
724 iyun 2018-ci il, bazar

manatla
Aktivlər 2017-ci il 2016-cı il

Torpaq, tikili və avadanlıqlar 7254-97 7962-83

Təxirə salınmış vergi aktivləri 870-34 870-34

Uzunmüddətli debitor borcları 122012-49 122012-49

Cəmi uzunmüddətli aktivlər 130137-80 130845-66

Ehtiyatlar 10474-45 10474-45

Pul vəsaitləri və onların 
ekvivalentləri

1-18 2-54

Cəmi qısamüddətli aktivlər 10475-63 10476-79

Cəmi aktivlər 140613-43 141322-65

Kapital və öhdəliklər

Ödənilmiş nominal (nizamna-
mə kapitalı

41388-00 41388-00

Kapital ehtiyatları 51870-57 52578-43

Bölüşdürülməmiş mənfəət
(ödənilməmiş zərər)

12710-04 10962-68

Cəmi kapital 80548-53 83003-75

Uzunmüddətli kreditor borcları 35505-04 35176-43

Cəmi uzunmüddətli öhdəliklər 35505-04 35176-43

Vergi və sair məcburi ödəniş-
lər üzrə öhdəliklər

7866-73 7344-92

Sair qısamüddətli kreditor borcları 16693-13 15797-55

Cəmi qısamüddətli öhdəliklər 24559-86 23142-47

Cəmi öhdəliklər 60064-90 58318-90

Cəmi kapital və öhdəliklər 140613-43 141322-65

Mənfəət və zərər haqqında hesabat

Əsas əməliyyat gəliri 600-00 5588-06
Satışın maya dəyəri 2347-36 10924-26
İnzibati xərclər 2347-36 10924-26
Hesabat dövründə xalis mənfəət  (zərər) 1737-36 5336-20

Xərclərin xüsusiyyətləri üzrə təsnifat əsasında  
əməliyyat xərcləri haqqında məlumat

İstifadə edilmiş material ehtiyatları 1878-24 6444-00

Amortizasiya xərcləri 2604-61

Sair əməliyyat xərcləri 469-12 1875-65

Mənfəət və zərər haqqında hesabat  
(xərclərin xüsusiyyətləri üzrə)

Satış 600-00 5588-06

Sair əməliyyat gəlirləri

İstifadə edilmiş material ehtiyatları

İşçi heyəti üzrə xərclər 1878-24 6444-00

Amortizasiya xərcləri 2604-61

Sair əməliyyat xərcləri 469-12 1875-65

Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər) 1747-36 5336-20

“Bakışəhərtikintimexanikləşdirmə” ASC-nin 2017-ci il üzrə hesabatlarının 
AÇIQLANMASI

2.1.1. Emitentin tam və qısadılmış adı, VÖEN, dövlət qeydiyyatının tarixi və
nömrəsi: “Bakisəhərtikintimexanikləşdirmə” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti, VÖEN-

1000163771, 29.03.2002 Ədliyyə Nazirliyi №D-3419
2.1.2. Emitentin hüquqi ünvanı və olduğu yer; hüquqi ünvanı - AZ0100, Abşeron 

rayonu, Quşçuluq sovxozu . 
2.1.3. Emitentin adında dəyişikliklər olduqda, emitentin bütün əvvəlki adları, 

habelə onların qeydiyyata alındığı tarixlər, emitent digər hüquqi şəxsin bölünməsi və ya 
tərkibindən ayrılması şəklində yenidən təşkil yolu ilə yaradıldıqda, yenidən təşkilin forması, 
həmin hüquqi şəxsin adı, emitent hüquqi şəxslərin birləşməsi və ya çevrilmə şəklində 
yenidən təşkıl yolu ilə yaradıldıqda,yenidən təşkilin forması , həmin hüquqi şəxslərin adları 
Dəyişiklik olmayıb.

2.1.4. Emitentin hesabat dövrü ərzində yaranmış və ləğv edilmiş filialları və nüma- 
yəndəliklərinin adı, olduqları yer və qeydiyyatları haqqında məlumatlar; Dəyişiklik 
olmayıb.

2.1.5. Emitentin hesabat dövrü ərzində yaranmış və ləğv edilmiş hər bir törəmə 
cəmiyyətinin adı, təşkilati-hüquqi forması,hüquqi ünvanı, qeydiyyatı haqqında məlumatlar, 
nizamnamə kapitalında emitentin payı,hüquqi şəxsin emitentin törəmə cəmiyyəti hesab 
olunması üçün əsas olan müqavilənin bağlanma tarixi və qüvvədə olma müddəti; yoxdur.

2.1.6. Emitent şirkətlər qrupunun bir hissəsi olduğu təqdirdə qrupun (emitent daxil 
olmaqla iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrində fəaliyyət göstərən bir və ya daha artıq törəmə 
təşkilatı olan qruplar) adı. Yoxdur.

