 

arvadınının  az qalmışdı axırına çıxsın, məsələ o həddə gəlib çatdı ki, qızı gizlincə klinikaya 

yerləşdirdilər. Sevgi qızdırmasından başı çaşmış cənab, ağlını tamamilə itirdi. Ona elə gəldi, arvadı 

doğrudan da ölüb. Beynində kök atan bu fikrindən cənab Ponsanı daşındırmaq mümkün deyildi. Hətta 

arvadı üstündən bir il ötdükdən sonra xəstəxanadan çıxıb, yenə onun qarşısında sağ-salamat, təravətli, 

gül kimi durduğunda, cənab Ponsa arvadını başqa qadın kimi qəbul etdiyindən, qohumların və 

dostların köməyi ilə ikinci nikah mərasimi keçirmək lazım gəldi, bu isə cənab Ponsanın əqli tarazlığını 

bərpa etdi.

İndi xanım Frolanın fikrincə, kürəkəninin əqli qabiliyyətini tamamilə bərpa etməsindən 

şübhələnməyə bəzi əsasları var. Çünki cənab Ponsa özünü elə göstərir, guya ikinci nikahı arvadını yalnız 

özündə saxlamaq, heç kimlə ünsiyyətdə olmağa icazə verməmək məqsədilə keçirib, belə görünür, 

hərdən cənab Ponsanı qorxu basır ki, birdən arvadını yenə gizlicə ondan ayırarlar. Əlbəttə belədir. Əgər 

başqasıyla evli olmasına inansaydı, qaynanasına göstərdiyi qayğını, nəzakəti başqa nəylə izah etmək 

olardı? Əgər arvadının ölməsinə inansaydı, məntiqlə, keçmiş qaynasına qarşı diqqətli olmamalı, onun 

qarşısında özünü borclu saymamalıdır. Elə deyilmi? Diqqət edin, xanım Frola bu arqumenti cənab 

Ponsanın dəliliyinin sübutu kimi söyləmir, şübhələrində haqlı olduğunu özünə isbatlamaq istəyir.

- İndiliksə..., - xanım Frola ciyərdolusu nəfəs alıb, dodaqlarına qonmuş kədərli gülüşlə sözlərini 

bitirirdi, - indiliksə, mənim yazıq qızım özünü ərinin dediyi kimi göstərməyə məcburdur, güya 

kürəkənimin ikinci arvadıdır. Elə mən özüm də bəzən elə görkəm alıram ki, sanki ağlımı itirmişəm və 

sanki qızımın ölümünə inanmamağa çalışıram. Tanrıya şükürlər olsun, qızım ölübmüş kimi görkəm 

almaq, mənim üçün elə də əziyyətli iş deyil, çünki qızım sağ-salamatdır. Qızımla görüşürəm, danışıram, 

söhbətləşirəm. Amma qızımdan ayrı, yalqız yaşamağa məhkumam, hətta görüşəndə belə, uzaqdan-

uzağa görüşürəm, söhbətləşəndə uzaqdan-uzağa söhbətləşirəm, bütün bunları da ona görə edirəm ki, 

kürəkənim cənab Ponsa inanmağa davam eləsin və ya inanırmış kimi bir görkəm alsın ki, arvadı, allah 

göstərməsin, ölübdür və indi onunla yaşayan qadın güya ikinci arvadıdır. Ancaq yenə təkrarlayıram, 
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əgər bu üsul hər iki tərəfə əmin-amanlıq gətirdisə, daha nə mənası qalır?! Mən bilirəm ki, qızım sevilir, 

xoşbəxtdir. Görüşürəm onunla, söhbətləşirəm. Onların xoşbəxtiyi naminə, qıraqdan baxanların məni 

dəli hesab etmələriylə barışıram. Ya səbr...

Bax, elə bütün bu hadisələrə görə, sizə elə gəlmirmi ki, Valdada dəlilər təki bərəlmiş gözlərlə, 

sualedici nəzərlərlə baxmağa bir xeyli səbəblər var? Bu iki adamdan hansına inanmağı məsləhət 

bilirsiniz? Hansı dəlidir? Həqiqət harda, kabus harda?

Bütün bu sualları cənab Ponsanın arvadı Tildina xanım cavablandıra bilərdi. Di gəl, Tildina xanıma 

da güvənmək olmaz, çünki ərinin yanında ikinci arvad qılığına girir. Bununla bahəm, özünü xanım 

Frolanın qızı kimi təqdim etməsinə də güvənmək olmaz. Yaxşısı bu olardı ki, xanım Tildinanı qırağa 

çəkib, üz-üzə, göz-gözə həqiqəti aşkar edəsən. Di gəl, bu da mümkün deyil. Cənab Ponsa istər dəli olsun, 

istər dəli olmasın, elə ya belə, onsuz da bu adam dəhşət qısqancdır, heç kimə arvadını göstərən deyil. 

Xanım Tildinanı evin yuxarısında dustaq kimi qıfıllayıb saxlayır. Elə bu faktın özü xanım Frolanın 

xeyrinə danışmağa əsas yaradır. Cənab Ponsa iddia edir ki, güya belə üsullara əl atmağa məcburdur və 

hətta bu da azmış kimi, arvadı özü ondan bunu tələb edir, çünki xanım Frolanın gözlənilmədən evdə 

peyda olmasından çəkinir. Yəqin bu sadəcə bir bəhanədir. Bu bir yana qalsın, cənab Ponsa evdə 

həqiqətən qulluqçu-zad saxlamır. Bunun da səbəbini pula qənaət etməsiylə izah edir, çünki iki evin 

kirəsini ödəyir. Hətta cənab Ponsa gündəlik olaraq bazarlıq eləməyi də öz öhdəsinə götürüb. Xanım 

Frolanın qızı saymadığı arvadı isə, cənab Ponsanın sözlərinə görə, yaşlı xanım Frolanın, yəni ərinin 

keçmiş qaynanasının halına təəssüfləndiyindən, dərdinə şərik olduğundan, hər şeyi öz üzərinə götürdü, 

qulluqçu köməyindən imtina edərək, ən qara-qura ev işlərini görməyə belə razılıq verdi.

Bütün bu cürə hadisələr hamıya həddini aşmaq kimi görükürdü. Hərgah bu cürə vəziyyət 

canıyanananlıq hissiylə izah olunmursa, onda hər şeyin səbəbkarı arvad qısqanclığıdır.

Cənab Ponsanın izahatı hələlik şəhər Prefektini qane edirdi. Halbuki, cənab Ponsanın həm köntöy 

görünüşü, həm davranışı, onun xeyrinə işləmirdi, ələxsus da Valda xanımlarının gözündə, çünki onlar 

daha çox xanım Frolaya inanmağa meylli idilər. Xanım Frola isə digər xanımlara qızının səbətdə 

salladığı məktubların tam bir incəliyini, həm də başqa digər sübutları göstərməyə tələsir, cənab Ponsa isə 

bu sübutları heç vecinə də almır, deyir, guya bu məktublar yalanın saxlanılması məqsədiylə, xanım 

Frolaya yazıqları gəldiyindən verilib.

Elə ya belə, gözgörəsi, həm xanım Frola, həm də cənab Ponsa biri-birilərinin həsrətinə bələnib, 

yanğısına qovrulur, biri digərinin xəyali dəliliyinə ehtiyatla yanaşır. Hər ikisi də elə sağlam mühakimə 

yürüdürlər, buna yalnız təəccüblənmək olar, əgər özləri biri-birini dəlilikdə ittiham etməsəydilər, 

Valdada heç kimin ağlına da gəlməzdi, bunlardan birisi dəlidir.

Xanım Frola vaxtaşırı Prefekturaya, kürəkənini yoluxmağa gəlir, məsləhət-filan alır, hərdən 

kürəkənini çıxışda gözləyir ki, bazarlığa birlikdə getsinlər. Cənab Ponsa da boş vaxtlarında, vaxtaşırı hər 

axşam xanım Frolaya baş çəkir. Hər dəfə küçədə rastlaşarkən, birgə yol gedirlər, bununla da biri-

birlərinə böyük hörmət göstərirlər. Cənab Ponsa sağ əlini qaynanasına uzadır, qəlbi qubarlananda, 

həsrətdən gözləri buludlananda, çöhrəsi sozalanda ona ümid verir. Və beləcə onlar yoldan keçənlərin 

qıcıq doğuran baxışları, təəccübləri, heyrətləri içində gedirlər! İndiyə kimi də heç kim anlaya bilmir ki, 

onlardan hansı dəlidir, kabus hardadır, həqiqət harda.

Ruscadan tərcümə:

 Ramil Rahiboğlu 
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Qarabağın füsünkar təbii şəraiti: bol otlaq 
sahələrinə malik mülayim iqlimli qışlaqları, yaxın 
məsafədə yerləşən səfalı yaylaqları, münbit 
torpaqlara malik sərin yaylaları qədim zamanlardan 
insanları özünə cəlb etmiş, əmək fəaliyyətinə 
ruhlandırmışdır. Dağətəyi yaylalara qovuşan geniş 
Mil-Qarabağ düzləri tarixin erkən çağlarından 
başlayaraq insanları qurub yaratmağa, əkinçilik və 
maldarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olmağa həvəslən-
dirmişdir. Xüsusilə Qarabağ düzənliyinin ucsuz-
bucaqsız otlaq sahələri, Alp çəmənlikləri ilə zəngin 
olan Qarabağ yaylaqları onu maldar tayfaların daimi 
məskəninə, sevimli məkanına çevirmişdir. Məhz bu 
amillərin sayəsində ehtiyat yem tədarükü görmədən, 
otarma üsulu ilə Qarabağ ərazisində istənilən qədər 
qaramal naxırı, qoyun sürüləri, at ilxıları bəsləmək 
mümkün olmuşdur. Bu tükənməz təbii sərvətləri, 
üstün iqlim şəraiti ilə o, tarix boyu maldar elat 
tayfalarını özünə cəlb etmiş, mehriban qoynunda 
onlara yer ayırmışdır.

Yazılı qaynaqları araşdırıb nəzərdən keçirdikdə 
məlum olur ki, Albaniyanın qədim güşələrindən biri 
Artsak (Dağ sakları) adını daşıyan cənnətməkan 
Qarabağ diyarı olmuşdur. Qarabağ ərazisində həm 

Azərbaycan xalqının etnogenezində mühüm rol 
oynamış türkdilli sak, alban, uti  girdman, artsak və b. 
etnik birliklərin törəmələrinin adına, həm də xalqın 
təşəkkülü prosesində iştirak etmiş kəngər, peçenək, 
bulqar, qıpçaq, xəzər, tərtər, dondar, gorus və b. 
tayfaların və onların  varislərinin adına təsadüf 
olunur.

Qarabağ torpaqlarının dağla aranı, yaylaqla 
qışlağı qovuşduran əlverişli təbii şəraiti köçəbə 
məişət tərzi keçirən Kəbirli tayfalarını da özünə cəlb 
etmişdir. 

Qarabağ elatları arasında say etibarı ilə çoxluq 
təşkil edən ən böyük tayfalardan biri olmaq etibarı ilə 
Kəbirlilər həm də qədim tarixə malik olmaları ilə 
diqqəti cəlb edir.

