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yaradıcı kollektivinə
haqq-ədalət uğrunda
mübarizə aparmaq-
da, bütün qüvvələri
səfərbər etməkdə,
hər bir oxucuda
müstəqil Azərbay-
canın sabahına inam
yaratmaqda böyük
uğurlar diləyirəm",
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Martın 11-i və 12-də müxalifət partiyaları-
nın Şəki şəhərində də etiraz aksiyası keçir-
mək cəhdi uğursuzluqla nəticələndi və
planlaşdırdıqları yürüş, yaxud mitinq baş
tutmadı. Baxmayaraq ki, buna qədər xeyli
hazırlıq işləri görülmüş, evbəev vərəqələr
yayılmışdı ki, “Yaxşı yaşamaq istəyirsənsə,
martın 12-də mitinqə çıx!” və AXC partiyası
sədrinin müşaviri, əslən şəkili olan Sahib
Kərimli də “üsyan”a başçılıq etmək üçün
Bakıdan Şəki şəhərinə göndərilmişdi.
Məlumat üçün əlavə edək ki, Sahib Kərimli,
Milli Məclisə ötənilki son seçkilərdə, Şəki
şəhərindən deputatlığa namizəd idi və
topladığı səslərin sayına görə 5 namizəd
sırasında,  Yaqub Mahmudovdan sonra 2-ci
yeri tutmuşdu. Ona səs verənlərin əksəriyyəti
sosial durumdan narazı olduqlarına görə ona
səs verənlər idi. Məlumdur ki, Şəki şəhərində
işləyən əhalinin orta əmək haqqı 100 manat-
dan çox deyil və bu Bakı şəhəri ilə
müqayisədə 4-5 dəfə azdır. Lakin, o zaman
S.Kərimli saxtakarlığa yol verildiyini, daha
çox səs topladığını iddia etsə də və hətta 5

məntəqədə nəticələrin ləğv edilməsinə nail
olsa da, bütün bunlar onun deputat mandatı
əldə etməsi üçün yetərli olmamışdı və son
nəticədə daha çox səs toplayan Yaqub
Mahmudov Şəki şəhərindən millət vəkili
seçilmişdi. 

Bu il martın 11-də isə S.Kərimli Şəkiyə
gələn kimi həbs edildi və bu zaman onun
yanında olmuş AXCP-nin Şəki təşkilatının
üzvü Əli Abdullayev “Azadlıq” radiosuna
açıqlamasında hadisəni belə təsvir edib: “Biz
təxminən, on adam, əlimizdə yumurta,
Şəkidə gəzişirdik. Biz etiraz əlaməti olaraq
yumurta götürmüşdük... Bu vaxt polis bizi
saxladı. Polis rəisinin müavini Niyazi
Məmmədov yaxınlaşdı ki, rəis sizinlə
görüşmək istəyir. Dörd saat gözlədik.
S.Kərimovun məhkəməsində bizi içəri
buraxmadılar. Amma qapıdan eşitdim ki,
polis ifadə verir. Deyir ki, S. Kərimov guya
əlində yumurta atıb-tutmaqla kənardakılara
işarə verirdi, dövlətçiliyə qarşı nəsə
hazırlayırdılar. Belə gülünc məhkəmə idi".

Yeri gəlmişkən, əlavə edək ki martın 11-i

və 12-də  Şəki polisi gücləndirilmiş iş
rejiminə keçmişdi və  Şəki şəhərinin internet
bağlantısı da kəsilmişdi.

Sahib Kərimlinin həbsi ilə bağlı martın
12-də Şəkidə fəaliyyət göstərən müxalifət
partiyalarının yerli təşkilatları birgə
bəyanatla çıxış ediblər. Bəyanat müəllifləri
son parlament seçkisində “AXCP-Müsavat”
blokundan deputatlığa namizəd olmuş
S.Kərimli barəsində 5 gün azadlıqdan
məhrumetmə cəzasının seçilməsini ədalətsiz
sayıblar:

“Biz müxalifət partiyaları olaraq hüquq-
mühafizə orqanlarının bu qanunsuz və
antikonstitusion hərəkətlərini qətiyyətlə
pisləyirik. Qeyd etmək istəyirik ki,
vətəndaşların hüquq və azadlıqlarının təmin
edilməsi dövlətin ali məqsədidir. Buna görə
də biz hüquq-mühafizə orqanlarını
Konstitusiyanın bu maddəsinin tələblərindən
irəli gələn vəzifələrə sayğı ilə yanaşmağı və
qanunsuz həbslərə son qoymağı dəvət
edirik”. Bəyanatı AXCP, AMDP, AMIP, ADP,
Müsavat və Ümid Partiyalarının yerli

təşkilatları imzalayıblar.

Şəkildə: Sahib Kərimli
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"Media forum" saytının martın 3-də yayadığı
məlumata görə “Şəki Şəhər İcra Hakimiyyəti
başçısının müavini Eldəniz Qəhrəmanov və icra
hakimiyyətinin şöbə müdiri, şəhərin baş memarı
Yusif Abdurahmanova Cinayət Məcəlləsinin 309.1-
ci (vəzifə səlahiyyətlərini aşma) maddəsi ilə
qaldırılan cinayət işinin istintaqı yekunlaşıb.
Məlumatı “Media forum” saytına Respublika
Prokurorluğu mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar
Sultanov verib: “Baş Prokurorluğun Ağır
Cinayətlərə Dair İşlər üzrə İstintaq İdarəsində həmin
iş üzrə ibtidai istintaq tamamlanaraq baxılması üçün
Şəki Rayon Məhkəməsinə göndərilib”. 

Daha əvvəl, fevralın 7-də isə Respublika
Prokurorluğu Şəki sakini Hikmət Səlimovun intiharı
ilə bağlı belə açıqlama yaymışdır:

“Araşdırmalarla müəyyən edilib ki, Şəki Şəhər

İcra Hakimiyyəti başçısının 29 mart 2003-cü tarixli
sərəncamı ilə şəhər sakini Elfanə Səlimovaya ayrılan
30 kvadratmetr ərazidə onun atası Hikmət Səlimov
icazəsiz mağaza və talvar inşa etdirib və orada
qanunsuz küçə ticarəti aparılıb. Həmin ərazidə
qanunsuz ticarətlə məşğul olması ilə əlaqədar Şəki
şəhər bələdiyyəsi Hikmət Səlimova 13 dekabr 2010-
cu il tarixdə rəsmi xəbərdarlıq edib, o, inzibati xəta
törətməkdə təqsirli bilinərək 20 manat cərimələnib.

3 fevral 2011-ci ildə saat 10-da Şəki Şəhər İcra
Hakimiyyəti başçısının şəhər təsərrüfatı üzrə
müavini Eldəniz Qəhrəmanov, icra hakimiyyətinin
tikinti və memarlıq şöbəsinin müdiri-şəhərin baş
memarı Yusif Abdurahmanov xidməti
səlahiyyətlərinin hüdudlarından açıq-aşkar kənara
çıxan hərəkətlər ediblər, Elfanə Səlimovaya ayrılmış
ərazidə, şəhərin Fuad Abdurahmanov küçəsində inşa

edilmiş mağazaya gəliblər, məhkəmə qərarı olmadan
mağazanın və mağaza qarşısında tikilmiş açıq
talvarın sökülməsi üçün qanunsuz göstərişlər
veriblər, həmin tikililərin bir hissəsinin traktor-
ekskavatorla uçurulub-dağıdılmasına nail olublar,
bununla da fiziki şəxsin konstitusiya ilə nəzərdə
tutulan hüquq və azadlıqlarını pozublar. 

Eldəniz Qəhrəmanov və Yusif Abdurahmanovun
əməllərində Cinayət Məcəlləsinin 309.1-ci (vəzifə
səlahiyyətlərini aşma) maddəsinin əlamətləri
olduğundan barələrində 4 fevral 2011-ci il tarixdə
həmin maddə ilə cinayət işi başlanıb və istintaqın
aparılması Baş Prokurorluğun Ağır Cinayətlərə Dair
İşlər üzrə İstintaq İdarəsinə tapşırılıb. 

Cinayət işi üzrə Eldəniz Qəhrəmanov və Yusif
Abdurahmanov 5 fevral 2011-ci il tarixdə Cinayət
Məcəlləsinin 309.1-ci maddəsi ilə təqsirləndirilən
şəxs qismində cəlb olunaraq, barələrində
məhkəmənin qərarı ilə həbs qətimkan tədbiri seçilib. 

Hazırda iş üzrə istintaq-
əməliyyat tədbirləri davam
etdirilir”.

Eldəniz Qəhrəmanov
1969-cu ildə Bakıda
anadan olub. Azərbaycan
Dövlət Heft Akademiyasını
bitirib, ixtisasca mühəndis-
mexanikdir. Əmək
fəaliyyətinə 1985-ci ildə
başlayıb. 1997-1999-cu
illərdə Şəki Şəhər Gənclər
və İdman İdarəsində təlimatçı, rəis müavini işləyib.
1999-cu ildən Şəki Şəhər İcra Hakimiyyətində
referent, şöbə müdiri vəzifələrində çalışıb. 2004-cü
il sentyabr ayının 24-də icra hakimiyyəti başçısının
şəhər təsərrüfatı üzrə
müavini vəzifəsinə təyin
edilib.

Yusif Abdurahmanov
1962-ci ildə Şəki şəhərində
anadan olub. Azərbaycan
İnşaat Mühəndisləri
İnstitutunu bitirib, ixtisasca
inşaat mühəndisidir. Əmək
fəaliyyətinə 1988-ci ildə
başlayıb. 1990-1999-cu
illərdə Şəki Şəhər İcra Hakimiyyətində mühəndis
vəzifəsində çalışıb. 2005-ci ilin may ayının 25-də

icra hakimiyyətinin tikinti və memarlıq şöbəsinin
müdiri-baş memar vəzifəsinə təyin edilib.
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Mağazasının sökülməsinə etiraz olaraq intihar
edən Şəki şəhər sakini Hikmət Səlimovun həyat
yoldaşı Nailə Səlimova martın 4-də “Media forum”
saytına açıqlama verib. O, xəstə qızı ilə evdə yalqız
qaldığını, qonşuların, yaxın qohumların köməyi ilə
dolandıqlarını deyir: “Gəlib yoxlaya bilərsiniz,
dava-dərmanımızı qonşular alır. Elə dünən 55 manat
qaz pulu çeki gəlmişdi, onu qohumlarım ödədi.
Özüm də xəstə, çarəsiz qadınam, bilmirəm bu xəstə
qızla halımız necə olacaq”.

Fevralın 3-də Şəkidə mağazasının məhkəmə
hökmü olmadan sökülməsinə etiraz edən Hikmət
Səlimov Kiş çayının üzərindəki körpüdən özünü
ataraq intihar edib. Bu hadisəyə görə Şəki Şəhər İcra
Hakimiyyəti başçısının müavini Eldəniz
Qəhrəmanov və icra hakimiyyətinin şöbə müdiri,
şəhərin baş memarı Yusif Abdurahmanov həbs
olunublar. Onlara Cinayət Məcəlləsinin 309.1-ci
(vəzifə səlahiyyətlərini aşma) maddəsi ilə iş
qaldırılıb. İstintaq yekunlaşıb və iş məhkəməyə
göndərilib. 

Rəsmi məlumata görə, hər iki şəxs vəzifə
səlahiyyətlərindən sui-istifadə edərək Hikmət
Səlimovun mağazasının sökülməsinə qanunsuz
göstərişlər veriblər, bununla da fiziki şəxsin
konstitusiya ilə nəzərdə tutulan hüquq və
azadlıqlarını pozublar.

Nailə Səlimova hadisədən ötən bir ay müddətində
Şəki Şəhər İcra Hakimiyyətindən onlarla
maraqlananın olmadığını deyib: “Heç kim qapımı
açmayıb. Deyən olmayıb ki, ay qadın, sənin evinin
kişisinin ölümünə bais olduq, necə dolanırsınız...
Heç kəs gəlməyib. Heç onların gəlməyini də
istəmirəm, Allahdan istəyim günahkarların,
baiskarların layiqincə cəzalandırılmasıdır”.

O, ötən bir ay ərzində iki dəfə istintaqçılara ifadə
verdiyini deyib: “Hadisə baş verən gün rayon
mərkəzindən, deyəsən, polisdən gəlmişdilər, ifadə
aldılar. Sabahı gün də Bakıdan gəlib izahat aldılar.
Amma heç bilmirəm kim idilər. Hadisə baş verən

gün yoldaşımı deyə-gülə işə yola salmışam. Heç bir
söz-söhbətimiz olmayıb. Şəkidə onu tanıyanlar bilir
ki, Hikmət necə zarafatcıl, yaşamağı sevən adam idi.
Gör onu necə həddə çatdırıblar ki, elə hərəkət etdi,
bizi başsız qoydu. Hər dəfə gələndə Hikmət onların
rüşvətini verirdi. Bir dəfə gücü çatmadı, verməyəndə
də onu bezdirdilər, o da özünə qıydı”.

Sosial vəziyyətlərinin daha da ağırlaşdığını deyən
Nailə Səlimova kimə və hara müraciət edəcəyini
bilmədiyini vurğulayıb: “Mənə deyirlər ki,
prezidentə yazsam da, xeyiri olmayacaq, kimdir ona
baxan. Amma mən sizin vasitənizlə dövlət başçısına,
möhtərəm prezidentə müraciət edirəm ki, Hikmətin
qanı yerdə qalmasın, mənə yardım eləsin. O tutulan-
lar layiqli cəzalarını alsınlar. Onlar hər addımlarında
pul, rüşvət deyirdilər, kasıba, yazığa baxmırdılar. Nə
olardı, bir dəfə bizim bu qapıdan başlarını içəri salıb
məni, ocaq qırağında büzüşən yetim balama
baxaydılar, insafları olub Hikməti o səviyyəyə
çatdırmayaydılar... Nə olardı bunu edəndə... İnsan
deyildilərmi?!”

