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 �  Telman Əlihüseyn oğlu Hüseynov 1934-cü ildə Cəbrayıl 
rayonunda anadan olmuşdur. 1955-ci ildə  K.Marks adına 
Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutuna  daxil olmuş və həmin 
institutu “Sənayenin iqtisadiyyatı” ixtisası üzrə fərqlənmə diplomu 
ilə bitirmişdir. 1962-ci ildə  Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının 
İqtisadiyyat İnstitutunda aspiranturaya qəbul olunmuş, aspiranturanı 
bitirdikdən sonra orada kiçik elmi işçi vəzifəsində çalışmışdır.

1967-ci ildən D.Bünyadzadə adına 
Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutun-
da pedaqoji fəaliyyətə başlamış Telman 
Hüseynov ali məktəbdə işlədiyi 50 ilə 
yaxın müddətdə professor elmi adına layiq 
görülmüş, kafedra müdiri, fakültə dekanı, 
prorektor və rektor əvəzi vəzifələrində 
çalışmışdır.

1967-ci ildə namizədlik dissertasiyası-
nı müdafiə edərək iqtisad elmləri namizədi, 
1989-cu ildə iqtisad elmləri doktoru alim-
lik dərəcəsinə layiq görülmüşdür.

 Professor Telman Hüseynov elm 
sahəsində əldə etdiyi nailiyyətləri ilə 
respublikada iqtisad elminin inkişafına 
sanballı nəzəri-praktik töhfələr vermişdir. 
O, görkəmli alim olmaqla yanaşı, həm 
də gözəl pedaqoq idi. Yaradıcı ömrünü 
iqtisadçı mütəxəssislərin, pedaqoq və 
alimlərin hazırlanmasına həsr edən Tel-
man Hüseynovun  zəngin elmi-pedaqoji 
təcrübəsi iqtisadiyyat üzrə insan resursları-
nın inkişafında mühüm rol oynamışdır.

Respublikamızın tanınmış iqtisadçı 
alimlərdən biri olan Telman Hüseynov 
sənaye iqtisadiyyatı sahəsində, nəinki 
ölkəmizdə, hətta bu sahədə  çalışan  MDB  
dövlətlərinin alimləri arasında xüsusi 
nüfuz  qazanmışdır. Onun elmi-tədqiqat 
işləri Azərbaycanın milli iqtisadiyyatının 
formalaşmasında, inkişafında xüsusi yeri 
və rolu olan neftmaşınqayırma sənayesi ilə 
üzvi surətdə bağlı olmuşdur.

  Professor Telman Hüseynov 15 adda 
monoqrafiya, dərslik, dərs vəsaitinin, 
habelə 150-dən çox elmi məqalə və 
tədris proqramının müəllifi olmuşdur. 
Onun “Azərbaycan neftmaşınqayırması-
nın əsas fondları və onlardan istifadənin 
yaxşılaşdırılması yolları” monoqrafiyası 
1969-cu ildə SSRİ Xalq Təsərrüfatının 
Nailiyyətləri Sərgisinin bürünc medalı ilə 
mükafatlandırılmışdır.  Alimin müstəqil 
Azərbaycanda iqtisadi təhsilin təşkilində 
mühüm əhəmiyyət kəsb edən “Sənayenin 
iqtisadiyyatı”, ”Müəssisənin iqtisadiyyatı”, 
“Firmanın iqtisadiyyatı” adlı dərslikləri 
bu gün də öz aktuallığını saxlayır. Məhz 
bu məhsuldar və yaradıcı elmi fəaliyyətin 
nəticəsi olaraq o, 1991-ci ildə  “Əməkdar  
iqtisadçı”, 2006-cı ildə isə “Əməkdar 
müəllim”,  2015-ci ildə “Əməkdar elm xa-
dimi” fəxri adlarına, 2011-ci ildə  “Şöhrət” 
ordeninə layiq görülmüşdür.

İyirminci əsr Azərbaycan iqtisad 
elminin sütunlarından sayılan Telman 
Hüseynovu zaman bizdən uzaqlaşdırsa 
da, zəhmətkeş alimə elmi ictimaiyyətin 
məhəbbəti və ölməz alim haqqında 
xatirələr onu bizə daha da yaxınlaşdırır. 

