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 � Söhbətin ünlü və bənzərsiz sənəti ilə 

ürəklərdə yuva qurmuş respublikanın Əməkdar 
artisti Ağalar Bayramovdan getdiyini, yəqin, 
sənətsevər oxucularımız dərhal duydular. Bəli, 
o, həqiqətən, xalqın sevimlisidir, milli şeirimizin 
danışan dilidir, canlı poeziya teatrıdır.

40 ildən bəridir ki, milli poezi-
yamızın ən yaxşı nümunələrinə 
parlaq bədii qiraət quruluşu 
vermiş, canlı bir poeziya teatrı 
kimi milyonlarla soydaşımızı öz 
dinləyicisinə və tamaşaçısına 
sevdirməyi bacarmış Ağalar 
Bayramovu özündən yaxşı heç 
kəs təqdim edə bilməz. Həyatda 
belə bir bacarıq, adətən, istedadlı 
və çalışqan insanlara nəsib olur. 
Ağalar müəllimin bircə ifası da 
bəsdir ki, onun məramını, sevgisi-
ni, ən başlıcası, ifaçılıq məharətini 
qədərincə duyub-anlayasan. Bu 
gün ömrünün tamam olan 65-ci 
ilinin zirvəsində onun keçib gəldiyi 
zəngin və mənalı ömür yolunun 
ən önəmli fakt və hadisələri isə 
əhatəli şəkildə, əlbəttə, hamıya 
məlum deyil. Həyat və yaradıcılı-
ğının növbəti hesabat məqamında 
Ağalar Bayramovun ömür 

tarixçəsinə və uğurlar silsiləsinə 
birgə nəzər salaq.

1954-cü il yanvarın 16-da 
xalqımıza Füzuli kimi poeziya 
nəhəngini bəxş etmiş bir tayfanın 
Azərbaycanda məskunlaşdığı 
məkanlardan birində – Ucar ra-
yonunun Boyat kəndində anadan 
olub. Uşaqlığı qoca nənəsinin 
himayəsində keçib. 1979-cu ildə 
Bakı Mədəni-Maarif Texnikumu-
nu, 1985-ci ildə isə Azərbaycan 

Dövlət İncəsənət İnstitutunu bitirib. 
Yüksək təhsil uğuruna və iste-
dadına görə yetirməsi olduğu ali 
məktəbin aktyor sənəti kafedra-
sında müəllim saxlanılıb. 1991-ci 
ildən səhnə danışığı kafedrasında 
çalışır, dosentdir. 

Ötən əsrin 80-ci illərindən 
ixtisası ilə yaxından bağlı olan 
və ciddi mənəvi ehtiyacından 
qaynaqlanan professional bədii 
qiraətlə məşğuldur. Teleradio 
yayımlarının saysız-hesabsız 
ədəbi-bədii verilişlərində və şeir 
məclislərində, sevimli şairlərimizin 
yubileylərində və görüşlərində, 
kütləvi el şənliklərində və dövlət 
tədbirlərində davamlı olaraq po-
eziyamızın canlı ifasına, danışan 
dilinə çevrilib. Audio-videoyazı-
larda və sosial şəbəkə yayım-
larında çıxışları ən çox izlənən 
sənətçilərdən biridir.

Bir aktyorun teatrı janrında qu-
ruluş verib ifa etdiyi Aşıq Ələsgərin 
“Heç demirsən Ələsgərim har-
dadı?”, “Qoca bəxtim”, “Bilsin 
Göyçə mahalı”, “Elindən xəbərin 
varmı ?”, “Ələsgərəm hər elmdən 
halıyam”, “Dərsi azlar Ələsgərdən 
dərs alsın”, “Mərd sözün üzə 
söylər”, Məmməd Arazın “Atamın 
kitabı”, “Yol ayrıcında söhbət” və 
“Vətən desin!”, Fikrət Qocanın 
“Zamandan kənarda”, Əjdər Olun 

şeirlərlərindən ibarət videotama-
şalar Ağalar Bayramovu xalqımıza 
milli poeziya nümunələrimizin ma-
hir ifaçısı kimi tanıdıb və  AzTV-nin 
fondunda saxlanılır. Poeziya 
həvəskarları klassik və çağdaş 
şeirimizin ən yaxşı nümunələri 
ilə Ağalar Bayramovun ifasında 
davamlı tanış olublar. 