2.1.7. Emitentin məşğul olduğu fəaliyyət istiqamətləri; şəxsi daşınmaz əmlakın 
istismara və kirayəyə verilməsi.

2.1.8. Emitentin lisenziya və ya icazəyə malik olduqda, onlar üzrə fəaliyyət növləri və 
qüvvədə olma müddətləri; yoxdur.

2.1.9. Emitentin təklif etdiyi məhsullar və xidmətlər; yoxdur.
2.1.10. Emitentin işçilərinin sayı və onun rüblük dinamikası; Siyahı sayı – 2 nəfər, rüb 

ərzində 13 nəfər öz xahişi ilə işdən azad olunub.
2.1.11. Emitentin idarəetmə orqanları haqqında məlumat: direktorlar şurası(müşa- hidə 

şurası)(olduqda), icra orqanı, audit komitəsi (olduqda), onların üzvlə- rinin adları, soyadı, 
atasının adı; İdarə heyətinin sədri - Mirzəyev Tağı Zeynalabdin oğlu İdarə heyətinin üzvü - 
Babayev Ədalət İsrafil oğlu Müşahidə şurasının sədri - Mövlayev Valeh Gülməmməd oğlu 
Müşahidə şurasının üzvləri - Ağayev Nadir Ağa oğlu Əsədov Zirəddin Paşa oğlu

2.1.12. Emitentin fiziki və hüquqi şəxs olan səhmdarlarının (payçılarının) ayrı- ayrılıq-
da sayı; Fiziki - 153 nəfər. Hüquqi - 1 nəfər.

2.1.13. Emitentin nizamnamə kapitalının beş faizi və daha artıq həcmdə səsli 
səhmlərinə(paylara) malik olan şəxslər (fiziki şəxsin soyadı, adı, atasının adı; hüquqi şəxsin 
adı, olduğu yer və VÖEN-i), onların hər şəxsə məxsus olan səhmlərin sayı (səhmlərin hər 
növü üzrə ayrı-ayrılıqda göstərilir) və emitentin nazamnamə kapitalında payı; Babayev 
Ədalət İsrafil oğlu - 11,0177% Mirzəyev Tağı Zeynalabdin oğlu - 11,3656% Cəlilov Vilayat 
Məcid oğlu - 9,0461% Məmmədov Ələddin İsmixan oğlu - 8,2149%

2.1.14. Nizamnamə kapitalında emitentin payı beş faizdən az olmayan hüquqi şəxslər 
(hüquqi şəxsin adı, olduğu yer, VÖEN-i, nizamnamə kapitalında emitentin payı); yoxdur.

2.1.15. Emitentin səhmdarlarının (payçılarının) hesabat dövrü ərzində keçirilmiş 
yığıncaqları barədə məlumat;

2.1.15.1. Yığıncağın keçirilmə tarixi və yeri (ünvan); Hesabat ilinin yığıncağı 2018-
ci il mayın 18-i, Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu, Dərnəgül qəsəbəsi, 3095 –ci məhəllədə 
keçirilib.

2.1.15.2. Ümumi yığıncaqda qəbul edilmiş qərarlar; 1. 01.06.2017-ci il üzrə balansı 
və hesabatları təsdiqləmək. 2. 02.06.2018-ci il tarixdən fəaliyyəti müvəqqəti olaraq 
01.06.2019-cu ilə qədər dayandırılsın.

2.1.16. Emitentin dövriyyədə olan investisiya qiymətli kağızlarının buraxılışları 
haqqında məlumat (investisiya qiymətli kağızların hər buraxılışı ayrı-ayrılıqda göstərilir):

2.1.16.1 İnvestisiya qiymətli kağızın növü və forması; növü – adi, adlı səhm. forması 
- sənədsiz.

2.1.16.2. İnvestisiya qiymətli kağızlar buraxılışının dövlət qeydiyyat nömrəsi 
və qeydiyyat tarixi; Buraxılışın nömrəsi - 49. Dövlət qeydiyyat nömrəsi - 1010375K 
18.04.2002-ci il.

2.1.16.3 İnvestisiya qiymətli kağızların miqdarı və nominal dəyəri; səhmlərin miqdarı 
– 20694, nominal dəyəri – 2 manat.

2.1.16.4. İnvestisiya qiymətli kağızlar buraxılışının məcmu nominal dəyəri: Səhmlərin 
rəsmi nominal dəyəri - 41388 manat.

2.1.16.5. Hesabat ili ərzində emitent tərəfindən səhmlər üzrə ödənilmiş dividendlər 
haqqında məlumat ( hesabat ilində səhmlərin hər növü üzrə dividendlərin məbləği 
göstərilir); 01.06.2017-ci il üzrə “Bakisəhərtikintimexanikləşdirmə” ASC zərərlə çıxıb.

2.1.16.6. Faizli istiqrazlar buraxılışı haqqında məlumatlar – istiqrazlar üzrə gəlirliyin 
illik faiz dərəcəsi: yoxdur.

2.1.16.7. İnvestisiya qiymətli kağızların yerləşdirildiyi və ya tədavüldə olduğu fond 
birjasının adı və olduğu yer (olduqda): yoxdur.