Nailə Səlimova həbs olunan şəxslərin
məhkəməsini gözlədiyini deyib: “Gedib hər şeyi o
məhkəmədə deyəcəm, hər şeyi onların üzünə
söyləyəcəm və haqqımı tələb edəcəm. Əgər haqqımı
tapdalasalar, onlara layiqli cəza verməsələr,
ayaqyalın, başıaçıq düz Bakıyacan gedəcəm. Bu saat
özümün, eləcə də qızımın durumuna baxıb o qədər
hikkəli, o qədər qəzəbliyəm ki, vallah, bunu
edəcəm”.

24, 26 və 27 yaşlı üç qız övladı olduğunu
xatırladan Nailə Səlimova ucurulmuş dükanda
vəziyyətin əvvəlki kimi qaldığını deyib: “Hikmət
orada daş, qum, çınqıl, çiy kərpic satırdı. Necə uçu-
rublarsa, elə o cür də qalıb. Təkbaşına nə edə
bilərəm ki... Olan-qalan bir “Jiquli”imız vardı, onu
da hər gün itələyə-itələyə işə salırdıq, kimə lazımdır
bundan sonra...”.

Respublika Prokurorluğu mətbuat xidmətinin
rəhbəri Eldar Sultanov “Media forum” saytına
açıqlamasında xatırladıb ki, fevralın 3-də hadisə baş
verən kimi fakt üzrə Cinayət Məcəlləsinin 125-ci
(özünü öldürmə həddinə çatdırma) maddəsi ilə
cinayət işi açılıb: “İş üzrə müvafiq ekspertizalar, o
cümlədən tibbi, bioloji, psixiatrik ekspertizalar təyin
olunub. Hazırda istintaq tədbirləri davam etdirilir”. 

"Media forum”, 2011-03-04 
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Məlum olduğu kimi, bu il fevralın 3-də, saat 11:00 radələrində 1952-ci il təvəllüdlü  Hikmət

Əhməd oğlu Səlimov yerli hakimiyyətə etiraz etmək məqsədilə özünü Qoxmuq kəndinə gedən
yolda, Kiş çayının üzərindəki 15-20 metr hündürlüyü olan körpüdən ataraq intihar etmişdir.
Hadisəyə qədər onun Şəki şəhərində tikinti materialları satmaq üçün sahəsi 20-25 kvadratmetr
olan bir mağazası var idi. O, buranı bir-neçə il əvvəl satın almışdı. Həmin vaxt mağaza ilə birlikdə
ona bir Zil markalı bir yük avtomobilini də satmışdılar. Maşına verilən etibarnamənin müddəti
bitdikdən sonra, maşının köhnə sahibi həmin maşın üzərinə həbs qoydurmuş, sonra isə
dələduzluq yolu ilə maşını geri almışdır. Mərhum etibarlı, sözü düz, yaxşı bir insan kimi xatırlanır.
Şahidlərinin sözlərinə görə, hadisə baş verməmişdən bir qədər əvvəl,  bələdiyyə və icra
hakimiyyəti məmurlarının göstərişi ilə  mərhumun dükanı bulduzerlə dağıdılmışdır.  Bu hadisəyə
etiraz olaraq özünü körpüdən atacağını bildirsə də, onun sözlərinə əhəmiyyət verməyiblər. Şəki
İcra Hakimiyyəti başçısının şəhər təsərrüfatı üzrə müavini Eldəniz Qəhrəmanov söyüşlə deyib ki,
"...get hardan istəyirsən at!".  Nəticədə Şəki şəhərində növbəti intihar hadisəsi baş vermişdir!
Deyilənlərə görə ona ən çox təsir edən bu imiş ki, nəyə görə onun dükanının yanındakı dükanları
sökməyiblər və yalnız onun obyektini dağıdıblar. O ki qaldı Eldəniz Qəhrəmanova, o deputat
Siyavuş Novruzovun yaxın qohumu olmaqla, Şəkinin qeyri-rəsmi İcra hakimiyyəti başçısı hesab
edilməkdə idi. Hadisə baş verən kimi, o, və şəhərin baş memarı Yusif Abdurahmanov  dərhal,
yerli televiziyada çıxış edərək, öz əməllərindən, yəni qeyri-qanuni söküntülərdən, böyük
məmnunluqla  bəhs etmiş, lakin H.Səlimovun intiharından heç bir kəlmə də söz açmamışlar, guya
ki, bu hadisədən heç xəbərləri yox imiş! Lakin onların riyakarlığı əks-nəticə vermiş, ertəsi gün hər
ikisi həbs edilmişlər.  Maraqlıdır ki, bir çox KİV bu hadisədən bəhs edərkən, Şəkinin keçmiş icra
başçısını və onun qardaşını da süni yolla bu məsələyə qatmaqla diqqəti E.Qəhramanovdan
yayındırmağa çalışıblar. Halbuki, Şəkinin keçmiş icra başçısı və onun qardaşını düz 1 ildir nəinki,
Şəkidə, heç Azərbaycanda belə görən olmayıb!

Prezident Administrasiyasının rəhbəri
Akademik Ramiz Mehdiyev cənablarına

AÇIQ MƏKTUB AÇIQ MƏKTUB 

Hörmətli Akademik Ramiz Mehdiyev. Əvvəlcə nəzərinizə çatdırmaq
istəyirik ki,  "Şəkinin səsi" ilk müstəqil region qəzetidir, hansı ki onun
adı Prezident Administrasiyasının rəhbəri kimi Sizin dövlət müşaviri
Hidayət Orucovla birlikdə hazırlayıb çap etdirdiyiniz "Qəsd" kitabınızda
qeyd olunur və göstərilir ki, "1994-cü ilin oktyabr, 1995-ci ilin mart
aylarında baş verən hadisələr zamanı "Şəkinin səsi" sağlam mövqe
tutmuş, qanuni yolla seçilmiş Prezidentimizin və Konstitusiyamızın
müdafiəsinə yönəldilən yazılarla çıxış etmiş, silahlı müxalifətlərin ifşa
olunmasında böyük rol oynamışdır". “İpəkçi” qəzeti isə respublikamızda
nəşri indiyə qədər davam etmiş yeganə fəhlə qəzeti və Azərbaycanda
müstəqilliyini elan etmiş ilk rəsmi qəzetidir!  (“İpəkçi” qəzetinin 20 il
əvvəlki – 12 dekabr 1990-cı il tarixli, 33-34 (1967-1968) saylı nəşrində,
V.İ. Lenin tərəfindən deyilmiş və Sovet mətbuatının simvolu olan
“Bütün ölkələrin proletarları birləşin!” şüarı qəzetin başlığı üzərindən
götürülmüş, daha əvvəl “Azərbaycan Kommunist partiyası V.İ. Lenin
adına Şəki İstehsal İpək Birliyi Komitəsinin, Birlik Həmkarlar İttifaqı,
Komsomol Komitələrinin və baş direktorluğun orqanı” olan bu qəzet, bu
dəfə “Şəki ipəkçilərinin açıq tribunası” elan edilmişdir. Bu, həmin vaxta
qədər, Azərbaycan Sovet mətbuatında analoqu olmayan, keçmiş SSRİ-
də isə tək-tük hallarda təsadüf edilən nadir bir hadisə idi.) Qürur hissi ilə
onu da qeyd etməyimiz yerinə düşər ki, 1990-cı ildə Heydər Əliyevi
açıq-aşkar dəstəkləməyə, ona qarşı edilən haqsızlıqlara qarşı çıxmağa
cəsarət etmiş cəmi 2-3  KİV-dən biri də məhz "İpəkçi" qəzeti olmuşdur...

Bir neçə il əvvələ qədər  "Şəkinin səsi" qəzetinin redaksiya otağı Şəki
mətbəəsinin binasında, "İpəkçi" qəzetinin redaksiya otağı isə indiki Şəki
şəhər 7 №-məktəbin həyətindəki binada yerləşirdi. Şəki mətbəəsi
satıldıqda və 7 №-məktəbdə təmir işləri görüldükdə bizim 2 qəzetin
redaksiyasını boşaltdılar, inventarlarımızı yox etdilər və əvəzində Şəki
icra hakimiyyətinin binasında 1 otaq verdilər. Lakin bizim qəzetlərin
sabiq baş redaktoru, Azərbaycan Respublikasının Əməkdar jurnalisti
Salis Məmmədov dünyasını dəyişən kimi, sonuncu redaksiya otağımızı
və otaq inventarlarımızı da qeyri-qanuni olaraq əlimizdən aldılar. 

Biz "Şəki-İpək" ASC-dən aldığımız 93 manat aylıq məvacibimizin
hamısını "İpəkçi"nin nəşriyyat xərcini ödəməyə sərf etməklə bu günlərə
qədər onun nəşrini davam etdirsək də, "Şəkinin səsi" qəzetini maddi
dəstəyin olmaması səbəbi ilə ötən il iyunun 15-dən sonra bir daha nəşr
etdirə bilməmişik. Qeyd etdiyimiz kimi, bizim qəzetlərin, heç bir maddi-
texniki bazası, heç bir maddi dəstəyi yoxdur. Möhtərəm Prezidentin
KİV-nə dövlət yardımı üçün ötən il ayırdığı 2 milyon manatdan isə bizim
qəzetlərə heç 1 qəpik də yardım edilməyib.  Hesab edirik ki, əgər KİV-
lərinə yardım üçün dövlət tərəfindən pul ayrılıbsa, o ədalətlə
bölüşdürülməli idi və  bizim də payımız verilməli idi.

Sonda, təəssüflə qeyd edirik ki, redaktorluq etdiyimiz qəzetlərin
redaksiya otaqlarının və maddi dəstəyinin olmaması ucbatından,
"Şəkinin səsi" və "İpəkçi" qəzetlərinin nəşrini artıq davam etdirə
bilmirik, hal-hazırda bu qəzetlərin birgə vida nömrəsi hazırlamaq və
həmin nömrədə bu qəzetlərin nəşrinin dayandırılmasını rəsmən elan
etmək haqqında düşünürük.

Əgər siz Azərbaycan mətbuatı tarixində məxsusi yeri olan bu
qəzetlərin fəaliyyətinin dayanmağını istəmirsinizsə, xahiş edirik, bu
qəzetlərin nəşriyyat xərcinin dövlət hesabına ödənilməsinə və redaksiya
otaqlarının qaytarılmasına köməklik edəsiniz. 

Hörmətlə, Aydın Məmmədov, 
"İpəkçi" və "Şəkinin səsi" qəzetinin baş redaktoru,

XronologiyaXronologiya

07.03.08;13.00; Milli Məclis, Deputat korpusu, Hadi
Rəcəblinin iş otağı.

Aydın Məmmədov: Bidiyiniz kimi,  "Şəkinin səsi"
qəzetinin 22 fevral buraxılışında müstəqil siyasi tədqiqatçı
Elşən Nəsibovun "Azərbaycan ictimaiyyətinə Müraciət"i
dərc olunmuşdur,  Azərbaycan Prezidentinin seçilmə
məhdudiyyəti barədə. Sizin münasibətiniz?

Hadi Rəcəbli: Əvvəlcə bir neçə kəlmə də Salis haqqında
deyim. Salisdə peşəkar jurnalistə xas olan bütün cəhətlər
var; cəsarətlidir, fanatiqdir, öz üşini sevir, təşəbbüskardır.
Məsələn, "Heydər Əliyev" ordeninin yaradılması
təşəbüsünü ilk dəfə Salis Məmmədov irəli sürmüşdür! Kim
deyirsə ki bunu o edib, boş şeydir. Bəlkə də kimsə
ürəyindən keçirmişdir, amma Salisə qədər kimsə dilinə
gətirməyə gəsarət etməmişdir. Salis isə bunu etdi, "Şəkinin
səsi" qəzetində təşəbbüs irəli sürdü və mən də Milli
Məclisin iclasında bu təşəbbüs barədə məlumat verdim.
Kim istəsə gedib baxa bilər, Milli Məclisin arxivində,
setnoqramı durur. 

Aydın Məmmədov: Əlbəttə, xatırlayırıq, Televiziyada
da göstərirdilər. 

Hadı Rəcəbli: Bu gün isə Salis təşəbbüs irəli sürür ki,
Prezident ömürlük seçilməlidir. Mən öz adımdan deyirəm,
Salisin adından yox, referendum çağrılmalıdır,
Konstitusiyaya düzəliş edilməlidir ki, bir şəxs dəfələrlə

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti seçilə bilər. Biz
nəyə görə möhtərəm İlham Əliyevin 3-cü dəfə prezident
seçilmək hüququna məhdudiyyət qoymalıyıq ki?! Bu
vətəndaş hüququnun pozulmasıdır! Axı, möhtərəm İlham
Əliyev, Heydər Əliyev siyasi kursunun davamçısıdır, bu
kurs isə müvəffəqiyyətli bir kursdur, ölkədə sabitliyin
təminatçısıdır. Gəlin baxaq Rusiyaya. Putin iki müddət
preziden seçildiyindən, Rusiya Konistitusuyasına əsasən bu
gün, üçüncü dəfə seçilə bilmədi. Amma ruslar Putini
istəyirdilər. İstəsələr də onu seçə bilmədilər. Deməli bir
tərəfdən, bir vətəndaşın prezident seçilə bilmək hüququ
pozulursa, digər tərəfdən milyonlarla vətəndaşın öz
istədiyini prezident seçmək hüququ pozulub.

R.S. Bu müsahibə “Şəkinin səsi” və “İpəkçi”
qəzetlərində və bu qəzetlərin veb-saytında dərc
olunmuşdur.

****
26 oktyabr 2008-ci il - son preziden seçkilərindən 2

həftə sonra.

Prezident Ilham Əliyev 5 il sonra 3-cü dəfəPrezident Ilham Əliyev 5 il sonra 3-cü dəfə
prezident seçilə bilərmi? prezident seçilə bilərmi? 