Məfkurə, hikmət, gözəllik 
və sevgi poeziyamızdan kütləvi 
auditoriyanın duyğu-düşüncələrinə 
sənət körpüsü salmış nadir 
sənətçi insanlara bəxş etdiyi 
sevinc qədər də onların sevgisi-
ni qazanıb. Ötən illərdə Ağalar 
Bayramovun şirin, mehriban, 

doğma səsi yaxın-uzaq xaricin 
müxtəlif ölkələrində – Köln, Otta-
va, Oslo, Kopenhagen, Brüssel, 
London, Stokholm, Moskva, 
Sankt-Peterburq, Riqa, Almatı, 
Dərbənd, Yaroslavl, İstanbul, An-
taliya və digər şəhərlərdə keçirilən 
Azərbaycanı tanıtma tədbirlərində, 
dünya azərbaycanlılarının 
məclislərində ucadan səslənib, 
çoxsaylı pərəstişkarlarının 
çevrəsini bir az da genişləndirib.

Onun səsində bahar təravəti 
və hərarəti var – dinləyənlərin 
könlünə qəribə bir işıq-istilik gətirir. 
Bu səsdə həm də yaz gürşadının 
coşğun bir hay-harayı aşıb-daşır-- 
doğma, əziz, unudulmaz olan hər 
şeyi öz dalğalarında lənğərlədib 
ortaq məcraya yönəldir. Bu səs 
könulləri dilləndirib həmdəmlik, 
düşüncələri səsləyib həmrəylik 
yaradır. Bu səsin şimşək kimi çax-
mağı, qılınc kimisı sıyrılmağı da 
olur. Bu kükrəyiş qeyrət damarımı-
za toxunub Şərə nifrətimizi coşdu-
rur, Xeyirə sevgimizi qanadlandırır. 
Bu səsin hikmət və hekayətləri 
bənzərsiz bir bədii-estetik 
biçimdə, uca bir ideya-məfkurəvi 
məzmunda milli sərvətə çevrilir.

Ağalar müəllim özü isə 
keçirdiyi ağır uşaqlıq illərinin 
ona həyatda həmişə çalışqanlıq, 
mübarizə əzmi verdiyini söylədi. 
Həyatının ən ağır günlərində 

sənət müəllimlərindən biri ol-
muş Nəsir Sadıqzadənin müdrik 
tövsiyələri ilə ayağa qalxmaqda 
ona kömək etdiyini yada saldı. 
Bir də Azərbaycan Televiziyası-
nın rejissoru olmuş Əmirhüseyn 
Məcidovun onu bədii qiraət 
sənətinə təşviq etməsinin sonrakı 
taleyində önəmli rol oynadığını 
bildirdi. Müsahibimiz söylədi ki, 
xalqımızın çox yüksək sənət zöv-
qü, dərin poetik duyumu onu daim 
axtarışlar aparmağa, öz üzərində 
işləməyə, daha ilhamlı sənət 
sərgiləməyə ruhlandırır.

Çağdaş söz sənətimizin 
görkəmli yazarları, nüfuzlu sənət 

biliciləri, tanınmış siyasət və dövlət 
adamları, müxtəlif peşə və zövq 
sahibləri Ağalar Bayramovun yeni 
forma və mündəricəli ifaçılığını 
təkcə bədii qiraət, bir aktyorun 
teatrı kimi deyil, həm də şeçmə 
repertuarlı, xüsusi quruluşlu 
səhnə və meydan ifaçılığı kimi 
dəyərləndiriblər.

