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Kitabda müasir müstəqil 

Azərbaycan dövlətinin quruculu-
ğunda və inkişafında müstəsna 
xidmətləri olan iki görkəmli 
şəxsiyyətin – ulu öndər Heydər 
Əliyevin və Prezident İlham 
Əliyevin Vətən və xalq qarşısın-
da misilsiz xidmətləri fonunda 
dövlətimizin XX əsrin sonunda 
və XXI yüzilliyin ilk onilliklərində 
keçdiyi çətin və mübarizələrlə 
dolu yoldan bəhs edilir. 
Azərbaycanın bərpa edildikdən 
sonra yenidən ciddi təhlükələrlə 
qarşılaşmış dövlət müstəqilliyini, 
vətəndaş müharibəsi astanasın-
da olan ölkəni, çökmüş iqtisa-
diyyatın doğurduğu fəsadlardan 
əziyyət çəkən xalqı dərin və 
miqyaslı düşüncəsi, əzmi və 
qətiyyəti ilə xilas edərək sağ-
lam məcraya yönəltmək, müasir 
və qüdrətli dövlətin əsaslarını 
yaratmaq Heydər Əliyevin tarixi 
missiyası idi. Prezident İlham 
Əliyev həmin böyük yolu uğurla 
davam etdirərək Azərbaycanın 
istiqlalını daha da sarsılmaz 
edib, ölkəmizi dünya dövlətləri 
arasında üstün mövqeyə çıxa-
rıb, qlobal enerji və nəqliyyat 
layihələrini gerçəkləşdirərək 
müstəqilliyimizin dönməzliyinin 
və xalqımızın firavanlığının 
təmin edilməsinə əvəzsiz 
töhfələr verib. İki qüdrətli liderin 
çoxcəhətli coşqun fəaliyyətlərini 
əks etdirən kitabı onların bö-
yük yolu haqqında müəllifin 
sözlərinə Azərbaycanın tanınmış 
bəstəkarlarının yazdığı musiqi 
əsərləri tamamlayır. 

Bu yolda yorulmaq yox
Akademik “Bu yolda yorulmaq 

yox” adlı “Ön söz”də qeyd edir 
ki, ulu öndər Heydər Əliyevin 
və Prezident İlham Əliyevin 
fəaliyyəti bütöv Azərbaycan 
tarixinin pozulmaz səhifələridir. 
Heydər Əliyevin ömür möhləti 
başa çatsa, onun Azərbaycana 
rəhbərlik etdiyi onillərin mənzərəsi 

tam halda göz önündə olsa da, 
İlham Əliyev fəaliyyətdədir, yolunu 
getməkdədir və söz yox, yeni illər 
bu şəxsiyyətin dövlətçi tərcümeyi-
halını daha dolğun edən yeni 
səhifələri də doğuracaqdır. 

Müəllifin fikrincə, dünya-
da mövcud olan bütün bəlli 
xəritələrdən fərqli olan Millət 
Yaddaşı Xəritəsi də var: “Heydər 
Əliyevi və İlham Əliyevi Millət 
Yaddaşında bu gün və gələcək 
zamanlarda da daim yaşada-
caq, unudulmağa qoymayacaq 
başlıca ƏMƏL onların məhz 
istiqlalımızı, müstəqilliyimizi 
yeni-yeni addımlamağa başla-
dığı, hələ saysız təhlükələrlə 
üz-üzə olduğu dövrlərdə qoruyub 
qüvvətləndirməyi bacarmaları, 
ölkəni böhranlardan xilas edərək, 
tərəqqi yoluna çıxarmaları, 
Azərbaycanın dünya dövlətləri 
ailəsində özünü daha artıq təsdiq 
etməsinə, seçilən, parlayan bir 
ölkəyə çevrilməsinə nail olmala-
rıdır”.