Görkəmli Qarabağ salnaməçisi Mirzə Adıgözəl 
bəyin yazdığına görə, Kəbirlilər Qarabağın ən qədim 
sakinlərindən biri olmuşlar (1). Qarabağ xanlığının 
yaranmasında onların xüsusi rolu olmuşdur. Təsadüfi 
deyildir ki, Qarabağ xanlığı dövründə Kəbirlilərin 
məskunlaşıb yaşadıqları ərazi inzibati cəhətdən 
fərqləndirilib “Kəbirli mahalı” adlandırılırdı (2).

Kəbirlilərin etnik mənsubiyyəti, mənşəyi və 
Qarabağda məskunlaşmaları tarixi xüsusi maraq 
doğurur.

Azərbaycanın tarixi toponim və etnonimlərinin  
tədqiqi ilə ciddi məşğul olmuş mütəxəssislərin 
fikrincə, Kəbirli tayfasının etnik mənşəyi türkəsilli 
Xəzər etnosu ilə bağlıdır (3). Tədqiqatçının fikrincə, 
erkən orta əsrlərdə Albaniya ərazisinə çoxsaylı xəzər 
yürüşləri olmuş və buraya xeyli əhali kütləsi 
köçmüşdür. Bunun  nəticəsində Azərbaycanda hələ 
də etnonim izləri qalmış bir sıra xəzər tayfaları 
məskunlaşmışdır. Belə tayfalardan biri də Kəbərlər 
olmuşdur (4). Xəzərlərin tərkibində Kəbər tayfa 
birliyinin mövcud olması faktını X əsr müəllifi 
Konstantin Baqryanarodnı da təsbit etmişdir. O, 
Şimali Qafqaz tayfalarından bəhs edərkən “Kavar” 
kimi təqdim etdiyi Kəbərlərin Xəzər nəslindən 
törədiyini söyləmişdir (5).

Kəbər tayfa birliyi Xəzərlərin tərkibində Cənubi 
Qafqaza, xüsusilə  Albaniya (Azərbaycan) ərazisinə 
gələndən sonra onun adına yerli əhali tərəfindən 
mənsubiyyət bildirən “li” şəkilçisi artırılaraq Kəbərli 
(Kəbirli) forması kəsb etmişdir. Bir qədər keçəndən 

TƏDQİQATTƏDQİQAT

QARABAĞ  QƏDİM  TÜRK  ELLƏRİNİN  VƏTƏNİDİR

Arif Mustafayev,
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sonra “li” şəkilçisinin ahənginə uyğun olaraq Kəbər 
etnoniminin sonuncu “ə” saiti “i” ilə əvəz olunmuş və 
danışıq dilində bu etnonim “Kəbirli” formasına düş-
müşdür. Əslində isə tayfanın özünüadlandırmasına 
müvafiq olaraq həmin etnonim Kəbərli kimi 
səslənməli  idi .  XIX əsrə aid ədəbiyyat  
materiallarında çox vaxt Kəbirli etnonimi əslinə 
uyğun olaraq Kəbərli adlandırılmışdır (6).

Məlum olduğu kimi, Kəbərlər etnik cəhətdən 
xəzərlərin tərkib hissəsinə daxil olduqlarından onla-
rın bütün yürüş və döyüşlərində fəal iştirak edirdilər. 
Azərbaycanın erkən orta əsr etnik tarixində görkəmli 
yer tutan xəzərlər hələ antik dövrün sonlarından baş-
layaraq, aramsız olaraq dəfələrlə Albaniya ərazisinə 
yürüşlər etmişlər. Onların ilk yürüşlərinin bir qismi 
hunların tərkibində, bir qismi isə müstəqil baş 
vermişdir. Qədim erməni tarixçisi Moisey Xorenli (II 
kit., 65-ci fəsil) hələ 193-213-cü illərdə Xəzərlərin 
Albaniya yürüşündən bəhs etmişdir: Xəzər və 
basillərin birləşmiş qüvvələri Çora qapısından keçib 
Kürədək irəliləmiş və çayın o biri tayına keçərək, 
burada səpələnib yayılmışlar. Məlum həqiqətdir ki, 
Cora (Dərbənd) keçidindən gəldikdə Kür çaynıın o 
biri tayı indiki Mil-Qarabağ düzlərinə düşür.

Xəzərlərin Albaniyaya belə yürüşləri sonralar də-
fələrlə təkrar olunmuşdur. Yazılı mənbə məlumat-
larının qıtlığı  üzündən Kəbər tayfa birləşməsinin bu 
yürüşlərin hansı birisində Albaniya ərazisinə gəlib 
çıxdığını dəqiq söyləmək çətindir. R.Baqryanarodnı 
Kəbərlərin Cənubi Qafqaza keçmələrini VIII əsrə aid 
edir (7). Bununla belə Şimali Qafqaz, Don və Volqa 
çayları ətraflarında köçəri və yarımköçəri həyat tərzi 
keçirən və əsasən, maldarlıqla məşğul olan Kəbər-
lərin geniş Mil-Qarabağ düzlərinin mülayim qış örüş-
ləri və onun ətrafındakı səfalı dağların yay otlaqları 
diqqətindən yayınmamışdır. Məhz bu səbəbdən də 
Kəbər tayfalarına Cənubi Qafqazın bir çox guşələrin-
də təsadüf edilsə də, onlar, əsasən, Qarabağda cəm-
ləşib məskunlaşmışlar. Digər tərəfdən, kəbirlilər kö-
çəbə, yəni yarımköçəri həyat tərzinə vərdiş etmələri 
səbəbindən Cənubi Qafqazın digər əyalət və mahal-
larını da gəzib dolaşmışlar. Onların Cənubi Qafqazda 
yayılma areallarının genişlənməsi də elə bununla 
bağlı olmuşdur. Buna görə də Azərbaycan və 
Ermənistan ərazilərində səpələnmiş bir sıra türkdilli 
toponim, oronim və hidronimlər Kəbirlərin adı ilə 
bağlıdır. 

Ermənistandaki Yeni Bəyazit qəzasının keçmiş 
Kavar (8) adı, Şərur-Dərələyəz qəzasında Kəbirli 
dağı (9), Şirvanda Kəbirli qışlağı, Kəbirri yeri (10) və 
s. Kəbirli tayfasının həmin yerlərdə məskən salmaları 
ilə əlaqədar olaraq yaranmışdır. 

XIX əsrin sonu və XX əsrin əvvəllərində Kəbirli 
elinin Qərvənd (Baş Qərvənd), Xan Qərvənd, Orta 
Qərvənd, Ayaq Qərvənd), Ulubabalı, Salmanbəyli, 

Hüsülü, Rəngbərlər, Mərzili, Qızıl Məhəmmədli, 
Arıq Məhəmmədli, Həmidbəyli, Ağabəyli, 
Hacıbəyli, Böyükbəyli, Cəfərbəyli, Şelli və i.a. 
tirələri Qarabağda  etnik izini qoymuşdur.

Kəbirlərin elat məişəti onların heyvandarlıq təsər-
rüfat məşğuliyyəti və köçəbə həyat tərzindən irəli gə-
lirdi. Qarabağın digər elat tayfalarından fərqli olaraq 
Kəbirlilər oturaq həyat tərzinə nisbətən geç keç-
mişdilər. Kəbirli obalarının bir qismi Azərbaycanda 
Sovet hakimiyyəti  qurulana qədər hələ də 
oturaqlaşmamış, oturaq təsərrüfat məşquliyyətinə 
keçməmişdilər. Onlar sağlamlıqlarını, gümrah həyat 
tərzini səfalı yaylaq köçündə görür, ata-babaların 
ənənəyə çevrilib minilliklər boyu davam edən 
vərdişindən əl çəkmək istəməmişlər. 

Dağla aran arasında mütəhərrik köçəbə məişəti 
onların maddi mədəniyyətinin bütün sahələrinə dərin 
təsir göstərmişdir. Dağ və aran obalarında alaçıq tipli 
yüngül çubuq-çətən konstruksiyalı yaşayış evləri tez 
və asan yığılıb-sökülməsi, ucuz başa gəlməsi, minik-
yük heyvanları ilə daşınma münasibliyi və s. 
baxımdan olduqca əlverişli və sərfəli idi. Əsrlər boyu 
Kəbirli elinin varlı əsilzadə ailələri “Muxur” adlanan 
daha mükəmməl və bər-bəzəkli alaçıqlarda, orta 
təbəqəsi “kumə”lərdə, kasıb çobankərə ailələr isə “ko-
lux”da gün-güzəran keçirirdilər.

Kəbirlilərin çox da dəbdəbəli olmayan ənənəvi 
geyimləri sadə və köç şəraitinə uyğun olsa da, tipoloji 
cəhətdən zəngin idi. Xüsusilə də onların yaylaq köçü 
çox dəbdəbəli və təmtəraqlı keçirdi. Hamı köhnə 
paltarını dəyişib təzə libas geyməyə çalışırdı. 
Ələlxüsus da elat qız-gəlinləri yaylaq köçü zamanı 
qəşəng görünmək üçün al-əlvan geyinib bəzənirdi. 
Bu ovqat aran köçü vaxtında da təkrar olunurdu. 
Bütün bu bər-bəzəyə baxmayaraq, Kəbirli qadınları 
əməksevər olub, ev təsərrüfatı işlərində fəal iştirak 
edir, xalça-palaz toxumağı, tikib-hörməyi, süd məh-
sullarını emal etməyi, bişirib-düşürməyi mükəmməl 
bilirdilər. Onların toxuduqları al-əlvan naxışlı 
ornamental xalça-palaz məmulatı Qarabağın ənənəvi 
xalçaçılıq sənətinə əbədi şöhrət qazandırmışdır.

Bu əməksevərliklərindən əlavə, Kəbirli qadınları 
digər elat qadınları kimi, at çapmağı, kəmənd atmağı, 
qılınc oynatmağı, at belində tüfəngdən sərrast atəş 
açmağı məharətlə bacarır, lazım gələndə tayfanın, el-
obanın mənafeyini kişilərlə bərabər qoruyurdular.

Kəbirlilər sənət məhsullarını, əsasən, köç yolları 
üzərindəki sənət istehsalı mərkəzlərindən satınalma 
və ya natural mübadilə yolu ilə əldə edirdilər. 
Bununla yanaşı, bir sıra sənət və peşə məmulatlarını 
onlar özləri hazırlayırdılar. Onların ararsında keçə, 
namad, yapıncı basmağı bacaran peşəkar ustalar-
həllaclar ad-san qazanmışdılar. Onların içindən 
çıxmış ustaların bir qismi araba bağlamağı, təkər 
hazırlamağı, qoşqu və minik ləvazımatı düzəltməyi 
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məharətlə bacarırdı. Təkərçi, qaltaqçı, sərrac, hətta 
dəmirçi və dülgər kimi peşəkar ustalar da onların 
özlərindən olurdu.