Respublika Ağsaqqallar 
Surasının sədri, Milli Məclisin 
deputatı Fəttah Heydərov da 
Ağalar Bayramov sənətinin 
tanınmış pərəstişkarlarından 
biridir:

– Ağalar xalqını, dövlətini 
bütün varlığı ilə sevən bir 
sənətkardır. O, yaradıcılığını 
geniş miqyasda bu sevginin ifadə 
olunmasına, 50 milyonluq soy-
daşlarımıza çatdırılmasına həsr 
etmişdir. Mən seçkilər zamanı 
təbliğat kampaniyamda Ağalar 
Bayramovun haqqa, doğru yola, 
inamlı gələcəyə çağırışlarının 
necə sürəklə qarşılanması-
nın dəfələrlə şahidi olmuşam. 
Belə sənət xalq tərəfindən 
sevildiyi kimi, dövlət tərəfindən 
də təqdir və təltif olunur. Mən 
təntənəli mərasimlərdə, görkəmli 
şairlərimizin yubileylərində ulu 
öndər Heydər Əliyevin Ağaların 
söylədiyi şeirləri necə diqqətlə 
dinləməsini və hərarətlə alqışla-
masını da yaxından müşahidə 

etmişəm. Ona görə də ümummilli 
liderin imzaladığı sərəncamla Ağa-
lar Bayramova Əməkdar artist adı 
verilmişdir. İnanıram ki, xalqın çox 
sevdiyi sənətkar bu dəyərin təsdiqi 
olaraq bir gün Xalq artisti adına da 
layiq görüləcək.

Görkəmli şərqşünas, akade-
mik Vasim Məmmədəliyev Ağa-
lar Bayramovun sənət özəlliyini 
belə səciyyələndirib:

– Bizim günlərdə bədii qiraətlə 
məşğul olan aktyorlar istər 
klassik, istərsə də müasir poezi-
yamızın ən gözəl nümunələrini 
məharətlə səsləndirməklə şeir 
həvəskarlarına yüksək zövq bəxş 

edirlər. Onların sırasında Ağalar 
Bayramov bir sıra özəl və gözəl 
keyfiyyətləri ilə seçilir. Bunlar-
dan biri və bəlkə də, birincisi 
onun səsinin özünün poetikliyi, 
əlvanlığıdır. Ağalar geniş səs im-
kanlarından hər bir şeirin forma və 
məzmununa uyğun olaraq istifadə 
edir. O, bu mənada incə zövqlü bir 
rejissor kimi öz ifalarına münasib 
quruluş verir.

Unudulmaz dilçi,  akademik 
Tofiq Hacıyev isə Ağalar 
 Bayramovun sənətkarlır 
məziyyətini belə ifadə etmişdir:

– Ağalar təkcə aktyor kimi 
kamil ifaçılıq sərgiləmir, o həm də 
mahir şeir-sənət xiridarıdır. Onun 
repertuarında bircə dənə də olsun 
konyuktura məhsulu, yaxud zəif 
şeirə rast gəlməzsən. Bir də bu 
insan istər sevdiyi şairin yaradı-
cılığına müraciət edəndə, istərsə 
də tematik repertuar hazırlayanda 
tamaşaçı və dinləyicilərin estetik 
tələbatı ilə yanaşı, məfkurəvi eh-
tiyacını da nəzərə alır. Buna görə 
də onun çıxışları xalqımıza yüksək 

mənəvi dəyərlər aşılayır, xüsusən, 
gənclərin estetik zövqünü cilalayır, 
onlarda ali duyğu-düşüncələr ya-
ranması ilə nəticələnir. Əsl sənət 
də bax budur.