Müstəsnalıq
1994-cü ildə xarici səfərdə 

lentə alınacaq müsahibədən əvvəl 
ulu öndərlə söhbətini xatırladan 
akademik Rafael Hüseynov qeyd 
edir ki, taleyinin enişli-yoxuşlu 
illərini yada salarkən Heydər 
Əliyevin sadə bir etirafında onun 

daim zirvələr fatehi olub sona-
can da zirvədə qalmasının əsas 
cövhəri gizlənmişdi: “Elə bilirsən 
asan olub? Mübarizə aparmaq, 
çarpışmaq lazım idi”. Müəllif bu 
qənaətə gəlir ki, fitrətən insana 
nəsib olan üstün keyfiyyətləri öz 
yerində, amma əvvəldən-axıradək 
zirvədə qala bilməyin, Heydər 
Əliyev müstəsnalığına çatmağın, 
SINMAZ POLAD olmağın düs-
turu elə bu imiş – bir ömür boyu 
mübarizlik! 

Kitabda bir məsələyə də diqqət 
çəkilir ki, hələ sovet dövründə 
erməni lobbisi Heydər Əliyevin – 
qüdrətli azərbaycanlının Kremldəki 
ucalığına dözə bilmirdi: “Nə qədər 
ki Heydər Əliyev orada idi, nə ona 
bata, nə Azərbaycan əleyhinə 
qara məkrlərini həyata keçirə 
bilirdilər. Nəhayət, ən müxtəlif 
vasitələrlə Heydər Əliyevin 
Kremldən uzaqlaşdırılmasına nail 
olandan sonra Qarabağ tonqalını 
da alışdırdılar”.

 Alimin fikrincə, Heydər 
Əliyevin insanları təsiri altına 
çəkən qaçılmaz maqnitizmi vardı. 
Bu maqnitizmin, cəlbediciliyin bir 
tərəfi tabe olmağa vadar edirdisə, 
bir tərəfi də qarşıdakını ona ürək 
bağlamağa, mehr salmağa cəzb 
edirdi. Heydər Əliyev həm də iti 
söz sahibi, sözünün kəsəri olan 
dövlət başçısı idi. 

Onun söykəndiyi dağ
Ulu öndərin siyasi kursunun 

layiqli davamçısı Prezident İlham 
Əliyevin peşəkar siyasi xadim 
olmaqdan tutmuş müasir iqti-
sadiyyatın həm təcrübəsi, həm 
nəzəriyyəsilə bilavasitə məşğul 
olmasınacan əsl müasir dövlət 
başçısı olduğunu vurğulayan 
akademik Rafael Hüseynov 
yazır: “2003-cü ildən Azərbaycan 
dövlətini idarə etməyə başladığı 
ilk gündən indiyədək Prezident 
İlham Əliyev onillərə sığacaq 
qədər nəhəng quruculuq işləri 
görüb və bunlar da, şəksiz ki, za-
man-zaman yaşayacaq, gələcək 
nəsillərdə minnətdarlıq hissi 
oyadacaq. Amma Prezident İlham 
Əliyevin də bütün millətə xeyir 
işlərinin ən ucasında dayanan 
onun itkilərsiz, acılarsız, xalqı və 
ölkəni zənginləşdirə-zənginləşdirə 
istiqlalımızı 29 yaşına çatdırma-
sıdır”.

Bu məqamda kitabın yer alan 
“Heydər oratoriyası” silsiləsindən 
“Davamçın var” şeirindən aşağı-
dakı misraları qeyd etmək yerinə 
düşər: 

Çiçəklənən Azərbaycan
Səndən bizə bir yadigar
Ruhun şaddır, bəxtiyarsan, 
Özün kimi davamçın var!
Müəllifin fikrincə, Heydər 

Əliyev kimi siyasət və dövlətçilik 
dahisindən sonra ölkə rəhbərliyinə 
gəlmək və yurdunu sələfinin 
dövründən 20 dəfə zəngin edə 
bilmək hakimiyyət hünəri, idarəçilik 
qəhrəmanlığıdır. Bu,  Prezident 
İlham Əliyevin əvəzsizliyidir. 
Bütün ardıcıl və çox zaman tab 
gətirilməz güclü xarici təzyiqlərə 
sinə gərərək müstəqil siyasət 
aparmaq, işğalçı Ermənistanı 
bütün iqtisadi layihələrdən təcrid 
vəziyyətində saxlayaraq müflis du-
ruma endirmək, düşməni atəşkəs 
dönəmində mükəmməl siyasi 
gedişlərlə məğlub halına gətirmək 
İlham Əliyevin misilsizliyidir. 