Kəbirlilərin köçəbə məişətinə uyğun yeməkləri, 
bir sıra spesifik xörək və çörəkləri yaranmışdır. 
Saciçi, yəxni, qəvli, döşəmə, bağır-beyin kimi qədim 
türk mətbəxinin səciyyəvi ətli xörəkləri hələ də 
Kəbirli süfrəsində davam etdirilirdi. Uzun müddət 
qaldıqda dad-tamını və yemək məziyyətini itirməyən 
laylı yuxa, yağlı kökə, əyirdək köç tədarükünün ən 
sərfəli çörək məmulatı sayılırdı. Yüksək koloriyə 
malik olan bu məmulatlar uzun müddət davam edən 
köç yolunda yeməli qalırdı. 

Yuxarıda söylənilən faktlardan aydın olur ki, uzun 
müddət davam edən etnik proseslər, xüsusilə 
qarşılıqlı etnomədəni və etnososial təmas nəticəsində 
Kəbirlilər məişət və mədəniyyət cəhətdən 
Azərbaycan xalqına qovuşmuşlar. Bu mənada 
Azərbaycan xalqının təşəkkülü prosesində xəzər 
mənşəli, türkdilli Kəbər tayfa birliyi yaxından iştirak 
etmiş və elə buradaca Qarabağın bu dilbər güşəsində 
Kəbirli etnonim adını qazanmışlar.
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İyunun 30-da Londonda Britaniya Film və 
Televiziya İncəsənəti Akademiyasında (BAFTA) 
"Endless Corridor" ("Sonsuz dəhliz") sənədli filminin 
premyerası keçirilmişdir. 

Təqdimatda Heydər Əliyev fondunun vitse-
prezidenti Leyla Əliyeva, filmin litvalı prodüseri və 
rejissoru Aleksandr Brokas, amerikalı prodüser Cerald 
Rafşun, beynəlxalq televiziya rəsmiləri və məşhur 
aktyorlar, o cümlədən Anna Arçer (BAFTA 
mükafatçısı), "Games of Thrones" adlı populyar 
teleserialın ulduzlarından biri İen Qlen də iştirak etmiş-
lər.

1992-ci il fevralın 26-da 613 kişi, qadın və uşağın 
qətlə yetirildiyi Xocalı qətliamından bəhs edən sənədli 
film britaniyalı aktyor Ceremi Ayronz tərəfindən səs-
ləndirilmişdir.

Sənədli film üzərində 5 ilə yaxın çalışmış A.Brokas 
qeyd etmişdir ki, o, bu layihədə bölgədəki vəziyyətə 
müstəqil nöqteyi-nəzərdən yanaşmanı təmin etmək 
üçün 15 ölkəni təmsil edən aktyor heyəti ilə fəaliyyət 
göstərmişdir. . O, postsovet respublikası olan Litva 
vətəndaşı kimi məsələyə öz münasibətini bildirərkən 
qeyd etmişdir ki, azadlıq və müstəqilliyə gedən yol 
bütün keçmiş Sovet respublikalarında oxşar olub: 
"Müstəqillik insanların qanı bahasına başa gəlib. Xocalı 
faciəsi günahsız insanların taleyinə amansız və 
qəddarcasına qərar verilməsinə dair bariz nümunədir,"- 
deyə A.Brokas vurğulamışdır.

ABŞ-ın sabiq prezidenti Cimmi Karter administrasi-
yasında ictimaiyyətlə əlaqələr üzrə direktor vəzifəsində 
çalışmış və hazırda Vaşinqtonda böyük tamaşaçı audi-
toriyasına malik olan "Camp David" şou proqramının 
prodüseri Cerald Rafşun diqqətə çatdırmışdır ki, 
beynəlxalq səylərə baxmayraq, Dağlıq Qarabağ müna-
qişəsi bugünədək həll olunmayıb. O, ümidvar olduğunu 
bildirmişdir ki, bu film sayəsində beynəlxalq diqqət bir 
daha 20 ildən artıq münaqişə alovuna bürünmüş bu re-
giona yönələcəkdir.

LONDONDA  QARABAĞ  HAQQINDA 
 FİLMİN  TƏQDİMATI



Qalmadı

Yükləndi qatarım, köç gəldi çatdı,
Bu fani dünyada gözüm qalmadı.
Ömrümün günəşi üfüqdə batdı...
Tükəndi taqətim, dözüm qalmadı.

Mən də hamı kimi yuvamı qurdum,
Gah qəmə qərq oldum, gah səfa sürdüm.
Peşmanlıq yaşadım, başıma vurdum,
Haqqa yalvaracaq üzüm qalmadı.

Tükənməzdir sandım gənclik çağını,
Barı bitməz bildim dünya bağını.
Pərvazsız dırmandım həyat dağını,
Heyif ki, yollarda izim qalmadı.

Keçdi gözəl günlər, geri gələrmi?
Bir kimsə özünü suçlu bilərmi?
Sonrakı peşmanlıq fayda verərmi?
Dosta da deyəcək sözüm qalmadı.

Azabi gedərsə bir gün torpağa,
Sevənlər dərdindən dönər yarpağa.
Suçlu da, suçsuz da bükülər ağa...
Ölümdən savayı çözüm qalmadı.

Gələr keçər

Yarpaq nə edər ki, rüzgar önündə,
1Xəzələ dönüşər, güz  gələr keçər.

Əllərin qırışar, belin bükülər,
Cavanlıq yanından düz gələr keçər.

Çalış bu dünyada, tənbəllik etmə!
Həqiqət bağından kənarda bitmə.
Rəbbini unudub şeytanla getmə,
İman səndə qalar, söz gələr keçər.

Türk oğlu Türk üçün əzizdir Vətən!
Minlərcə şəhid var köksündə yatan.
Nə əldə edər ki, yurdunu atan?
Ocağı sönükər, köz gələr keçər.

Düşmənə dünyada verməyək aman,
Birlik olmalıyıq qəflət sarmadan.
Qərib Azabiyəm, eylərəm iman -
Kədər də, hüzün də düz gələr keçər.

Sellər kimisən

Bağımda çiçəyim, şən bülbülümsən,
Günəşim, şəfəqim, tər sünbülümsən.
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POEZİYAPOEZİYA

SÜLEYMAN KARACABEY

 (Azabi)

1

Süleyman Karacabey  (Azabi) 1966-cı ildə Türkiyənin Sarıkaya 

əyalətinin Yozqat kəndində anadan olmuşdur. Universiteti 

bitirdikdən sonra müxtəlif sahələrdə fəaliyyət göstərir. Çoxlu qəzet və 

jurnallarda çap olunmuş  şeir və məqalələrin müəllifidir. Şeir müsa-

biqələrində mükafatlar almışdır. Müxtəlif qəzetlərdə köşə yazarı kimi 

fəaliyyət göstərir. Türkiyənin social və mədəni həyatında fəal iştirak 

edir. Kayseri ədib və sənətçilər dərnəyinin başçısı,  "ÇİNGİ" adlı 

mədəniyyət, sənət və ədəbiyyat dərgisinin sahibidir. Hər bazar 

axşamı keçirilməkdə olan Talas şeir axşamlarının təşkilatçısıdır. 

"Mövsüm küləyi" ("Mevsim rüzgarı") adlı şeirlər kitabı çapdan 

çıxmışdır. Kayseridə yaşayır, ailəlidir, iki övladı var.

Payiz fəsli
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Yazılan fərmanım, son möhürümsən,
Vüsala aparan yollar kimisən.

Röyamda duyduğum sevda yelimsən,
Başımda tacımsan, incə telimsən.
Kimsənin deyilsən, axır mənimsən,
Baharda çağlayan sellər kimisən.

Aynada süslənən nazlı yarımsan,
Aya nur çiləyən bəyaz qarımsan,
Eşqiylə yandığım dadlı pərimsən,
Ətrinə doyulmaz güllər kimisən.

Ömrə ömür qatan ruhum, canımsan,
Sən fəsli-baharım, ən xoş anımsan.
Qara sevdalımsan, adım-sanımsan,
Dərdimi sovuran yellər kimisən.

Gördüm camalını – eşqinə yandım,
2Özümü sən bilib kəndimi  dandım.

Sevdan bir ilğımdı, yatdım, oyandım
Yolumdan eyləyən çöllər kimisən.

Əslində...

Əzizim, “çox sevməyəcəksən” fikrinin 
əsasında -
Bunu öyrəndim qırx illik həyatımda.
Can Yücəli dinləmək lazımdı əslində...
“Bağlanmayacaqsan” deyirdi bir şeirində.
 “Çox sevməyəcəksən...” dediyində
Haqlıymış məgər?
Gerçəkmi bu? Düşünməyə dəyər!
Sevdiyin səndən qaçmayacaq,
Ayaq səsləri gəldiyində qorxmayacaq.
Ağaclar ardına saxlanmayacaq.
“Görən olarsa utanaram” da nə demək?!
Əllərini əlinə verib 
sevdiyini hiss etmək gərək!
Sevən eşqini gözlərinə baxaraq söylər!
Gerçəkmi bu? Düşünməyə dəyər!
Onun yaşadığı yeri 
özünə məskən etməyəcəksən!
Sevdiyi gülləri qoxlayıb 
Keçdiyi yerlərdən keçməyəcəksən!
Sevdiyi rəngləri geyib 
yormayacaqsan gözünü.
Nə deyim...
Gözlərinin sel-sularına
 tutdurmayacaqsan özünü.
Kimsəsiz uşaqlar kimi, boğar səni o sellər.
Fəlakətmi bu? Düşünməyə dəyər!
...İnad etməyəcəksən əslində.
Görüşə gəlmədiyində 
qəhərlənib küsməyəcəksən,
Aramayıb öz-özünə zülüm etməyəcəksən!
Bütün hüceyrələrində 

bu sevgini duyacaqsan
Eşidincə səsini!
Gözləməyəcəksən - ilk öncə o arasın səni.
Toxun telefonun dəstəyinə!
Bu yaşdan sonra yorma ürəyini!

Bir yağmur zamanı...

Nə zaman hıçqıraraq ağlamağa başlasam,
Hüzünlü bir sabahda
Başımı çevirib göy üzünə baxsam,
İtirilmiş həyatımı görər,
Ürəyimi boşaltmaq üçün yağmuru gözlərəm.
Göz yaşlarıma qarışar yağmur...
Utanmaram etirafdan,
Qoy göy üzü utansın! 
Və... qəm yağar hər tərəfdən.
Daha bir dərdə qovuşar duyğularım, 
İçimdə bir boşluğa yol alar...
Yalnızlığım düşər yadıma.
Dünyam qaralar...
Tərk edib getdiyini xatırlaram.
Bəlkə də...
Bəlkə də, bir yağmur zamanı sənin üçün də 
ağlaram...

Hər şeyi sənə yazdım...

Bildiyim ən gözəl duyğuların dili ilə,
Tərtəmiz hisslərin əli ilə,
Sevgimi, Həsrətimi, Nisgilimi...
Qısacası, ürəyimi yazdım,
Bir gün oxuyarsan deyə!
Hər şeyi...
Hər şeyi sənə yazdım!
Səni də hər şeyə!
Yazdığım hər hərfin üstünə axıtdım göz 
yaşlarımı...
Könül ətirli qələmlər tükətdim bitməyən 
həsrətimlə...
Eşqimə olan sədaqətimi sənə həsr etdim,
Bir gün anlarsan deyə!
İnamla, çılğınlıqla
Hər şeyi sənə yazdım!
Səni də hər şeyə!
Mavi sözlər əzbərlədim,
Hər sözümdə sabaha ümid bəslədim.
Tanrıdan bir tək səni istəyərək,
Dualarıma heca-heca adını nəqş etdim.
Mehrinə möhtac qəlbimi
Bir gün duyarsan deyə!
Beləcə... ağlımdan keçən 
Hər şeyi sənə yazdım.
Səni də hər şeyə!

Türkiyə türkcəsindən uyğunlaşdırdı: 
Afaq ŞIXLI
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 - Necə oldu ki, “Miss Azerbaijan” gözəllik 
müsabiqəsinə qatıldınız?

-  “Miss Azerbaijan” ilk  gözəllik müsabiqəsidir 
ki, mən iştirak edirdim. Bu uşaqlıq arzum idi. 
Şükür Allaha, yarışa qatıldım və qalib gəldim. 
Əgər bir arzunu ürəkdən istəyirsənsə, o mütləq 
həyata keçir. Fiziki cəhətdən çətin idi yarış. Amma 
qızlar çox gülərüz idilər, sevinə-sevinə məşqə 
gedirdik. Mən trenajorla məşğul oluram. Məncə, 
özünə güvənən, formada qalmaq istəyən xanım 
idmanla məşğul olmalıdır. 

- Niyə məhz “Miss Azerbaijan” müsabiqəsi?

- Şükür Allaha, müsabiqələr çoxalır, istəyən 
xanımlar özlərini burada sınaya bilərlər.  Bu 
müsabiqə vətənimin adını daşıdığı üçün “Miss 
Azerbaijan”ı seçdim. 

- Yəqin, bundan sonra dünyamiqyaslı yarışa 
qatılacaqsınız?

- Hazırda dincəlməyə çalışıram.  Dünya 
gözəllik müsabiqəsinin harada keçiriləcəyi bəlli 
deyil və qeydiyyat başlamayıb. 

- Model olmaq üçün bir xanıma nə lazımdır?

- Əgər özünə güvənirsənsə, fotomodel ola 
bilərsən. Çünki burada boy, yaş məhdudiyyəti 
yoxdur. Deyirlər, eybəcər xanım yoxdur, baxımsız 
xanım var. Əgər boyunuz, vücudunuz imkan 
verirsə, model ola bilərsiniz. 

- Sizin çəkiniz, boyunuz nə qədərdir?

- Çəkim 49 kilo, boyum 1.74 sm-dir. 

- Ananız yarışmada da, müsahibələrdə də 
yanınızdadır. Bunun sizə bir köməyi varmı?

- Əlbəttə, var. Anamın yanımda olması mənə 
stimul verir. Mən anama PR-menecer deyirəm. 
Çünki hər yerdə yanımdadır. 

- Bəs ananız sizə hansısa qadağaları qoyub?

- Anam mənə iki qadağa qoyub. Saçımı heç vaxt 
boyamamışam. Bir də siqaret çəkməyə icazə 
vermir. Mənə tapşırıb ki, siqaret  qutusuna da əl 
vurma. Heç qutusuna da əl vurmamışam.

- Gələcək planlarınız nələrdir?  

- Növbəti hədəfim dünya gözəllik yarışmasıdır. 
İstəyim ölkəmizi layiqincə təmsil etməkdir. İndi 
Azərbaycan bir çox layihələrdə təmsil olunur, mən 
də bu siyahıya qoşulmaq istəyirəm. 

- Gələcək ailənizi necə təsəvvür edirsiniz?

- İkimərtəbəli balaca ev,  həyətdə bir it olsun. 
Üç uşağım olsun: iki oğlan, bir qız. Qız balaca 
olsun ki, qardaşları onu qorusunlar. Evimin yarısı 
mətbəx olsun. Yemək bişirməyi çox sevirəm, 
istəyirəm, mətbəxim böyük olsun. Evimdə soba da 
olsun ki, uşaqlarımla qışda onun başına toplaşaq.

- Bəs Cavidan necə bəyləri bəyənir?

- Mütləq həyat yoldaşım hündürboy və 
yaraşıqlı olmalıdır ki, uşaqlarım da qəşəng 
olsunlar. Özünə güvənən və müstəqil bəy 
olmalıdır.

- Bəs kişilərdə hansı xüsusiyyətləri bəyən-
mirsiniz?

- Özü haqda çox danışan kişiləri bəyənmirəm. 
İnsan onsuz da qarşısındakının necə biri olduğunu 
hərəkətlərindən görür.  Hərəkətlərə inanmaq 

MARAQLIMARAQLI

“Miss Azerbaijan” gözəllik müsabiqəsinin qalibi Cavidan Qurbanovanın qafqazinfo-ya müsahibəsi

AZƏRBAYCAN  GÖZƏLİ  GƏLƏCƏK  HƏYATINDAN  DANIŞDI
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lazımdır, sözlərə yox.
 Geyimləri seçərkən nələrə diqqət edirsiniz?

- Heç kim geyim seçərkən mənə kömək etmir. 
Mən başqalarına kömək edirəm. Harasa gedəndə 
yarım saata hazır oluram. Əgər anamla gedirəmsə, 
iki saata hazırlaşırıq. 

- Cavidan, mediada belə bir məlumat yayıldı 
ki, sənə cinayət işi açılıb. Ölkədən çıxışına 
qadağa qoylub. Bu barədə fikirlərin maraqlı 
olardı.

Anası: 
- Bundan sonra mən mediaya qadağa qoyuram 

ki, qızımla bağlı heç nə yazmasınlar. Nə yaxşı, nə 
də pis. Bu suala isə müsabiqənin təşkilatçısı cavab 
verəcək.

Qeyd edək ki, “Miss Azerbaijan” gözəllik 
müsabiqəsinin direktoru "Qafqazinfo"ya açıqla-
masında bildirib ki, Cavidan yaxınlarda Azər-
baycanı dünya miqyaslı müsabiqələrin birində 
təmsil edəcək:“Onda xaricə necə getdiyini gö-
rəcəksiz".

24 iyun 2014

Sosioloq Azər Qaraçənli bu cür müsabiqələrə 
sadə yanaşmaq və normal baxmaq lazım olduğunu 
bildirdi: “Elə məsələlər var ki, dövlət o işə 
qarışmamalıdır. Yəni əgər cəmiyyətdə hansısa qruplar 
yığışıb dinc, qanuna zidd olmayan yarışlar 
keçirirlərsə, dövlət buna heç bir müdaxilə etməməli, 
mane olmamalıdır. Bu cür ictimai təşəbbüslərə 
ictimaiyyətin ayrı-ayrı qrupları da mane olmamalıdır. 
Hər bir sivil, azad cəmiyyətdə bu cür yarışlar keçirilə 
bilər. Gözəllik yarışı dinc bir yarışdır. Bu yarış heç 
kimin həyatına, azadlığına təhlükə yaratmır. Ona görə 
də, belə tədbirlərin keçirilməsinə çox sadə və normal 
baxıram. Düzdür, cəmiyyətdə bir qisim insan var ki, 
bu cür yarışların ölkəmizdə keçirilməsinə normal 
baxmır. İndiyə qədər keçirilən gözəllik yarışlarına 
onların da etirazları səslənib. Amma bu əsas vermir ki, 
belə tədbirlər ləğv olunsun. Biz Azərbaycanda öz 
həyatımızı idarə eləməyi, başqa dəyərlər üzərində 
formalaşdırmağı, burada birinin azadlığına başqasının 
mane olmamağı prinsipini qəbul etməliyik, insanların 
dinc şəkildə toplaşmaq, özünün dünya görüşlərinə 
uyğun hansısa tədbirlər, yarışlar təşkil etmək prinsipi 
əsas götürülməlidir. Ona görə də, cəmiyyətdəki bir 
qrupun bu tədbirə etirazı əsas vermir ki, belə tədbirlər 
ləğv olunsun.”.

Dini ekspert Kənan Rövşənoğlu qadının 
bədəninin sərgiyə çıxarılmasının günah olduğunu 
bildirdi: “Bu cür yarışlar bir çox müsəlman 
ölkələrində keçirilmir. İslam dinində qadının bədənini 
sərgiyə çıxartması günah hesab edilir. Gözəllik yarışı 
keçirilən bir sıra müsəlman ölkələrində həmişə 
aksiyalar keçirilib. Etiraza səbəb isə insan bədəninin 
müsabiqəyə çıxarılmasının günah hesab edilməsidir. 
Bizdə də əvvəllər gözəllik yarışına etiraz edənlər olub. 
İndi isə olacaq, ya olmayacaq - bilmirəm”. 

Milli.az

Ekspertlərin baxışları müxtəlifdir

MÜSƏLMAN  ÖLKƏSİNDƏ  GÖZƏLLİK 

 MÜSABİQƏSİ  KEÇİRİLƏ  BİLƏR?
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TURİZMTURİZM

"Azərbaycanda turizm sənayesi son illərdə yeni mərhələyə 
qədəm qoyub. Azərbaycanın turizm inkişafı tempini və onun 
formalaşdırılması proseslərini təhlil etsək, görərik ki, 2001-ci 
ildən etibarən bu prosesi 3 mərhələyə bölmək olar". 

Nazir qeyd edib ki, çətin dövrlərdən keçmiş, işğala məruz 
qalmış Azərbaycanın həmin illərdə əsas məqsədi o idi ki, 
ölkəmizi tanıtmalı, dünya xəritəsində Azərbaycanın turizm 
anlayışının mövcud olmasını bəyan etməli idik. Nazir qeyd edib 
ki, o dövrdə qanun işlənildi, bəzi dəyişikliklər olundu, Dövlət 
Proqramı qəbul edildi.

Ə.Qarayev deyib ki, həmin proses baxımından artıq xəritədə 
Azərbaycanın mövcudluğunu sübut etməyə nail olduq: 
"Azərbaycan Ümümdünya Turizm Təşkilatına üzv oldu. 2006-

cı il, yəni ikinci mərhələdən başlayaraq Azərbaycana turistlərin gəlişi artmağa başladı, Azərbaycan dünyada 
müxtəlif beynəlxalq tədbirlərə ev sahibliyi edən, eyni zamanda beynəlxalq qurumlarda öz sözünü deyən ölkə 
kimi tanındı. Azərbaycana diqqət dəfələrlə artdı".

Ə.Qarayev regionlarda da turizmin inkişafına diqqət çəkərək bildirib ki, artıq regionlarda da beş ulduzlu 
otellər inşa edilib. Nazir qeyd edib ki, üçüncü mərhələ bu tvinninq layihəsinin başlanması ilə eyni vaxta təsadüf 
edib: "Biz artıq Azərbaycan turizmini inkişaf etmiş ölkələrin səviyyəsində görməyi arzulayırdıq. Üçüncü 
mərhələnin əsas meyarlarından biri odur ki, biz beynəlxalq təcrübəni daha ciddi tətbiq etmək istəyirik. ən 
qabaqcıl dünya təcrübəsini öyrənərək onu ölkəmizin daxilində tətbiq etmək istəyirik. Ona görə də bu tvinninq 
layihəsi bizim üçün çox əlverişli və vacibdir".