Tanınmış şair Əjdər Ol yaxın 
dostu Ağalar Bayramovun milli 
bədii qiraət sənətimizdəki nova-
torluğundan söz açaraq dedi:

– Ağalar Bayramov 
özünəqədərki bədii qiraətçilərdən 
Kazım Ziyanın, Soltan 
Nəcəfovun, Əli Zeynalovun, 
Müxlis Canızadənin, Əminə 
Yusifqızının, Həsən Əbluçun, 
Mikayıl Mirzənin üslublarına 
yaxşı bələddir. Ənənəyə dərin 

hörmətlə yanaşan bu sənətkar 
öz yeni üslubu ilə bədii qiraəti 
yüksək səviyyəyə qaldırmışdır. 
Professional bədii qiraətçi olaraq 
Ağalar daim öz üzərində çalışır, 
repertuarını yeniləşdirir. Yaddaşı-
nın möhkəmliyi, ilhamının coşğun-
luğu, sənətinə dərin bağlılıq onun 
gündən-günə artan populyarlığının 
və yüksələn nüfuzunun tükənməz 
qaynağıdır. Onu cəsarətlə milli po-
eziyamızın canlı saxlancı, yaddaşı 
da adlandırmaq olar.

Nəhayət, Ağaların sənət 
dostu, Xalq artisti Rasim 
 Balayevin ürək sözlərinə diqqət 
yetirək:

– Ağalar gözəl kino, səhnə 
aktyoru da ola bilərdi. Maraqlı 
rollar da yaradardı. Qiraətçi aktyor 
yolunu tutmaqla özünü sənətdə 
tapdı və təsdiqlədi. Onun sevilən 
sənətkarların sırasında layiqli 
yer tutması, bədii qiraəti sənət 
zirvəsinə qaldırması dostlarını çox 
sevindirir. Ağaların həyatda arxa-
dayağı istedadı və çalışqanlığı 
olub. Hər bir aktyor onun yaddaşı-

na, zövqünə və vətənpərvərliyinə, 
yaxşı mənada, qibtə edə bilər.

Ağalar Bayramovun 
universitetdəki məsul pedaqoji 
fəaliyyəti də ayrıca bir söhbətin 
mövzusudur. Onun bu xidmətini 
bir cümlə ilə ifadə edəsi olsaq, 
deməliyik ki, bu sənətçinin bilik və 
təcrübəsindən əlavə, ustad örnəyi 
də səhnə ifaçılığının davamçıları 
üçün zəngin bir qaynaq, canlı 
bir məktəbdir. Ağalar müəllim bu 
yaxınlarda istedadlı tələbələri ilə 
birlikdə Xalq şairi Fikrət Qocanın 
müxtəlif illərdə qələmə aldığı və 
günümüzün gerçəkləri ilə səsləşən 
“Sonra da deyirik ki...” adlı yaradı-
cılıq-ifa işini böyük uğurla çalışdığı 
ali məktəbin səhnəsində poezi-
ya həvəskarlarına təqdim etdi. 
Ölkəmizdə bədii qiraət sənətini 
böyük məharət və cəfakeşliklə 
davam etdirmiş və populyarlaşdır-
mış Ağalar Bayramovun Fikrət Qo-
canın psixoloji-lirik səpkili sərbəst 
şeirlərini məzmun və formaya 
uyğun bir tərzdə ifa etməsi salon-
dakıları dərindən təsirləndirdi.

Orijinal poeziya tamaşasın-
da iştirak edən sevimli şairimiz 
Fikrət Qoca bildirdi ki, poezi-
ya ifaçılığı sənətini barmaqla 
sayılacaq qədər az olan ustad 
bədii qiraətçilərimizdən qiymətli 
əmanət kimi qəbul edib yüksək 
bir səviyyəyə və populyarlığa 
çatdırmış Ağalar müəllim öz 
ardıcıllarını da yetirmişdir:

– Onun öz tələbələri ilə hazır-
ladığı tamaşa yetkin bir poeziya 
teatrı təsiri bağışladı. Kitab oxu-
cularının və çap tirajlarının azlığı, 
sənətlə canlı ünsiyyətə tələbatın 
artdığı bir dövrdə milli poeziyamızı 
təbliğ etməkdə, onun ideallarını 
kütlələrə çatdırmaqda belə bir te-
atra ciddi ehtiyac duyulur. Unudul-
maz Xalq artisti Rəşid Behbudov 
öz parlaq ifaçılığı və təcrübəsi 
ilə Mahnı Teatrımızı yaratdığı 
kimi, mahir bədii qiraət ustası 
və incəsənət üzrə dosent Ağalar 
Bayramov da artıq gərəkli bir 
poeziya teatrını ərsəyə gətirmişdir. 
Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət 
və İncəsənət Universiteti və 
Yazıçılar Birliyi bu işi professional 
səviyyədə başa çatdırmaqda Ağa-
lar müəllimə və onun yetirmələrinə 
öz köməyini göstərə bilər.