Kitabda Prezident İlham 
Əliyevin hələ 2003-cü ildə Avropa 
Şurasında keçirilən müzakirələrdə 
bir siyasi xadim olaraq qazandı-
ğı müvəffəqiyyətdən tutmuş bu 
günədək Azərbaycanın haqq səsini 
dünyaya çatdırmaq istiqamətində 
beynəlxalq məkanlarda, o 
cümlədən bu ilin fevral ayında 
Münhen Təhlükəsizlik Konfran-
sı çərçivəsində Ermənistan-
Azərbaycan Dağlıq Qarabağ 
münaqişəsi ilə bağlı panel 
müzakirələrdə qazandığı uğurlara 
diqqət çəkilir: “Çətin olan ən lazımlı 
ifadəni gərək olan anda, düşmənin 
üzünə çırpılmalı dəlilləri yerində 
və məqamındaca yada salıb ifadə 
etmək, tərs şillə kimi rəqibin abır-
həyası çoxdan qeyb olmuş sürtük 
sifətinə vurmaq ustalığıdır. 

Bu baxımdansa Azərbaycan 
siyasət meydanında Prezident 
İlham Əliyevə tay olan yoxdur. 

Amma yalnız Azərbaycan 
siyasət meydanındamı?

Bu misilsiz qabiliyyətləri ilə də 
Prezident İlham Əliyev bu gün 
dünyanın siyasi elitasındakı üstün 
təklərdəndir!”. 

Kitabda, həmçinin qeyd 
olunur ki, Azərbaycanın paytax-
tından tutmuş ən ucqarlarınadək 
heyrət doğuran inkişafa müvəffəq 
olmaq, 17 il əvvəl yolunun baş-
lanğıcından vəd etdiyi kimi, hər 
bir azərbaycanlının Prezidenti 
olmaq öhdəliyini ləyaqətlə yerinə 
yetirmək şərəfdir. Bu şərəfi 
 Prezident İlham Əliyev 17 il bo-
yunca çəkdiyi zəhmətlər, səylər, 
apardığı mübarizələr sayəsində 
qazanıb. 

Prezident sözünün gücü
Bu il iyulun 12-də Ermənistanın 

hərbi təcavüzündən və 
təxribatından söz açan  akademik 
Rafael Hüseynov Ali Baş Koman-
danın göstərişi ilə Milli Ordumu-
zun düşmənə sarsıdıcı zərbə 
vurduğunu qeyd edərək yazır: 
“Ermənistan elə itkilərə məruz 
qoyuldu ki, əvvəlcə bunları öz 
ictimaiyyətindən gizlətməyə çalış-
sa da, miqdarın və həcmin həddən 
artıq iriliyi asta-asta onları etirafa 
vadar etdi.

Lakin Prezident İlham Əliyevin 
danılmaz sübutlara söykənən 
ifşaçı sözləri ilə düşmənə vurdu-
ğu zərbə Tovuz səmtində ordu-
muzun qəsbkar Ermənistanın 
canlı qüvvəsini, hərbi texnikasını, 
sərhədboyu yerləşən dayaq 
məntəqələrini məhv etməklə ye-
kunlanan zərbələri ilə müqayisədə 
daha sarsıdıcı oldu”. 

Akademikin fikrincə, iyulun 
15-də televiziya ekranından 
göstərilən və Nazirlər Kabinetinin 
2020-ci ilin birinci yarısının sosial-
iqtisadi inkişafının yekunlarına 
və qarşıda duran vəzifələrə həsr 
olunmuş müşavirədə Prezident 
sözlərini, əlbəttə ki, yalnız həmin 
dəqiqələrdə onunla ekranda 
üzbəüz olan nazirlərə deyil, hamı-
ya deyirdi.