Nazirin sözlərinə görə, bu layihənin müsbət tərəfləri çoxdur. 
S.Əhmədova,

Trend
12 iyun 2014 

Bu barədə mədəniyyət və turizm naziri Əbülfəs Qarayev "Azərbaycan Respublikasının 
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin Turizm şöbəsinin imkanlarının gücləndirilməsi" tvinninq 

layihəsinin tamamlanmasına dair konfransda çıxışı zamanı deyib

ƏBÜLFƏS  QARAYEV:  AZƏRBAYCANDA  TURİZM  SƏNAYESİ
  SON  İLLƏRDƏ  YENİ  MƏRHƏLƏYƏ  QƏDƏM  QOYUB

Nazirliyin mətbuat xidmətindən AzərTAc-a bildirmişlər ki, İCCA-nın 
məqsədi beynəlxalq konqreslərin təşkilatçıları və bu kimi tədbirləri öz 
ölkələrinə cəlb etmək istəyən qurumları bir araya gətirmək və dünyada 
mütəmadi baş verən beynəlxalq tədbirlərin məlumat bazasını yeniləməkdir.

Hazırda təşkilatın üzvləri sırasına dünyanın 88 ölkəsində fəaliyyət göstərən 
950-dən çox beynəlxalq MİCE (biznes turizm) bazarı təmsilçisi daxildir.

İCCA ənənəvi olaraq öz üzvləri üçün kurslar təşkil edir. Azərbaycan 
Konqreslər Bürosunun üzvləri qurumun cari ilin iyulunda Amsterdamda 
keçiriləcək təlimində iştirak edəcəklər. Təlim satış, marketinq və İCCA tədqiqat 
sahələri kimi mövzuları əhatə edəcəkdir.

Beynəlxalq Konqres və Konvensiya Assosiasiyası kimi nüfuzlu təşkilata üzv 
olmaqla Azərbaycan Konqreslər Bürosu öz fəaliyyətini genişləndirəcək və 
ölkəmizin turizm potensiyalının təbliğində daha böyük addımlar atacaq. 

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin dəstəyi ilə fəaliyyət göstərən Azərbaycan 
Konqreslər Bürosu iyunun 14-də Beynəlxalq Konqres və Konvensiya 

Assosiasiyasına (İCCA) üzv olmuşdur

AZƏRBAYCAN  KONQRESLƏR  BÜROSU  İCCA-YA  ÜZV  OLMUŞDUR 
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Festivala, ümumilikdə, 55 ölkədən 405 film göndərilmişdir. 
Festivalın müsabiqə proqramına 31 ölkədən 68 film daxil 
edilmişdir. Filmlər 6 kateqoriyada yarışmışlar. Müsabiqə 
proqramına Azərbaycanın 7 filmi də daxil edilmişdir.

Filmləri kinematoqrafçılardan, səyahət və turizm 
ekspertlərindən ibarət 7 nəfərlik beynəlxalq münsiflər heyəti 
qiymətləndirmişdir. Beynəlxalq münsiflər heyəti hər 
kateqoriyada 3 filmi qalib kimi müəyyən etmişdir. 

“Ölkə, region, şəhər” kateqoriyasında yunanıstanlı rejissor 
Teo Papadoulakis “Krit: bütün dünya bir adada” filminə, 
“Mədəniyyət, ənənə” kateqoriyasında türkiyəli rejissorlar Şerif 
Yenen və Levent Ayaşlı “Yaşmaqsız İstanbul” ekran əsərinə, 
“Reklam filmləri” kateqoriyasında xorvatiyalı rejissor İvan 
Peric “Adriatikin qəlbi” filminə, “Turizm xidmətləri” 
kateqoriyasında türkiyəli rejissor Levent Ayaşlı “İstanbul: 
ünsiyyət üçün ən yaxşı yer” filminə, “Ekoloji turizm və xarici 
turizm” kateqoriyasında Böyük Britaniyadan olan rejissor 
Geoff Tompkinson “Göl” filminə, “TV filmləri” 
kateqoriyasında isə avstriyalı rejissorlar Piter Bardehle və 
Sebastian Lindemann “Zirvələrin simfoniyası/Alp dağları yuxarıdan” filminə görə birinci yerlərə layiq 
görülmüşlər. 

Qaliblərə qızıl mükafat və 2000 avro pul verilmişdir. 
Hər bir kateqoriyada ikinci və üçüncü yerlərin sahiblərinə isə müvafiq olaraq gümüş və bürünc mükafatlar 

verilmişdir. 
Avstraliyalı rejissor Cefri Darlinq “Barossa. Sənin ixtiyarında” filminə görə festivalın ən yüksək mükafatına 

“Qran-pri”yə layiq görülmüş və ona diplom və 4000 avro təqdim edilmişdir.
Azərbaycanlı rejissor Mariya İbrahimovanın “Azərbaycan: Şərqin Avropa cazibəsi” filmi “Milli mükafat”a, 

italiyalı rejissorlar Ciulio Pedretti və Roberto Karini “Thilafuşi Qon Dhudoh – Maldivlərdə sonuncu tullantı yeri” 
filmi isə münsiflər  heyətinin xüsusi mükafatına layiq görülmüşdür. 

Türkan Abdullayeva,
AzərTAc

 İyunun 25-28-də Nizami Kino Mərkəzində Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə 
ikinci Bakı Beynəlxalq turizm filmləri festivalı keçirilmişdir

İKİNCİ  BAKI  BEYNƏLXALQ  TURİZM  FİLMLƏRİ  FESTİVALI 

Bunu Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin Turizm 
şöbəsinin təbliğat sektorunun müdiri Vüqar Şixəmmədov II 
Bakı Beynəlxalq Turizm Filmləri Festivalının başlanması ilə 
bağlı iyunun 25-də keçirilən mətbuat konfransında deyib. O 
bildirib ki, təkcə ötən il Azərbaycana 2 milyon 500 minə 
yaxın turist gəlib. 

V. Şıxəmmədov qeyd edib ki, ölkəyə daha çox qonşu 
ölkələrdən Rusiya, Türkiyə, İran və Gürcüstan, həmçinin 
Avropa ölkələrindən turistlər gəlir: “Azərbaycanın dünyada 
tanınması istiqamətində məqsədli və əməli iş aparılır. 
Ölkənin tanınmasında Azərbaycanla bağlı çəkilən reklam 
çarxlarının müstəsna rolu olub. Gələcək illərdə ölkədə 
keçiriləcək turizm festivallarının təcrübəsindən də istifadə 
ediləcək”.

 
 “Son 5 il ərzində Azərbaycana gələn turistlərin sayı artıb” 

ÖTƏN  İL  AZƏRBAYCANA  2  MİLYON  500  MİNƏ  YAXIN  TURİST  GƏLİB
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AzərTAc BMT-nin Xəbərlər Mərkəzinə istinadla 
xəbər verir ki, Anand Qrover iyunun 12-də Cenevrədə 
İnsan Hüquqları Şurasının 26-cı sessiyasının 
nümayəndələri qarşısında çıxışında vurğulamışdır ki, 
yanlış qidalanmaya – “fastfuda” meylli olmaq piylənmə 
ilə nəticələnir. Piylənmə hər il təxminən 2,8 milyon 
insanın həyatına son qoyan qlobal epidemiyaya 
çevrilmişdir. 

Ziyanlı məhsulların cüzi miqdarda yeyilməsi və 
daha sağlam yeməklərlə uyğunlaşdırılması sağlamlıq 
üçün bir o qədər də təhlükəli deyildir. Lakin cəlbedici 
dad keyfiyyətləri və aqressiv marketinq sayəsində 
tərkibində şəkər, duz, transyağ turşuları və doymuş 
yağlar olan məhsullar daha faydalı məhsulları 

rasiondan sıxışdırıb çıxarır. “Fastfud” məhsullarının böyük əksəriyyəti əsaslı şəkildə emal olunur və hazır 
vəziyyətdə təklif olunur. Faydalı bəsləyici keyfiyyətlərdən tamamilə məhrum olan bu məhsullar çox artıq 
kalorilidir. 

BMT-nin xüsusi məruzəçisi qeyd etmişdir ki, zəmanəmizdə 2.1 milyard insan artıq çəkidən və piylənmədən 
əziyyət çəkir. Bunun səbəbkarı isə qeyri-sağlam qidalardır. 

Xüsusi məruzəçi dünya dövlətlərinə müraciət edərək, israrla onları əhalinin sağlamlığını təhlükə altında qoyan 
ərzaq sahəsində struktur dəyişiklikləri ilə bağlı problemlərin həlli ilə məşğul olmağa çağırmışdır. O xatırlatmışdır 
ki, sağlam olmaq hüququnu müəyyən edən əsas amillərdən biri yetərincə və dolğun qidalanmadır. 

Hamburqer, pittsa, çips və şəkərli sulara, həmçinin sağlamlığa ziyan vuran digər məhsullara aludə 
olmaq piylənməyə gətirib çıxarır; bu barədə BMT-nin " Hər kəsin ən yüksək fiziki və psixi sağlamlıq 

hüququ məsələsi"nə dair xüsusi məruzəçisi Anand Qrover xəbərdarlıq etmişdir 

BMT-NİN  XÜSUSİ  MƏRUZƏÇİSİ  “FASTFUD” 
 TƏHLÜKƏSİ  BARƏDƏ  XƏBƏRDARLIQ  EDİR

Onun sözlərinə görə, kəhrabadan hazırlanmış təsbeh 
vücuddakı qızdırmanı aşağı salır.

Ametist təsbehlər içki düşkünlüyünü azaldır. "Pələng 
gözü" adlanan daşdan hazırlanan təsbehlər miqren və 
başağrılarına qarşı effektiv vasitələrdən biridir.

Orqanizmə ən yaxşı təsir edən təsbehlər isə koka 
ağacından hazırlanır.

"Osmanlı Türkiyəsi dönəmlərində həkimlər müalicə 
zamanı belə təsbehdən istifadə edərdi. Təzəlikdə açıq 
rəngdə olan belə təsbehlər istifadə olunduqca tünd 
qəhvəyi rəng alır. Əllərdəki bakteriyaları məhv edir, 
tərləmənin qarşısını alır. Osmanlı zamanında sarayın 
bəzi yerlərinə əlində bu təsbeh olmayanları burax-
mazdılar. Üstəlik, belə təsbeh stressin də dərmanıdır", - 
Adil Dağ deyib.

Dənələri pələsəng kolunun budaqlarından və gövdəsindən hazırlanmış təsbehdən Osmanlı Türkiyəsində 
sədrəzəmlər, Misirdə isə ən zəngin insanlar istifadə edərdilər. Səndəl ağacı təki, bu təsbeh əldə olanda xoş qoxu 
yayır.

Türkiyənin ən məşhur təsbeh ustalarından biri, Qaziantəpdə yaşayan Adil Dağın dediyinə 

görə, müştərilərinin sayından razıdır: təsbeh alanlar artır; 38 yaşlı Adil Dağ təsbehin insan 

orqanizminə xeyirlərindən də bəhs edib

TƏSBEHİN  İNSANA  XEYİRLƏRİ 



63331 İyul 2014

Pəhriz, natriumun aşağı miqdarı, fiziki 
məşqlər və minimal stress həkimlərin ilk 
tövsiyələridir.

Hazırda yüksək qan təzyiqi ilə mübarizə üçün 
yeni "silah" tapılıb. Burada söhbət əl izometriya-
sından gedir.