Əməkdar artist, ustad bədii 
qiraətçi Ağalar Bayramov ömrünün 
müdriklik, yaradıcılığının kamillik 
dövrünü yaşayır, yeni-yeni çıxış-
ları ilə pərəstişkarlarını sevindirir, 
sənət davamçılarını yetişdirir. 
Xalqımızın sevimli sənətkarına 
ömrünün yeddinci onilliyinin ikinci 
yarısında da uğurlar və sənət 
sevincləri arzulayırıq.

Tahir AYDINOĞLU, 
“Xalq qəzeti”

Xalqın sevimliləri

Milli şeirimizin 
danışan dili

“Narahat kənd”in rahat sakinləri ilə maraqlı görüş
 � – Mənə demişdilər ki, Arıqdam kəndi, necə deyərlər, 

“narahat kənd”dir. Amma bayaqdan sizi dinləyirəm, 
təkliflərinizi eşidirəm, doğma elinizə-obanıza münasibətinizi 
öyrənirəm, düzü, fərəh hissi keçirirəm. Sizin hər birinizin 
dövlətə və dövlətçiliyə necə sədaqətli olmağınız, ölkəmizin, o 
cümlədən doğma Gədəbəyin inkişafı, işıqlı gələcəyi naminə 
əlinizdən gələni əsirgəməyəcəyiniz çıxışlarınızdan görünür...

Rayon icra hakimiyyətinin 
başçısı İbrahim Mustafayevin üzünü 
səyyar qəbul – görüşə gələnlərə 
tutub bu sözləri deməsi zalda bir 
daha canlanma yaratdı. Kənd orta 
məktəbinin akt zalına toplaşanların 
sayı isə az deyildi. Özü də rayon 
rəhbəri Gədəbəydə işlədiyi qısa vaxt 
ərzində artıq ikinci dəfə idi bu kəndin 
sakinləri ilə görüşürdü. Maraqlı idi 
ki, artıq onların bir çoxunu tanıyırdı, 
hətta adlarını yadda saxlamışdı.

Bəs Yeni il ərəfəsində keçirilən 
həmin görüşdə söhbət nədən getdi?

Bəri başdan qeyd edək ki, ma-
raqlı, başlıcası isə faydalı bir görüş 
oldu. Söhbət isə kəndin bugünkü 
qayğılarından, problemlərindən get-
di, onların aradan qaldırılması yolları 
göstərildi.

Rayon icra hakimiyyətinin başçı-
sı səyyar qəbul – görüşün əvvəlində 
bildirdi ki, bu tədbirlər ölkə Preziden-
tinin tapşırığı ilə həyata keçirilir. Bu-
rada məqsəd adamların sosial həyatı 
ilə bağlı məsələlərlə daha yaxından 

məşğul olmaq, onların bir çoxunu elə 
yerindəcə həll etmək, bürokratçılı-
ğın, laqeydliyin, biganəliyin qarşısını 
birdəfəlik almaqdan ibarətdir. Kənd 
sakini onu narahat edən problemlə 
bağlı ilk növbədə yerli icra orqan-
larına müraciət etməli, ona inamı 
olmalıdır. 