Azərbaycanda bu prezident seçkiləri gözlənildiyi kimi,
necə ki 5 il əvəldən məlum idi, eləcə İlham Əliyevin qeyd-

şərtsiz qələbəsi ilə başa çatdı, amma növbəti dəfə kimin
prezident seçiləcəyi barədə heç kim qəti proqnoz verə
bilmir. Belə ki, Azərbaycan Respublikasının
Konstitusiyasına görə bir şəxs dalbadal, 2 dəfədən artıq,
prezident seçilməməlidir və bu səbəbdən də İ.Əliyevin 3-cü
dəfə prezident seçilmək hüququ yoxdur. Amma prezidentin
tərəfdarları, məsələn, Hadi Rəcəbli belə hesab edir ki, 

"referendum çağrılmalıdır, Konstitusiyaya düzəliş
edilməlidir ki, bir şəxs dəfələrlə Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti seçilə bilər. Biz nəyə görə
möhtərəm İlham Əliyevin 3-cü dəfə prezident seçilmək
hüququna məhdudiyyət qoymalıyıq ki?!"

Sitat, bir neçə ay əvvəl Milli Məclisin Sosial siyasət
daimi komissiyasının sədri, millət vəkili Hadi Rəcəblidən
götürdüyümüz müsahibədəndir. Müsahibənin tam mətni,
bir sıra maraqlı məqamları ilə bilikdə, "Şəkinin səsi"
qəzetinin veb saytında dərc olunub, baxa bilərsiniz.

R.S. Bu məqalə “Şəkinin səsi” və “İpəkçi” qəzetlərinin
bloq-saytında, həm-çinin, avtomatik olaraq,  o vaxtın
aparıcı xəbər saytlarından biri olan “metbuat.info”da  dərc
olunmuşdur.

****
9 noyabr 2008-ci il

Prezidentlik üçün limitin ləğv olunması iləPrezidentlik üçün limitin ləğv olunması ilə

bağlı Hadi Rəcəblinin təşəbbüsünü Siyavuşbağlı Hadi Rəcəblinin təşəbbüsünü Siyavuş
Novruz və digər deputatlar da dəstəklədilər...Novruz və digər deputatlar da dəstəklədilər...

Hadı Rəcəblı: "...referendum çağrılmalıdır,
Konstitusiyaya düzəliş edilməlidir ki, 1 şəxs dəfələrlə
Azərbaycan Respublikasının prezidenti seçilə bilər. Biz
nəyə görə möhtərəm İlham Əliyevin 3-cü dəfə prezident
seçilmək hüququna məhdudiyyət qoymalıyıq ki?! "Əv-
vəlcə, millət vəkili Ana Vətən Partiyasının sədri Fəzail
Ağamalı, bu günlərdə isə digər millət vəkilləri Siyavuş
Novruz, Aydın Mirzəzadə, Mixail Zebelin də KİV-nə
verdikləri müsahibələrdə Hadı Rəcəblının təşəbbüsünü
olduğu kimi dəstəklədiklərini nümayiş etdiriblər.

"Şəkinin səsi" qəzetinin daimi oxucularına və bizim veb
səhifələri müntəzəm olaqaq izləyənlərə məlumdur ki, bu
ilin mart ayında millət vəkili, Sosial Siyasət Daimi
Komissiyasının sədri Hadi Rəcəbli, Prezident İlham
Əliyevin 5 il sonra, 3-cü dəfə də prezident seçillə bilməsi
üçün Konstitusiyaya müvafiq düzəlişin edilməsi barədə
ideya ortaya atmışdır və onun bu təşəbbüsü barədə ilk dəfə
"Şəkinin səsi" qəzeti və "Şəkinin səsi" qəzetinin veb
səhifələri məlumat yaymışdır.

R.S. Bu məqalə  də “Şəkinin səsi” və “İpəkçi”
qəzetlərinin bloq-saytında, həmçinin, avtomatik olaraq,  o
vaxtın aparıcı xəbər saytlarından biri olan
“metbuat.info”da  dərc olunmuşdur.

PREZİDENTLİK LİMİTİNİN LƏĞVİ İLƏ ƏLAQƏDAR 2 İL ƏVVƏL - MARTIN 18-DƏ, RESPUBLİKAMIZDA  KEÇİRİLMİŞPREZİDENTLİK LİMİTİNİN LƏĞVİ İLƏ ƏLAQƏDAR 2 İL ƏVVƏL - MARTIN 18-DƏ, RESPUBLİKAMIZDA  KEÇİRİLMİŞ

REFERENDUMUN TƏŞƏBBÜSKARI VƏ SƏBƏBKARI  “İPƏKÇİ” VƏ “ŞƏKİNİN SƏSİ” QƏZETLƏRİ OLMUŞDUR!REFERENDUMUN TƏŞƏBBÜSKARI VƏ SƏBƏBKARI  “İPƏKÇİ” VƏ “ŞƏKİNİN SƏSİ” QƏZETLƏRİ OLMUŞDUR!
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Ş ə k i  T e a t r ı  R u m ı n i y a  b e y n ə l x a l q  Ş ə k i  T e a t r ı  R u m ı n i y a  b e y n ə l x a l q  
f e s t i v a l ı n a  y o l l a n ı rf e s t i v a l ı n a  y o l l a n ı r

Sabit Rəhman adına Şəki Dövlət Dram teatrı martın 11-17-dək Buxarestdə
keçiriləcək beynəlxalq festivala dəvət olunub. 

Lent.az-ın məlumatına görə, Şəki teatrı festivalda rumın dramaturqu Mixail
Sebastianın “Adsız Ulduz” və Molyerin “Xəsis” tamaşaları ilə təmsil olunacaq.

Qeyd edək ki, “Adsız Ulduz”un rejissoru Əbülfəs Salahov, “Xəsis”
tamaşasını rejissoru isə Mirbaba Səlimlidir. 

Şəki teatrının truppası festivaldan sonra Türkiyənin Giresun vilayətinə yol-
lanacaq. Kollektiv Giresun səhnəsində öz repertuarı ilə çıxış edəcək. 

Lalə, 
lent.az, 05.03.2011

***
SKMF Şəkidə prioritet hesab olunan investisiyaSKMF Şəkidə prioritet hesab olunan investisiya

layihələrinin qəbuluna başlayırlayihələrinin qəbuluna başlayır

İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu Şəki rayonun-
da "Regionlarda sahibkarlığın inkişafına dövlət dəstəyi" mövzusunda tədbir
keçirib. 

İİN-nin mətbuat xidmətindən AZADİNFORM-a verilən məlumata görə,
tədbir çərçivəsində yerli icra hakimiyyəti orqanlarının nümayəndələri və
sahibkarlarla mövcud iqtisadi potensialdan daha səmərəli istifadə edilməsi
məqsədilə müzakirələr aparılıb, SKMF tərəfindən Şəki rayonu üzrə sahibkarlıq
subyektlərindən aşağıdakı istiqamətlərdə investisiya layihələrinin
maliyyələşdirilməsi üçün təkliflərin qəbulu məqsədəuyğun hesab edilib.

Fond Şəki rayonunda gündəlik istehsal gücü 10 ton olan müasir çörək
zavodunun yaradılması; illik istehsal gücü 6 min ton olan müasir ətlik istiqamətli
quşçuluq təsərrüfatının yaradılması sahibkarlardan investisiya layihələrinin
qəbuluna başlayır.

Qeyd edək ki, "Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun vəsaitlərinin istifadəsi
Qaydaları"na uyğun olaraq, bu gündən etibarən sahibkarlıq subyektləri
investisiya layihələrinin maliyyələşdirilməsi məqsədilə müvəkkil kredit
təşkilatları vasitəsilə Fonda müraciət edə bilərlər. 

Amid İsbəndərov,
Azadinform, 04.03.11

***
Şəkinin inkişafının prioritet istiqamətlərininŞəkinin inkişafının prioritet istiqamətlərinin

maliyyələşdirilməsi üçün sahibkarlardanmaliyyələşdirilməsi üçün sahibkarlardan
investisiya layihələrinin qəbuluna başlanılıbinvestisiya layihələrinin qəbuluna başlanılıb

Cümə günündən etibarən İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin Sahibkarlığa Kömək
Milli Fondu Şəki rayonunda sahibkarlıq subyektlərinin prioritet istiqamətləri
üzrə investisiya layihələrinin maliyyələşdirilməsi üçün təkliflərin qəbuluna
başlayıb. Bu barədə nazirliyin cümə günü yaydığı məlumatda deyilir.

Azərbaycan Prezidentinin 2009-cu il 14 aprel tarixli sərəncamı ilə təsdiq
edilmiş 2009-2013-cü illərdə ölkə regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı üzrə
Dövlət Proqramına uyğun olaraq fevralın 25-də Şəki rayonunda "Regionlarda
sahibkarlığın inkişafına dövlət dəstəyi" adlı tədbir keçirilib. Tədbir çərçivəsində
yerli icra hakimiyyəti orqanlarının nümayəndələri və sahibkarlarla mövcud iqti-
sadi potensialdan daha səmərəli istifadə edilməsi məqsədilə müzakirələr
aparılıb, Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu tərəfindən Şəki rayonu üzrə
sahibkarlıq subyektlərindən aşağıdakı istiqamətlərdə investisiya layihələrinin
maliyyələşdirilməsi üçün bu təkliflərin qəbulu məqsədəuyğun hesab edilib:

- gündəlik istehsal gücü 10 ton olan müasir çörək zavodunun yaradılması;
- illik istehsal gücü 6 min ton olan müasir ətlik istiqamətli quşçuluq

təsərrüfatının yaradılması.
"Azərbaycan Respublikası Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun vəsaitlərinin

istifadəsi Qaydaları"na uyğun olaraq, bu gündən etibarən sahibkarlıq subyektləri
investisiya layihələrinin maliyyələşdirilməsi məqsədilə müvəkkil kredit
təşkilatları vasitəsilə Fonda müraciət edə bilərlər.

Əlavə məlumat üçün: Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu
Ünvan: Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, A.M.Şərifzadə küçəsi, 172
Telefon: (012) 432-39-69

Trend, 04.03.2011

***
Hüseynqulu Bağırov: “Şəkidən Şamaxıya qədərHüseynqulu Bağırov: “Şəkidən Şamaxıya qədər

meşə mühafizə idarələri barəsində çox sərtmeşə mühafizə idarələri barəsində çox sərt
tədbirlər görülüb”tədbirlər görülüb”

“Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi (ETSN) tərəfindən Şəkidən Şamaxıya
qədər bütün meşə mühafizə idarələri barəsində çox sərt tədbirlər görülüb”. Bu
barədə jurnalistlərə açıqlamasında ekologiya və təbii sərvətlər naziri
Hüseynqulu Bağırov bildirib. 

Onun sözlərinə görə, ETSN tərəfindən korrupsiyaya qarşı daim mübarizə
tədbirləri görülüb, indi sadəcə işin həcmi daha da genişləndirilib. “Son günlərdə
120 dən çox meşə mühafizəsi işçisi işdən azad olunub. Son kollegiyada 6 nəfər
məsul şəxs, milli park direktoru, onun müavini, meşə mühafizəsi idarələrinin
rəisləri işdən azad olunublar. Eyni zamanda əhalinin müraciətlərinin
şəffaflaşdırması üçün də nazirlikdə geniş şərait yaradılıb. Bunun üçün qurumun
rəsmi internet saytında elektron poçt ünvanlar və “qaynar xətt” fəaliyyət
göstərir”,-deyə nazir vurğulayıb. H.Bağırov əlavə edib ki, 2010-cu ildə
ekologiyaya vurulan ziyana görə 6 mln. manata yaxın cərimə tətbiq olunub,
bunun 1,2 mln. manatı ödənilib. “Hazırda qalan cərimələrin ödənilməsi üçün
Ədliyyə Nazirliyi ilə birgə iş aparılır”,-deyə o, bildirib.

Mübariz Aslanov,
Azadinform, 03.03.11

***
Bələdiyyələrin fəaliyyətində şəffaflığınBələdiyyələrin fəaliyyətində şəffaflığın

artırılmasına həsr olunan müşavirə keçirilibartırılmasına həsr olunan müşavirə keçirilib

Şəki regional ədliyyə şöbəsində “Bələdiyyələrin fəaliyyətində şəffaflığın
artırılması, korrupsiya hüquqpozmalarına şərait yaradan halların aradan
qaldırılması və qarşısının alınması”  mövzusunda seminar-müşavirə keçirilib.
AZADİNFORM xəbər verir ki, seminar-müşavirədə regionda fəliyyət göstərən
bələdiyyələrin sədrləri, müvafiq icra orqanları, Maliyyə, Vergilər nazirlikləri,
Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi, Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri
Xidmətinin yerli və ərazi qurumları, yerli icra hakimiyyətlərinin nümayəndələri
iştirak edibər. 

Tədbirdə dövlət başçısının korrupsiyaya qarşı ciddi mübarizənin aparılmasına
dair tapşırıqları, bu tapşırıqların həyata keçirilməsi istiqamətində Ədliyyə
Nazirliyi tərəfindən həyata keçirilən tədbirlər, o cümlədən, bələdiyyələrin
fəaliyyətinə inzibati  nəzarətin daha da gücləndirilməsi və səmərəliliyinin
artırılması tədbirləri barədə iştirakçılara geniş məlumat verilib. Vurğulanıb ki,
korrupsiya və digər neqativ halların qarşısının alınmasının ən etibarlı
vasitələrindən biri olan şəffaflığın təmin olunmasına bələdiyyələr kifayət qədər
diqqət yetirmir ki, bu da sui-istifadə, süründürməçilik, bir sıra hallarda
korrupsiya hallarına şərait yaradır.