Bizə və dünyaya. 
O cümlədən qulaqlarını 

şəkləyərək Azərbaycandan gələn 
hər yeniliyi, illah da Prezidentin 

dilindən çıxan hər kəlməni güdən 
Ermənistana.

Prezident İlham Əliyev bir daha 
elan edirdi: “Ermənistan qüvvələri 
bir santimetr belə Azərbaycan 
torpağına girə bilməmişlər və heç 
vaxt buna nail olmayacaqlar”.

 Akademik bu qənaətə gəlir ki, 
Prezident İlham Əliyevin sözünə 
millətin həmişə ehtiyacı var. Çünki 
bu səs xalqa həqiqətləri çatdı-
rır, onu ümidləndirir, qələbələrə 
kökləyir, inamlı edir. “Səslə bizi” 
şeirində olduğu kimi:

“Qalxın” desən, qalxar ellər,
sıldırımı yıxar, keçər.
Torpağına göz dikəni
Şimşək kimi yaxar keçər.

Bu torpağın hər balası
Qeyrət dolu, susmuş vulkan,
“Vətən!” deyib alov olar,
Şahə qalxar sən çağırsan.
 Kitabda müəllifin “Yenilməzlik 

hekayəti”, “Vəfa dərsi”, “Sənin 
arzun”, “İki qüdrət”, “Sən tarixi 
yaradan”, “Zirvələrdən baxan 
Öndər” və digər şeirləri yer alıb. 
Akademik Rafael Hüseynov yazır: 
“Unudulmaz Heydər Əliyev ilk 
dəfə Azərbaycan Respublikasına 
rəhbərlik etməyə başlayanda mən 
məktəbli idim. Həmin iyul gününü, 
bu xəbəri radioda ilk eşitdiyim 
anları dəqiqliyi ilə xatırlayıram və 
aradan yarım əsrlik bir vaxt keçib. 
Bütöv bir ömür.

Müasir Azərbaycan dövlətinin 
özünütəsdiqi, möhkəmlənməsi, 
tərəqqisi yolunda bu iki şəxsiyyətin 
xidmətləri çoxdur və millətimin 
sıra nəfəri olaraq istiqlal içərisində 
olan dövlətimizin varlığını isə mən 
millətimin də, öz ömrümün də əsas 
nailiyyəti hesab edirəm”.

Ulu öndər Heydər Əliyevə və 
Prezident İlham Əliyevə akademik 
Rafael Hüseynovun müxtəlif illərdə 
həsr etdiyi və hamısı nəğmələşmiş 
bu şeirlər yalnız bilavasitə onların 
özü barəsində deyil, həm də elə 
yurdumuz, xalqımız, bayrağımız, 
himnimiz, yolumuz haqqındadır. 

2020-ci ildir, onillərin həsrətlərindən sonra yenidən 
 qovuşduğumuz müstəqilliyimiz 29 yaşına çatıb, 30-na 
doğru irəliləyir. 

Bu bir haqq yoludur ki, gedirik.
Millətimizə və yurdumuza qismət bu Müqəddəs 

 Yolun ən mühüm həqiqəti isə ondan ibarətdir ki, həmin 
mübarizəli zaman məsafəsinin, yaşlaşdıqca dönməzləşən 
istiqlalımızın 27 ili İki Qüdrətli İnsanın, İki Mətin Rəhbərin 
adı ilə bağlıdır. 

 AZƏRTAC xəbər verir ki, bu fikirlər N.Gəncəvi adına 
Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyinin direktoru, akademik 
Rafael Hüseynovun bu günlərdə çapdan çıxmış “Böyük 
yolun həqiqəti” kitabında yer alıb. 

Akademik Rafael Hüseynovun “Böyük yolun həqiqəti” kitabı çapdan çıxıb

 � Dünyada  “israrla” davam edən koronavirus 
pandemiyası, ona qarşı aparılan mübarizə metodları, 
dövlətlərin  təcrübə mübadiləsi yaratmaq istiqamətində 
atdığı addımlar və beynəlxalq səviyyədə əməkdaşlıq 
edilməsi bəşər övladına çoxsaylı həqiqətləri başa saldı. 
Həmin həqiqətlərin biri də odur ki, dövlət öz xalqını 
hansısa bəladan qorumaq istəyirsə, xalq bu addımı 
yüksək qiymətləndirir  və öz dövlətinə dəstək olur.