İcra hakimiyyəti başçısının 
kəndin problemlərini bir-bir sa-
dalaması, onların həlli ilə bağlı 
görüləcək işlər haqqında məlumat 
verməsi görüşə toplaşanların sanki 
ürəyindən xəbər verirdi. Qeyd olundu 
ki, köhnəlmiş elektrik dayaqlarının 
dəyişdirilməsi, kənddə uşaq bağ-
çasının tikintisi, kəndarası yolların 
düzəldilməsi, içməli su xəttinin 
çəkilməsi hazırda qarşıda duran 
vəzifələrin ən vacibidir. Məlumat 
verildi ki, bu istiqamətdə işlər apa-
rılır, əlaqədar nazirlik və şirkətlərlə 
qarşılıqlı layihələrin icrası üçün 
tədbirlər görülür. Məsələn, “Azərsu” 
Açıq Səhmdar Cəmiyyəti qarşısında 
bir sıra məsələlər qaldırılıb. Uşaq 

bağçalarının müasir səviyyədə 
əsaslı şəkildə təmir olunması və 
yenilərinin inşası üçün də tədbirlər 
görülür. Bu yaxınlarda Samanlı kənd 
uşaq bağçasını əsaslı təmir edilərək 
istifadəyə verilib. Növbə tədricən 
digər məktəbəqədər müəssisələrə, o 
cümlədən kənddəki uşaq  bağçasının 

tikintisinə də gəlib çatacaq. Bunlara 
baxmayaraq İbrahim Mustafayev 
dönə-dönə zala müraciət etdi ki, kimi 
nə narahat edirsə ürəyində saxlama-
yıb desin. 

Kənd sakini Sahibə Tağıyeva 
söz aldı. Dedi ki, 32 yaşlı bir oğlum 
var, lakin heç harda iş tapa bilmir. 
Dəfələrlə müraciət etməsinə bax-
mayaraq kəndin yaxınlığındakı Qızıl 
zavodunda ona iş vermirlər.

Rayon rəhbəri qeyd etdi ki, əgər 
cəmi 3000 nəfər əhalisi olan bir 
kənddən həmin zavodda bu gün 147 
nəfər işləyirsə buna sevinmək və 
“sağ ol” demək lazımdır. Gədəbəy 
çoxuşaqlı ailələri olan bir rayondur. 
İndi özünüz fikirləşin, hər ailədə 
çox yox, 5 nəfər varsa, demək bu 
zavoddan 700 nəfərdən çox adam 
bəhrələnir, necə deyərlər, normal 
dolanır. Çünki zavodda orta aylıq 
əmək haqqı yüksəkdir. Lakin cəmi 
500 nəfər işçisi olan bir zavodun 
işçilərinin hamısın Arıqdam sakini 
olması da düzgün deyil, axı. Onların 

da özlərinin ixtisaslı kadrlara ehtiyacı 
var, digər yerlərdən də mütəxəssis 
cəlb etməyə çalışırlar.

İbrahim Mustafayev bu 
məsələləri o qədər dəqiqliklə, tutarlı 
arqumentlərlə izah edirdi ki, yerdən 
“doğrudur,doğrudur...” sözləri 
 eşidilirdi.

Kənd sakini Əli Sarıyevin çıxışı 
da maraqla qarşılandı və sanki bir 
çoxunun “mən də qızıl zavodunda 
işləmək istəyirəm” sözlərinə tutarlı bir 
cavab oldu:

– Gəlin baxaq, görək, bizim 
Arıqdamda neçə nəfər mal-qara və 
ya qoyun-quzu saxlayır. Rəqəmlərə 
nəzər salsaq gülünc bir vəziyyətlə 
qarşılaşacağıq. Kənddə 600-dən 
çox təsərrüfat var. Lakin mal-qaranın 
sayı cəmi 769-dur. O da bilirsiniz 
nəyin hesabınadır? Mənim kimi 
bütün həyatını təsərrüfata, torpa-
ğa bağlayan insanların hesabına. 
Təsərrüfat var ki, ən azı beş-on 
mal qarası var. Təsərrüfat da var ki, 
həyətində iki toyuq da saxlamır. Çün-
ki tənbəldir, ələbaxan öyrənib, “mənə 
iş verin” deyib demaqoqluq edir...

Başqaları da çıxış etdi, müəyyən 
məsələlərə toxundular və ümumi fikir 
bu oldu ki, torpaqdan ikiəlli yapışmaq 
lazımdır. Özü də bunun üçün hər bir 
şərait yaradılıb.