Kanadadakı McMaster Universitetinin elmi-
tədqiqat qrupunun üzvləri qan təzyiqindən 
əziyyət çəkən pasientlərdən xahiş ediblər ki, 
espanderə bənzəyən alətlə məşqləri həftədə 6 dəfə 
yerinə yetirsinlər.

8-10 həftədən sonra stabil dieta və təyin 
olunmuş məşqləri yerinə yetirən pasientlərdə 
arteriyalarda təzyiqi göstərən sistolik təzyiq 15% 
aşağı düşüb. Diastolik göstəricilər isə 3 nöqtə üzrə 
azalıb.

Digər müalicə növləri ilə müqayisədə bu metod əhəmiyyətli inkişaf göstərib.
Tədqiqatın rəhbəri professor Mauren MakDonald deyir ki, qan təzyiqinin azalmasını təmin edən mexanizm 

tam aydın deyil. Çox ehtimal ki, bu, ürəyin və qan damarlarının sinir nizamlanması ilə əlaqədardır.
Tədqiqatın əsasında hələ 1960-cı illərdə tətbiq edilən metodika dayanır. O zaman pilotlar yüksəklikdə təzyiqin 
zərərli təsirlərindən qaçmaq üçün espanderdən istifadə edirdilər.

Həkimlər bu metodu ənənəvi müalicə ilə əvəzləmək niyyətində deyillər. Bu, yalnız əsas müalicə metodlarına 
effektiv əlavə ola bilər. Əsas odur ki, avadanlıq ələ yatsın və çox ağır sıxılmasın. Əks təqdirdə, iki dəqiqədən sonra 
məşqi davam etdirmək üçün pasientin gücü qalmaz.

Espanderin istifadəsi ilə bağlı məsləhətlər: Əl espanderini sıxdıqda beş saniyə gözləyin, sonra buraxın; 
hərəkəti iki dəqiqə ərzində davam etdirin, sonra iki dəqiqə istirahət edin; Hərəkəti digər əlinizlə də təkrar edin; 
hərəkəti hər əlinizlə dörd dəfə təkrarlayın; Bir müddətdən sonra espanderi beş saniyədən də artıq sıxıb saxlayın; 
hərəkətləri həftədə minimum üç dəfə edin.

Yüksək qan təzyiqi günümüzdə ən çox yayılan xəstəliklərdəndir; bu orqanizmdə 
infarkt, insult və digər problemlərə səbəb ola bilər 

QAN  TƏZYİQİNƏ  QARŞI  YENİ  VASİTƏ

İstilər birinci növbədə ürək-damar və şəkərli 
diabet, xroniki ağciyər xəstələri, eləcə də böyrəyində 
problemi olanlar, zəif və yaşlı insanlar üçün daha 
təhlükəlidir. Buna görə həkimlər belə insanlara isti 
günlərdə adətən evdə oturmağı və yalnız sərin 
vaxtlarda küçəyə çıxmağı məsləhət görürlər. Ancaq 
işləyənlər üçün bu, mümkün deyildir. Odur ki, işləyən 
adamlar günvurmadan qorunmaq üçün bir sıra 
qaydaları bilməlidirlər. 

Mütəxəssislər ilk növbədə isti hava şəraitində 
tərləməyin çox vacib olduğunu bildirirlər. Çünki 
tərləmə - orqanizmin soyutma sistemidir. Bədəndə 
olan artıq istilik tər vasitəsilə xaric olunur və 
orqanizmin temperaturu sabit qalır. Yeri gəlmişkən, 
tərləməyən insanlar günvurmaya daha çox məruz 
qalırlar. 

Bundan başqa, küçəyə çıxarkən başınıza, 

üzünüzə, bədəninizin açıq nahiyəsinə tökmək üçün 
özünüzlə adi su götürmək məsləhət görülür. Sizdən 
tələb olunan odur ki, su dərinizin səthində buxarlansın 
və bədəndə artıq istiliyin çıxmasına kömək etsin. Bu, 
əsasən az tərləyən və yaxud tərləmək istəməyənlər 
üçün çox vacibdir. 

Baş örtüyü ilə heç kim mübahisə edə bilməz. 
Günvurmadan küçədə uzanıb qalmaq istəmirsinizsə, 
başıaçıq gəzməyin. Əlinizin altındakı jurnal, qəzet cib 
dəsmalı ilə də özünüzü yelləməklə ətrafınızda sərin 
hava yarada bilərsiniz. 

Geyimi düzgün seçmək, vaxta riayət etmək, çoxlu 
su içmək, yağlı və ətli yeməklərdən uzaq durmaq da 
sizi istilərdən qoruya bilər.

Bütün bunlar günvurmadan qorunmağın sadə 
qaydalarıdır. Bu qaydalara əməl edin və iş gününü 
rahatlıqla başa vurun.

Anomal temperatur günvurma, infarkt, 
insult və sinir sisteminin pozulmasına səbəb olur 

ANOMAL  İSTİLƏRDƏN  NECƏ  QORUNMALI?
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Araşdırmalar nəticəsində məlum olub ki, insanlar 
müəyyən mükafat müqabilində, hətta külli miqdarda pul 
qarşılığında belə siqareti tərgitməyə həvəssiz olublar. 
Penn Steyt Universitetinin alimlərinin tədqiqatında 44 
nəfər siqaret çəkən iştirak edib. İlk olaraq mükafat 
təklifindən sonra beyinləri skan olunub. 

18-45 yaş arası siqaret çəkənlərə tapşırılıb ki, 
eksperimentdən 12 saat əvvələ qədər siqaret çəkməsinlər 
və nikatinli məhsullardan istifadə etməsinlər. Skanerdə 
olarkən könüllülər pul mükafatı olan oyunlar oynayıblar.

Onlara deyilib ki, eksperiment 2 saat davam edəcək. 
Onlar fasilə zamanı siqaret çəkə bilərlər. 

Mükafata reaksiya nə qədər zəif olubsa, siqaret 
çəkmək arzusu bir o qədər çoxalıb. Fasilə vaxtı çatanda isə 

iştirakçılara deyilib ki, siqaretsiz keçirdikləri hər beş dəqiqəyə 1 dollar veriləcək. Siqaret çəkmək arzusu çox 
olanların beyinlərinin reaksiyası da zəif olub.

Hər kəs siqareti tərgidə bilmir. ən azından mütəxəssislər belə hesab edirlər; onlar insan beynini 

skan etdikdən sonra belə nəticəyə gəliblər: siqareti tərgitmək cəhdinin uğurlu alınması beyinin 

aktivliyindən asılıdır 

NƏYƏ  GÖRƏ  SİQARETİ  TƏRGİDƏ  BİLMİRİK?

Qidalanma insan orqanizminin əsas fizioloji 
tələbatlarından biridir. Bu tələbatın ödənilməsində 
meyvə-tərəvəz balansı önəmli rol oynayır. Lakin bəzən 
orqanizmimizi vitaminlə təmin etmək istərkən, tam 
əksi baş verə bilər.  

Əhmədova Şirin – həkim: “Gübrəli meyvələrdən 
qida zəhərlənmələri baş verir. Xəstələr əsasən yüksək 
hərarət, mədə-bağırsaq sisteminin pozulması, qusma, 
ishal halları ilə gəlirlər. Analiz nəticəsində bəlli olur ki, 
onlar gübrəli meyvə yeyiblər. Azot qalıqları orqanizmə 
toksiki təsir göstərir. Məhsulun daha tez yetişib artımlı 
olması üçün verilən gübrələr insanlarda zəhərlənmə 
hallarına gətirib çıxarır”.

Mövsümlə əlaqədar ən çox zəhərlənmə halları 
qarpız və yemişdə olur. Hazırda bazarda alıcılara təklif 
olunan qarpız və yemiş məhsullarının hər biri gübrə ilə 
yetişdirilir . 

Əhmədova Şirin: “Yaxşı olar ki, hər şey vaxtında istifadə olunsun. Qarpız və yemişin qəbulu iyul-avqust 
aylarında təhlükəsizdir. Yəni gübrəsiz özləri yetişə bilərlər. Həmin vaxtı onların yeyilməsi məsləhətdir”.
Gübrəli meyvə-tərəvəzlərin əksəriyyəti xarici məhsullar olur. Onlarda isə kimyəvi elementlərin disbalansı 
yaranır. 

Bazarda alıcılar üçün həm yerli, həm də xarici məhsullar təklif olunur. Xarici meyvə- tərəvəz görünüşcə 
cəlbedici olsa da, yerli məhsullarımız daha dadlı və daha sərfəlidir.

Satıcılar alıcıların daha çox xarici və gübrəli məhsullara üstünlük verdiyini desələr də, yerli meyvə - tərəvəz 
məhsullarını üstün tutan alıcılarımız da az deyil.

Yay fəsli gəldisə, deməli, əksər meyvə-tərəvəz məhsullarının da yetişmə vaxtı gəldi; qida rasionumuzu 

meyvə-tərəvəzsiz təsəvvür etmək mümkün deyil, amma bu zaman diqqətli olmaq vacib şərtdir

GÜBRƏ  İLƏ  YETİŞDİRİLƏN  MƏHSULLAR 

 ORQANİZMİMİZDƏ  HANSI  FƏSADLARA  YOL  AÇIR?
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 O, yubileyini paraşütdən tullanmaqla qeyd edib. Buş 75, 80 və 85 
yaşlarında da paraşütdən tullanıb. ABŞ-ın 41-ci prezidenti Parkinson 
xəstəliyindən əziyyət çəkdiyi üçün əl arabasında hərəkət edir. Təhlükəsizlik 
baxımından 90 yaşlı siyasətçi təcrübəli hərbi paraşütçü çavuş Mayk Elliottla 
birlikdə tullanıb.

1997-ci ildə, 73 yaşlı Buş həyatında ikinci dəfə paraşütdən tullanarkən, 
dünyanı təəccübləndirmişdi. İlk dəfə o, 1945-ci ildə ikinci dünya savaşı 
zamanı paraşütdən istifadə edib.

 Keçmiş prezidenti təbrik etməyə 200-ə yaxın qonaq gəlmişdi.  Buş 
ailəsinin təmsilçisi Cim Makqrasın sözlərinə görə, mərasimə onun 5 övladı, o 
cümlədən ölkənin 43-cü prezidenti kiçik Buş da qatılmışdır.

 Xatırladaq ki, böyük Corc Buş 1989-1993-cü illərdə ABŞ-ın prezidenti 
olub. 1981-1989-cu illərdə ABŞ-ın o vaxtkı prezidenti Ronald Reyqanın 
müavini vəzifəsində çalışıb.

 Bundan başqa o, konqresmen, ABŞ-ın BMT-dəki nümayəndəsi, ölkəsinin 
Çindəki  təmsilçisi və Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin direktoru olub. 

ABŞ-ın keçmiş prezidenti böyük Corc Buşun 90 yaşı tamam olub

CORC  BUŞ  90  YAŞINDA  PARAŞÜTDƏN  TULLANIB 

16 yaşlı qız fəaliyyətinə görə 2012-ci ildə Taliban 
tərəfindən güllə yarası almışdı..