2.1.17. Emitent tərəfindən bağlanmış xüsusi əhəmiyyətli əqdlər barədə məlumatlar . 
Yoxdur. 

 2.1.17.1 Əqdin məbləği:
2.1.17.2 Hesabat tarixinə əqdin ödənilməmiş hissəsi.Yoxdur.
2.1.18. Emitent tərəfindən aidiyyəti şəxslərlə bağlanılmış əqdlər barədə məlumatlar; 

yoxdur.   
2.1.18.1.Bağlanılmış əqdin mahiyyəti, tarixi və məbləği;
2.1.18.2. Aidiyyəti şəxs barədə məlumat və emitentlə əlaqəsi; 
2.1.19. İllik hesabatın təsdiq edildiyi ümumi yığıncağın tarixi –18.05.2018-ci il. 

“Bakışəhərtikintimexanikləşdirmə” ASC-nin 2017-ci il dekabrın 31-nə mühasibat balansı

“Salyan Plastik Kütlə Emalı” ASC-nin 2017-ci ilin  
maliyyə təsərrüfat fəaliyyətinin nəticələrinə dair hesabat

Məzmun Məbləğ
manatla

 Bölmələrin 
(maddələrin adları)

Məbləğ
manatla

 Aktivlər Kapital və öhdəliklər
Torpaq, tikili və avadanlıqlar 2992704 Ödənilmiş nominal 

(nizamnamə) kapital
1188318

Uzunmüddətli debitor borclar 503613 Uzunmüddətli kreditor 
borclar

2553875

Ehtiyatlar 1166989 Sair uzunmüddətli 
öhdəliklər

1221076

Pul vəsaitləri 299963
Cəmi aktivlər: 4963269 Cəmi kapital və 

öhdəlik
4963269

Əsas əməliyyat gəlirləri 1433699
Satışın maya dəyəri üzrə xərclər 1425073
Ümumi mənfəət (zərər) +8626
Mənfəət vergisi 20% 1725
Hesabat dövründə xalis mənfəət 
(zərər)

 +6901

Qeyri-nəzarət payları üzrə xalis 
mənfəət (zərər)

 +113

Cəmiyyətin əsas sahiblərinin 
mənfəəti (zərəri)

 +6788

MÜSTƏQİL AUDİTORUN HESABATI
“Salyan PKE” ASC-nin təsisçilərinə

RƏY
 Mən, “Salyan PKE” ASC-nin 2017-ci il dekabrın 31-nə təqdim edilən əmlak və 

maliyyə vəziyyətini dəyər ifadəsində əks etdirən balans, maliyyə nəticələri və onların 
istifadəsi haqqında hesabat, müəssisə balansına əlavədən ibarət hərəkəti hesabatından, 
eləcə də əsas uçot prinsiplərinin xülasəsindən olan maliyyə hesabatlarının auditini 
aparmışam.

Məncə, əlavə edilmiş maliyyə hesabatları ,cəmiyyətin qeyd olunan illər üzrə 
maliyyə vəziyyətini və maliyyə nəticələrini Azərbaycan Respublikasının “Mühasibat 
uçotu” haqqında 29 iyun 2004-cü il tarixli Qanununa və “Kommersiya Təşkilatları 
üçün Milli Mühasibat Uçotu Standartlarına” uyğun olaraq bütün əhəmiyyətli 

aspektlərdə ədalətli şəkildə əks etdirir.
Rəy üçün əsaslar

Mən auditi Beynəlxalq Audit Standartlarına (BAS) uyğun aparmışam. 
Bu standartlar üzrə mənim məsuliyyətim əlavə olaraq hesabatımın “Maliyyə 
hesabatlarının auditi üçün auditorun məsuliyyəti” bölməsində təsvir edilir. Mən 
maliyyə hesabatlarının auditinə aid etik normaların və Mühasiblərin Beynəlxalq Etika 
Standartları Şurasının “Etika məcəlləsinin” (IESBA məcəlləsi) tələblərinə uyğun 
olaraq müəssisədən asılı deyiləm və digər etik öhdəliklərimi İESBA məcəlləsinin 
tələblərinə uyğun yerinə yetirmişəm. 

Məncə, əldə etdiyim auditor sübutları rəyimi əsaslandırmaq üçün yetərli və 
münasibdir.

Əsas audit məsələləri
Əsas audit məsələləri mənim peşəkar mühakiməmə görə cari dövrün 

maliyyə hesabatlarının auditində ən əhəmiyyətli məsələlərdir. Bu məsələlər 
maliyyə hesabatlarının auditi baxımından və maliyyə hesabatlarına dair rəyimin 
formalaşdrılmasında bütövlükdə nəzərə alınmış və mən bu məsələlərə dair ayrılıqda 
rəy vermirəm.