Rayon icra hakimiyyətinin baş-
çısı İbrahim Mustafayev bir neçə 
dəfə “daha kimin nə sözü var?” 
dedikdən sonra səyyar görüşə 
yekun vurdu:

– Mənə demişdilər ki, bu kəndin 
o qədər problemləri var ki, görüş 
3 saatdan tez qurtarmayacaq. 
Amma məlum oldu ki, bu, heç də 
belə deyilmiş. Mən burada dövlətə 
və dövlətçiliyə, ölkə Prezidentinə 
hədsiz sədaqətin, inamın şahidi 
oldum. Təbii ki, problemlər, həllini 
gözləyən məsələlər var. Lakin 
kəndinizin sakinləri onların həllində 
yaxından iştirak etmək əzmində ol-
duqlarını bir daha nümayiş etdirdilər 
ki, bu da fərəh doğurur. Bütün 
imkanlardan istifadə olunmalıdır. 
Ağsaqqalların, sağlam qüvvələrin 
gücünə güvənmək lazımdır. Elə 
bələdiyyələr var ki, əyləşdiyi binanın 
qapısını hörümçək toru bağlayıb.
Sağlam ailələrin qayğısına qalmaq, 
boşanmaların qarşısını almağa 
çalışmaq lazımdır. Təəssüf ki, 
bu sahədə Gədəbəy kimi bir dağ 
rayonunda statistika ürəkaçan deyil 
və bu bizi narahat etməlidir. Ya-
xud necə ola bilər ki, 16 min nəfər 
pensiyaçının 7 min nəfəri əlilliyə 
görə pensiya alır. Görünür, bu işdə 
müəyyən neqativ məqamlar olub. 
Biz bütün bunlara qarşı hamılıqla 
mübarizə aparmalıyıq. 

Rayon rəhbəri qeyd etdi ki, 
Gədəbəydə ən ucqar kəndlər də qaz-
laşdırılır. Elə ay yoxdur ki, hansısa 
bir kənddə qaz şölələnməsin. Adam-
lar bilirsiniz nə qədər sevinirlər?! 
Bütün bunlar cənab Prezidentimiz 
İlham Əliyevin bu ucqar dağ rayonu-
na və onun sakinlərinə hədsiz diqqət 
və qayğısının nəticəsidir.

İbrahim müəllim yarızarafat-
yarıciddi dedi ki, “narahat kənd”in 
rahat sakinləri ilə görüşdən bö-
yük təəssüratla ayrılıram. Bilirəm 
ki, növbəti görüşlərimizdə bayaq 
sadalanan problemlərin heç biri 
olmayacaq.

Hamlet QASIMOV, 
“Xalq qəzeti”nin 

bölgə müxbiri

İnsan sağlamlığının qorunması 
başlıca vəzifələrdən biridir

 Sosial siyasətin tərkib hissəsi olan səhiyyə 
sahəsindəki islahatlar, qoyulan investisiyalar bir məqsədi 
güdür ki, ölkəmizin vətəndaşları sağlam olsunlar, yüksək 
səviyyəli tibbi xidmət ala bilsinlər. Dövlət başçısının 
göstərişi ilə həyata keçirilən genişmiqyaslı layihələrdən 
əldə edilən nəticələr bunu deməyə əsas verir ki, ölkəmizdə 
səhiyyə yeni, daha mükəmməl mərhələyə qədəm qoyub.

Son 15 il ərzində ölkəmizdə 600-dən çox xəstəxana, 
tibb müəssisəsi ya yenidən tikilib, ya da əsaslı təmir edilib. 
Bölgələrin əksəriyyətində müasir xəstəxanalar artıq tikilib və bir 
neçə şəhərdə tikinti işləri davam edir. İşimizlə əlaqədar rayonlar-
da tez-tez oluruq və bu tikinti işlərinin şahidiyik. Əminliklə demək 
olar ki, yaxın gələcəkdə Azərbaycanın bütün şəhər və rayonla-
rında müasir tibbi mərkəzlər olacaq.