Atif Eyvazov
Azadinform, 01.03.11
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Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi, Təhsil Nazirliyi və
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Uşaq Fondunun (UNICEF) birgə həyata
keçirdiyi "Riskə məruz qalma ehtimalı olan ərazilərdə fəlakət riskinin
azaldılmasına yönəlmiş tədbirlərin dəstəklənməsi" layihəsi çərçivəsində 27
fevral 2011-ci il tarixində Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Şimal-qərb Regional
Mərkəzində təlim keçirilib. Bu barədə FHN-nin rəsmi saytında məlumat verilib.

Qeyd edilən layihəyə əsasən, Şəki və Zaqatala rayonlarının seçilən
məktəblərinin müəllimləri üçün nəzərdə tutulmuş təlimdə Nazirliyin Aparatının,
Bakı Regional Mərkəzinin, o cümlədən Təhsil Nazirliyi və UNICEF-in
nümayəndələri iştirak edib.

Tədbirdə təbii və texnogen xarakterli fövqəladə halları əks etdirən təqdimatlar
və müxtəlif xilasetmə avadanlıqları nümayiş etdirilib. Sonda iştirakçılara
fövqəladə hallar sahəsinə aid müxtəlif əyani-metodiki vəsaitlər təqdim edilib.

www.inradio.tv, 28.02.2011

ANS televiziya kanalının  bu aksiya barədə
reportajından sonra İranın "Səhər" televiziya kanalı
dərhal Azərbaycan Respublikasına qarşı kəskin
ittihamlar irəli sürdü; "Səhər" televiziya kanalı ANS-
in reportajında iştirak etmiş İran vətəndaşları
Şükrullah Mütəhəmmil'in və Həmid Kərrazi'nin
Mücahide-xəlqe-İran ( İran Xalq Mücahidləri)
təşkilatının üzvü olduqlarını vurğulayaraq və
Azərbaycan Respublikasının daxili işlərinə qarışaraq
onların İrana təslim edilməsini tələb etdi! Belə çıxır
ki onların Azərbaycanda yaşamaları indiyə qədər
İrana məlum deyilmiş? Çox güman ki, Azərbaycan
Respublikasının dövlət sirrini yaydığına və ETELAT-
ın görə bilmədiyi işi gördüyünə görə ANS-ə İrandan
rəsmi təşəkkürlər də edilmişdir. "Müsavat" qəzeti də
İranın mövqeyini müdafiə edərək Mücahide-xəlqe-
İran təşkilatı üzvlərınə Azərbaycanda sığınacaq
verildiyinə görə Azərbaycan hökümətini qınamışdır.

İrana məxsus bir “HaqqYolu – ABNA” xəbər saytı
xəbər verir ki, “Azərbaycan Respublikasının ANS
telekanalı bu respublikada Münafiqlər terror
qruplaşmasının varlığı barədə reportaj yayımlayıb.
İran İslam Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin
sözçüsü Ramin Mehmanpərəst bu mövzuya

münasibət bildirib: Ümid edirik ki, inşallah dost
ölkədə Münafiqlərlə bağlı xoşagəlməz hallar aradan
qalxacaq.

Münafiqlərin Azərbaycan Respublikasından
mübadilə olunacağının irəli sürülüb-sürülməyəcəyi
ilə bağlı İranın “Səhər” televiziya kanalı müxbirinin
sualını cavablandıran Ramin Mehmanpərəst deyib ki,
Münafiqlər qruplaşmasının işi o qədər ağırdır ki, heç
bir ölkə və təşkilat bu qrupu müdafiə edə bilməz. Bu
qruplaşma bizim xalqımızdan 12 mindən çox insanı
şəhid edib.

İranın Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi
əlavə edib: Münafiqləri dəstəkləyən qərb ölkələri
dünyanın ümumi tələbi qarşısında cavabdeh
olmalıdırlar. Cinayətkarların dəstəklənməsi heç bir
yerdə qəbul ediləsi deyil.

Bakıda İran İslam Respublikasına qarşı
Münafiqlər qruplaşması ünsürlərinin etiraz xarakterli
aksiyası barəsində deyib: Əlbəttə İranın Azərbaycan
Respublikası hökuməti ilə çox gözəl münasibətləri
var və düşünürük ki, hökumətlər arasında bu gözəl
münasibətlər və xalqların bir-birlərinə olan
bağlılıqlarını inkişaf etdirə biləcəyik”. İpekchi.info

Ş ü k r u l l a h  M ü t ə h ə m m i l ' i n  v əŞ ü k r u l l a h  M ü t ə h ə m m i l ' i n  v ə
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Azərbaycanda müvəqqəti sığınacaq tapmış bir qrup İran demokratiya fəalı 25 yanvar 2011-
ci il tarixdə  BMT-nin Bakı ofisinin qarşısında etiraz aksiyası keçirmişlər. Onlar siyasi
baxışlarına görə İrandan didərgin düşərək Azərbaycan Respuqlikasına pənah gətirənlərdi; bu
aksiyada iddia edirdilər ki, İranda heç bir siyasi fəaliyyətlə məşğul olmayan və İran hökuməti
tərəfindən təqib edilməyən bəzi adamlar bura gəlmiş və cəmi 1 ilə, bəzən isə 1 həftəyə rüşvət
yolu ilə siyasi qaçqın statusu əldə edərək Amerika, Kanada və yaxud Avropa ölkələrin hansısa
birində yaşamaq hüququ əldə etmişlər. Lakin bizə -siyasi baxışlarına görə İranda təqib
edilənlərə, heç bir ölkədə siyası sığınacaq verilmir, Azərbaycandan kənarı çıxa bilmirlər,
Azərbaycanda yaşamaq üçün isə BMT onlara ayda cəmi 40 manat təqaüd ödəyir.

Şəkildə: Şükrullah Mütəhəmmil

Onlar 1979-cu ildə İran İslam İnqilabını etdilər.
Lakın Ayətullah Xomeyninin qəzəbinə dükar olmuş
İran İslam Raspublikasının ilk prezidenti Əbu
Həsən Bənisədr'in həyatını qorumaq üçün, onu
qoca arvad qiyafəsində İrandan qaçırdıqdan sonra
İranda təqib edilməyə başladılar. Deyilənə görə bu
təşkilatın 120 min üzvi və tərəfdarı İranda edam
edilib; onlardan 40 mini qadınlar və uşaqlardır.
İrandan qaça bilmiş bir çoxu isə İraqda Bağdad
şəhəri yaxınlığında hərbi düşərgədə - Əşrəf
şəhərində məskunlaşıblar. Bu şəhər hal-hazırda
ABŞ tərəfindən mühafizə edilir. Əgər ABŞ oranı
mühafizə etməsə, İran bu şəhəri bombalaya bilər!
Mücahide-xəlqe-İran vaxtilə bu düşərgədən İrana
hücüm etmişdi və İranın neçə şəhərini tutmuşdü,
özü də elə bir gündə hücüm etmişdi ki, İran
Səddamın sülh təklifini elə həmin gün qəbul
etmişdi... Bu düşərgədəki yaraqlıların əksəriyyəti
qadınlardı və Mücahide-xəlqe-İran təşkilatının
əksər üzvləri ali təhsilli savadlı adamlardırlar.
Onlar İranın elitasıdırlar. 

2009-cu ilin 29 iyul tarixində Bakı şəhərində
vəhhabi məzhəbli   T.Hüseynov şərti adı Əhməd
Məmmədov olan çəxsi öldürmək məqsədi ilə ona
soyuq silahla – bıçaqla, hücum etmiş və 2 bıçaq
zərbəsi ilə onu ağır yaralamışdır. Ölümcül yaralanan
Ə.Məmmədov, yalnız möcüzə nəticəsində həyatda
qalmışdır. Lakin cinayətkar, bəzi vəzifəli şəxslərin
həmkəndlisi olduğuna görə bu işə Ağır Cinayətlər
Məhkəməsində yox, ağır cinayət işlərinə baxmağa
səlahiyyəti olmayan Sabunçu rayon məhkəməsində
baxılır. T.Hüseynov məhkəmədə cinayəti bilə-bilə
etdiyini və əməlindən peşman olmadığını
nümayişkaranə surətdə  dəfələrlə vurğuladığı halda
Sabunçu rayon məhkəməsi “qət” edir ki  o, hadisəni
törədən vaxt anlaqlı olmayıb (№1 (008)-438\2009)
və necə ki daha əvvəllər də bir neçə dəfə bu cür
cinayət törətmiş, lakin “day-day”larının köməyi ilə
məsuliyyətə cəlb olunmamışdı, eləcə bu dəfə də
həbs olunmur; 1 aylıq "məcburi müalicə"dən sonra
sərbəst buraxılır!  Zərər çəkmişin bu qərardan
apelyasiya şikayəti verməsinin qarşısının alınması
üçün isə qərar ona təqdim edilmir. 

Zərər çəkmiş xeyli vaxtdan sonra nəhayət, həmin
qərarı əldə edir və apelyasiya müddətinin
buraxılmasının üzrlü hesab olunması barədə
Sabunçu məhkəməsi qarşısında vəsatət qaldırır.
Lakin onun haqlı vəsatətini rədd edilir. Bu qərardan
verdiyi apelyasiya şikayəti də əsassız olaraq rədd
edilir. Nəhayət, Ali Məhkəməyə kasasiya şikayəti
verir. Öz hüquqlarını müdafiə etmək baxımından bu
instansiya zərər çəkmiş üçün sonuncu instansiya idi.  

29.12.2010-cu il tarixdə Azərbaycan Respublikası
Ali Məhkəməsinin Cinayət kollegiyasının hakimləri
İlham Məmməd oğu Cəfərov – sədrlik edən və
məruzəçi, Tapdıq Şükür oğlu Mahmudov, Əli Səlim

oğlu Seyfəliyev CPM-nin 418.2.7,  419.5,  419.8 və
419.10.2  maddələrinə zidd olaraq,  yəni onu dəvət
etmədən, məhkəmə barədə ona məlumat vermədən
və onun iştirakı olmadan onun kasasiya şikayətinə
baxırlar. Və bu qanunsuzluqdan sonra, onun haqlı
iddiasını rədd etmək üçün əsil sirk foksu göstərirlər.
Belə ki apelyasiya hüququnun buraxılmasının üzrlü
hesab edilməsi barədə zərər çəkmişin şikayət və
vəsatətinə əvvəlki 2 instansiya məhkəmələrində
baxılarkən, işin içində Sabunçu rayon məhkəməsinin
№1 (008)-438\2009-cu il tarixli qərarının zərər
çəkmişə təqdim edilməsi barədə heç bir sənəd,
yaxud qəbz olmamışdır, çünki həmin qərar ona
göndərilməyib, necə ki yuxarıda qeyd olundu və
onun vəsatət və şikayətinin rədd edilməsi barədə
qərarlarda da belə bir sənədin, yaxud qəbzin
mövcudluğundan bəhs edilməyib. (Məsələn,
Sabunçu rayon məhkəməsi onun “Apelyasiya
müddətinin buraxılmasının üzrlü hesab edilməsi”
barədə vəsatətini rədd etmək üçün yalnız sadəcə,
cinayətkarın atasının sözlərini əsas
götürmüşdür – Cinayətkarın atası dedi ki,
vəsatət əsassızdır, ona görə də məhkəmə
vəsatəti rədd edir?!) . Bəli, “Ali
Məhkəmə” deyilən sirkin “foksyor”ları,
yəni  İlham Məmməd oğu Cəfərov –
sədrlik edən və məruzəçi, Tapdıq Şükür
oğlu Mahmudov, Əli Səlim oğlu
Seyfəliyev əsil sirk foksu göstərərək işin
içində belə bir sənəd “tapırlar”; guya işin
içində Sabunçu rayon məhkəməsinin 10
dekabr 2009-cu il tarixli ( №1 (008)-438)
yekun qərarının, qəbul olunandan 1 gün
sonra  zərər çəkmişə təqdim edilməsi
barədə qəbz var?! Və bu foksu əsas

götürərək, lakin həm də CPM-nin daha bir - sayca 5-
ci maddəsinə,  419.11 maddəyə zidd olaraq, hansı ki
həmin maddədə göstərilir ki, “Kasasiya instansiyası
məhkəməsi birinci və ya apelyasiya instansiyası
məhkəməsində məhkəmə baxışının predmeti
olmayan faktları müəyyən edə və ya onları sübuta
yetirilmiş hesab edə bilməz”, zərər çəkmişin öz
hüquqlarını müdafiə etmək baxımından sonuncu
instansiya şikayətini – kasasiya şikayətini də rədd
etdilər! 

Vətəni və olmayan vicdanlarını qəpik-quruşa
satan, əl boyda qərarda CPM-nin 5 maddəsini (!!!)
kobud şəkildə pozan, "fokusyor" hakimlərin
sayəsində, bu gün xüsusi ictimai təhlükəli şəxs, heç
bir cinayət törətməyibmiş ictimaiyyət içində sərbəst
şəkildə gəzib-dolaşmaqdadır. Zərər çəkmişin
şikayətinə isə heç kim cavab vernir, daha doğrusu
cavab verə bilmir; nə Məhkəmə Hüquq Şurası nə də
Ali Məhkəmənin sədri. Axı nə cavab verə bilərlər ki?
Bu, Azərbaycan reallığıdır! 

www.ipekchi.info

Vətəni  və olmayan vicdanlar ını  qəpik-quruşaVətəni  və olmayan vicdanlar ını  qəpik-quruşa
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İ.M.Cəfərov         T. Ş.Mahmudov      Ə.S.Seyfəliyev  

Mənə - Səkinə Səttərxan qızına, 15.07.1995-ci
ildə çoxuşaqlı ana olduğum üçün işlədiyim  ADDY
Bakıxanov qəsəbəsindən  Böyük Şor istiqamətində
dəmir yolunun sağ tərəfində 10 km PK 6+50 m-dən
pk 7+100 m-ə qədər olan hərəkətin sağ tərəfində  bağ
salmaq üçün torpaq sahəsi verilmişdir (Bura mənim
1979-cu ildən yaşadığım və ADDY-tərəfindən mənə
verilmiş evin yanıdır və elə 1979-cu ildən də mən
həmin sahəni əkib-becərirdim)  Orada 2 otaqlı ev
tikmişdim və 2006-cı ilə qədər həmin evdə
yşamışam. Çoxuşaqlı ana və Əmək veterenı
olduğum üçün mənə idarə rəhbərliyi həmin sahədə
ev tikməyi məsləhət görmüşdür. Və mən də orada 2
otaqlı bir ev tikmişdim.

2004-cü ilə qədər həmin torpaq sahəsinin
istifadəsi ilə bağlı heç bir problem yox idi. Lakin,
göstərilən ildə Bakı rayon deposunda vaxlilə, qatar
rəisi işləmiş Züfüqar Əli oğlu Güləliyev adlı bir şəxs
peyda oldu  və iddia etməyə başladı ki, guya bu sahə
ona məxsusdur. O, saxta bir sənəd düzəlmişdir ki,
guya, ona Respublika Dəmir Yol İdarəsi tərəfindən
bağ salmaq üçün 1999-cu il tarixdə Bakı şəhəri,
Böyk Şor dəmir yolunun sağ tərəfində, 10-cu km
PK-6+68-dən PK-6+88-dək olan 600 kv m torpaq
sahəsi ayrılmışdır.

Mən 2005-ci ildə nəvəm Ramiz Mehman oğu
Ərəbxanov ilə birlikdə həmin evə pasport
qeydiyyatına düşmək üçün Sabunçu ryon
məhkəməsinə müraciət etdim və iddiamız təmin
edildi (iş №1577/2005 ) və biz hal-hazırda həmin

evdə pasport qeydiyyatındayıq!
Lakin Züfüqar Əli oğlu Güləliyev Daha

sonra -3 fevral 2006-cı il tarixdə,   bir də
Sabunçu rayon məhkəməsində iddia
qaldırır ki, guya biz onun torpaq sahəsini
mənimsəmişik və onun torpaq sahəsində ev
tikmişik?! Sabunçu rayon məhkəməsi isə
onun saxta iddiasını təmin edir və qeyri-
qanuni qətnamə qəbul edir ki, bizim evimiz
sökülsün (İş №2-191). Nəticədə, Züfüqar
Əli oğlu Güləliyev bizim evimizi sökür və
bütün əmlakımızı qəsb edir! 

Mən isə Z.Ə.Güləliyevin mənim qanuni
torpaq sahəmdən çıxarılması barədə
Sabunçu rayon məhkəmədındə iddia
qaldlrdlm. Və bu məhkəmənin 19 sentyabr
2007-ci il tarixli (iş №2 1872) qətnamə ilə
təsdiq olundu ki, Züfüqar Əli oğlu
Güləliyev ona aid olmayan 6 m-lik torpaq
sahəsindən çıxarılmalıdır, yerdə qalan
torpaq sahəsindən isə mənimlə birgə
istifadə etməlidir.

Lakin Sabunçu rayon məhkəməsinin bu
qərarı indiyə qədər icra olunmamışdır. Belə
ki  Z.Ə.Güləliyev həm mənə aid olan
sahəni boşaltmamış və həm də bizim
birlikdə istifadə etmək hüququmuz olan
sahəyə də məni buraxmamışdır...

Ardı növbəti sayımızda

Məhkəmə, rüşvət  yolu i lə  şəhid ai ləsinin Məhkəmə, rüşvət  yolu i lə  şəhid ai ləsinin 
haqq-halal  evini  y ıxdı ,  torpağını  da əl indən al ı r !haqq-halal  evini  y ıxdı ,  torpağını  da əl indən al ı r !

Bakı  fəh ləs i  Şək i  fəh ləs indən -  “ İpəkç i ”dən kömək is təy i rBakı  fəh ləs i  Şək i  fəh ləs indən -  “ İpəkç i ”dən kömək is təy i r
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"İpəkçi" qəzetinin redaksiyası Təhsil Nazirliyinə məxsus
"Mənim məktəbim" saytına, Təhsil Nazirliyinin əsas
saytına və  "Abituriyent"  jurnalının 12-ci sayına əlavə
edilən, "Şəki rayonunun 2010-cu il məzunlarının qəbul
imtahanlarındakı nəticələrinə dair statistik məlumatlar"a
istinad etməklə Şəki orta məktəblərinin 2010-cu il
məzunlarının 2010-cu ildə ali məktəblərə qəbul
imtahanlarındakı nəticələrinə əsasən, Şəki orta
məktəblərinin aşağıdakı reytinq cədvəlini tərtib etmişdir.
Lakin,  bu 3 mənbəni müqayisə edərkən, həm də aşkar
etdik ki, bu mənbələrdə ötən ilki məzunlardan atestat

alanların sayında və ali məktəbə daxil  olanların sayında
fərqlər var. Maraqlıdır ki, TQDK bizə yox, məh biz TQDK-
ya məlumat verdik ki, 2010-cu ildə Şəki orta məktəblərinin
2010-cu il məzunlarından  ali məktəblərə heç də 367,
yaxud 377-i yox, əslində 396 nəfər qəbul olunub!
Həmçinin, dəqiqləşdirdik ki, həmin abituriyentlərdən 377-
si Azərbaycandakı mülki ali məktəblərə, 10-u ya hərbi, ya
da ki xarici ölkələrdəki  ali məktəbə qəbul olunub. Qalan 9
abituriyentin hansı Ali məktəbə daxil olması barədə
sorğumuza isə TQDK cavab verə bilmədi; belə çıxır ki,
Azərbaycanda “gizli” ali məktəblər də var?!

Şəki şəhər 10 saylı orta məktəb 73 72 69  17 16 01 02 36  
Şəki şəhər 11 saylı orta məktəb 64 61 59  13 11 02 01 01 28  
Şəki şəhər05 saylı orta məktəb 44 44 41  13 10 00 00 01 24 
Şəki şəhər Azərbaycan-Türkiyə
özəl liseyi                    36 36 34  11 04 02 02 19 

Şəki şəhər 8 saylı orta məktəb 72 71 62  04 10 01 02 01 18 
Şəki şəhər fizika-riyaziyyat və
humanitar təmayüllü lisey 45 44 44  11  06 01 00 18 

Şəki şəhər 18 saylı orta məktəbi 69 66 57  06 09 01 01 17 
Orta Zəyzid kənd 1 saylı o. m. 37 35 23  07 03 00 01 01 12  
Şəki şəhər 3 saylı orta məktəb 33 28 20  06 05 01 00 12 
Baş Zəyzid kənd orta məktəbi 52 31 19  04 04 01 01 01 11  
Köndələn kənd orta məktəbi 47 38 29  03 06 00 00 01 10  
Şəki şəhər 14 saylı orta məktəb 20 20 17  03 05 00 01 01 10  
Oxud kənd orta məktəbi 53 50 30  02  05 00 02 09 
Kiçik Dəhnə kənd 1 saylı o. m. 69 46 28 00 07 01 00 01 09  
Şəki şəhər 7 saylı orta məktəb 32 31 27  02 07 00 00 09  
Baş Göynük kənd 1 saylı o. m. 49 39 26  05 03 01 00 09 
Şəki şəhər 9 saylı orta məktəb 32 32 23 01 07 00 00 08 
Şəki şəhər 17 saylı orta məktəb 29 26 21  02 06 00 00 08 
Baş Küngüt kənd orta məktəbi 27 24 13  05 01 01 01 08 
Orta Zəyzid kənd 2 saylı o. m. 30 29 22  04 03 00 00 07 
Böyük Dəhnə kənd 1 saylı o/m. 44 35 21  02 05 00 00 07 
Şəki şəhər 20 saylı orta məktəb 22 21 18  03 04 00 00 07  
Şəki şəhər 19 saylı orta məktəb 21 17 16  01 06 00 00 07 
Kiş kənd Heydər Əliyev adına
1 saylı orta məktəb       54 31 17  03 02 00 00 05 

Vərəzət kənd orta məktəbi 32 21 14  03 01 00 00 01 05  
İnçə Zunud kənd orta məktəbi 29 27 11  01 04 00 00 05 
Bideyiz kənd orta məktəbi 25 22 10  02 01 01 01 05 
Kiçik Dəhnə kənd 2 saylı o. m. 47 36 23  00 03 00 01 04  
Qayabaşı kənd orta məktəbi 23 21 14  01 03 00 00 04 
Cumaykənd kənd orta məktəbi 46 27 11  02 02 00 00 04 
Turan qəsəbə orta məktəbi  24 15 09  02 02 00 00 04 
Kiş kənd 4 saylı orta məktəbi 11 11 08 02 02 00 00 04 
Şəki şəhər 12 saylı orta məktəb 29 25 17  01 01 01 00 03  
Aşağı Layısqı kənd orta məkt. 31 25 14  01 02 00 00 03 
Şəki şəhər 21 saylı 
Ə. Abdullayev adına orta məkt. 26 23 14  01 01 00 00 01 03  
Aşağı Göynük kənd orta məkt.i 18 13 08  02 01 00 00 03 
Baltalı kənd orta məktəbi 27 22 07  01 02 00 00 03 
Cəyirli kənd orta məktəbi 15 11 07  01 02 00 00 03 
Böyük Dəhnə kənd 2 saylı o/m. 40 33 21  00 01 00 01 02 
Baş Göynük kənd 2 saylı o/m. 45 32 17  01 00 00 01 02  
Qoxmuq kənd orta məktəbi 37 29 14  01 01 00 00 02 
Köbər Zəyzid kənd orta məkt. 12 11 09  00 02 00 00 02 
Biləcik kənd 1 saylı orta məkt. 30 20 08  01 01 00 00 02 
Şəki şəhər 1 saylı orta məktəb 16 15 08  01  01  00 00 02  
Şəki şəhər 6 saylı orta məktəb 15 11 08  00 02 00 00 02 
Sarıca kənd orta məktəbi 06 06 06  01 01 00 00 02 
Şəki şəhər 4 saylı orta məktəb 10 07 06  01 01 00 00 02 
Şin kənd orta məktəbi    28 18 06  00 02 00 00 02 
Çayqaraqoyunlu kənd orta mək. 22 09 05  02 00 00 00 02 
Aşağı Küngüt kənd orta məkt. 10 07 05  00 02 00 00 02 
Bolludərə kənd orta məktəbi 04 04 03 00 02 00 00 02 
Aydınbulaq kənd orta məktəbi 19 19 14  00 01 00 00 01 
Çələbi xan qəsəbə orta məktəbi 16 12 10  00 00 00 01 01 
Çələbi xan köçkün qəsəbə o/m. 23 14 10 00 01 00 00 01 
Oraban kənd orta məktəbi 29 24 07 01 00 00 00 01 
Baş Layısqı kənd orta məktəbi 23 13 06  00 01 00 00 01 
Çeşməli kənd orta məktəbi 05 05 04 00 01 00 00 01 
Şəki şəhər 2 saylı orta məktəb 07 07 03  00 01 00 00 01 
Qudula kənd orta məktəbi 07 06 03  00 01 00 00 01 
Şəki şəhər ümumtəhsil 
İnternat orta məktəbi      04 03 01 00 01 00 00 01 
Şəki kənd orta məktəbi   34 27 18  00 00 00 00 00 
Qozlubulaq kənd orta məktəbi 13 13 09 00 00 00 00 00 
Biləcik kənd 2 saylı orta məkt. 23 19 08 00 00 00 00 00 
Cəfərabad kənd orta məktəbi 20 17 08  00 00 00 00 00 
Qumux kənd orta məktəbi 11 10 07 00 00 00 00 00 
Şorsu kənd orta məktəbi 15 15 06  00 00 00 00 00 
Kiş kənd 2 saylı orta məktəbi 11 09 06 00 00 00 00 00 
Suçma kənd orta məktəbi 15 14 06  00 00 00 00 00 
Daşüz kənd orta məktəbi 12 11 03  00 00 00 00 00 
İbrahimkənd kənd orta məktəbi 07 07 02 00 00 00 00 00 
Dərəcənnət kənd orta məktəbi 09 05 01 00 00 00 00 00 
Baş Şabalıd kənd orta məktəbi 06 04 01 00 00 00 00 00 
Qaratorpaq kənd orta məktəbi 05 02 01 00 00 00 00 00 
Cunud kənd orta məktəbi 08 06 01 00 00 00 00 00 

CƏMİ                     CƏMİ                     2034 2034 1690 1690 1154  1154  157 157 195 195 15 15 19 19 10 10 396 396 
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TQDK-nın təqdim etdiyi nəticələr isə qeyri-dəqiqdir; deyəsən,TQDK-nın təqdim etdiyi nəticələr isə qeyri-dəqiqdir; deyəsən,

Azərbaycanda “gizli” ali məktəblər də var?!Azərbaycanda “gizli” ali məktəblər də var?!
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2011-2012-ci tədris ili üçün Ali məktəblərə qəbul
imtahanları iyulda keçiriləcək. Tələbə Qəbulu üzrə
Dövlət Komissiyasının sədri Məleykə Abbaszadə
bildirib ki, imtahan təşkil edilən yerlərin siyahısına bu
il Şəki də əlavə oluna bilər. Məleykə Abbaszadə mag-
istraturaya təqdim edilən ixtisaslarla bağlı yeniliyin
olacağını da açıqlayıb. Bildirib ki, 10-dək ixtisasda
dəyişiklik nəzərdə tutulur. Tibb Universitetinin
tələbələri üçün keçiriləcək rezidenturaya qəbul
proqramı və qaydaları isə  martda məlum olacaq.

Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası xüsusi
təyinatlı Ali məktəblərə də qəbul elan edib. Bununla
yanaşı, “Abituriyent” jurnalının 1-ci sayı da işıq üzü
görüb. Jurnalda 2011-2012-ci tədris ili üçün ali və orta
ixtisas təhsili müəssisələrinə qəbul qaydaları, eləcə də
qəbul proqramları barədə məlumatlar çap olunub.
Bakalavrlar üçün ixtisas seçiminə dair jurnalların da
dərc ediləcək. Jurnalın ilk sayı gələn həftə işıq üzü
görəcək.

www.itv.az, 28.02/2011

Bu il Ali məktəblərə qəbul imtahanları Şəkidə də keçirilə bilərBu il Ali məktəblərə qəbul imtahanları Şəkidə də keçirilə bilər

O çox istedadlı uşaq idi. Müəllimimiz tarzən İbad
Salmanov ona böyük qayğı ilə yanaşır və onun gələcəkdə
gözəl musiqiçi olacağını söyləyərdi. 1956-cı ildə Şahid və
mən Vaqif Kərimov Şəki mədəniyyət evi nəzdində
respublikanın əməkdar artisti Məmmədkəbir Hacıoğlunun
rəhbərliyi ilə dram dərnəyində iştirak etmiş, bir çox
tamaşalarda tərəf müqabili olmuşduq. Şahid 1957-ci ildə
orta məktəbi bitirdikdən sonra 1959-60-cı illərdə Bakı
Mədəni Maarif Texnikumunun xor dirijorluğu şöbəsində
təhsil almış və ümumdünya festivalının laureatı, həvəskar

bəstəkar, xanəndə Qulu Əsgərov onun sevimli müəllimi və
dostu olmuşdu. Təhsilini başa vurduqdan sonra Şahid
Xırdalandakı 1 saylı qəsəbə orta məktəbində musiqi
müəllimi işləməklə əmək fəaliyyətinə başlamışdı. O,  1961-
66-cı illərdə M.Əliyev adına Dövlət Teatr İnstitutunun
mədəni-maarif fakültəsinin axşam şöbəsində təhsil almışdı.
Tələbəlik illərində görkəmli bəstəkarımız Şəfiqə Axundova
ilə sıx əlaqə saxlamışdır.

Şahidin 100-dən artıq mahnısı var. Onun efirdə ilk
səslənən mahnısı “Hanı bəs vəfan sənin” mahnısıdır. Həmin

mahnı Ümumittifaq səsyazma fondunda, patefon valına
yazılıb. İlk ifaçısı xalq artisti İslam Rzayev olub. Bir çox
mahnıları “Naxçıvanım”, “Ana torpağım mənim Bakı”,
“Təzə il”, “May”, “Xoş gəldin” mahnıları AzTv-nin
“Qırmızı Qərənfil” uşaq xorunun ifasında səsləndirilmişdi.

Sonralar Şahid “Sevgilimə könül açdım”. “Təki sən səslə
məni”. “Qocalmışam demə ana”. “Biləydim kaş”,
“Gözəlim”, “Sarı sim”, “Nişan üzüyü”, “Yurdumun qoynun-
da”, “Heç küsməyin yeridirmi?” “Sevincim”, “Azərbaycan”,
“Günüm keçməsin sənsiz”, “Xurma bağı”,”Niyə belə oldu?”
“Dayağım ol”, “Sağıcı mənim bacım” və s. mahnılarını
bəstələmişdir. Şahidin mahnılarını ən çox mərhum
müğənnimiz Nəzakət Məmmədova oxumuşdur. Əfsuslar
olsun ki, uzun illər onun mahnıları xalq mahnıları kimi
təqdim olunmuşdur. Respublikamızın xalq artisti Abdulla
Abdullayev qeyd edir ki,  “Təki sən səslə məni mahnısını”
mərhum prezidentimiz H.Əliyevin çox sevdiyini onun öz

dilindən eşidib. Onun yazdığı mahnıların sözləri Əliağa
Kürçaylı, Cabir Novruz, Ramiz Məmmədzadə, Arif
Abdullazadədəyə məxsus olmuşdur.

İlk dəfə Şahidin mahnısı 1974-cü ildə Azərbaycan
televiziyasında özünün adı ilə səsləndirilmişdir. Həmin ildə
Bakı rayonlararası xalq yaradıcılığı evində “Sən nəğmələr
qoş” devizi ilə mahnı müsabiqəsi keçirilmişdi. Şahid o
müsabiqədə 1-ci yer tutmuşdu. 1976-cı ildə o, Şəkiyə dəvət
almış, tibb işçiləri mədəniyyət evinin direktoru təyin
edilmişdi. Burada o, “Şəfa” xalq çalğı alətləri ansamblı və
rəqs kollektivi yaratmışdır. 1988-ci ildə Abşeron və Şəkidə
bəstəkarın 50 illik yubileyi qeyd edilmişdi. 1988-ci ildən
ömrünün sonunadək Şəkidə yaşamış 2003-cü ilin iyun
ayının 17-də 65 yaşında vəfat etmişdir.

Vaqif Kərimov

““TTəəkk ii   ssəənn  ssəəss lləə  mməənn ii ”” ,,   --     ŞŞaahh iidd   ƏƏbbddüü llkkəərr iimmoovv
Xalq artisti Abdulla Abdullayev qeyd edir ki “Təki sən səslə məni” mahnısını mərhum prezindetimiz

H.Əliyevin çox sevdiyini onun öz dilindən eşidib. 

R.S. Bu yazını  bizə Bakıda yaşayan İsmayıl Əliyev təqdim
etmiş və qəzetimizdə dərc edilməsini iştəmişdi.

"Şəki-İpək" ASC-nin Baramaaçan istehsalatı,"Şəki-İpək" ASC-nin Baramaaçan istehsalatı, sarıyıcısarıyıcı Oksana MəcidovaOksana Məcidova

Şəki Mərkəzi Uşaq Poliklinikasının işi
yeni doğulmuşlardan başlamış on altı
yaşınadək uşaqların sağlamlığının
qorunması, uşaqlar arasında müalicə
profilaktiki tədbirlərin görülməsi,
yoluxucu xəstəliklərlə mübarizə və
poliklinikanın xidmət ərazisində uşaq
ölümünün ( xüsusi ilə iki yaşa qədər) daha
da azaldılması tədbirləri üzərində
qurulmuşdur.

Bu sözləri söhbətimiz zamanı
poliklinikanın baş həkimi Qabil Qədimov
nəzərimə çatdırdı və bu aspektdəki
fəaliyyətlərini özləri üçün leytmotiv kimi
qəbul etdiklərini bildirdi. O, on dörd ilə
yaxlndır ki, mərkəzi uşaq poliklinikasına
rəhbərlik edir. Peşəsinə kifayət qədər
səriştəli bir insandır, peşəkar bir
mütəxəssisdir. Peşəkarlıq isə o vaxt özünü
bariz göstərir ki, xəstəliklərin düzgün
diaqnozundan başlamiş müalicə kurslarina
qədər proseslərin ardıcıllığına əsl
mütəxəssis kimi diqqət yetirilsin. Başda
Qabil Qədimov olmaqla poliklinikanın
həkimləri bu vacib amili yaddan

çıxarmırlar. Nəticə isə uğurlu olur,
uşaqların sağlamlığına əsaslı təminat
yaranır.

Heç bir mübaliğəyə yol vermədən
deməyi lazım bilirəm ki, poliklinika belə
bacarıqlı həkimin rəhbərliyi sayəsində
uşaqların sağlamlığına zəmanət verən şəfa
ocağı kimi tanınmışdır. Bu, bir çox amillrlə
yanaşı həm də burada çalışan tibb
personalının vəzifə borclarına sədaqətli
xidmətinin nəticəsidir. Mİnlərlə uşağın
sağlamlığını mühafizə edən həkimlər və
tibb bacıları yaxşı bilirlər ki, əyinlərinə
geyindikləri xalatın ağ rəngi təmizlik
rəmzidir. Anlayırlar ki, bu simvolik rəngə
ləkə düşməməlidir.

Poliklinikada daim xeyli sayda
insanlarla qarşılaşmaq mümkündür. Qabil
həkimin istedadı, qabiliyyəti, uşaqları
böhranlı mərəzlərdən xilas etməsi
valideylərdə ona inam yaratmış  və o,
hamının nəzərində ümid çırağına
dönmüşdür. Məlum məsələdir ki, xalqın
gözü tərəzidir və o, hər kəsin dəyərini veir.
Gərəkli peşəsinə bütün qəlbi ilə bağlanan

Qabil daim öyrənməyə, mütaliə etməyə
xüsusi diqqət yetirir. O, tibb aləmindəki
yenilikləri oxuyur, öyrənir və gündəlik
fəaliyyətində tətbiq edir. Bilir ki, bu günki
səhiyyə dinamik inkişafdadır, yüksək
texnologiya sayəsində hər şey sürətlə
dəyişir, yeniləşir. Əyalətdə işləsə də
səhiyyənin bu günki inkişafı ilə
ayaqlaşmaqda heç də paytaxt təbiblərindən
geri qalmır.

Qabil Qədimovla söhbətim zamanı o,
mərkəzi xəstəxananın baş həkimi, eləcə də
mərkəzi uşaq xəstəxanasının rəhbərliyi
haqqında minnətdarlıqla söz açdı.Dedi ki,
çətinliklərlə üzləşəndə onlar qayğılarını
əsirgəmirlər.

Həkimlik borcunun müqəddəsliyinə
daim sadiq qalan bu sağlamlıq keşikçisi
işgüzar kollektivə indiyədək bacarıqla
rəhbərlik edir. Tam inamlıyam ki, Qabil
Qədimov bundan sonra da uşaqların
xilaskarı və valideynlərin doğma adamı
olmaqla vəzifə borcuna davam edəcək.

Eldar Fərəcov, 
"KÜR" İA, 03.03.2011
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Azərbaycan Prezidentinin müvafiq sərəncamı ilə təsis edilmiş 5 mart
– Bədən tərbiyəsi və idman günü ilə əlaqədar Şəkidə müxtəlif idman
yarışları, tanınmış idmançılarla görüşlər və bayram tədbirləri
keçirilmişdir.

4 mart 2011-ci il tarixdə isə “İdeal” şadlıq sarayında bədən tərbiyəsi
və idman müəllimləri ilə görüş təşkil olunmuşdur. Görüşdə Şəki şəhər
Gənclər və İdman İdarəsinin kollektivi, bədən tərbiyəsi və idman
müəllimləri, məşqçilər, KİV-lərinin nümayəndələri və s. iştirak edirdilər.

Görüşü giriş sözü ilə Gənclər və İdman İdarəsinin rəisi V.İskəndərov
açaraq qeyd etdi ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İ.Əliyev
2005-ci il martın 4-də “Bədən tərbiyəsi və İdman günü”nün təsis
edilməsi haqqında sərəncam imzalamışdır. Bu bayramın martın 5-də
qeyd olunması heç də təsadüfi deyildir. Belə ki, 1995-ci ilin həmin günü
ulu öndərimiz, Azərbaycan idmanının himayədarı Heydər Əliyev Bakı
İdman Sarayında dünya və Avropa çempionatlarının qalibləri və

mükafatçıları ilə görüşmüş, bədən tərbiyəsi və idmanın inkişafında yeni
strategiyanın təməlini qoyaraq İdman Fondunu təsis etmişdir.
V.İskəndərov idmançılarımızın nailiyyətlərindən, qarşıda duran
problemlərdən geniş söhbət açdı və həmin gün münasibətilə idman
ictimaiyyətini təbrik etdi.

Şəki şəhər Gənclər və İdman İdarəsinin rəisi V.İskəndərov Şəki şəhər
İcra Hakimiyyəti Başçısı cənab M.Cabbarlının təbrikini iştirakçılara
çatdırdı və idmanın inkişafında fərqlənən Pedaqoji Kollecinin bədən
tərbiyəsi müəllimi Yusif Kərimov, Tibb kollecinin bədən tərbiyəsi
müəllimi Aman Səmədova İcra Hakimiyyətinin Fəxri fərmanını və
qiymətli hədiyyəsini təqdim etdi.

Daha sonra fərqlənən 31 nəfər bədən tərbiyəsi və idman müəllimləri
Şəki şəhər Gənclər və İdman İdarəsinin diplomları və qiymətli
hədiyyələri ilə təltif olundular.

www.sheki-gii.az
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“Şəki-İpək” ASC-nin baş“Şəki-İpək” ASC-nin baş
müəssisəsindəmüəssisəsində

İlaxır Çərşənbə plovlaİlaxır Çərşənbə plovla
qeyd olunacaqeyd olunacaqq

Bu gün - martın 15-i, ilin axır çərşənbəsinə
tədadüf etdiyindən, “Şəki-İpək” ASC İdarə
heyətinin sədri Marat Əkbərovun təşəbbüsü ilə
nahar fasiləsi zananı bütün işçilərə plov
veriləcəkdir.
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15  MART

08:58 Günün proqramı
09:00 Kanal S Xəbər
09:10 Gün gəlir
11:00 Sağlam həyat(təkr)
12:00 Hit-mix
13:00 B/F (təkrar)
15:00 Kanal S Xəbər
15:15 T/S"Məni yenidən sev"
16:00 Evin içi (təkrar)
17:30 Cizgi filmi
18:00 Lüks həyat
18:30 Hit-mix+
19:30 Kanal S Xəbər
20:00 Kim haqlıdır?
21:00 Axır çərşənbə
22:10 Derbi
23:00 T/S"İkinci şans"
23:30 Kanal S Xəbər
23:45 B/F"İkibaşlı oyun"
02:00 Klip
03:00 Efirin sonu

16  MART

08:58 Günün proqramı
09:00 Kanal S Xəbər
09:10 Gün gəlir
11:00 Cizgi filmi
11:30 T/S "İkinci şans"
12:00 Hit-mix
13:00 B/F (təkrar)
15:00 Kanal S Xəbər
15:15 T/S"Məni yenidən sev"
16:00 Derbi (təkrar)
17:00 NM TV (təkrar)
17:30 Səhhət
18:30 Hit-mix+
19:30 Kanal S Xəbər
20:00 Kim haqlıdır?
21:00 T/S"Məni yenidən sev"
22:00 Sənədli film
23:00 T/S"İkinci şans"
23:30 Kanal S  Xəbər
23:45 B/F"Koloniya"
01:30 Klip
03:00 Efirin sonu

17  MART

08:58 Günün proqramı
09:00 Kanal S Xəbər
09:10 Gün gəlir
11:00 Cizgi filmi
11:30 T/S "İkinci şans"
12:00 Hit-mix
13:00 B/F (təkrar)
15:00 Kanal S Xəbər
15:15 T/S"Məni yenidən sev"
16:00 Sağlam həyat
17:00 Həftənin qonağı(təkr)
18:00 Savaş bitməyib
18:30 Hit-mix+
19:30 Kanal S Xəbər
20:00 Kim haqlıdır?
21:00 T/S"Məni yenidən sev"
21:50 Konsert
23:00 Unudulmayan ifalar
23:30 Kanal S Xəbər
23:45 B/F"Cona Heks"
01:10 Klip
03:00 Efirin sonu

18  MART

08:58 Günün proqramı
09:00 Kanal S Xəbər
09:10 Gün gəlir
11:00 Sağlam həyat(təkr)
12:00 Hit-mix
13:00 B/F (təkrar)
15:00 Kanal S Xəbər
15:15 T/S"Məni yenidən sev"
16:00 Şou məkan (təkrar)
17:00 Sənədli film
18:00 "Qönçələr"
18:30 Hit-mix+
19:30 Kanal S Xəbər
20:00 Kim haqlıdır?
21:00 T/S"Məni yenidən sev"
22:00 "SMSlə seçilən B\F"
23:30 Bundesliga
0:15 Kanal S Xəbər
01:30 Klip
03:00 Efirin sonu

19  MART

08:58 Günün proqramı
09:00 Kanal S Xəbər
09:10 Gün gəlir
11:00 Cizgi filmi
11:20 Səhhət (təkrar)
12:00 Hit-mix
12:45 B/F (təkrar)
15:00 Kanal S Xəbər
15:15 Lüks həyat(təkr)
15:45 C/f"Heyvanların ittifaqı"
17:00 Hit-mix(top 10)
18:00 Nə bişirim?
19:00 NM TV
19:30 Kanal S Xəbər
20:00 Düyməcik
20:30 Evin içi (novruz buraxılışı)
22:00 Gəzərsən görərsən
22:45 Sənətkar 
23:30 Kanal S Xəbər
23:45 B/F"Karib dənizinin 

quldurları-2"
02:00 Klip
03:00 Efirin sonu

20  MART

08:58 Günün proqramı
09:00 Kanal S Xəbər
09:10 Cizgi filmi
09:30 Düyməcik(təkrar)
10:00 Klip
11:00 T/S "Silah" (final)
12:00 B\F(təkrar)
15:00 Sənətkar (təkrar)
15:30 Kim haqlıdır?(8 mart)
18:00 Nə bişirim?
19:30 Şou məkan
20:30 Bu həftə
21:30 Novruz konserti
23:30 B/F"Toz içində çiçək"
02:00 Klip
03:00 Efirin sonu
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“İpəkçi” qəzetinin

kompüterində yığılmış və

“Azərbaycan” nəşriyyatın-da

ofset üsulu ilə çap

olunmuşdur.

“İpəkçi” qəzeti müstəqil
KİV olaraq fəaliyyət göstərir
və bu qəzetdə dərc olunmuş
xəbər və məqalələrin
məzmununa görə “Şəki-İpək”
ASC heç bir məsuliyyət
daşımır!

■"İpəkçi" qəzeti 1933-cü ildən
nəşr edilir və respublikamızda nəşri
davam edən yeganə çoxtirajlı (Sovet
dövründə müəssisə qəzetləri belə
adlanırdı), yeganə fəhlə qəzetidir! 

■"İpəkçi" qəzeti 12.12.1990-ci il
tarixdə, özünü "Şəki İpəkçilərinin
Açıq Tribunası" elan edərək, hələ

Sovet dövründə, rəsmən, müstəqil
Azərbaycan mətbuatın əsasını
qoymuşdur! 

■Azərbaycan Sovet mətbuatında
ənənəvi "Bütün ölkələrin proletarları
birləşin!" şüarından və Kommunist
partiyasının təsisçiliyindən də ilk
dəfə - 12.12.1990-ci il tarixdə,
"İpəkçi" qəzeti mtina etmişdir! 

M. Salis2.

Belə deyirlər ki iş olan yerdə nöqsan da olar.
Təcrübəmə əsaslanaraq belə deyimlə razılaşmıram.
Əgər iş planlı şəkildə hərtərəfli ölçülüb biçilirsə bu
məqamda qanunlarımızın tələblərinə tam ciddiy-
yətlə əməl olunursa deməli iş olan yerdə nöqsan
yox cinayət əməli olur. Gəlin bunu açıqlayaq, mi-
sal üçün bir neçə məsul təşkilatı götürək. Məsələn,
əvvəlcə gigiyena-epidemiologiya mərkəzindən
başlayaq. Şəki bazarına nəzər salaq. Kim düşünə
bilər ki bu ticarət obyektində insanların sağlamlığı
keşiyində həmin mərkəz öz təyinatı üzrə qarşısında
qoyulan vəzifəni tam ciddiyyətlə qayda-qanunla ye-
rinə yetirir? Qayda-qanunla da onun əməkçiləri
əmək haqqı alırlar. Baxın bazarın əhatə etdiyi əra-
zidə özbaşınalıqdır!  Ət-süd digər çoxişlənən kənd-
təsərrüfatı məhsulları, əsasən, zir-zibilli tor-paq
üstündə açıq havada satışda olur. Çörək mə-
mulatları da beləcə. Mən qısa deyirəm. Belə olan
halda bu cür vəziyyətə göz yummaq nöqsandır,
yoxsa hüquqi dillə desəm, cinayət? Mərkəzin
əməkdaşları maaş alanda nöqsana yol vermirlərsə,
nəyə görə bəs cinayət işlədirlər, vəzifələrinə qanun
çərçivəsində əməl etmirlər? Hələ utanmadan televi-
ziya vasitəsi ilə bəyan edirlər ki işlərində baş verən
bəzi nöqsanlara qarşı tədbirlər həyata keçirirlər.
Gülməlidir,  görəsən hansı tədbirləri demək istəyir-
lər?

Bazarda onun həndəvərində yerli istehsal olan
paxlava, şəkərbura, tel halva qırma-badam, prya-
nik, bamiyə və sair bu kimi şirniyyat məhsulları
doğurdanmı standartlara uyğundur? Əlaqədar ca-
vabdeh təşkilat bu sahədə,  görəsən, nöqsanlara yol
verir, yoxsa, cinayətə?

Hörmətli prezidentimiz İlham Əliyev cənabları
Nazirlər Kabinetində keçirdiyi iclasda vergilərin
toplanmasında qanunvericilik çərçivəsində ciddi
tədbirlər keçirilməsini tələb edib. Yenə götürək ba-
zarı; burada hər gün orta hesabla, bir min nəfər
yalnız kənd təsərrüfatı məhsulları satır. Bilmək pis
olmazdı görək bu qədər satıcıdan hər gün nə qədər
miqdarda rüsum alınır və bunun neçə faizi dövlətə
vergi qismində ödənilir?

Şəhərimizdə bəlkə də minlərlə mağazalar var.
Xeyli əksəriyyətində satışa qoyulan məhsulların
üzərində onların qiyməti yazılıb qoyulmur. Bunun-
la da bazar iqtisadiyyatı qayda-qanunları ciddi şə-
kildə pozulur. Bilmək lazımdır ki bu cür hal nöq-
san deyil cinayətdir. Həm ticarətə cavabdeh olan
qurumlar həm də vergi toplanmasına cavabdeh
olanlar cinayət işlətmirlər bəs nə edirlər?! Buna da
nöqsan demək olarmı?!

Şəhərimizdə məncə 8 dənə şadlıq evi var. İslam
dini mərasimləri keçirilən günlər istisna olunmaqla
bu obyektlərdə demək olar hər gün təmtəraqlı təd-
birlər keçirilir və bunlarda yenə demək olar ki boş
oturacaq yerləri olmur.

Hər şadlıq evində sifarişçidən, yəni toy keçirən-

dən hər oturacaq yeri üzrə rüsum pulu alınır və
təəccüblüdür ki,  bu haqda müştəriyə heç bir qəbz
verilmir. Bundan əlavə olaraq şadlıq evi tərəfindən
müştəridən qonaqlara xidmət göstərməsi adı ilə hər
yemək paylayana, eləcə də qabyuyanlara, süpürgə-
çilərə, daha nə bilim, başqa xidmətçilərə də pul ve-
rilməsi tələb edilir. Bu haqlı narazılıqlar əmələ gə-
tirir. Olmazmı ki hər şadlıq evində özünə münasib
şəkildə aydın formada qiymət cədvəli yazılıb bu
obyektin girəcəyində görməli yerdə asılsın və bu-
rada hansı növ xidmətlərə görə ayrı-ayrılıqda rü-
sumların miqdarı öz əksini tapsın və müştəriyə hök-
mən  qəbz verilməsi qaydası göstərilsin, həm də bu
qəbzin bir nüsxəsi də vergi toplayan təşkilata təq-
dim edilsin.

Rayon məhkəməsində qaldırılan iddia ərizəsinə
görə dövlətə hər ərizə forması üzrə hansı miqdarda
rüsumun hansı Banka və ya Bank filialına köçürül-
məsi, vəkillər tərəfindən hansı növ ərizə yazılması
üçün onlara ödənilməsi tələb olunan rüsumun da
hansı Banka və ya Bank filialına ödənilməsi, habelə
vəkilə nağd rüsum pulunun verilməsinin qadağan
olması göstərilməklə qiymət cədvəli yazılıb foyedə
asılsın. Belə qayda qoyulması həm dövlətə vergi
toplanmasına həm də müştərilərə əhəmiyyətli dərə-
cədə təsir göstərər.

Eyni tədbirlər həm də Şəki Dövlət Yol Polisi Şö-
bəsində, Şəki rayonlararası İmtahan və Qeydiyyat
Bölməsində həyata keçirilsə bundan həm dövləti-
mizə xeyri artar, həm də bu dövlət qurumlarının
xidmətindən istifadə edən nəqliyyat növlərinin sa-
hiblərinə.  Bununla eyni zamanda vətəndaşların
şübhələri və narazılıqları aradan qalxar. Vətəndaş-
lar bilməlidirlər ki ödəyəcəkləri rüsumları ayrı-ayrı
əllərə yox, məhz , Banka və ya Bank filialına köçür-
məklə oradan aldıqları qəbzi, yaxud bu qəbzin surə-
tini həmin qurumlara təqdim edib istədikləri lazım
olduğu sənədi oradan almalıdırlar.

Yeri gəlmişkən, reallığa əsaslanaraq bildirirəm ki
bizim Şəkidə əhalinin hüquqi biliklərə yiyələnmələ-
ri üçün maarifləndirmə işi yoxdur günün tələblərinə
cavab vermir. Hüquq-mühafizə orqanlarının xeyli
sayda olan əməkdaşları öz əhatə etdikləri sahələr
üzrə təşəbbüs göstərib İpəkçilərin Açıq Tribunasın-
da , yəni İpəkçi qəzetində,  planlı şəkildə müntəzəm
çıxış etsələr, əhalini maraqlandıran məsələləri tam
dolğunluğu ilə sadə dillə izah etsələr,  bu hamıya
fayda başucalığı gətirər. Ehtimal ki “İpəkçi” də öz
səhifələrinin birində Hüquq guşəsi ayıra bilər. Söh-
bət ölkəmizdə hüquqi dövlət quruculuğundan gedir-
sə, onda, dediklərimin zərurət olduğu aydınlaşar,
hər kəs öz vətəndaşlıq vəzifə borcunu ləyaqətlə, şə-
rəflə əməl edər.

Başqa sahələrdə çalışan məmurlar necə deyərlər,
az aşın duzu olmayıblar. Belələri sözdə dövlətçili-
yimizin möhkəmləndirilməsi uğrunda çalışmala-
rından ağızdolusu dəm vururdularsa, əslində, belə

demək mümkündürsə, “manqurt kimi”  hərəkət
edirdilər və hər dəfə müxtəlif dona girirdilər. Misal
kimi, Nazim İbrahimov adlı bir nəfərin 2004-cü ilin
oktyabr ayından 2010-cu ilin aprel ayınadək olan
müddətdə rayonumuza rəhbərlik etdiyi dövrü
göstərmək istəyirəm. Həmin dövr, doğma Şəkimi-
zin necə deyərlər hərc-mərclik,  şəxsi maraq güd-
mək hesabına bəlaya düçar salınması dövrü olub.
Nazim İbrahimov ağına-bozuna baxmadan, qardaşı
Ürfətlə Şəkidə at oynadırdılar,  istədikləri torpaq
sahələrini,  tikililəri özününküləşdirirdilər. Bəd-
bəxtlik bir də onda idi ki, yerli məhkəmə də qa-
nunlarımızı tapdalayaraq onların oyuncağına çev-
rilmişdir, onların diktəsi ilə hərəkətlər edirdi. Şə-
hər icra başçısının təyin etdiyi Aparat komandası
ağızlarına su alıb yerlərində otururdu, səs-səmiri
çıxarmırdı yalnız daşıdıqları vəzifənin əllərindən
çıxmaması naminə. Mən həmin başabəla, üzdəni-
raq başçının qanunazidd hərəkətlərindən respubli-
kamızda elə bir mərkəzi idarə qalmamışdı ki dəfə-
lərlə məlumatlar verməyim, bir neçə qəzetdə çıxış
etməyim.

Nəhayət, o gün gəldi - Nazim İbrahimov daşıdı-
ğı təsadüfü vəzifəsindən çıxarıldı. Amma nədənsə
ona züy tutan, guya ki sədaqət nümunəsi göstərən
komandasının heç burnu da qanamadı, onlara çö-
rək verən,  onları vəzifə sahibi edən, bununla da öz
komandasına üzv edən, Nazim bəyin Şəkidə tö-
rətdiyi saysız-hesabsız günahlarda sanki onların heç
bir payı yoxdur. Halbuki,  hesab edirəm ki onlar da
sabiq başçı ilə birlikdə istefaya çıxarılmalı idilər.
Çünki əbəs yerə deyilməyib ki,  qozbeli qəbir dü-
zəldər. Bu mənim subyektiv fikrimdir. Bunu da qı-
saca aydınlaşdırmaq istəyirəm;

Hələ keçmiş başçının dövründə iqtisadi məsələ-
lərə dair bəzi təkliflərimlə ona müraciət etmişdim.
Firon Əliyev bu zaman onun o zaman onun müa-
vini idi. Neçə ildən sonra başçı daşıdığı vəzifədən
bayaq dediyim kimi çıxarıldı. Keçən ilin aprel
ayında Murad Cabbarlı Şəki Şəhər İcra Hakimiy-
yətinə başçı təyin ediləndən az sonra onun adına ye-
nə məlum təkliflərimi yazıb yolladım. Sentyabr ayı-
nın 14-də mənə Firon Əliyevin imzası ilə cavab gəl-
di. “Bildiririk ki müraciətinizdə qeyd etdiyiniz
təkliflərdən məqbul hesab edilənlərin bir hissəsi öz
həllini tapmış,  digər məsələlər isə rayonun gələ-
cək sosial-iqtisadi inkişafı planına daxil edilmiş-
dir”.

Yubatmadan ona məktub yazıb göndərdim ki
“cavabınız reallıqdan xeyli uzaqdır, məlum təklif-
lərimdən heç biri həll olunmayıb”. O, məni yanına
çağırdı,  getdim. Bir ağ kağız parçası uzadaraq
amiranə tərzdə göstəriş verdi: “al təkliflərinin ha-
mısını yaz görüm nədir?!”. Bildirdim ki, “axı mə-
nim təkliflərimin tərəfinizdən necə baxılması və
həllini tapması barədə  mənə cavab vermisiniz?!”.
“Mənim bu təkliflərdən xəbərim yoxdur, o ki qaldı

cavaba,  bunu yazılı şəkildə gətirib mənə veriblər
mən də qol çəkmişəm” – deyərək, telefonla ümumi
şöbə müdirinə zəng vurub, ona mənim məlum tək-
liflərim olan məktubu gətirməyi tapşırdı. Müavin
təkliflərimlə tanış olandan sonra qızışdı, nə qızışdı.
Belə yerdə əbəs deməyiblər ki, oğru elə bağırdı ki
doğrunun bağrı partladı.

Əlbəttə mən onun səviyyəsinə enə bilməzdim,
kobudluğuna eyni tərzdə cavab verməyi, insana ya-
raşmayan sifət hesab etdiyimdən onunla çənə-bo-
ğaz olmamaq, onunla söhbəti özümə daha rəva bil-
mədiyimdən otağı tərk etdim. Elə səhərisi günü
onun barəsində icra başçısının adına şikayət yaz-
malı oldum. İcra başçısı Murad müəllim xahişimi
nəzərə alaraq Aparatın əksər məsul vəzifəli əmək-
daşlarının iştirakı ilə məni dinlədi, səbirlə özünə
xas olan təmkinlə, Firon bəy isə yenə öz cığallı-
ğından, daşıdığı vəzifənin hörmətini saxlamaq qa-
biliyyətinə malik olmayan kobudluğundan, bu mö-
təbər görüşdə utanmaq çəkinmək nə olduğunu bil-
mirdi. Məmur adını daşıyan kəs kimi özünü göstə-
rə bilmirdi,  iştirakçılar qarşısında hələ məni şantaj
etməklə, nə yuvanın quşu olduğunu nümayiş etdi.

Başçıya üzümü tutaraq son sözüm kimi “Firon-
dan sizə müavin olmaz” – ifadəsini işlədərək,
özümdə təskinlik tapdım...

Şəki mənim doğma vətənimdir. Əksər həmyerli-
lərim kimi həmişə çalışmışam ki, öz əməyimlə ba-
cardığım qədər bu diyarın həyatı bollu-bərəkətli,
güllü-çiçəkli, abad və firavan olsun, daha da yaxşı-
laşsın,  ta qədimdən qazandığı şan-şöhrət yenidən
özünə qaytarılsın.

Başa düşürəm ki buna yetmək üçün sözdə yox,
məhz, əməldə vətənpərvər olmalıyıq  və  tapşırılan
işə can-başla, namusla vicdanla yanaşmalıyıq. Tə-
əssüf ki,  buna badalaq vuranlar, şəxsi mənafeyini
dövlətin mənafeyindən üstün tutanlar vardır. Bax
belə antı-potlara qarşı hər birimiz ayrı-ayrılıqda
əməli mübarizə aparmağa borcluyuq.

Mənim 70 yaşım var. Fəxr edirəm ki Şəkimə im-
kanım daxilində kömək göstərməyə yenə də hazı-
ram.

Bayram Səlim oğlu  Mahmudov,
təqaüdçü ali partiya təhsilli

Ş İ R İ N  Y A L A N D A N S A  A C IŞ İ R İ N  Y A L A N D A N S A  A C I
H Ə Q İ Q Ə T   Y A X Ş I D I R !H Ə Q İ Q Ə T   Y A X Ş I D I R !

Salam hörmətli Aydın Salis oğlu. Mən cəsarətlə deyə bilərəm ki  bütün
şəkililər üçün ən sevimli ən doğma ən obyektiv olan ipəkçi qəzeti ilə tanışlı-
ğım mən deyərdim dostluğum hələ keçən əsrin 65-ci ilindən başlayır. 24 ya-
şım vardı,  kimsəsiz bir adamdım. İpəkçi olan atam II dünya müharibəsi
cəbhələrindən ağır yaralı halda Şəkiyə qayıdandan sonra 1949-cu  ildə və-
fat etmişdir. Anam Minayə vaxtı ilə İpək kombinatı adlanan müəssisədəki
barama açan istehsalatında sərto təmizləyən sexdə fəhlə işləyirdi. Ordu sı-
ralarından həqiqi hərbi xidmətdən yenicə qayıtmışdım. Əsgərlikdə xidmət
edərkən hərbi hissədə ictimai-siyasi işlərdə fəal iştirak etdiyimə görə  hərbi
siyasi sahədə kiçik leytenant rütbəsi almışdım. Odur ki o vaxtı Şəki rəhbər-
liyi məni əvvəlcə  Şəki Şəhər Soveti İcraiyyə Komitəsinin birbaşa ümumi şö-
bə müdiri vəzifəsinə təyin etmişdir. Burada cəmi 8 ay işlədikdən sonra Avro-
pada ikinci ipəkçilik müəssisəsi sayılan Şəki ipək kombinatının azad komso-
mol komitəsinin katibi seçilmişəm.

Mübaliğəsiz sizə bildirəm ki bu nəhəng müəssisədə işlədiyim müddətdə
komsomolçu-gənclərin nəinki istehsal sahələrində avanqardlıqların habelə
şəhərimizin respublikamızın ictimai-siyasi həyatında da fəallığını təmin edə
bilmişəm. Toxucu bacılar olan Züleyxa və Əmanət Abbasovaların bütün
respublikamızda şərəfli ad-san qazanmalarında mənim əməyimi onlar itirə
bilməzlər.

Nəinki müəssisədə habelə Şəki şəhərində görülməyən hadisə idi ki biz hər
həftə müəssisənin klubunda rəqs gecələri keçirirdik. 2-3 dəfə hətta Mavi işıq
gecələri təşkil edirdik. Bu mərasimlərə habelə şəhərimizin mötəbər əmək və
müharibə veteranlarını qonaq sifəti ilə dəvət edirdik. Bir sözlə mənalı isti-
rahətlər keçirirdik adamların əhval-ruhiyyəlilərini qaldırmağa çalışırdıq.

İş elə gətirdi ki məni partiya işinə - “Şəki fəhləsi” qəzeti redaksiyasında
baş ədəbi işçi vəzifəsinə,  təyin etdilər. Yenə fəxr edirəm ki bu redaksiyada
ədəbi yaradıcılığım oxucular tərəfindən rəğbətlə qarşılanırdı oxucular mə-
nim real obyektiv yazılarımı sevə-sevə oxuyurdular. Bununla belə sevimli
“İpəkçi” qəzetini də unutmurdum onun onsuzda o vaxtlar və sonrakı uzun
illər qazandığı möhkəm uğurlarına həm sevinirdim həm də dəstəyimi əsir-
gəmirdim.

Bu gün yenə fəxr edirəm ki “İpəkçi”nin Kutaisi və Kiyevin Darnitsa ipək
kombinatları ilə dostluq əlaqələrinin yaradılmasında bu müəssisələrdə çı-
xan çoxtirajlı qəzetlərlə səhifə mübadilələri etməsində mənim bilavasitə ro-
lum və əməyim olub.

Hörmətli Aydın müəllim, bir çox namuslu qeyrətli şəkililər kimi mən də
hədsiz sevinc duyuram ki İpəkçi nəinki Şəkidə respublikamızda hətta böyük
Sovet İttifaqında ən nüfuzlu qəzetlərdən biri olmuşdur. Müstəqil Azərbay-
canımızın üçüncü prezidenti mərhum Heydər Əliyev “İpəkçinin yaradıcı
kollektivinə haqq-ədalət uğrunda mübarizə aparmaqda bütün qüvvələri sə-
fərbər etməkdə hər bir oxucuda müstəqil Azərbaycanın sabahına inam ya-
ratmaqda böyük uğurlar diləyirəm” – deməklə bu qəzetə hədsiz bel bağla-
yıb ona etibar edib. Mənim də arzum budur ki mərhum atanız Salisin vətən-
pərvərlik ənənəsini bir oğul varis kimi siz də ləyaqətlə davam etdirəsiniz
respublikamızın müstəqilliyinə onun hörmətinə qanun-qaydalarına əngəl tö-
rədənləri qəzetinizin dili ilə yerində oturtdurasınız. Konstitusiyamızın alili-
yinə əməl edəsiniz qərəzli mövqe tutmayasınız, yalnız dövlətimizin mənafe-
yini xalqımızın ümdə arzularını həyata keçirəsiniz, unutmayasınız ki şirin
yalandansa acı həqiqət yaxşıdır.

RS. Bayram Mahmudovun məlum yazısını
olduğu kimi dərc edirik. Onun redaksiyamızla

gələcəkdə də əməkdaşlıq edəcəyini gözləyirik.
Təkliflərini təqdirəlayiq hesab edirik. Arzumuz

budur ki “İpəkçi”nin digər pərəstişkar oxucuları
da öz istək və arzuları ilə bizimlə bölüşdürsün-
lər, həyatımızda Şəkimizdə baş verən nöqsan-

lar, çatışmazlıqlar, onları narahat edən
məsələ-lər barədə Tribunamızdan istifadə

etsinlər.

Hörmətli hüquqi və fizikiHörmətli hüquqi və fiziki
şəxslər!şəxslər!

Azərbaycan Respublikası
Nazirlər Kabinetinin 11 fevral
2010-cu il tarixli 35 nömrəli qərarı
ilə “Dövlət (region)
müşahidələrinin aparılması üçün
lazım olan məlumatların elektron
sənəd formasında dövlət statistika
orqanlarına təqdim edilməsi
Qaydası” təsdiq edilmişdir.

01 yanvar 2011-ci il tarixdən
bütün hüquqi və fiziki şəxslər
hesabatları elektron sənəd
formasında təqdim etməlidirlər.

Hesabatların elektron sənəd
formasını Azərbaycan
Respublikasının Dövlət Statistika
Komitəsinin veb-səhifəsi
(www.azstat.org) vasitəsi ilə və ya
Şəki şəhər Statistika İdarəsinə
müraciət etməklə əldə etmək olar.

Şəki şəhər 
Statistika İdarəsi

AZƏRBYCAN 
BEYNƏLXALQ BANKI

PENSİYAÇILARIN NƏZƏRİNƏ

Bildirərik ki plastik pensiya
kartlarınıza pensiyanızın nə vaxt
yükləndiyini, kart hesabınızdan nə vaxt
pul çıxdığını, aydınlaşdırmaqdan ötrü
bankomata yaxınlaşmadan, ev
şəraitində mobil telefon vasitəsi ilə SMS
BANKİNG xidmətinə qoşulmaqla
məlumat əldə edə bilərsiniz. Bunun
üçün siz 012-194 və 012 598-46-97
nömrələrinə zəng vuraraq tez bir
zamanda SMS BANKİNG xidmətinə
qoşula bilərsiniz. Siz bu xidmətə
qoşulduqda, sizin kart hesabınıza pul
yükləndikdə və ya kart hesabınızdan pul
çıxdıqda sms vasitəsi ilə sizin mobil
telefonunuza məlumat daxil olacaqdır.
Bunulada siz kartınız vasitəsi ilə
aparılan əməliyyatdan xəbərdar
olacaqsınız. 

Nazərinizə çatdırırıq ki SMS
BANKİNG ximətinin aylıq xidmət haqqı
10 qəpikdir.

HÖRMƏTLƏ, ABB-NİN ŞƏKİ
FİLİALININ RƏHBƏRLİYİ

“İpəkçi” qəzetinin hər sayı "Şəki-İpək" ASC-nin işçiləri tərəfindən  oxunur“İpəkçi” qəzetinin hər sayı "Şəki-İpək" ASC-nin işçiləri tərəfindən  oxunur