Azərbaycan dövlətinin bu 
ilin əvvəlindən bəri COVID -19 
pandemiyasına qarşı atdığı 
qabaqlayıcı addımlar, bu bəladan 
zərər çəkən insanların maddi və 
mənəvi cəhətdən dəstəklənməsi, 
ölkə iqtisadiyyatına dəyən 
ziyanın aradan qaldırılması 
üçün həyata keçirilən tədbirlər 
əhali tərəfindən birmənalı ola-
raq yüksək qiymətləndirildi və 
dəstəkləndi. Daha sonra Prezi-
dent İlham Əliyevin təşəbbüsü 
və şəxsi nəzarəti altında yeni 
klinikaların, tibbi maska və 
gigiyena vasitələri istehsal edən 
müəssisələrin açılması, pande-
miya ilə mübarizənin önündə 
gedən həkimlərin və digər tibbi 
personalın əməkhaqlarının kifayət 
qədər artırılması bütün insanlar 
tərəfindən alqışlandı və yüksək 
qiymətləndirildi.

Son iki ayda isə ölkə 
ictimaiyyəti bu istiqamətdə 
atılan  daha bir möhtəşəm 
addımın şahidi oldu.  Belə ki, 
koronavirusla mübarizədə böyük 
uğurlar  qazanan  Azərbaycan 
həkimlərinin  xarici həmkarları 
ilə təcrübə mübadiləsi aparma-
ları üçün Türkiyə Cümhuriyyəti, 
Rusiya Federasiyası, İtaliya, 
Kuba və digər ölkələrin tanın-
mış mütəxəssislərinin ölkəmizə 
müxtəlif müddətli səfərləri təşkil 
edildi. Lap son günlər isə onla-
ra Çin Xalq Respublikasından 
gəlmiş həkimlər də qatıldılar. Bu, 
sadəcə bir fakt və ya informasi-
ya deyil, Azərbaycan dövlətinin 
öz vətəndaşını qorumaq üçün 
heç nəyi əsirgəmədiyinin 
göstəricisidir. Bir sözlə, 
Azərbaycan dövləti Tanrının koro-
navirus sınağından,  sözün həqiqi 
mənasında,  üzüağ çıxmağı ba-
cardı. Təbii ki, xalqın dəstəyi ilə.

Ancaq beynəlxalq aləmdən 
gələn bəzi xəbərlər bizi narahat 
etməyə bilməz. Belə ki, xarici 
mətbuatın verdiyi məlumata görə,  
Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı 
və dünya ölkələri yaxın aylarda 
pandemiyanın ikinci dalğası-
nın gəlməsi   ehtimalını irəli 
sürürlər. Britaniyalı tədqiqatçılar  
xəbərdarlıq edirlər ki, İngiltərədə 
daha effektli testləşmə və qoruma 
sistemi qurulmadan məktəblər 

açılarsa, ölkə qışda indikindən iki 
dəfə güclü yoluxma dalğası ilə 
üzləşəcək. Bildirilir ki, Almaniyada 
da oxşar vəziyyətdir – bu ölkənin  
Həkimlər Birliyi  pandemiyanın 
ikinci dalğasının artıq başladığını 
elan edib və bildiriblər ki, xəstə 
sayının artmasına məhz gigiyena 

tələblərinə məhəl qoyulmaması 
yol açır. Fransadan və Estoni-
yadan da buna bənzər xəbərlər 
gəlməkdədir.

Yaxın qonşumuz olan  Ru-
siya Federasiyasının paytaxtı 
Moskvada da vəziyyət olduq-
ca mürəkkəbdir. Şəhərin meri 
Sergey Sobyanin koronovirusla 
bağlı məhdudiyyətlərin hələ bir 
neçə ay davam edəcəyini bildirib 
və xəbərdarlıq edib ki, paytaxt 
sakinləri əvvəlki aylarda olduğu 
kimi,  maska, sosial məsafə, gigi-
yena qaydaları tələblərinə əməl 
etməlidirlər. 