Təqdir olunmalıdır ki, son illərdə 5 milyondan çox insan hər 
il dövlət xətti ilə tibbi müayinədən keçir. Bu, dövlət başçısının 
təşəbbüsüdür və dünyanın nadir ölkələrində belə müayinələr 
həyata keçirilir. Cənab Prezidentin bu təşəbbüsü irəli sürməkdə 
yeganə məqsədi odur ki, vətəndaşlar, sağlamlıqlarında olan 
hər hansı problemi vaxtında aşkar etsinlər və yüksək səviyyəli 
müalicə alsınlar. Bu proqram nəticəsində minlərlə insan artıq 
lazımi səviyyədə müalicə alır. 

Bir oftalmoloq olaraq deyə bilərəm ki, ölkə başçısı-
nın səhiyyə ilə bağlı reallaşdırdığı layihələrin əsas tərkib 
hissələrindən biri kimi akademik Zərifə Əliyeva adına Milli Of-
talmologiya Mərkəzi də həyata keçirdiyi  tədbirləri gündən-günə 
artırır. 2005-ci ildən mərkəzin avtomobil səyyar klinikası müta-
madi olaraq paytaxtda və respublikanın müxtəlif regionlarında 
pasientlərə xidmət göstərir. 2018-ci ildən isə mərkəzin səyyar 
qatarı fəaliyyətə başlayıb. Səyyar klinikalar vasitəsilə respubli-
kanın bölgələrində olur, göz xəstəliklərindən əziyyət çəkənləri 
müayinə edir, ehtiyac olanda əməliyyatlar həyata keçiririk. 

Bilirik ki, diaqnostika və müalicə bir-biri ilə vəhdət təşkil edir. 
Çox yaxşı haldır ki, yanvarın 14-də Qobustanda açılan bu yeni 
xəstəxanada həm diaqnostika, həm də poliklinika şöbəsi, təcili 
yardım stansiyası və əməliyyat aparmaq üçün imkanlar, doğum 
şöbəsi var. Yeni təşkil edilən hemodializ və travmatologiya 
şöbələri Qaradağ rayonu tarixində ilk dəfə fəaliyyət göstərəcək. 
Həmçinin bu xəstəxana ətraf qəsəbələrin sakinlərinə də xidmət 
edəcək. Dövlət başçısı açılış mərasimindəki nitqində bu barədə 
bildirmişdir: “On minlərlə insan bu imkanlardan istifadə edəcək. 
Əlbəttə ki, bu xəstəxanada dializ şöbəsinin yaradılması xüsu-
si məna daşıyır. Çünki mənə verilən məlumata görə, burada 
böyrək xəstələri var ki, onlar da müntəzəm olaraq Bakıya dializ 
almaq üçün getməli olurdular. Bu da həm məsrəfdir, həm də 
narahatlıqdır, əziyyətdir. Ona görə, burada indi dializ şöbəsinin 
yaradılması bu insanlara da böyük dəstək olacaq, onlar öz sağ-
lamlığını burada bərpa edəcəklər”. 

Səhiyyədə aparılan islahatlar biz mütəxəssisləri çox sevindirir. 
Görürük ki, dövlət başçısının yeganə məqsədi insanların sağlamlı-
ğını qorumaq və onun qayğısına qalmaqdır. Bunu cənab Prezident  
açılış mərasimində xüsusi vurğulamışdır: “Biz bütün bunları, bütün 
bu işləri ona görə görürük ki, Azərbaycan vətəndaşları daha da 
yaxşı yaşasınlar və onları narahat edən məsələlər öz həllini tapsın 
Keçən ilin nəticələri çox müsbətdir. Əminəm ki, 2019-cu ildə biz bu 
müsbət dinamikanı saxlayacağıq, ölkəmiz uğurla inkişaf edəcək və 
bütün məsələlər öz həllini tapacaq”. 

Yazgül ABDIYEVA, 
tibb üzrə fəlsəfə doktoru