Britaniyalı rəssam Jonathan Yeo-nun çəkdiyi rəsm 
bundan əvvəl Londondakı Milli Portret Qalereyasında 
(National Portrait Gallery) nümayiş olunmuşdu.

Portretin satışından əldə olunan gəlirlər Malala 
Fondu adlı xeyriyyəçi təşkilata veriləcək.

Rəssamın sözlərinə görə o, rəsmdə Malalanın ev 
tapşırığını yerinə yetirməsini göstərib ki,”adi,gündəlik 
etdiyi işin...onun az qala ölümünə səbəb” olmasının 
rişxəndini təsvir etsin.

Malala Fondu deyib ki,rəsmin satışından gəlirlər 
Nigeriyada qadınlar üçün təhsil və müdafiə ilə məşğul 
olan xeyriyyəçi təşkilatlara göndəriləcək.

Nigeriyalı silahlı Boko Haram qrupu 250-dən çox 
məktəbli qızı qaçırdıb.Onları tapmaq hələ ki,mümkün 
olmayıb.

Pakistanlı məktəbli qız,ölkədə qızların təhsili üçün kampaniya aparan fəal 
Malala Yousafzainin portreti Nyu-Yorkda keçirilən auksionda  82 min  

dollara  satılıb

MALALA  YOUSAFZAİ  PORTRETİ   82.000  DOLLARA  SATILIB



Xatırladaq ki, şahzadə Uilyam orduda xidmət edərkən xilasetmə 
helikopterinin pilotu olmuşdur.

31 yaşlı Uilyama yaxın mənbələrdən alınan məlumata görə, peşə 
karyerasını yarımçıq qoymağa məcbur olması şahzadəni məyus etmişdir və 
o, özünü bütünlüklə kral ailəsinin üzvünə aid vəzifələrin yerinə 
yetirilməsinə həsr etməyə hələ hazır deyildir. 

Həmin vəzifələr əsasən ölkə daxilində və xarici ölkələrə səfər etməkdən, 
xeyriyyəçilik tədbirlərində və kübar məclislərində iştirak etməkdən 
ibarətdir. 

İnformasiya mənbələri bildirirlər ki, Uilyam öz planları barədə kraliça II 
Elizabet ilə məsləhətləşmişdir. Britaniyalı hərbi təyyarəçilərin 
əksəriyyətinin istefaya çıxdıqdan sonra etdikləri kimi, kraliçanın nəvəsi də 
yaxın vaxtlarda kommersiya aviasiyası pilotu kimi işləmək üçün lisenziya 
almaq niyyətindədir. 

Yaxın aylarda şahzadə Uilyamın Şərqi İngiltərə “təcili yardım” 
xidmətinin pilotu kimi işləməyə başlaması nəzərdə tutulur. Yeri gəlmişkən, 
şahzadə Uilyamın və onun xanımı hersoginya Keytin “Anmer Hall” adlı 

şəhərətrafı iqamətgahı bu regionda yerləşir. Bu xidmətin pilotları 5 gün dalbadal hər növbədə 10 saat işləyir, sonra 
isə 3 gün dincəlirlər.
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Britaniya KİV-lərinin verdiyi məlumata görə, bir il bundan əvvəl ordudan tərxis olunmuş 
Britaniya şahzadəsi Uilyam “təcili yardım” helikopterinin pilotu olmağa hazırlaşır

ŞAHZADƏ  UİLYAM  “TƏCİLİ  YARDIM”
 HELİKOPTERİNİN  PİLOTU  OLMAQ  İSTƏYİR 

L.Domenin qardaşı ilə yaşadığı evə basqın edən polis orada 
pnevmatik tüfənglər, avtomatlar, partladıcı maddələr ,maskalar, 
plastik bıçaqlar və s. aşkarlayıb. Polisdən verilən məlumata görə, 
Linda Domenin daxil olduğu cinayətkar qrup supermarketlərdən biri-
ni qarət etmək üçün iki nəfəri girov götürməyi planlaşdırıb.

Qrup terrorçuluqla da məşğul olmaq fikrində imiş.
4 nəfərlik qrupun üzvü Linda Domen “Miss Krefeld” gözəllik 

müsabiqəsində qalib gələrək, ”Gözəllik kraliçası” seçilmişdi.

GÖZƏLLİK  KRALİÇASI  TERRORÇU  ÇIXDI

Almaniyanın şimal-qərbindəki Krefeld şəhərində polisin həyata 
keçirdiyi əməliyyat zamanı Linda Domen həbs olunub

Saqa əyalətinin icra hakimiyyəti mayın 1-dən işə 
sandal,rəngli köynəklər,hətta dizdən aşağı şortlarla da 
gəlməyə icazə verib.Xatırladaq ki,Yaponiyada 
şirkətlərin və dövlət müəssisələrinin ofis işçilərinin 
geyiminə ciddi nəzarət edirlər. İşə yüngül və ya 
diqqəti cəlb edən geyimlərdə gələnlər cəzalandırı-

lır.Bura saç düzümü,saçın boyanması,eləcə də bığ və 
ya saqqal saxlamaq da daxildir.

Standartdan kənar geyinən yapon ya yaradıcı 
sahənin adamıdır,ya da şirkətdə elə səviyyəyə çatıb 
ki,o özünü sərbəst apara bilər.

Yaponiyada ümummilli şirkətlərdə geyimin yüngülləşdiriliməsi ilə bağlı 
kampaniya artıq 10-cu dəfədir keçirilir

SAQA  ƏYALƏTİNDƏ  OFİS  İŞÇİLƏRİNƏ 
 İŞƏ  QALSTUKSUZ  GƏLMƏYƏ  İCAZƏ  VERİLİB



Avropa Komissiyası yaxın vaxtlarda parfümeriya 
məhsulları hazırlayan firmalara yeni sərt qaydalar 
tətbiq etməyə və parfümeriya sənayesində istifadəsi 
qadağan edilmiş inqrediyentlərə qadağa qoymağa 
hazırlaşır. Bu barədə “Independent” qəzeti yazır.

Ekspertlər cəmi 12 allergen aşkar etmişlər. Kakao 
paxlasından əldə edilən kumarin və qızılgül yağının 
tərkibindəki evgenol ən məşhur allergenlərdir. Palıd 
mamırı, habelə naringi yağının tərkibində olan sitral da 
bu siyahıda yer almışdır. 

Alimlərin məlumatına görə, hazırda Avropa 
sakinlərinin 1-3 faizi səpmə və şişmə əmələ gətirən 
parfümeriya məhsullarına allergiyadan əziyyət çəkir. 

“Chanel №5” ilə bərabər, “Miss Dior”un formulu da 
dəyişə bilər. 

Koko Şanel 1921-ci il mayın 5-də onun adı, habelə 
xoşuna gələn rayihənin doldurulduğu flakonun nömrəsi 
ilə adlandırılmış ətir təqdim etmişdir. Dünya bu 

“ətriyyat bestsellerinə” görə böyük knyaz Dmitri Romanovun Koko Şanel ilə qısa sevgi macərasına borcludur. 
Knyaz D.Romanov Koko Şanellə 1920-ci ilin yayında tanış olmuşdur. Koko Şanel ətriyyatçı Ernest Bonu məhz 
knyaz D.Romanov sayəsində tanımışdır. 

Deyilənlərə görə, Ernest Bo K.Şanelə bir neçə ətir nümunəsi vermişdir. K.Şanel beş nömrəli flakona 
doldurulmuş ətri seçmişdir. Bu rəqəmi xoşbəxt rəqəm adlandıran Koko düzgün seçim etmişdir, çünki 
ətriyyatçının işləyib hazırladığı 24 ətirdən ən mükəmməli məhz beş nömrəli şüşədə olmuşdur.
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Müraciəti 26 qadın imzalayıb. Mənbə bildirib ki 
,həmin qadınların hamısı keşişlərlə əlaqə saxlayır.

Əvvəllər papa bakirəlik ənənəsini dəstəklədiyini 
bildirsə də,2010-cu ildə bu sahədə mövqeyinin dəyişə 
biləcəyinə işarə etmişdi.

Xatırladaq ki,katolik kilsəsində bakirəlik ənənə-
sinin ləğvi ilə bağlı müzakirələr uzun illərdir aparı-
lır.Məsələn,kardinal Ummes kilsənin bakirəliyə yeni-
dən baxacağını istisna etməyib.

“Nikahsızlıq kilsənin ehkamı deyil, bu, intizam-
dır. Apostolların çoxunun ailəli olduğuna şübhə yox-
dur. Zəmanəmizdə kilsə bu sayaq məsələlərə diqqət 
yetirməlidir.O,tarixlə birlikdə irəliləməlidir”-deyə, 
Ummes 2006-cı ildə bildirmişdi.

İnformasiya vasitələrinin məlumatına görə,
onlar papa Fransiskdən xahiş ediblər ki,

katolik kilsəsi keşişlərinin subay qalmaları qaydasını ləğv etsin

KEŞİŞLƏRİN   MƏŞUQƏLƏRİNİN   
PAPAYA   MÜRACİƏTİ

Əfsanəvi “Chanel №5” ətri fərdi rayihəsini itirə bilər, çünki
 onun formulunda allergen vardır 

ƏFSANƏVİ  “CHANEL №5”
  ƏTRİNİN  RAYİHƏSİ  DƏYİŞƏCƏK 
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Bu, FİDE-nin nümayəndə heyətinin Bakıya yoxlama 
səfəri zamanı məlum olmuşdur. Bu barədə beynəlxalq 
federasiya prezidentinin köməkçisi Berik Balqabayev 
məlumat vermişdir.

Xatırladırıq ki, Dünya Kuboku yarışını Azərbaycan 
2016-cı il Olimpiadası ilə “bir paketdə” əldə etmişdir. Ölkə 
bu iki turniri keçirmək hüququnu iki il bundan əvvəl 
İstanbulda FİDE-nin Konqresində qazanmışdır.

Şahmat üzrə Dünya Kuboku uğrunda yarışlar gələn il 
sentyabrın 10-dan oktyabrın 4-dək keçiriləcək

2015-Cİ  İLDƏ  BAKIDA  KEÇİRİLƏCƏK  DÜNYA  KUBOKU  
YARIŞLARININ  VAXTI  MÜƏYYƏNLƏŞMİŞDİR 

Bu barədə rabitə və yüksək texnologiyalar nazirinin müavini 
Elmir Vəlizadə məlumat vermişdir. Nazir müavini bildirmişdir ki, 
hazırda bu istiqamətdə müvafiq tədbirlər görülür. Ölkə daxilində 
mobil danışıq tariflərinin də aşağı salınması ilə bağlı mütəmadi iş 
aparılır. E.Vəlizadə qeyd etmişdir ki, nazirliyin bu prosesə birbaşa 
təsir imkanları yoxdur. Amma müxtəlif rıçaqlar var ki, onlardan 
istifadə etməklə qiymətlərin ucuzlaşmasına təsir göstərmək 
mümkündür.

Azərbaycanın ikinci rabitə peykinin 2017-ci ildə orbitə 
buraxılacağını deyən nazir müavini məlumat vermişdir ki, hazırda 
tenderə qədər texniki tapşırıqların hazırlanması prosesi gedir.