Qardaş  Türkiyədə isə av-
qustun 7-də koronovirusla bağlı 
bütün  karantin dövründə ən 
genişmiqyaslı yoxlamalar apa-
rılıb – bütün şəhərlərdə valilər, 
bələdiyyə rəhbərləri və dövlət 
orqanları, hüquq-mühafizə orqan-
larının nümayəndələri səfərbər 
edilblər.  Bazarlarda, ictimai 
nəqliyyatda, ticarət obyektlərində, 
restoran və kafelərdə, taksilərdə 
-- hər yerdə insanların sosial 
məsafə, maska, gigiyena ilə bağlı 
tələblərə əməl olunması ilə bağlı 
intensiv yoxlamalar aparılıb. Bü-
tün bunlar sübut edir ki. COVID 
– 19  tam şəkildə ram edilməyib. 
Yəni görüləsi işlər hələ çoxdur.

Təbii ki, biz dövlətin daim – 

cənab Prezidentin dediyi kimi,  
gecə-gündüz öz vətəndaşının 
yanında olduğuna görə xeyli 
arxayınıq. İnanırıq ki, dövlət bizi 
qoruyacaq. Ancaq bu arxayın-
lıq, inam biganəliklə, laqeydlikə 
əvəzlənərsə, vəziyyətin nə  
dərəcədə mürəkkəbləşəcəyini 
heç kəs təxmin edə bilmir. Doğ-
rudur, ölkəmizdə  tətbiq olunmuş 
məhdudiyyətlər nəticəsində 
müsbət dinamika əldə olunub, 
xəstələnənlərin sayı gün ərzində 
100-dən aşağı düşüb, sağalan-
ların sayı xəstələnənlərin sa-
yından 3 dəfə çoxdur. Bir daha 
təkrar edirəm ki, qazanılmış bu 
göstəricilərin əldə saxlanılması 

üçün dövlətlə yanaşı,  hər bir 
vətəndaşın da üzərinə vəzifələr 
düşür.

ÜST ekspertlərinin fikrincə,  
pandemiya bir qədər geri çəkilsə 
də, ehtiyatı əldən vermək faciəvi 
nəticələrə yol aça bilər. Viru-
sa qalib gəlməyin yeganə yolu 
məsuliyyətli davranmaq, karantin 
qaydalarına, şəxsi gigiyenaya 
riayət etməkdir. Azərbaycan 
rəsmiləri xəbərdarlıq edirlər ki, biz 
nə qədər həmrəy olub həm özü-
müz, həm də ətrafda olan insan-
lar, yaxınlarımız tərəfindən sadə 
qaydalara əməl etməyi təmin edə 
bilsək, bir o qədər sağlamlığımızı 
və təhlükəsizliyimizi etibarlı təmin 
edə bilərik.

Dövlət bu istiqamətdə nələr 
etməyib? Üstəlik, Prezident İlham 
Əliyevin bilavasitə  bu məsələyə 
həsr olunmuş  müşavirədəki 
tapşırığına əsasən növbəti 
sosial dəstək tədbiri kimi, avqust 
ayında sərt karantin rejimi tətbiq 
edilən 13 şəhər və rayon üzrə 
190 manat birdəfəlik ödəmənin 
verilməsi qərara alınıb.  Xatır-

ladaq ki, “Məşğulluq və sosial 
rifaha dəstək” tədbirləri təqribən 
5 milyon nəfəri əhatə edir. Rəsmi 
məlumatlarda bildirilir ki, dövlət 
sektorunda çalışan  900 min 
nəfərin 80 faizi  işə çıxmasa da 
iş yeri və əmək haqları qoru-
nub. Özəl sektorun rəhbərləri 
isə  760 min nəfərin işsizliklə 
üzləşməsinin qarşısını  alıblar. 
Əlavə edək ki, ilin əvvəlindən 
əmək müqavilələrinin sayı  19 
faiz, əmək haqqı fondu isə 15 faiz  
artıb.