Maliyyə hesabatlarına görə rəhbərliyin və müəssisənin idarə edilməsinə 
cavabdeh olan şəxslərin məsuliyyəti 

Rəhbərlik maliyyə hesabatlarının “Kommersiya Təşkilatları üçün Milli 
Mühasibat Uçotu Standartlarına” uyğun hazırlanmasına və rəhbərliyin fikrincə, 
dələduzluq və səhvlər nəticəsində əhəmiyyətli təhrif olmadığı maliyyə hesabatlarının 
hazırlanmasına imkan verən daxili nəzarət sisteminin təşkilinə görə məsuliyyət daşıyır.

Maliyyə hesabatlarını hazırladıqda rəhbərlik müəssisəni ləğv etmək və ya işini 
dayandırmaq niyyətində olduqda, yaxud bunu etmədikdə başqa münasib alternativ 
olduğu halda, müəssisəni fasiləsiz fəaliyyət göstərmək qabiliyyətinin qiymətləndi-
rilməsinə, müvafiq hallarda fasiləsiz fəaliyyətə aid məsrəflər haqqında məlumatların 
açıqlanmasına və mühasibat uçotunun fasiləsiz fəaliyyət prinsipinin istifadə edilmə-
sinə görə rəhbərlik məsuliyyət daşıyır.

Maliyyə hesabatlarının auditinə görə auditorun məsuliyyəti
Mənim məqsədim təqdim olunmuş maliyyə hesabatlarında bir tam kimi, dələ-

duzluq və ya səhvlər nəticəsində əhəmiyyətli təhriflərin olub-olmadığına dair kafi 
əminlik əldə etmək və rəyimə daxil olan auditor hesabatını təqdim etməkdir. Kafi 
əminlik əminliyin yüksək səviyyəsidir, lakin o zəmanət vermir ki, əhəmiyyətli təhrif 
mövcud olduqda, BAS-lara uyğun aparılmış audit onu həmişə aşkarlasın. Təhriflər 
dələduzluq və səhvlər nəticəsində yarana bilər və ayrılıqda, yaxud məcmu olaraq 
istifadəçilərin belə təqdim edilmiş maliyyə hesabatları əsasında qəbul etdikləri iqtisadi 
qərarlarına təsir etmək ehtimalı olduğu halda əhəmiyyətli sayılır. 

 Sərbəst auditor - Bəşirov Şərif Miri oğlu , Salyan şəhəri, 2 mart 2018-ci il. 

“Bu dünyanın yolu iki”
 � Vaxtilə Yardımlıda çıxan “Zirvə” qəzetində 

məsul katiblikdən redaktorluğa yüksəlmiş, həyatının 
bir hissəsində yazıb-yaratmağa meyl etmiş Səmid 
Mövsümovun şeirlər və ibrətamiz kəlamlardan ibarət 
kitabını vərəqləyirəm. Yaradanına şükran bəndənin 
Rəbbi qarşısında etirafı, insanlara xitabən düz yolda 
olmağı tövsiyə edən bu yaradıcılıq nümunələri, 
deyərdim ki, insanı mənən doyurur, ruhən təzələyir. 

S Mövsümovun zəngin 
həyat təcrübəsi var. Sovet 
dönəmində “Azərbaycan”, 
“Bakı və Baku”, “Azərbaycan 
müəllimi” qəzetlərində, “Müx-
bir” bülletenində, “Təşviqatçı” 
jurnalında imzaları görünən 
müəllifin ilk şeiri “Azərbaycan 
qadını” jurnalında dərc edi-
lib. Yardımlı Rayon Partiya 
Komitəsində əmək fəaliyyətinə 
başlayıb. Azərbaycan Dövlət 
Pedaqoji İnstitutunu bitirdikdən 
sonra, həyatını jurnalistikaya 
bağlayıb. Eyni zamanda, o, 
Azərbaycan KP MK yanında 
Marksizm--Leninizm Uni-
versitetini bitirib. Uzun illər 
Yardımlı RPK-nin təbliğatçısı 
olub. Medal və fəxri fərmanlarla 

mükafatlandırılıb.
Yaradıcılığı Azərbaycan 

Jurnalistlər Birliyinin “Həsən 
Bəy Zərdabi”. “Nailiyyət”, “Qı-
zıl qələm”, “Xalqın nüfuzlu zi-
yalısı” mükafatları və xeyli fəxri 
fərmanlar ilə dəyərləndirilən 
S.Mövsümov müxtəlif sahələr 
üzrə mütəxəssis kimi tanınır. 

Deməliyəm ki, S. Mövsü-
movun indiyədək dini mövzuda 
yazdığı şeir və kəlamları “Sığı-
nın Allaha” kitabında toplanıb. 
Bu nümunələr insanları saflığa, 
təmiz həyata, haramdan uzaq, 
xeyrixah əməllər sahibi olmağa 
səsləyir. Onun istəyi budur ki, 
axirət yoluna yolçuluğa çıxan 
hər kəs Allahın dərgahına üzüağ 
getsin. 

Fəlsəfə doktoru, şair-publi-
sist Davud Dəmirlinin və Rauf 
İlyasoğlunun redaktorlugu, Hacı 
Şahin Həsənli və Hacı Mir İlyas 
Mir Nəzərlinin rəyi ilə nəşr 
olunan bu kitabdan imanı dürüst 
olanlar, xüsusilə gənc nəsil lazı-
mınca bəhrələnə bilərlər. Bunu 
kitabın redaktoru Davud Dəmirli 
deyir. O, həmçinin bildirir: 
“Ümumiyyətlə, yazarlarımız 
qələmə aldığı mövzulara elmi 
baxımdan dərindən bələd olmaz-
sa, poetik aləmə də yaxınlaşa 
bilməz. Səmidin bu baxımdan 
fitri istedadı çox güclüdür. O, üz 
üzərində sərbəst çalışmaqla ila-
hiyyat elminin, İslam tarixinin 
sirlərinə dərindən yiyələnmişdir. 
Mənəviyyatı, əxlaqı, bütün 
insani keyfiyyətləri İslamın 
gözəlliyində axtarır və “Sığının 
Allaha” deyir şair.”

Bu dünyanın yolu iki:
Biri gəlir, biri gedir.
Gələn deyir mən səninki, 
Gedən deyir: Göstər 

yükü?!
Şair insanın dünyaya gəlişi 

kimi gedişinin labüdlüyünü, 
lakin gedərkən apardığı yükü 

soruşur: savabmı, günahmı--
hansı daha çox?

Kitab haqqında fikirlərimi 
müəllifin ibrətamiz, öyüd- 
nəsihət xarakterli bəzi kəlamları 
ilə bitirmək istəyirəm:

“Ömrün mənası qorxaraq 
sevməkdə yox, sevərək qorx-
maqdadır”, “Ətrafdakılara 
xəyanət, Allaha xəyanətdir”, 
“Allah borc saxlamaz, onun 
yolunda nə qədər xərcləmisənsə 
əvəzini qat-qat verər”, “Ki-
şini hörmətli edən onun öz 
əməlidir”.

Zərifə BƏŞİRQIZI,  
“Xalq qəzeti”

Yeni nəşrlər

Zəngin tarixi-mədəni irsimizin, adət-ənənələrimizin 
əsasında müasir, güclü Azərbaycan qurmuşuq

 � Hər bir xalqın mövcudluğunun əsas 
göstəricisi olan milli-mənəvi dəyərlər, adət-
ənənələr onun ən qiymətli sərvətidir. Milləti də 
məhz millət edən və onu digərlərindən fərqləndirən 
əsas cəhətlərdən biri milli adət - ənənələridir. 
Bu dəyərlər hər bir xalqın tarixi, dili, dini, adət-
ənənələri, mentaliteti, mədəniyyəti, ədəbiyyat və 
incəsənətidir. Tarixi faktlar da təsdiqləyir ki, bütün 
dövrlərdə milli adət - ənənələr dövlətin qüdrətli və 
uzunömürlü olmasında böyük rol oynayıb. 

Dünya xalqları arasında milli-
mənəvi dəyərləri ilə tanınan və 
seçilən Azərbaycan xalqı yaşatdığı 
və təbliğ etdiyi bəşəri ideyaları, 
adət-ənənələri, milli xüsusiyyətləri 
ilə millətlər arasında özünəməxsus 
yer tutur. Qədim köklərə ma-
lik ölkəmiz əsrlər boyu maddi 
və mənəvi xəzinəsini qoruyub 
saxlaya bilmiş, onu nəsildən-nəslə 
ötürmüşdür. Dünyanın ən qədim 
xalqlarından biri olan Azərbaycan 
özünün zəngin adət-ənənələri, 
milli əxlaqi və mənəvi dəyərlər 
sistemi ilə zaman-zaman bəşər 
sivilizasiyasına əvəzsiz töhfələr 
vermiş, mədəni irsi, yüksək 
mənəviyyatı ilə daim diqqət 
mərkəzində olmuşdur. 

Ta qədimdən formalaşan 
və xalqımızın yüksək mənəvi 
dəyərlərə malik olduğunu göstərən 
adət - ənənələrimiz millətimizin 
keçmişi ilə bugünü və gələcəyi 
arasında əbədi bir mənəvi körpü 
rolunu oynamaqdadır. 

Milli- mənəvi dəyərlər 
sistemində hər birimiz üçün 
əziz olan Novruz bayramı 
özünəməxsus yer tutur. Bu bayram 
bir daha adət - ənənələrimizin 
qədimliyini, zənginliyini göstərir. 
Dünyanın hansı diyarında 
azərbaycanlı yaşayırsa, orada 
mütləq Novruz bayramı böyük 
təntənə ilə qeyd edilir. Hətta şahidi 
olmuşam ki, həmin yerlərdə yaşa-
yan digər xalqların nümayəndələri 
də azərbaycanlıların milli adət-
ənənlərinə böyük maraq göstərir, 
hörmətlə yanaşır, hətta böyük 
həvəslə bayram şənliklərinə 
qoşulurlar. Ən əsası, bu bayramda 

kimsəsizlərə, ehtiyacı olanlara, 
ahıl insanlara baş çəkmək, onlara 
bayram sovqatı vermək savab 
əməl hesab edilir. Bax, bizim 
adət-ənələrimizi digərlərindən 
fərqləndirən əsas xüsusiyyətlərdən 
biri də elə budur. Başqa bir cəhət 
isə adət-ənənələrimizə olan 
inamdır. Hətta müxtəlif xalqların 
nümayəndələri də etiraf edirlər 
ki, Azərbaycanın adət-ənənələrini 
dəfələrlə sınamışıq. Bu sınaq 
özünü doğrultuğundan artıq bizdə 
həmin dəyərlərə inam, hörmət – 
ehtiram yaranıb.

Şahidi olduğum bir hadisəni 
yada salmaq istəyirəm. Ötən 
il Novruz bayramı ərəfəsində 
Gürcüstanın Qardabani rayonu-
nun Muğanlı kəndinə getmiş-
dim. Muğanlı rayonun ən böyük 
kəndlərindəndir. Azərbaycanlılarla 
gürcülərin bir yerdə yaşadı-
ğı bu kənddə bizim millətin 
nümayəndələri daha çoxdur. Hər 
iki millət, necə deyərlər, bir-birinə 
tam qaynayıb-qarışıb, hətta qız 
alıb-veriblər. Elə bir neçə il əvvəl 
qonaq getdiyimiz ailədə də kişi 
azərbaycanlı, evin xanımı isə 
gürcü idi. Lakin... həmin xanım 
sonradan İslamı qəbul edərək 
özünü müsəlman sayır.

Ailənin başçısı əslən 
Azərbaycanın Qarabağ 
bölgəsindən olan Elçindir. O, hərbi 
xidmətini başa vurduqdan sonra 
Qardabanidə qalıb, ailə qurub 
və indiyə qədər də orada yaşa-
yır. Gürcü qızı ilə ailə qursa da, 
adət-ənənəmizi qoruyub saxlayıb 
və bu gün də ailə, necə deyərlər, 
müsəlman adət-ənənəsi ilə yaşayır. 

Ailənin xanımı da tamamilə bizim 
adət-ənənələrimizi qəbul edib. 
Biz orada olanda axır çərşənbə 
idi. Süfrədəki nemətlərdən hiss 
olunurdu ki, Novruz bayramı-
na hazırlıq görülüb. Səməni, 
şəkərbura, paxlava, şəkərçörəyi 
və digər şirniyyatlar, kişmiş, qoz, 
fındıq, boyanmış yumurtalar 
süfrəni bəzəyirdi. Həyətdə tonqal 
qalanmasına da hazırlıq görülmüş-
dü. Evin xanımı Lalə (əvvəlki adı 
Lidiya olub) ailə üzvlərinin hər bi-
rinin adına şam yandırırdi. Deyirdi 
ki, yaxınlıqdakı kimsəsizlərə, eh-
tiyacı olanlara, tək yaşayanlara da 
bayram sovqatı hazırlayıb. Novruz 
bayramında kimisə sevindirmək 
böyük savabdır.

Elimizin-obamızın, bütün 
soydaşlarımızın sevimlisi olan, 
hətta dünyanın əksər ölkələrində 
tanınan müğənni Zeynəb Xan-
larovanın şən mahnıları otağı 
bürümüşdü. Lalə xanım əsl 
bayram əhvali-ruhiyyəsində idi. 
Sevinclə deyirdi ki, bu axşam 
gərək hamı xoş söz danışsın. Heç 
kim qəlbə dəyən söz işlətməsin. 
Səbəbini soruşduqda dedi ki, bu 
gün mənim azərbaycanlı olma-

ğımda, müsəlmançılığı qəbul 
etməyimdə əsas səbəblərdən biri 
adət-ənənələrə olan inamım və 
bu inamın həyatımı büsbütün 
dəyişməsi olub. Bu inam məni 
dinimi dəyişməyə, müsəlmançılığı 
qəbul etməyə, azərbaycanlı olma-
ğıma qədər yüksəltdi.

Deyir ki, həyat yoldaşı ilə 
Azərbaycana getmişdi. Elçinin 
dədə-baba yurdu ermənilərin 
işğalındadır. Valideynləri dövlət 
tərəfindən tikilmiş müvəqqəti 
qəsəbədə yaşayırlar. Bu arada 
qeyd etdi ki, Azərbaycan dövləti 
məcburi köçkünlərə elə qayğı 
göstərir ki, onlar qaçqın və köçkün 
olduqlarını unudublar. Yalnız 
doğma yurdun, ata-baba ocaqları-
nın həsrətini çəkirlər. Lalə xanım 
deyir ki, Azərbaycanın rayonla-
rının birində axır çərşənbə günü 
qız-gəlinlər qulaqasdıya getməyə 
hazırlaşırdılar. Qayınanam dedi ki, 
sən də get. Soruşdum ki, qula-
qasdı nə deməkdir? Dedilər ki, 
axır çərşənbə günü evdən çıxanda 
qulaqlarını tut və istədiyin evin 
pəncərəsinin qarşısında dayanıb 
qulaqlarını aç. İlk eşitdiyin söz 
nə olsa, o, sənin həyatında baş 

verəcək. Maraq məni bürüdü. 
Evdə həddi-buluğa çatmış iki qı-
zım, bir oğlum var idi. (Gülə-gülə 
dedi ki, doğrusu, anaları ən çox 
narahat edən qızı ərə verməkdir). 
Mən də ürəyimdə tutduğum bu 
arzu ilə qız-gəlinlərə qoşulub 
qulaqasdıya getdim. Barmağımı 
qulağımdan götürən kimi, ilk 
eşitdiyim şən mahnı, musiqi oldu. 
Evə qayıdanda hamı eşitdiyini 
danışdı. Mən də ilk olaraq şən 
musiqi eşitdiyimi dedim. Hamı 
mənə sevinclə baxdı. Dedilər 
ki, yaxın vaxtlarda ailənizdə toy 
olacaq. Gürcüstana qayıdandan 
sonra bunu anama danışdım. 
Anam dedi ki, ay qızım, hər 
millətin öz adət-ənənəsi var. Təki 
toy olsun. 17 gündən sonra sanki 
möcüzə baş verdi. Böyük qızıma 
elçi gəldi. Özü də Qardabanidə 
yaşayan azərbaycanlı idi. Qızımı 
dayısı oğlu istəyirdi. Ancaq öz 
dayısı oğluna ərə getmədi. Dedi 
ki, müsəlmançılığı qəbul et, 
sonra . Axı, dayısı oğlu gürcü idi.
Toy etdik. Üç aydan sonra o biri 
qızıma da elçi gəldi. Sonra oğlu-
muzu nişanladıq. İl yarım ərzində 
həyətimizdə üç toy oldu. Bundan 

sonra dedim ki, qurban olaram 
azərbaycanlıların adət-ənənələrinə. 
Qonşuluqdakı gürcülər də mənə 
qoşuldular. Sonra İslamı qəbul 
etdim. Yoldaşım kimi namaz 
qılmağa da başladım. 

Bu arada həyəti səs-küy, 
mahnı səsi bürüdü. Kosa ilə Keçəl 
deyişə-deyişə, oynaya-oynaya 
həyətə girdilər. Tonqalın ətrafında 
mahnı oxumaq, rəqs başlan-
dı. Gürcülər azərbaycanlılara, 
azərbaycanlılar isə gürcülərə qarış-
mışdı. Yumurta döyüşdürənlər də 
var idi. Arada bir papaq da atılırdı. 
Sanki Gürcüstanda olduğumu 
unutmuşdum. Qonum-qonşudakı 
gürcülər də “Azərbaycanlıların 
bayram plovundan yeməyə 
gəlmişik”– deyib bayram şənliyinə 
qoşulurdular. Bir gürcü qadını isə 
sevinə-sevinə Azərbaycan dilində 
deyirdi ki, Lalə, sizə qulaqasdıya 
gəlmişdim. Yaxşı mahnı eşitdim. 
Sevinirəm ki, bizdə də toy olacaq. 
Lalənin ata-anası da qızının 
bayram təbrikinə gəlmişdi. Hətta 
atası, David Şaradze də evə papaq 
atdı. Dedi ki, Lalənin şabalıdlı 
plovundan olmaz. Qızımız deyir 
ki, Novruz bayramında bişirilən 
plovdan yeməsəniz, sizdən 
inciyərəm. 

Sonra da həyətə gələnlərin 
hamısı sevinclə tonqalın üstündən 
tullanırdılar. Lalə deyir ki, hər 
Novruzda qonşular gəlib tonqa-
lın üstündən tullanır, bizim kimi 
“ağırlığmız-uğurluğumuz köhnə 
ildə qalsın” – deyirlər. Bunu 
deyəndən sonra sanki özlərində bir 
rahatlıq tapırlar.

Lalə, nəhayət həm də na-
maza başlamasının səbəbindən 
söhbət saldı. Deyir ki, yoldaşım 
həmişə namaz qılanda əllərini 
qaldırıb sakitcə nəsə deyirdi. Bir 
gün soruşdum ki, sən əllərini 
qaldırıb nə deyirsən? Dedi ki, 
mən uşaqlarıma, sənə, nəvəmizə 
dua edirəm. Bir də dua edirəm 
ki, Azərbaycanın başı üzərindəki 
qara buludlar çəkilsin, Allah 
ermənilərin cəzasını versin, 
ordumuz qüvvətlənsin, dədə-
baba torpaqlarımız işğaldan 

azad edilsin. O vaxtdan mən də 
namaz qılanda dua edirəm. Dua 
edirəm ki, Allah Elçinin arzula-
rını eşitsin. Sonra da gülə - gülə 
deyir ki, Allah mənim dualarımı 
eşitdi. İki il bundan qabaq eşitdik 
ki, azərbaycanlılar ermənilərin 
başını əzib, işğal etdikləri 
ərazilərdən qovublar. Çox sevin-
dik. Həyətimizdə qurban kəsdik. 
Qurban kəsmək də müsəlmanların 
adət-ənənəsidir. Biz hər il 
həyətimizdə qurban kəsirik. 
Azərbaycanlıların qələbəsini 
eşidəndə sanki evimizdə toy-
bayram oldu. Gündə 5- 6 dəfə 
Azərbaycanla danışırdıq. Şəhid 
olanlardan biri də Elçinin 
qohumu idi. Yas mərasiminə də 
getmişdik. 

İndi Ermənistanda ara qarışıb. 
Bir-birilərinə qənim kəsiliblər. 
Körpə uşaqları, hamilə qadın-
ları, ağsaqqalları, ağbirçəkləri 
vəhşicəsinə qətlə yetirəndə 
bilmirdilərmi ki, bir gün Allahın 
qəzəbinə gələcəklər? Bax, indi 
həmin vəhşiliyin əzabını çəkirlər. 
Hələ bunlar azdır. Erməniləri bun-
dan da pis günlər gözləyir.

Azərbaycanın dini 
mərasimlərinin də fərqli olduğunu 
deyən Lalə, bu adət-ənənələrə 
ehtiramla yanaşdığını bildirdi. 
Dedi ki, yas mərasimləri ilə bağlı 
azərbaycanlıların maraqlı adət - 
ənənələri var. Elçinin şəhid olan 
qohumunun hüzn mərasimində 
gördüm. Qadınlar zinət əşyaları 
taxmır, qara paltar geyinir, qara 
yaylıq bağlayırlar. Kişilər üzlərini 
qırxmırlar. Bu günlər ərzində 
mərhumun yaxınları, qohumları 
bayram şənliyi keçirmir, spirtli 
içki içmir, toy etmir, musiqiyə 
qulaq asmırlar. Hüzn sahibinə 
ehtiramla başsağlığı verir, hətta 
imkansızlara maddi kömək də 

edirlər. Deyir ki, Gürcüstan-
da isə tamam başqadır. Hüzn 
mərasimlərində spirtli içki içilir, 
sərxoşlar özlərinə vaxt keçirməyə 
sanki əlverişli yer tapırlar. Tez-
tez dava-dalaş düşür. İnanın ki, 
atam da azərbaycanlıların adət-
ənəsini çox sevir. Deyir ki, mənə 
müsəlmansayağı məclis qurarsı-
nız...

Azərbaycana qayıdan-
da yol boyu fikirləşirdim ki, 
doğrudan da, adət-ənənələrimiz 
bizi digər xalqlardan tamamilə 
fərqləndirir. Ona görə də başqa 
xalqların nümayəndələri bizim 
adət-ənənələrimizi çox sevirlər. 
Gürcüstanda gördüklərim də bunu 
təsdiqlədi. 

Milli dövlətçilik, milli-mənəvi 
dəyərlər və adət-ənənələr sistemi 
ilə sıx daxili vəhdətdədir. Adət-
ənənələr yetişməkdə olan gənc 
nəsildə onların Vətən, millət, xalq 
sevgisi ruhunda tərbiyə olunma-
sında əsl həyat məktəbi rolunu 
oynayır. Bu dəyərlər mənəvi 
baxımdan nə qədər zəngin olsa, 
həmin gənclər də bir o qədər 
cəmiyyət üçün dəyərli şəxs kimi 
yetişir və dövlətin daha da güclü 
olmasına öz töhfəsini verirlər.

Adət - ənənələrimizin qoru-
nub saxlanılması, gələcək nəsillərə 
ötürülməsi ölkəmizin ictimai-siya-
si həyatında mühüm rol oynayır, 
güclü və qüdrətli dövlət quruculu-
ğu prosesinə öz töhfəsini verməklə 
bu gün də davam etdirilir. Biz 
zəngin tarixi mədəni irsimizin, 
milli-mənəvi dəyərlərimizin 
əsasında müasir, güclü Azərbaycan 
qurmuşuq.

Əliqismət BƏDƏLOV,  
“Xalq qəzeti” 

Məqalə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında 
Kütləvi İnformasiya Vasitələrinin İnkişafına Dövlət Dəstəyi 
Fondunun Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranmasının 
100-cü və Azərbaycan Milli Mətbuatının yaranmasının 143-
cü ildönümü ilə əlaqədar elan etdiyi fərdi jurnalist yazıları 
müsabiqəsinə təqdim edilir.