2015-ci ildə Bakıda keçiriləcək Avropa Oyunları ilə bağlı beynəlxalq rouminq qiymətlərinin 
aşağı salınması planlaşdırılır 

BEYNƏLXALQ  ROUMİNQ  QİYMƏTLƏRİ  AŞAĞI  SALINA  BİLƏR 

Avropa.info-nun anspress-ə istinadən məlumatına 
görə, çarxda ingilis futbolçuların Dünya Çempio-
natlarındakı oyunlarında başlarına gələn hadisələr 
əks olunub. Azərbaycanlı hakim Tofiq Bəhramovun 
da yer aldığı videoda 1966-cı ildə İngiltərədə keçiri-
lən VIII dünya çempionatının finalındakı qərarı əks 
olunub. Animasiyada İngiltərə komandasının lehinə 

qərar verən T. Bəhramov Uembley stadionunna top-
laşmış 98 min azerkeşi sevindirir. 

Çarxda Maradonanın 1986-cı ildə İngiltərə qa-
pısına əl ilə vurduğu qol da yaddan çıxmayıb. Vi-
deoda argentinalı "Tanrının əli" adlandırdığı qolu vur-
duqdan sonra özünü mələk kimi göstərir.

 
 Dünyanın tanınmış Goal.com saytı İngiltərə yığması ilə 

bağlı maraqlı animasiya çarxı hazırlayıb 

İNGİLİSLƏR  TOFİQ  BƏHRAMOVU  YAD  ETDİLƏR 
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Bakı Avropa Oyunları Əməliyyat Komitəsinin 
əməliyyatlar üzrə baş direktoru Saymon Kleq bununla bağlı 
demişdir ki, biz “Tickethour” şirkətini Avropa Oyunları ilə 
bağlı bütün bilet satışı xidmətlərinin təchizatçıları kimi rəsmi 
tərəfdaş sponsorlarımızın sırasında salamlamaqdan şadıq. 
Bizi qarşıda yalnız 12 aydan sonra həyata keçirilməli olan 
belə bir mürəkkəb bilet satışı əməliyyatının gözlədiyini 
nəzərə alsaq özümüzü xoşbəxt hiss edə bilərik ki, əsas 
çoxsaylı idman yarışları üçün yüksək səviyyəli bilet satışı 
xidmətlərinin göstərilməsində lazımi təcrübəyə və idman 
nailiyyətlərinə malik bir komanda ilə çalışırıq.

“Tickethour” şirkətinin sədri Corc Bolos isə demişdir ki, 
bu, bizim üçün maraqlı və əhəmiyyətli işdir. Biz bütün 
səylərimizi, bilik və təcrübəmizi “Bakı 2015”in əlçatan, 
səmərəli və etibarlı bilet satışı sistemi ilə təmin edilməsinə 
sərf edəcəyik. Biz Azərbaycanda və ondan kənardakı idman 
azarkeşlərinin yaddaqalan idman festivalından rahat şəkildə 
zövq almalarını təmin etmək istəyirik.

“Tickethour” şirkəti Yunanıstanın paytaxtı Afina şəhərində yerləşir və Avropa, ABŞ və Orta Şərqdə fəaliyyət 
göstərir. Şirkət hər il bir neçə milyon biletin satışını idarə edir. Bu şirkət əsas qlobal idman yarışları ilə bağlı bilet 
satışı xidmətlərinin göstərilməsində uğurlu təcrübəyə malik olduğunu sübut etmişdir. 

 “Bakı - 2015” üçün bilet satışı proqramına 2015-ci ildə başlanılacaq. “Tickethour” şirkəti 
şəhərin mərkəzində yerləşdirilən bilet kassaları ilə yanaşı, biletlərin onlayn satışına da 

cavabdeh olacaq. 

“BAKI - 2015”  AVROPA  OYUNLARI 
 RƏSMİ  BİLET  SATIŞI  TƏRƏFDAŞINI  ELAN  ETMİŞDİR 

AzərTAc xəbər verir ki, qitə qurumuna üzv olmaqla Azərbaycan peyntbolçuları ölkəmizi 
beynəlxalq turnirlərdə təmsil etmək hüququ qazanmışlar. 

ARPF yarandığı gündən ilk addımını ümummilli lider Heydər Əliyevin anım günü 
münasibətilə 3751 metr hündürlükdə yerləşən Heydər Əliyev zirvəsinə cari il mayın 10-da 
Azərbaycan Hava və Ekstremal İdman Növləri Federasiyası tərəfindən təşkil olunmuş 
yürüşlə başlamışdır. 

Federasiya iyunun 14-də “YARAT” Müasir İncəsənət Məkanı, Azərbaycan Atletika 
Federasiyası və “ASAN xidmət”lə birgə Tofiq Bəhramov adına Respublika Stadionunda 
keçirilən “Sağlam ol və yarat!” qaçış turnirinin təşkilatçılarından biri olmuşdur. 

(ARPF)  26 İyun - Azərbaycan Silahlı  Azərbaycan Respublikası Peyntbol Federasiyası
Qüvvələri Günü münasibətilə ASAN Könüllü Gənclər Təşkilatı ilə birgə Arena İdman Klubunda gənc çağırışçılar 
arasında “Qarabağ” peyntbol turniri təşkil etmişdir. 

ARF idmanın bu növünü təmsil edən, özündə qitənin bütün milli peytnbol federasiyalarını birləşdirən 
beynəlxalq təşkilatdır. Təşkilatın əsas məqsədi Avropada peyntbol idman növünün inkişafını təşviq etmək, bu 
məqsədlə rəsmi qurumlarla və fərdi şəxslərlə əlaqələr yaratmaq, onlarla texniki, inzibati və maddi səviyyələrdə 
əməkdaşlığa nail olmaqdır. Həmçinin bütün tərəflərin maraqlarına cavab verəcək şəkildə milli federasiyalar və 
onların üzvləri arasında dostluq və əməkdaşlıq əlaqələrinin yaradılması, birlikdə layihələr həyata keçirilməsinin 
təşviqi, ARF qaydalarına uyğun olaraq Avropa çempionatı, Millenium seriyası və digər beynəlxalq yarışların 
keçirilməsi və s. qurumun əsas məqsədlərindəndir. 

Beləliklə, ARPF Qafqaz regionunda Avropa Peyntbol Federasiyasına 
(ARF) üzv seçilən ilk təşkilat olmuşdur 

ARPF  AVROPA  PEYNTBOL  FEDERASİYASINA  
TAMHÜQUQLU  ÜZV  SEÇİLMİŞDİR 
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Beynəlxalq Futbol Assosiasiyaları Federasiya-
sının (FİFA) prezidenti Yozef Blatter  mayın 16-da 
İsveçrənin RTS telekanalına verdiyi müsahibədə 
demişdir: “Bu, həqiqətən yanlış ideyadır, lakin hə-
yatda belə işlər olur. Qətərin Təşkilat Komitəsinin 
hesabatında deyilirdi ki, yayda Qətərdə hava çox 
isti olur, lakin FİFA-nın İcraiyyə Komitəsi dünya 
birinciliyinin bu ölkədə keçirilməsini böyük səs 
çoxluğu ilə dəstəkləmişdir”.

Blatter bundan əvvəl də etiraf edirdi ki, ola bil-
sin, FİFA Qətəri seçməklə səhv etmişdir. Lakin o, 
siyasi və geosiyasi reallıqları nəzərə almağa çağı-
rırdı. Federasiyanın başçısı deyirdi: “Planetimizdə 
7 milyarddan çox adam var və onlardan 6,2 
milyardı Avropadan kənarda yaşayır, nə üçün onlar 
həmişə bizim diktə etməyimizə dözməlidirlər?”

Qətər dövləti 2022-ci ildə futbol üzrə dünya 
çempionatına ev sahibliyi etmək hüququnu FİFA-nın 2010-cu il dekabrın 10-da Sürixdə keçirilən tədbirində 
qazanmışdır. Lakin az sonra futbolçuların və funksionerlərin çoxu gileylənməyə başladılar ki, turnirin keçirildiyi 
ənənəvi müddətdə, yəni iyun-iyul aylarında bu ölkədə havaların hədsiz isti olması oyunçuların və tamaşaçıların 
səhhətinə çox mənfi təsir göstərə bilər.

Gözlənildiyinə görə, dünya çempionatının Qətərdə keçirilib-keçirilməməsinə dair qəti qərar xüsusi 
komissiyanın işinin yekunlarına əsasən 2015-ci ilin mart ayına qədər qəbul ediləcək.

Blatter 2022-ci ildə futbol üzrə dünya çempionatının Qətərdə keçirilməsi 
ideyasını səhv addım adlandırmışdır 

FİFA-NIN  ETİRAFI

Qətər dünya birinciliyini keçirəcək ölkənin seçimi 
zamanı futbol məmurlarının ələ alınmasında 
günahlandırılır.

«SportSentral" portalı D.Qellopun sözlərindən 
sitat gətirir: "Əlbəttə, biz dünya çempionatını 
keçirməyə hazırıq, lakin hələlik vəziyyət həmin 
mərhələdə deyil. Hesab edirəm ki, yaxın vaxtlarda bu 
barədə məlumat daha çox olacaq".

O hesab edir ki, Qətər çox ciddi görünən bu 
ittihama mütləq cavab verəcək.

Bir müddət əvvəl "The Sunday Times" qəzeti 
Məhəmməd bin Həmmamın korrupsiya əməllərini 
sübut edən araşdırmanın nəticələrini dərc etmişdi. 
2011-ci ildə M.Həmmamın FİFA prezidenti 
seçkilərində səsləri almağa cəhd göstərdiyi aşkar 
olunan vaxt o, vəzifəsindən kənarlaşdırılmışdı. Lakin 
bundan əvvəl o, Qətərdə DÇ-2022-nin keçirilməsi 

üçün FİFA-nın icazəsini almağa nail ola bilib.
Britaniya qəzetinin məlumatına görə, M.Həmmam 

Qətərdə DÇ-nin keçirilməsi hüququnun alınmasında 
rol oynamış vəzifəli şəxslərə 5 milyon dollar 
xərcləyib.

Qətər 2022-nin Təşkilat Komitəsi bəyan edir ki, 
Britaniyanın "The Sunday Times" qəzetinin FİFA 
İcraiyyə Komitəsi üzvlərinin dünya çempionatına ev 
sahibliyi edəcək ölkənin seçimi ərəfəsində pulla ələ 
alınmalarına dair məlumatı həqiqətəuyğun deyil.

Qurumun rəsmi saytında dərc olunmuş məlumatda 
deyilir ki, Asiya Futbol Konfederasiyasının sabiq 
rəhbəri M.Həmmamın ərizə kampaniyası ilə heç bir 
əlaqəsi yoxdur. Təşkilat Komitəsi qeyd edir ki, öz 
mövqeyində israr etməkdə qərarlıdır və əməkdaşlığa 
hazırdır.

Avstraliya Futbol Federasiyasının prezidenti Devid Qellop bəyan edib ki, ölkəsi 
Qətərin əvəzinə DÇ-2022-ni qəbul etməyə hazırdır 

AVSTRALİYA  QƏTƏRİN  ƏVƏZİNƏ  DÇ-2022-Nİ
  QƏBUL  ETMƏYƏ  HAZIRDIR 