Bildirilir ki, işsizlər və xüsusi 
karantin rejiminə görə gəlirini 
itirən qeyri-formal işləyən şəxslər 
üçün nəzərdə tutulan 190 manat 

(yaşayış minimumu) birdəfəlik 
ödəmə -- aprel-may aylarında   
ölkə üzrə 600 min şəxsə 225 mil-
yon manat məbləğində ödənilib. 
Yaxud, sərt karantin rejimi tətbiq 
edilən iyul ayında 16 şəhər və 
rayon (Bakı, Cəlilabad, Gəncə, 
Lənkəran, Masallı, Sumqayıt, 
Yevlax, Abşeron Goranboy, Göy-
göl, Mingəçevir, Bərdə, Xaçmaz, 
Samux, Siyəzən və Şəki) üzrə 
290 min şəxsə 55 milyon manat 
vəsait sərf olunub.

Xatırladaq ki, Prezident İlham 
Əliyevin ölkəmizdə koronavi-
rus pandemiyası ilə mübarizə 
sahəsində görülən tədbirlər və 
sosial-iqtisadi vəziyyətlə bağlı 6 
avqust 2020-ci il tarixdə video-
formatda keçirdiyi müşavirədəki 
tapşırığına əsasən növbəti 
sosial dəstək tədbiri kimi, avqust 
ayında sərt karantin rejimi tətbiq 
edilən 13 şəhər və rayon üzrə 
(Bakı, Cəlilabad, Gəncə, Masallı, 
Mingəçevir, Sumqayıt, Yevlax 
şəhərləri və Abşeron, Bərdə, 
Goranboy, Göygöl, Xaçmaz 
və Salyan rayonları) 190 ma-

nat birdəfəlik ödəmə veriləcək. 
Ödəmə həmin şəhər və rayonlar 
üzrə 278 min nəfəri əhatə edəcək 
və bunun üçün 53 milyon manat 
ödəniləcək.

Qeyd etmək istərdim ki, 
Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin köməkçisi – Pre-
zident Administrasiyasının 
İqtisadi məsələlər və innovativ 
inkişaf siyasəti şöbəsinin mü-
diri Şahmar Mövsümov opera-
tiv qərargahın avqustun 8-də 
keçirilən brifinqində  ölkəmizdə 
sərt karantin rejiminin yumşaldıl-
ması ilə bağlı tədricən addımların 
atılacağını söyləmişdir:  “Qarşı-
mızda duran ən vacib məsələ bu 

virusun yayılmasının sürətinin 
aşağı salınmasıdır. Burada da üç 
əsas istiqamət var. Birincisi tətbiq 
olunan karantin rejiminin çox 
sadə qaydalarına riayət etməkdir. 
Yəni, tibbi maskadan istifadə 
etmək, sosial məsafə saxlamaq 
və digər xüsusi tələblərə əməl 
etmək. Bu ən önəmli məsələdir 
və hər birimizdən asılıdır. Bu 
qaydalara əməl etsək virusun 
yayılma sürətini aşağı salaca-
ğıq. İkinci istiqamət qoyulmuş 
tələblərə nəzarətin həyata 
keçirilməsidir. Bu, məsələdə əsas 
yük hökumətin üzərinə düşür və 
bununla bağlı ciddi addımlar atılır 
və atılacaq. Üçüncü istiqamət 
isə yoluxma hallarının erkən 
müəyyən edilməsi və yoluxanların 
erkən təcrid olunmasıdır.”