Lakin Telman müəllimin bir alim kimi 
böyüklüyünü, insan kimi müqəddəsliyini 

duymaq, dərk etmək, qiymətləndirmək 
üçün xatirələr kifayət edə bilməz. Onun 
böyüklüyünü, əzəmətini, insanpərvərliyini 
duymaq və qiymətləndirmək yalnız onu 
yaxından tanıyanlara, onunla ünsiyyətdə 
olanlara nəsib ola bilər. Ona olan el 
məhəbbətinin böyüklüyünü duymaq 
üçün 2015-ci ildə Telman Hüseynovun 
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində 
keçirilən 80 illik yubileyinin əzəmətini 
görmək lazımdır. O, Azərbaycan elminin 
ləyaqətli təmsilçisi idi.

Saysız-hesabsız tələbələrinin, dostla-
rının, bütöv Azərbaycan xalqının qəlbində 
silinməz iz buraxan və bununla da özünə 
əbədi heykəl qoyan Telman müəllim bir 
ildir ki, dünyasını dəyişib, bizi, doğma uni-
versitetini, onu qəlbən sevənləri tərk edib. 

Ömrünü bütünlüklə həsr etdiyi unive-
sitet kollektivinə, elmi ictimaiyyətə onu 
sevdirən nə idi? Bu sualı birmənalı cavab-
landırmaq çətindir. Amma təkzibedilməz 
həqiqət ondan ibarətdir ki, sadəliyi, 
düzgünlüyü, ədalət prinsipini hər şeydən 
üstün tutması, yüksək mənəviyyatı və 
elmi. Telman müəllim öz prinsiplərini 
qorumağı yaxşı bacarırdı. Bu onun başlıca 
məziyyətini təşkil edirdi.

Telman müəllimlə söhbət edən za-
man insan sanki durulurdu, yeni ovqata 
köklənirdi. Onunla təmasda, ünsiyyətdə 
olanda elə bilirdin ki, təbiətin qoynunda-
san, əzəmətli bir dağa söykənmisən, uca 
bir ağacın sərin kölgəsindəsən. Özünün 
doğmalığı, cazibəsi və səsinin ahəngi ilə 

bu ünsiyyətin  ləzzəti tamam başqa idi. 
Şirin sözü və söhbətləri ilə insanları özünə 
elə çəkirdi ki, onun cazibəsindən qaçmaq, 
qurtulmaq mümkünsüz olurdu. O, ağrı-acı-
mızı paylaşar, bütün çətin işlərdə yanımız-
da olurdu. İstər doktorluq disserta-siya-
sının müdafiəsi, istərsə də ondan sonrakı 
mərhələlərdə  mənimlə bağlı keçirdiyi 
həyəcanı, zamanından asılı olmayaraq, 
mənə ayırdığı diqqət yaddaşımdan  heç 
zaman silinə bilməz. 

Telman müəllim elmi yaradıcılıq 
baxımından zəngin olduğu kimi, şəxsiyyət 
baxımından da bənzərsiz idi.

Bəşər sivilizasiyasının tərəqqisində 
mühüm rol oynamış müdriklər nəzəri 
və əməli hikmətin vəhdətindən həmişə 
bəhrələnmişlər.  Milli fəlsəfi düşüncə 
tariximizdə danılmaz rolu olan Nəsrəddin 
Tusinin təbirincə  desək, “kimdə bu iki 
fəzilətin hər ikisi varsa, o, ən müdrik insan, 
ən kamil alim hesab edilər, onun mövqeyi 
bəşər övladının tuta biləcəyi ən yüksək 
zirvələrin fövqündə ola bilər”. 

Təbii ki, belə bir dəyərləndirmə baxı-
mından Telman müəllim üçün xarakterik 
olan keyfiyyətlər həddindən artıq çoxdur. 
Telman müəllim üçün prinsipiallıq, ədalət 
və səmimilik anlayışları hər zaman ön 
planda olub.  Bu səbəbdən bütün elmi 
ictimaiyyət onu qəbul edib, ideya və 
baxışlarına hər zaman hörmətlə yanaşıblar. 
Zərif, duzlu yumoru, iti ağılı onu dostları-
nın və yoldaşlarının sevimlisinə çevirmiş-
di. Onun sağlam təfəkkürü intellektual po-
tensialla mənəvi zənginliyin vəhdətindən 
ibarət idi. 

Telman müəllim bütün həyatını iqtisad 
elminin inkişafına, yüksək ixtisaslı kadr-
ların hazırlanmasına, xalqımızın mədəni 
səviyyəsinin daha da yüksəlməsinə həsr 
etmişdi. 

Telman Hüseynovla daha sıx əlaqə 
saxladığım, ünsiyyət bağladığım illər onu 
mənə təkcə istedadlı iqtisadçı kimi deyil, 
həm də xalqını, Vətənini ürəkdən sevən, 
onun ədəbiyyatına, incəsənətinə ürəkdən 
bağlanan böyük bir vətəndaş, el ağsaqqalı 
kimi də tanıtdırdı. 

Telman müəllim tələbələrinə, aspirant-
larına qayğı göstərməkdən yorulmadığı 
kimi, onların uğurlarından sevincini də 
gizlətmirdi. 

Onun xidmətləri, elm sahəsində əldə 
etdiyi nəticələr ölkə rəhbərliyi tərəfindən 
həmişə yüksək qiymətləndirilib.

Zaman vaxt keçdikcə çox şeyi unut-
durur, lakin Telman müəllim əsl alim, 
xeyirxah, qədirbilən insan və sözün əsl 
mənasında, böyük müəllim, pedaqoq kimi 
qəlblərdə yaşayacaqdır.  Telman müəllimlə 
bağlı xatirələr qəlbimizdə elə iz qoyub ki, 
ömrümüzün axırına kimi bizlə yol yoldaşı 
olacaqdır. Belə insanlar unudulmurlar, 
gələcək nəsillərin yolunu işıqlandıran 
parlaq bir ulduza çevrilirlər.

T.İMANOV,  
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

marketinq kafedrasının müdiri,    
iqtisad elmləri doktoru  

 � Qocaman yazıçı-publisist, Əməkdar jurnalist, 
“Şöhrət” ordenli ədib Əli İldırımoğlunun anadan 
olmasının 90 illiyini ölkənin ədəbi ictimaiyyəti böyük 
qədirbilənliklə qeyd edir, məhsuldar və ibrətli bir ömür 
yolu keçərək, ömrünün müdriklik çağını yaşayan 
həmkarımızın jurnalistikamıza və ədəbiyyatımıza 
töhfələri layiqincə dəyərləndirilir. 

Yubiley tədbirləri 
çərçivəsində “Azərkitab” 
Kitab Təbliğatı Mərkəzinin 
ustad qələm sahibinin bir qrup 
pərəstişkarı ilə təşkil etdiyi 
görüş də zəngin bir ədəbi-
publisistik fəaliyyətin hesabatı, 
görkəmli yazarın əsərlərinin 
12 cildliyinin təqdimatı ilə 
əlamətdar oldu. Məclisə top-
laşmış ədəbi-bədii mühitlə sıx 
təmasda olan rəsmilər, nüfuzlu 
yazarlar, alimlər, həssas oxu-
cular və fədakar kitabşünaslar 
Əli İldırımoğlunun onilliklər 
boyu davam edən sənədli-bədii 
yaradıcılığından sevgi ilə söhbət 
açdılar, 90 yaşın tamamın-
da gümrahlığını saxlayan və 
yaradıcılıq marafonunu uğurla 
davam etdirən qocaman ədibi 
səmimi təbrik etdilər, ona 100 
yaşın zirvəsini fəth etməyi 
arzuladılar.

Mərkəzin foyesində iştirak-
çılara təqdim olunan fotoeks-
pozisiyaların və sərgilənən 
kitabların məclis iştirakçıla-
rında Əli İldırımoğlunun xalqa 
xidmətdə keçən, dəyərli izlər 
qoyan ömür yolu və sözün 
ucalığına yönəlik çoxillik yara-
dıcılığı barədə yaratdığı yığcam 
təəssüratı konfrans salonunda 
nümayiş etdirilən videofilm 
xeyli əyaniləşdirdi. Bu görüntü 
və anlatmalar yubiliyarı təbrikə 
gəlmiş say-seçmə ziyalıların 
duyğu-düşüncələrinə yaradıcı-
lığında iki epoxanı qovuşduran 
nadir bir salnaməçi barədə 
aydınlıq və coşqu gətirdi.

Məclisi giriş sözü ilə açan 
“Azərkitab” Kitab Təbliğatı 
Mərkəzinin rəhbəri Mirisrəfil 
Sabir bildirdi ki, cəmiyyətin 
elmi-mədəni səviyyəsinin 
yüksəldilməsində kitabın 
rolunu artırmaq üçün  Əli İldırı-
moğlu kimi peşəklar qələm 
sahiblərinin yaradıcılığı kifayət 
qədər tanıdılmalı, tirajlanan sö-

zün qədir- qiyməti özünə qayta-
rılmalıdır. Əli müəllim jurnalist 
kimi, həmişə qurucu-saflaşdı-
rıcı sözə xidmət etdiyindən, 
yazıçı kimi isə ibrətli həyat 
gör-götürünü yeni nəsillərin 
mənəvi-əxlaqi zənginləşməsinə 
yönəltdiyindən onun dəyərli 
əsərləri mərkəzimizin məramı 
ilə ortaqlıq yaradır. Biz oxucu-
ları müdrik yazarın zəngin ya-
radıcılığı ilə davamlı və faydalı 
ünsiyyətə çağırırıq.

Yubiley mərasiminin 
aparıcısı, filologiya elmləri 
doktoru, professor Nizaməddin 
Şəmsizadə Əli İldırımoğlu-
nun həmişə oxucu marağının 
hədəfində olan yaradıcılığı-
nın yönlərini və özəlliyini 
incələyərək bildirdi ki, oxu-
cu qarşısında söz demək 
məsuliyyətini daim yüksək 
ləyaqətlə doğruldan yazıçı-
publisist nə yazırsa-yazsın, bir 
sözü-cümləni belə məqsədsiz-
məramsız işlətməyib, həmişə 
ictimai maraqları və uca 
dəyərləri əsas götürüb. Qədim 
Zəngəzurun Qubadlı rayonunun 
Əliquluuşağı kəndində rəncbər 
ailəsində dünyaya göz açan Əli 
İldırımoğlunun yaradıcılığının 
dəyişməyən baş mövzusu da 
halallıq və bolluq daşıyıcıları 
olan zəhmətkeş adamlar, milli-
mənəvi dəyərləri qoruyub-ya-
şadan xalq həyatıdır. Elə buna 
görə də rəncbər obrazı onun 
sənədli-bədii təqdimatında 
həyatın sütunlarından biri, saflı-
ğın, mərdliyin, əbədiyaşarlığın 
timsalıdır.

Əməkdar jurnalistin ölkədə 
ictimai rəyin yönləndiricisi 
olan”Xalq qəzeti” və 
“Azərbaycan” qəzetlərində 
uzun illər boyu dərc olunmuş 
müxtəlif mövzulu və janrlı 
saysız-hesabsız yazıları həmin 
dövrün zəngin sənədli xro-
nikasını təşkil edir. Taleyini 

həmişəlik sözə xidmətə həsr 
etmiş yazarın ömrünün son 
30 ili isə bir-birinin ardınca 
ərsəyə gətirdiyi epoxal bədii 
nümunələrə hopmuşdur.  90 
yaşın yaradıcılıq hesabatın-
da müxtəlif illərdə işıq üzü 
görmüş “Yazım-yazmayım”, 
“Mayaklar”, “Telepat”, 
“Çinarlı”, “Dərd”, “Silinməz 
izlər” topluları, “Həmin adam”, 

“Közərən sətirlər”, “Mənim 
rəncbər atam”, “Zorən jurna-
list”, “Aqibət”, “Qarlı gecələr”, 
“Daş yağan gün” romanları 
seçilən yer tutur.

 Professor Nizaməddin 
Şəmsizadə təqdimatının 
sonunda dedi ki, mərkəzi 
mətbuatda 40 ildən çox jurna-
list fəaliyyətinin davamında 
ötən əsrin 80-ci illərindən 
bədii əsərlər yazmağa başlayan 
Əli İldırımoğlu Azərbaycan 
ədəbiyyatında öz dəst-xətti olan 
yazıçı kimi də tanınmağı da 
bacardı. Əksəriyyəti bioqrafik 
xarakter daşıyan romanların-
da Azərbaycan həyatının elə 
detalları, milli mənəviyyatın 
elə məqamları əksini tapıb 
ki, onu müşahidə etmək və 
bədiiləşdirmək yalnız Əli 
müəllimə nəsib olub. Həssas 
söz adamı kimi o, xalqın 
ruhunda əsrlərdən bəri toplan-
mış mənəvi enerjini görüb və 
bu qaynağın gözünü məharətlə 
açıb. Postmodernizmin baş alıb 
getdiyi ədəbi mühitimizdə Əli 
İldırımoğlunun milli-etnoqra-
fik və mənəvi-əxlaqi səciyyəli 
əsərlərinə ehtiyac getdikcə artır.

Görüşdə Milli Məclisin de-
putatları – Azərbaycan Mətbuat 
Şurasının sədri Əflatun Ama-
şov, yazıçı-publisist Aqil Ab-
bas, parlamentin komitə sədri 
Arif Rəhimzadə Əli İldırımoğ-
lunun milli jurnalistikamızın 
inkişafındakı xidmətlərindən 
söz açdılar, onun peşəkar 
qəzetçilik təcrübəsinin çağdaş 
media işçiləri üçün canlı örnək 
olduğunu söylədilər.

Xalq şairi Sabir 
Rüstəmxanlı və yazıçı-drama-
turq Hüseynbala Mirələmov və 
yazıçı-jurnalist Fazil Güney isə 
daha çox Əli İldırımoğlunun 
bədii yaracılığı üzərində dayan-
dılar, onun romanlarında, el-
obalarımızı qarış-qarış dolaşaraq 

müdriklik xəzinəsinə yiyələnmiş 
yetkin bir yazarın nağıllaşmış 
gerçək dünyasının, erməni 
vandallarının viran qoyduqları 
Qarabağın yaxın dünəninin bədii 
mənzərəsinin geniş yer tutduğu-
nu qeyd etdilər. 

Akademiklər Misir 
Mərdanov və Rafiq Əliyev,  
professor Qəzənfər Paşayev 
yubiliyarın həyat və yaradı-

cılığının əsl ziyalılıq timsalı 
olduğunu, həmişə ədəb-ərkanla 
süsləndiyini və buna görə də 
ona ciddi nüfuz qazandırdığını 
vurğuladılar.

Şairlər Ramiz Rövşən və 
Rüstəm Behrudi Əli İldırım-
oğlunun yaradıcılığının və 
şəxsiyyətinin mükəmməl bir 
tamlıq yaratdığını, dürüstlü-
yü, çalışqanlığı,  mərdliyi və 
sədaqəti təcəssüm etdirdiyini 
bildirdilər, poeziya xiridarı 
olan yubiliyarın zövqü və 
məramı ilə səsləşən şeirlərini 
səsləndirməklə məclisə məxsusi 
bir ovqat gətirdilər.

Çıxış edənlərin hamısı 
yaradıcılığı və yaşam nümunəsi 
ilə hər bir adamda işıqlı 
duyğu-düşüncələr doğuran, 
yüksək əqidəli və ciddi in-
san olan Əli İldırımoğlunun 
onların da qəlbində məxsusi 
yeri olduğunu dedilər, ustad 
yazıçı-publisistimizə möhkəm 
cansağlığı, davamlı yaradıcılıq 
sevinci arzuladılar.

Sonda Əli  İldırımoğlu 
şərəflə yaşanılmış, bir anı da 
boş keçməmiş ömür yolunun, 
yazıb-yaratdıqlarının səmimi 
bir maraqla qarşılanmasının 
onda doğurduğu məmnunluğu  
ifadə etdi. Qocaman yazar  xoş 
sözlərə görə razılığını söylədi, 
bütün uğurlarının qaynağı olan 
xalqımıza daha xoş günlər 
arzuladı. 

Çay süfrəsi arxasında 
davam edən görüşdə yubiliyar 
maraq doğuran sualları cavab-
landırdı, mənalı ömür, sözün 
qüdrəti, əbədiyaşarlıq barədə 
mülahizələrini açıqladı. Görüş 
nəsillərarası münasibərlərin 
arzuolunan bir nümunsəsi kimi 
hamıda xoş duyğular yaratdı, 
yaddaşlarda silinməz izlər qoydu.

Tahir AYDINOĞLU, 
Əməkdar jurnalist, 

 “Xalq qəzeti”
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Müdrikliyin gerçək dünyası

O, istedadlı alim,  
bənzərsiz şəxsiyyət idi   

“Dünyada qlobal istiləşmə, iqlim dəyişikliyi 
yoxdur və bu, bəzi dövlətlərin uydurmasıdır”
ABŞ Prezidenti Donald Trampın bu fikri ilə heç də hamı razılaşmır
 � Son 50 ildə dünya liderlərinin görüşlərində 

ən çox müzakirə edilən məsələlərdən biri də qlobal 
istiləşmə, iqlim dəyişikliyi, ekoloji tarazlığın pozulması, 
ətraf mühitin çirklənməsi, azon təbəqəsində struktur 
pozuntuları və sair adlarla gündəliyə  gətirilən 
ümumdünya problemidir. Bəzi alimlər deyirlər 
ki, inkişaf  etmiş  dövlətlərin liderlərinin   iqlim 
dəyişikliyinin qarşısının alınması  məsələsində razılığa 
gələ bilməməsinin əsas səbəbi məhz belə bir problemin 
olmamasıdır. Guya, bu barədə deyilənlərin hamısı 
yalandır.

 Digər ekspertlər isə sübut 
edirlər ki, dövlət başçıları bu 
məsələdə razılığa gəlsələr, ABŞ, 
Çin, Hindistan və Rusiya kimi 
sənaye ölkələrinin  iqtisadiyyatına 
çox ciddi zərbə dəyəcək.  Çünki 
planetdə iqlim dəyişikliyinə ən 
çox səbəb olan məhz bu  ölkələrin 
iqtisadiyyatıdır. Belə ki, ətraf 
mühitə ziyan vuran müəssisələr 
bağlanarsa, həmin ölkələrdə 
sürətli iqtisadi geriləmə başlanar. 

Fakt isə ondan ibarətdir ki, 
bir neçə il bundan qabaq həmin 
problemin qarşısının alınması 
üçün “Paris müqaviləsi” deyilən 
beynəlxalq sənəd ərsəyə gəlmiş və 
onu  hamı imzalamışdı. Birləşmiş 
Ştatların yeni Prezidenti Donald 
Tramp isə həm bu il mayın 29-
da İtaliyada keçirilən “Böyük 
yeddilər”in sammitində, həm də 
son günlər Almaniyada keçirilən 
“Böyük iyirmilər”in sammitində 
həmin məsələyə mənfi münasibət 
bəsləyib. Həm Siciliyada, həm də 
Hamburqda bu məsələnin həllinə 
ciddi şəkildə çalışan Angela Mer-
kel isə yenə də qlobal istiləşməyə 

qarşı mübarizəni planet miqyaslı 
məsələyə çevirə bilməyib. 

Bəs Paris müqaviləsi özündə 
nələri ehtiva edirdi?  Ekoloq 
alimlərin çaldığı həyəcan siqnalı  
nəticəsində dünya siyasətçiləri  
tərəfindən 2015-ci ildə bağ-
lanan Paris müqaviləsi iqlim 
dəyişikliyinə qarşı dünyada ilk 
əhatəli sənəddir. Müqavilənin 
bağlanmasında məqsəd ortala-
ma qlobal temperatur artımını 2 
dərəcədən aşağıda saxlamaqdır. 
Bu müqaviləyə görə, ölkələr ətraf 
mühitə karbon buraxılmasını 
azaltmaq öhdəliyi götürüblər. 
Müqavilə  55 ölkədə  ratifikasiya 
edildikdən sonra qüvvəyə minib. 
Müqaviləni imzalayan ölkələr 
içərisində qlobal karbon emissiya-
sının 55 faizini buraxanlar da var.

ABŞ-ın keçmiş Prezidenti 
Barak Obama Paris müqaviləsini 
2016-cı ildə imzalayıb və hazırda 
“Böyük yeddilik”  ölkələri 
ABŞ-ın həmin müqavilədən 
çıxmasını istəmirlər. Belə ki, 
istixanalardan buraxılan karbon 
emissiyasına görə ABŞ Çindən 

sonra ikinci yeri tutur. Bu ölkənin 
yeni Prezidenti Donald Tramp 
isə  seçkiqabağı bəyanatlarında 
Paris müqaviləsinin “milli 
təhlükəsizliyə qarşı” olduğu-
nu demişdi. Eyni zamanda,  
dəfələrlə kömür sənayesini 
gücləndirəcəyini bildirmişdi. Kö-
mür isə karbon emissiyalarının ən 
əsas səbəbkarıdır. Tramp kömür 
sənayesini inkişaf etdirəcəyini 
və bu sahədə yeni iş yerlərinin 
açılacağını deməklə yanaşı,  
ümumiyyətlə, iqlim dəyişikliyinin 
olmadığını və bunun Çinin bir 
oyunu olduğunu da vurğulayıb.

Angela Merkelin fikrincə, 
ABŞ  Paris müqaviləsindən 
çıxarsa,  bunun başqa ölkələrə 
də təsir edəcəyi və onların da 
çıxacağı qaçılmazdır. Hətta heç 
bir ölkə müqavilədən çıxma-
sa belə,  tək ABŞ-ın çıxması 
müqavilənin əhəmiyyətini itirməsi 
deməkdir. Çünki ABŞ dünya üzrə 
çox böyük karbon emissiya edən 
ölkələrdəndir. Mütəxəssislərin 
fikrincə, ABŞ rəhbərliyinin nə 

qərar verib-verməyəcəyindən asılı 
olmayaraq,  Çin və Hindistan 
müqavilədən çəkilməyəcəyini 
bəyan ediblər .

ABŞ Prezidentinin arqu-
mentinin əsassız olduğunu sübut 
etmək istəyən mütəxəssislər yazır-
lar ki, qlobal istiləşmə  planetdə 
ekoloji tarazlığın pozulmasının 
nəticəsidir. Məhz həmin səbəb 
üzündən qışda istiliklər artır, yaz 
erkən gəlir, payız gecikir, heyvan-
ların köç dövrləri dəyişir. Bunun 
nəticəsində dəyişikliklərə dözə 
bilməyən bitki və heyvan növləri 
ya azalır, ya da tamamilə yox olur. 
Qlobal istiləşmə insan sağlamlığı-
na da ciddi təsir göstərir. Anomal 
iqlim dəyişkənliyi, iyul-avqust 
aylarında bütün ölkələrdə sel 
və daşqın, təbii fəlakətlər Yer 
kürəsində yeni təhlükəli hava 
siklonlarının yarandığını göstərir. 
Ötən il dünyada aramsız yağışlar 
və güclü küləklər nəticəsində 
dağıdıcı daşqınlar, fəlakətlər 
müşahidə olundu. Beynəlxalq 
Hidrometeorologiya Assosiasiyası 

ekspertlərinin hesablamalarına 
görə, yay mövsümündə aylıq 
yağıntının miqdarı normadan  28 
dəfə çox olub! 2009-cu ildə yayda 
payız mövsümünə xas olan iqlim 
xüsusiyyətləri müşahidə edildi, 
payızda isə qışa xarakterik olan 
temperaturlar qeydə alındı. 

Bu problemin elmi şəkildə 
əsaslandırıldığını deyənlər 
xəbərdarlıq edirlər ki, 2050-ci ildə 
dünyada 2 milyard insan sudan 
məhrum olacaq, 30 il sonra da 
3 milyard insan istifadə olunan 
su qaynaqlarını itirəcək. BMT 
ekspertləri tərəfindən hazırla-
nan “İqlim dəyişiklikləri və su” 
hesabatına görə, dünyadakı iqlim 
dəyişiklikləri su qaynaqlarına da 
təsir edir. Hesabata görə, dünya 
əhalisi ilə birlikdə əkinçilik və 
sənaye istehsalı artır,  iqtisadiyyat 
böyüyür, ancaq su qaynaqları isə 
sürətlə tükənir.

Sənəddə göstərilir ki, dünya 
əhalisinin  20 faizini təşkil edən 
30 ölkə su çətinliyi ilə qarşı-qarşı-
yadır. 2025-ci ildə isə bu ölkələrin 
sayı 50-yə çatacaq və dünya 
əhalisinin yüzdə 25-i su problemi 
ilə üz-üzə qalacaq.

Bir sözlə,  bəşər övladı ara-
sında siyasi və ictimai məsələlərdə 
olduğu kimi,  ekoloji problemlərin 
həllinə münasibətdə də fikir 
ayrılığının hökm sürməsi  göz 
qabağındadır. Təbii proseslər isə 
insanların yekdil qərara gələcəyi 
vaxtı gözləmir. Sadə vətəndaşa 
məlum olan fakt  budur ki, istilər 
sürətlə artır.

İsaq ƏMƏNULLAYEV,  
“Xalq qəzeti”

“Məzun evi”: üçüncü bina tikilir
 � Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi 

yanında Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun “Məzun evi” Sosial Müəssisəsində mənzillə 
təmin edilmiş valideyn himayəsindən məhrum gənclərin məşğulluğunun artırılması 
məqsədilə xalça və tikiş sexləri açılıb. 

Tədbirdə əmək və əhalinin sosial 
müdafiəsi naziri S.Müslümov bildirib ki, 
dövlət uşaq müəssisələrinin məzunu olan, 
hər iki valideynini itirmiş və valideyn 
himayəsindən məhrum gənclər üçün 
“Məzun evi” Sosial Müəssisəsinin yara-
dılması, onların mənzillə təmin olunması 
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin bu 
təbəqədən olan gənclərə xüsusi qayğısı-
nın və Birinci vitse-prezident Mehriban 
xanım Əliyevanın humanist təşəbbüsünün 
nəticəsidir. Heydər Əliyev Fondunun 
humanist təşəbbüsü ilə həyata keçirilən 
böyük sosial əhəmiyyətli layihələrdən biri 
kimi Abşeron rayonunun Masazır kəndində hər 
biri 120 mənzilli iki yaşayış binası gənclərin 
istifadəsinə verilib. Hazırda “Məzun evi” üçün 
daha bir 120 mənzilli yaşayış binasının tikintisi 
aparılır. Sevindirici haldır ki, gənclər buraya 
köçdükdən sonra onların bir çoxu ailə qurub və 
indi burada yaşayan 51 ailədə 50 nəfərə yaxın 
uşaq böyüyür. Tikilən növbəti binada onlar üçün 
uşaq bağçası, binanın ətrafında isə məzunlar 
üçün idman kompleksi olacaq. Burada məktəb 
tikilməsi də nəzərdə tutulub.

Nazir qeyd edib ki, “Məzun evi”ndəki 
gənclərin qarşılaşdıqları problemlərin həlli, 
cəmiyyətə fəal inteqrasiya olunmaları yönündə 
konkret tədbirlər görülür. Müəssisədə, habelə 
ictimai-iaşə xidməti sahələrində burada yaşayan 
20 nəfər gənc çalışır. Eyni zamanda, “Məzun 
evi”ndən 30 nəfər yaşıllaşdırma müəssisəsində, 
25 nəfər “Məzun evi” üçün tikilən növbəti 
binanın inşası işlərində, 10 nəfər yaxınlıqda 
məcburi köçkünlər üçün yaşayış kompleksinin 
tikintisində, 6 nəfər karton fabrikində işlə təmin 
olunub. Gənclərdən bir qismi ali məktəblərdə 
təhsil alır. Ali məktəbləri bitirdikdən sonra ixti-
saslı mütəxəssislər kimi onların əmək bazarına 
çıxışının dəstəklənməsi üçün də zəruri işlər 
görüləcək. 

Xalça sexinin Beynəlxalq Miqrasiya 

Təşkilatının Azərbaycandakı nümayəndəliyinin 
dəstəyi ilə yaradıldığını qeyd edən nazir bu 
nəcib işə görə həmin təşkilata minnətdarlığını 
ifadə edib. Qeyd edib ki, xalça sexində 18, tikiş 
sexində isə 10 nəfər məzunun məşğulluğu təmin 
olunub. Onlar ƏƏSMN tərəfindən xalçaçılıq və 
tikişçilik peşələri üzrə kurslarda həmin peşələrin 
sirlərini öyrəniblər. 

Bildirilib ki, yaxın vaxtlarda “Məzun evi”nin 
elə özündə bir sıra peşələr üzrə kursların təşkil 
olunması nəzərdə tutulub. 

Çıxış edənlər ölkəmizdə hər iki valideyni-
ni itirmiş gənclərin özlərini cəmiyyətin layiqli 
üzvləri kimi doğrultmaları üçün həyata keçirilən 
kompleks tədbirlərin hər bir vətəndaşın dövlət 
rəhbərinin qayğısı ilə əhatə olunmasının bariz 
nümunəsi olduğunu vurğulayıblar.

Xalça və tikiş sexlərində işlə təmin olun-
muş gənclər daim qayğı ilə əhatə olunduqlarına, 
həmçinin, məşğulluqlarının təmin edilməsi üçün 
həyata keçirilən tədbirlərə görə Azərbaycan 
Prezidenti İlham Əliyevə və Birinci vitse-
prezident Mehriban xanım Əliyevaya dərin 
minnətdarlıqlarını ifadə ediblər. 

Zərifə BƏŞİRQIZI, 
 “Xalq qəzeti”