Ölkə rəhbərliyinin əzmi 
və qətiyyəti sayəsində hər üç 
istiqamətdə ciddi irəliləyişə 
nail olundu. Atılan addımlar  
Azərbaycanda Birinci vitse- 
Prezident Mehriban xanım 
Əliyevanın təbirincə desək, 
“hər şeyin insan üçün” olduğu-

nu bir daha əminliklə vurğula-
mağa əsas verdi. Azərbaycan 
dövlətinin hər sıravi vətəndaşının 
təhlükəsizliyinin, sağlamlığı-
nın keşiyində durmasına mən 
bu mürəkkəb şəraitdə şəxsi 
təcrübəmdə yenidən əmin oldum. 
Şübhəsiz, insan problemlə 
üzləşmədən onun ağırlığını tam 
mənada dərk edə bilmir. Mən 
də dünyanın hər yerində hökm 
sürən  koronavirusun “dəhşətləri” 
ilə atam bu bəlaya mübtəla 
olduğu zaman  üz-üzə qaldım. 
Həkimlərin dediyinə görə  bu 
xəstəliyin peyvəndi tapılmadığına 
görə yoluxma ehtimalı çoxdur və 
biz öz ailəmizin timsalında həmin 
arqumentin şahidinə çevrildik. 

Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 
modul xəstəxanasında müalicə 
alan atamın yanına buraxılma-
saq da, hər gün oraya gedir və 
olduqca mürəkkəb vəziyyətdə 
çalışan həkimlərin məsuliyyətini, 
qayğıkeşliyini və hər bir xəstəyə 
öz doğmaları kimi münasibət 
bəslədiklərini görürdüm. Hər 
kəsin insanlardan uzaq durma-
ğa, yan gəzməyə çalışdıqları 
bir dönəmdə “Qırmızı zona”ya 
girib- çıxmaq cəsarətinə malik 
qəhrəmanların yerində özümü 
təsəvvür belə edə bilmirəm. O 
üzdən real təhlükədən qorxma-
dan  həyatımızı  xilas etməyə 
çalışan bu  qəhrəmanlara 

minnətdarlığımızı ifadə etmək 
üçün sözlər yetərsizdir.

İndi atam tamamilə sağalıb və 
evdədir. O, mənim  bu dəhşətli 
virusla bağlı mətbuatda çıxış 
etmək istəyimi biləndə  dedi ki, 
onun təşəkkür və minnətdarlığını 
ilk növbədə dövlət başçımız 
İlham Əliyev və Birinci vitse-
prezident Mehriban xanım 
Əliyevaya, həm də adıçəkilən 
xəstəxananın kollektivinə  çat-
dırım.  Bizi doğmalarıtək qəbul 
edən Rəhim həkimə, təlaş 
içində olan xəstə yaxınlarını 
belə diqqətdən kənarda qoyma-
yan Zaur həkimə, Şirin həkimə, 
bütün tibbi heyətə həm insanları 
yaşatdıqlarına, həm də onların 
ailələrini xoşbəxt etdiklərinə görə 
sayğımız sonsuzdur. Biz atamın 
timsalında bir daha gördük ki, 
Azərbaycan dövləti istənilən 
vətəndaşın yanındadır və onun 
sağlamlığının qorunması üçün 
heç nəyi əsirgəmir. Belə dövləti, 
belə liderləri olan xalq hər cür  
çətinliyə sinə gərə bilər.

Elmira ZEYNALOVA, 
Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti yanında Dövlət 
İdarəçilik Akademiyasının 
Rəhbər kadrların yenidən 
hazırlanması fakültəsinin 

dekanı, dosent

Yoluxmaların azalması 
arxayınlıq yaratmamalıdır
Çünki COVID – 19 
hələ ram edilməyib

Bu, elə bir bəladır, elə bir xəstəlikdir ki, hələ çarəsi 
 yoxdur. Ona görə yeganə yolumuz insanları qorumaq, 
 yoluxmaların sayını azaltmaq, xəstəliyin geniş vüsət 
almasına yol verməmək və beləliklə, vətəndaşlarımızı, 
dövlətimizi bu vəziyyətdən xilas etməkdir. Odur ki, buna 
uyğun şəkildə addımlar atılacaq. Karantin rejimi nə vaxt 
mümkünsə yumşaldılacaq, necə ki, artıq ayın 5-dən 
yumşalma olubdur. Ancaq vətəndaşlar da gərək başa 
düşsünlər ki, əgər bu yumşalmadan sonra biz yenə də 
xəstəliyin kəskin artdığını görsək, başqa çarəmiz olmaya-
caq, gərək yenə də sərtləşdirək.

İlham ƏLİYEV  
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti


