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Azərbaycan 
jurnalistikasına ağır 
itki üz vermişdir. 
Avqustun 11-də 
tanınmış qələm sahibi, 
Əməkdar jurnalist, 
“Xalq qəzeti”nin 
Qarabağ üzrə bölgə 
müxbiri Ziyəddin Kamal 
oğlu  Sultanov uzun 
sürən xəstəlikdən 
sonra ömrünün 
və yaradıcılığının 
məhsuldar dövründə 
 dünyasını dəyişmişdir.

Ziyəddin Sultanov  1951-ci 
ildə Ağdam rayonunun 27 
ildən bəri erməni işğalı al-
tında qalan Kolanı obasının 
Mollalar kəndində müəllim 
ailəsində anadan olmuşdur. Orta 
məktəbi doğma kəndində bitirən 
gələcəyin jurnalisti yeniyetməlik 
illərindən mətbuatda müxtəlif 
yazılarla çıxış etmiş, taleyi-
ni ömürlük söz yaradıcılığı 
ilə bağlamışdır. Həmkarımız 
 1969–1974-cü illərdə Bakı 
Dövlət Universitetinin jurnalisti-
ka fakültəsində ali ixtisas təhsili 
almış, tələbəlik illərindən aktual 
mövzularda yaradıcılıq istedadı-
nı və bacarığını sübuta yetirmiş, 
təcrübəli qələm sahiblərinin 
yüksək etimadını qazanmışdır.

Jurnalistika aləminə 
ictimai ideallara sadiq, milli 
mətbuatımızın ən yaxşı 
ənənələrinə bağlı, çağdaş 
jurnalistika nəzəriyyəsinə 
və təcrübəsinə mükəmməl 
yiyələnmiş qələm sahibi 
kimi qədəm qoyan Ziyəddin 
Sultanov peşəkar fəaliyyətə 
nəşriyyat redaktoru kimi 
başlamışdır. “Gənclik” 
nəşriyyatında buraxılan bir sıra 
maraqlı kitabların ədəbi-bədii 
dil normalarına uyğun çapa 
hazırlanmasında fəal iştirak 
etmişdir. O dövrdə gəncliyin 
istək və maraqlarını dərindən 
öyrənmiş jurnalist kimi 
Ziyəddin Sultanov 1978– 1980-
ci illərdə “Azərbaycan gəncləri” 
qəzetinə dəvət olunmuş, bu 
populyar nəşrin səhifələrində 
dərc olunmuş silsilə analitik 
və publisistik yazıları ilə geniş 
oxucu auditoriyasının diqqətini 
cəlb etmiş, o dövrün rəhbər və 

ustad jurnalistlərində mərkəzi 
mətbuat üçün perspektivli 
kadr olduğuna dərin inam 
yaratmışdır.

Qısa müddətdə səriştəli 
qələm sahibi kimi tanınmış 
Ziyəddin Sultanov 1980-ci ildə 
Azərbaycan dövri mətbuatının 
avanqardı, akdemik jurnalistika 
məktəbi sayılan “Kommunist” 
(1991-ci ildən “Xalq qəzeti”) 
qəzetində fəaliyyətə başlamış, 
1982-ci ildən Dağlıq  Qarabağda 
artmaqda olan separatçı əhval-
ruhiyyə səbəbindən bu mux-
tar vilayətdə milli maraqları 
qorumağa qadir jurnalist kimi 
Xankəndiyə bölgə müxbiri 
göndərilmişdir. 

Uşaqlıq illərindən qonşuluq-
da yaşayan nankor ermənilərin 
riyakarlığına və xainliyinə yaxşı 
bələd olan gənc Ziyəddinin 
ayıq-sayıqlığı və prinsipiallı-
ğı bir sıra hallarda erməniləri 
açıq təxribatlardan çəkinməyə 
məcbur etmişdir. Vilayətin 
daşnakxislət kommunist 
rəhbərliyi bu səbəbdən dəfələrlə 
həmkarımızı Xankəndidən uzaq-
laşdırmağa cəhd göstərmişdir. 
Lakin redaksiya rəhbərliyinin 
qətiyyəti və Ziyəddinin ekstre-
mal şəraitdə çalışa bilmək baca-
rığı buna imkan verməmişdir.

Redaksiyanın Dağlıq 
Qarabağ müxbirinin xidməti 
məruzələrində irəlicədən 
göstərildiyi kimi, 1988-ci 

ilin fevralında Xankəndidə 
millətçi elementlər vilayətin 
Ermənistana birləşdirilməsi 
tələbi ilə meydana çıxanda 
Ziyəddin Sultanovun necə haqlı 
olduğu və hansı çətin şəraitdə 
çalışdığı öz təsdiqini tapmışdır. 
Bölgədə hadisələr faciəli 
məcraya qədəm qoyanadək 
müxbir postu Xankəndidə 
yerləşən Qarabağ üzrə bölgə 
müxbirimiz  1989-cu ildən 
fəaliyyətini Ağdamda, 1993-cü 
ildən sonra isə Bərdədə davam 
etdirməyə məcbur olmuşdur. 

Bir qərinədən artıq 
davam edən Dağlıq Qarabağ 
münaqişəsinin canlı, operativ 
xronikası Ziyəddin Sultanovun 
silaha çevrilmiş qələmi ilə 
böyük və mükəmməl bir 
salnamə təşkil edir. Cəbhə 
bölgəsi müxbiri adını bütün 
ölçüləri ilə doğruldan Ziyəddin 
Sultanov bugünümüz və 
gələcəyimiz üçün qiymətli 
bir Qarabağ salnaməsi 
yaratmaq missiyasını yorulmaq 
bilmədən davam etdirmişdir. 
Onun bu materiallar əsasında 
hazırladığı “Qarabağ 
gündəliyi”, “Qarabağın qara 
günləri”, “Xocalı faciəsi”, 
“Ağdərədən gələn var”, “Əsirlər, 
itkinlər, girovlar”, “Qarabağ 
müharibəsi: faktlar, hadisələr, 
düşüncələr...”, “Ürək dözmür 
ayrılığa”, “Göylərdən gələn 
gəlin” kimi kitablarda Qarabağ 

müharibəsində xalqımızın 
üzləşdiyi faciə və itkilərin bitkin 
mənzərəsini yaratmışdır.

Yetkin söz adamı olan 
Ziyəddin Sultanov Qarabağ 
müharibəsinin dəhşətlərini əks 
etdirən silsilə qəzet yazılarında, 
sənədli, bədii əsərlərində erməni 
separatizminin və təcavüzünün, 
terror və vandalizminin 
insanlığa zidd mahiyyətini, 
qanlı səhnələrini sistemli 
olaraq qələmə almışdır. Erməni 
silahlı quldur dəstələrinin 
qarşısında canlı sipər yaratmış 
əsgər və zabitlərimizin 
hünəri, şəhidlərimizin 
qəhrəmanlığı, məcburi 
köçkünlərin düçar olduqları 
hədsiz məhrumiyyətlər, 
cəbhəyanı bölgənin əhalisinin 
qayğıları və quruculuq işləri 
də Ziyəddin Sultanovun 
jurnalistik fəaliyyətində və ədəbi 
yaradıcılığında geniş yer tutur. 
O, yurdsevər ziyalı, cəsarətli 
bir jurnalist kimi Qarabağ 
müharibəsi başlanandan cəbhə 
bölgəsini tərk etməmişdi. 
Bu illərdə Ziyəddin həmişə 
Qarabağ münaqişəsindən yazan 
jurnalistlərə, cəbhə müxbirlərinə 
öz davranış və yaradıcılıq 
nümunəsi göstərmişdir.

Ötən illərdə Azərbaycan 
oxucuları Dağlıq Qarabağda baş 
verən hadisələri bir çox hallarda 
müxtəlif səbəblərdən gecikdiril-
miş rəsmi məlumatlardan qabaq, 
Ziyəddin Sultanovun qəzetimizə 
göndərdiyi operativ yazılarla 
izləmişlər. Dünyanı sarsıdan 
Xocalı faciəsi, onun qurbanları 
və şahidləri barədə çoxsaylı ya-
zılar və bu mövzuda kitablar isə 
müəllifin yaradıcılığında ayrıca 
yer tutur.

Ziyəddinin cəbhə yaradı-
cılığını nəzərdən keçirdikcə, o 
dəhşətli günlərin ağrı-acılarının, 
qan-qadalarının miqyasını, 
çəkisini yenidən hiss edib-anla-
dıqca gözümüz önündə bu xro-
nikanı söz-söz, cümlə-cümlə öz 
tale yazısı kimi ərsəyə gətirmiş 
döyüşçü-yazarın mətin, yetkin 
obrazı da canlanır. Bir daha 
əmin olursan ki, bu alovsaçan, 
qan qoxuyan xronikanın müəllifi 
xalqımızı ayıq-sayıqlığa, birliyə 

çağıran, düşmənə zərbə vurmağa 
ruhlandıran əsl cəbhə müxbiri 
olmuşdur.

Ziyəddin Sultanovu 
“Qarabağın baş yazarı” kimi 
tanıdan və sevdirən bu əhatəli, 
qanlı xronikanı onun həssas 
bədii düşüncəsinin və humanist 
diləklərinin əks-sədası olan 
“Məni də sevən var”, “Ömür 
keçdi, gün keçdi”, “Burdan 
bir atlı keçdi”, “Kəklik”, “Bir 
qonağam bu dünyada”, “Xatırla 
məni” kimi kitabların oxuculara 
həayt eşqi aşılayan ədəbi dünya-
sı tamamlayır.

Həmkarımızın jurnalistika 
və ədəbiyyatımız qarşısın-
da xidmətlərini dövlətimiz 
yüksək qiymətləndirərək, onu 
“Azərbaycan Respublikasının 
Əməkdar jurnalisti” fəxri adına 
layiq görmüş, “Tərəqqi” medalı 
ilə təltif etmişdir. Ziyəddin Sul-
tanov ölkə jurnalistlərinin “Qızıl 
qələm, “Ali media” və bir çox 
digər yaradıcılıq mükafatlarını 
da ilk qazanan jurnalistlərdən 
olmuşdur.

Ağır xəstəlik, amansız 
ölüm Azərbaycan milli jurna-
listikasının ən yaxşı ənənələri 
ilə tərbiyələnmiş Ziyəddin 
Sultanovu ürəkdən sevdiyi, 
möhkəm bağlandığı, yarım 
əsrlik bir müddətdə pillə-pillə 
ucaldığı fəaliyyət sahəsindən, 
doğmalarından və dostların-
dan vaxtsız ayırdı. Qarabağın 
bəlalı xronikasının baş yazarı 
əbədiyyətə tez qovuşdu. Onun 
həyat yolu, yaradıcılıq örnəyi isə 
jurnalistikamızı zənginləşdirmiş 
və şərəfləndirmişdir. 

Ustad jurnalist, bacarıqlı 
və məsuliyyətli bölgə müxbiri, 
qeyrətli vətəndaş, mehriban və 
qayğıkeş dost olmuş Ziyəddin 
Sultanovun əziz xatirəsi onu 
tanıyıb-sevənlərin qəlbində daim 
yaşayacaqdır. Qoy, Qarabağda 
qazanacağımız Böyük Qələbə 
Ziyəddinin torpaqlarımızın itkisi 
ilə göynəyən nisgilli, nigaran 
ruhuna tezliklə təsəlli olsun.

Allah rəhmət eləsin!

“Xalq qəzeti”nin  
kollektivi

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI 
NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI

№ 288       Bakı şəhəri, 10 avqust 2020-ci il

“Koronavirus (COVID-19)  pandemiyası 
dövründə ictimai iaşə müəssisələrinə 
müştəri qəbulu ilə bağlı bəzi məsələlərin 
tənzimlənməsi barədə” Azərbaycan 
 Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2020-ci il 
6 iyul tarixli 237 nömrəli Qərarında dəyişiklik 
edilməsi haqqında 

“Sanitariya-epidemioloji salamatlıq haq-
qında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 
25-ci maddəsinə və Azərbaycan Respublikası 
Nazirlər Kabinetinin 2020-ci il 28 fevral tarixli 
73-1 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Yoluxucu, 
parazitar və kütləvi qeyri-yoluxucu xəstəliklərin 
əmələ gəlməsi, yaxud yayılması təhlükəsi 
yarandıqda karantin-təşkilat, profilaktika və 
digər zəruri tədbirlərin görülməsi Qaydaları”na 
əsasən Azərbaycan Respublikasının Nazirlər 
Kabineti qərara alır:

“Koronavirus (COVID-19)  pandemiyası 
dövründə ictimai iaşə müəssisələrinə 

müştəri qəbulu ilə bağlı bəzi məsələlərin 
tənzimlənməsi barədə” Azərbaycan Respubli-
kası Nazirlər Kabinetinin 2020-ci il 6 iyul tarixli 
237 nömrəli Qərarında aşağıdakı dəyişikliklər 
edilsin:

1. 2.2-ci bəndə “qida qəbulu” sözlərinin 
əvvəlinə “ictimai iaşə müəssisələrinin” sözləri 
və “zallarında” sözündən sonra “, otaqlarında, 
habelə onların açıq hava sahələrində” sözləri 
əlavə edilsin.

2. Həmin Qərarla təsdiq edilmiş “Koro-
navirus (COVID-19) pandemiyası dövründə 
ictimai iaşə müəssisələrinə müştəri qəbulu 
zamanı adambaşına müəyyən edilən sıxlıq 
normaları”nın “Qida qəbulu zalları” sütununa 
“zalları” sözündən sonra “, otaqlar, habelə açıq 
hava sahələri” sözləri əlavə edilsin.

Əli ƏSƏDOV 
 Azərbaycan Respublikasının Baş Naziri

“Mir-24” telekanalında 
AZƏRTAC-ın 100 illik yubileyinə 

həsr edilmiş reportaj verilib

Qeyd olunur ki, AZƏRTAC-ın inkişafında 
Heydər Əliyevin böyük xidmətləri olub. Məhz 
ümummilli liderin sayəsində agentlik ən müasir 
texniki vasitələrlə təchiz olunub. Hazırda 
AZƏRTAC səkkiz dildə xəbərlər buraxır. Onun 
saytında fotoinformasiya və videomateriallar 
yerləşdirilir. Dövlətin bu xəbər resursunun 
ölkədə və xaricdə ən böyük müxbir şəbəkəsi 
var. Dünyanın 21 dövlətində AZƏRTAC-ın 
nümayəndəlikləri fəaliyyət göstərir. 

Reportajda agentliyin əməkdaşları ilə 
müsahibələr yer alıb. Onlar öz sevimli işləri, 
habelə dövlət agentliyi statusundan irəli gələn 
məsuliyyət barədə danışırlar. 

Agentliyin fotomüxbiri İlqar Cəfərov qiymətli 
bir relikviyanı nümayiş etdirərək deyib: “Mən 
əvvəllər bu “Nikon-FM-2” fotoaparatı ilə 
işləyirdim. O, mənə vicdanla xidmət edib”. 

İlqar Cəfərov bu fotoaparatı 1980-ci illərin 
sonunda, Agentlikdə işləməyə gəldiyi vaxt 
almışdı. O vaxt ali məktəbin gənc məzununu 
redaksiyanın idman şöbəsinə təyin etdilər. O, on 
ildən çox həmin fotokamera ilə işlədi. 

Otuz il ərzində minlərlə fotoşəkil çəkmiş 
AZƏRTAC-ın fotomüxbiri deyir: “Mən Azərbaycan 
nümayəndə heyətinin tərkibində bir neçə dəfə 
Paralimpiya və Olimpiya oyunlarında olmuşam. 
Respublikada və xaricdə, o cümlədən  1998-
ci ildə Moskvada, 1999-cu ildə Danimarkada 
Gənclərin Ümumdünya Oyunlarında fotoşəkillər 
çəkmişəm”. Bu şəkillərin hər biri ona əzizdir. 

Fotomüxbir İlqar Cəfərov 
ən uğurlu iş anlarından birini 
belə xatırlayır: “Bir dəfə yarış-
lardan fotoşəkillər çəkirdim. 
Fotoreportyorlardan biri mənə 
dedi ki, gəl stadiona gedək, bu 
gün orada tarixi qaçış ola-
caq – Hüseyn Bolt 200 metr 
məsafəyə qaçacaq. Mən onun-
la stadiona getdim. Hüseyn 
Boltun həm qaçışını, həm də 
portretini çəkməli oldum. Sanki 
bəxtim gətirmişdi. O, mənim 
yaxınlığımdan keçəndə şəklini 
çəkdim”. 

Fotoarxivin əməkdaşı 
içərisində plyonkalar olan 
zərflərin saxlandığı balaca şka-
fı açır. Bu fotoarxivdə respubli-
kanın və dünyanın həyatına aid 
mühüm hadisələr əks olunub. 
Azərbaycanın müstəqilliyinin 
ildönümü, Heydər Əliyevin 

BMT-nin Baş katibi ilə görüşü... Bütün plyonka-
lar xüsusi temperatur rejimində ayrıca zərflərdə 
qayğı ilə qorunub saxlanır. 

Agentliyin meneceri Sədaqət Alışova deyir: 
“Burada 1991-ci ildən bəri çəkilmiş plyonka-
lar saxlanılır. 2003-cü ildən bizim fotoqraflar 
rəqəmsal fotoaparatlarla çəkiliş aparmağa 
başlayıblar. Bu şəkillər disklərdə saxlanılır. 
Onlar da burada, foto arxivindədir. Bundan 
əlavə, hazırda biz konvertasiya işləri görürük, 
yəni fotoşəkilləri plyonka formatından rəqəmsal 
formata  çeviririk”. 

İnformasiya rus dilinə tərcümə şöbəsinin 
rəhbəri Nazim Xıdırov deyir: “Mənim fikrimcə, 
bizim işin əsas dəyəri ondan ibarətdir ki, bizim 
informasiya mötəbərdir. Əgər bir informasi-
yanı AZƏRTAC dərc edibsə, bu, ən mötəbər 
mənbədir. Bizim informasiyaya istinad edirlər. 
Bizim informasiyaya etibar edirlər. Məsələn, çox 
tez-tez görürəm ki, materialı işləyib, tərcümə 
edib qurtarandan dərhal sonra o, başqa bir 
agentliyin saytında yerləşdirilir”. 

Şərqdə və MDB-də ən qocaman xəbər 
agentliklərindən biri olan AZƏRTAC 1920-ci 
ildə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə 
yaradılıb. Əvvəlcə teleqraf agentliyi kimi, sonra 
TASS agentliyinin bir bölməsi kimi fəaliyyət 
göstərib. 1991-ci ildə Azərbaycan dövlət 
müstəqilliyini bərpa edəndən sonra bu informa-
siya agentliyi müstəqil struktura çevrilib. 

Baş Prokurorluq 14 iyulda baş verən 
hadisələrlə bağlı aparılan istintaq barədə 

yayılan dezinformasiyaları təkzib edir 

Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən 
bildiriblər ki, həmin fotoların ölkə ərazisində 
çəkilməsi barədə iddialar tamamilə yalan 
və uydurma xarakter daşımaqla ictimai-
siyasi sabitliyi pozmaq məqsədi güdür və 
cinayətkarlığa qarşı mübarizə sahəsində 
hüquq-mühafizə orqanları tərəfindən həyata 
keçirilən məqsədyönlü tədbirlərin üzərinə 
kölgə salmağa xidmət edir.

Azərbaycan Respublikası Baş Proku-
rorluğu qəti olaraq bildirir ki, fotolarda yer 
alan şəxslər şahid, şübhəli, o cümlədən 
təqsirləndirilən şəxs və ya hər hansı digər 

statusda istintaqa cəlb olunmayıb. Həmin 
şəxslərlə əlaqədar Baş Prokurorluğun 
İstintaq İdarəsində heç bir istintaq hərəkəti 
aparılmayıb.

Baş Prokurorluq bəyan edir ki, ölkəmizin 
informasiya sahəsində milli  maraqlarına 
zidd olmaqla qanunvericilik aktlarının 
tələblərini qəsdən pozaraq həyata keçirilən 
məqsədyönlü tədbirlərə inamsızlıq yaratma-
ğa xidmət edən, qərəzli, ictimai rəyi çaşdır-
maq məqsədi güdən dezinformasiyaların 
yayılması yolverilməzdir.

AZƏRTAC

Koronavirus infeksiyasından 
daha 202 nəfər sağalıb, 

93 yoluxma faktı qeydə alınıb 

Azərbaycan Respublikasında koronavirus infeksiya-
sından daha 202 nəfər sağalıb, 93 yoluxma faktı qeydə 
alınıb.

Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan 
verilən məlumata görə, COVID-19 üçün götürülən analiz 
nümunələri müsbət çıxmış 2 nəfər vəfat edib.

Hazırkı dövrədək ölkəmizdə 33 min 824 nəfərin ko-
ronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib. 
Onlardan 31 min 58 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 497 
nəfər vəfat edib. Aktiv xəstə sayı 2269 nəfərdir. Ötən 
müddət ərzində 804 min 513 test aparılıb.  Bugünkü test 
sayı isə 8054-dür.

“Xalq qəzeti”

Vida sözü Qarabağ salnaməsinin fədakar 
yazarı əbədiyyətə qovuşdu

Şərqdə və MDB-də ən qədim xəbər agentliklərindən biri, Azərbaycanda 
dövlət statusuna malik olan yeganə informasiya agentliyi olan AZƏRTAC 
bu il bir əsrlik yubileyini qeyd edir. AZƏRTAC xəbər verir ki, bu əlamətdar 
hadisə münasibətilə “Mir-24” teleşirkəti tərəfindən hazırlanmış  reportajda 
AZƏRTAC-ın tarixindən, onun uğurlarından və beynəlxalq informasiya 
məkanında yüksək nüfuzundan bəhs edilir. 

Bəzi kütləvi informasiya vasitələrində və sosial media səhifələrində süni ajiotaj 
yaratmaq məqsədilə ictimaiyyətdə yanlış fikrin formalaşdırılmasına xidmət 
edən iyulun 14-dən 15-nə keçən gecə ictimai asayişin pozulmasına səbəb 

olan hərəkətlərin təşkil olunması, bu cür hərəkətlərdə fəal iştirak edilməsi və xidməti 
vəzifələrini yerinə yetirən hakimiyyət nümayəndələrinə zor tətbiq etməklə müqavimət 
göstərilməsi ilə müşayiət olunan hərəkətlərin törədilməsi faktları ilə bağlı Baş Pro-
kurorluğun İstintaq İdarəsində istintaq olunan cinayət işi üzrə, guya, bir neçə şəxsin 
işgəncə və qeyri-insani rəftara məruz qalması ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyinin Baş 
Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsində çəkildiyi iddia olunan fotolar yayılıb. 

Narkotik vasitələrin  
qanunsuz dövriyyəsinin qarşısının 
alınması məqsədilə “Qaynar xətt” 

rabitə əlaqəsi yaradılıb 
 � Narkomanlığa və Narkotik Vasi tə lərin 

Qanunsuz Dövriyyəsinə Qarşı Mübarizə üzrə 
Dövlət Komissiyasının “Qaynar xətt”i fəaliyyətə 
başlayıb.

Komissiyanın işçi qrupundan AZƏRTAC-a bildiriblər ki, 
“Qaynar xətt” “Narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin və 
onların prekursorlarının qanunsuz dövriyyəsinə və narko-
manlığa qarşı mübarizəyə dair 2019-2024-cü illər üçün 
Dövlət Proqramı”nın 4.1.10-cu bəndinin icrası ilə əlaqədar 
narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinin və narkomanlı-
ğın yayılmasının qarşısını almaq məqsədi daşıyır. Dövlət ko-
missiyasının daimi fəaliyyət göstərən işçi qrupunda “Qaynar 
xətt” – rabitə əlaqəsi aidiyyəti nazirlik, komitə və təşkilatlarla, 
o cümlədən ayrı-ayrı vətəndaşlarla operativ qaydada 
əlaqələndirilməni təmin etmək üçün yaradılıb.

 “Qaynar xətt” xidməti üçün 802 telefon nömrəsi ayrılıb. 
802 xidmətinə daxil olan müraciətlərin qəbulu həftənin I-V 
günləri saat 09:00-dan 18:00-dək həyata keçirilir.

Seroloji testlərin keçirilməsi zəruridir
Dövlət başçısının sosial şəraitin qorun-

ması, işsizliyin səviyyəsinin aşağı salınması, 
özünüməşğulluğun təmin olunması ilə bağlı 
imzaladığı sərəncam, həmçinin bu istiqamətdə 
qəbul edilən qərarlar, Nazirlər Kabineti tərəfindən 
Tədbirlər Planı öz bəhrəsini verdi. Bunlarla 
yanaşı, səhiyyə sistemində aparılan genişmiq-
yaslı islahatlar, paytaxtda və regionlarda modul 
tipli xəstəxanaların quraşdırılması bu virusun 
geniş yayılmasının qarşısını almaqda mühüm rol 
oynadı.Son 15 gündə virusa yoluxanların sayının 
kəskin azalması və sağalanların sayının sürətlə 
artması dünyada pandemiyaya qarşı mübarizədə 
Azərbaycan modeli kimi təqdim edilir. 

Tədbirlər Planı çərçivəsində hazırda dövlət və 
qeyri-dövlət sektoru üzrə iş yerlərinin və işçilərin 
əməkhaqlarının qorunmasına ciddi nəzarət edilir. 
Həmçinin işsiz insanlar qeydiyyata alınaraq 
onlara ölkə üzrə yaşayış minimumu səviyyəsində 
– 190 manat birdəfəlik ödəmənin avqust ayında 
da verilməsi əhalinin həyat tərzinin yaxşılaşdı-
rılmasının dövlət başçısının diqqət mərkəzində 
saxlanıldığının göstəricisidir.

Koronavirusdan sağalanlarının sayının yolu-
xanların sayını qat-qat üstələməsi heç kimdə ar-
xayınlıq yaratmamalıdır. O cümlədən virusa qarşı 
mübarizə davam etdirilir. Hazırda ölkəmizdə bu 
istiqamətdə tədbilər davam etdirilir. COVID-19 
pandemiyası ilə mübarizə tədbirləri çərçivəsində 
yaxın günlərdə əhali qrupları arasında seroloji 
testlərin keçirilməsinə başlanılacaq. Seroloji 
testlərin keçirilməsi pandemiya ilə mübarizə 
strategiyasının zəruri sahələrindən biridir. Bu 
istiqamətdə Azərbaycan hökuməti tərəfindən də 
mühüm addımlar atılır. 

Seroloji testlərin aparılmasında əsas məqsəd 
nədir? Mütəxəssislərin fikrincə, belə testlərin 
keçirilməsi çox vacibdir. Çünki əhali arasında 
COVID-19 infeksiyasının keçirilməsi haqqında 
təsəvvürlərin əldə olunması, xəstəliyi keçirmiş 
şəxslərdə yaranmış immunitet səviyyəsinin 
öyrənilməsi zəruridir. Məhz bu testlər vasitəsilə 
son 3 ay ərzində xəstəlik keçirmiş, immunitet 
qazanmış insanların sayını müəyyən etmək müm-
kün olur. Seroloji testlər vasitəsilə əhali arasında 
virusa qarşı formalaşmış immunitet səviyyəsinin 

öyrənilməsi pandemiya ilə mübarizə üçün daha 
doğru yanaşmalara imkan verir.

Dünyanın müxtəlif ölkələrində, xüsusilə, 
indiyədək əhalisi virusa ən çox yoluxan 
şəhərlərdə seroloji testlərlə bağlı müxtəlif 
ciddi tədqiqatlar aparılıb. Məsələn, Almaniyada 
Oldendorf, Çində Uhan, Hindistanda Mumbay, 
İsveçrədə Cenevrə kimi şəhərlərdə seroloji testlər 
keçirilib. Türkiyədə isə COVID-19 xəstəliyinə 
qarşı immunitet xəritəsini müəyyən etmək üçün 
bütün ölkə üzrə 153 min nəfər anticism testindən 
keçirilib. 

Bütün bunları nəzərə alaraq, Azərbaycanda da 
seroloji testlərin həyata keçirilməsi üçün fəaliyyət 
planı hazırlanıb. Testlər təsadüfi seçilmiş əhali 
qrupları arasında könüllülük prinsipi ilə apa-
rılacaq. Bu məqsədlə müvafiq tədbirlər hazır-
lanıb. Belə ki, təsadüfi seçilmiş şəxslərə çağrı 
mərkəzindən zəng ediləcək, testdən keçməyə 
razılıq vermiş şəxsin evinə yaşadığı ərazi üzrə 
poliklinikadan qanalma üzrə xüsusi təlim keçmiş 
tibb bacısı göndəriləcək. Müayinə üçün venadan 
cəmi 3-5 ml qan nümunəsinin alınması kifayətdir. 
Alınmış qan nümunələri qısa müddətdə labo-
ratoriyaya çatdırılaraq analizdən keçiriləcək. 
Mütəxəssislər tərəfindən analiz nəticələrinin tibbi 
və statistik təhlili aparılacaq, yekun nəticələr 
barədə ictimaiyyət məlumatlandırılacaq. Analiz 
verən hər bir könüllü şəxs öz nəticəsini əldə edə 
biləcək. Bundan əlavə, vətəndaşın arzusu ilə 
qanın ümumi analizi də həyata keçirilə bilər.

İlkin mərhələdə tədqiqatların Bakı, Sumqa-
yıt və Gəncə şəhərlərində aparılması planlaş-
dırılır. Tədqiqatlar dövlət tərəfindən alınaraq 
ölkəyə gətirilmiş Almaniyanın EUROIMMUN 
şirkətinin istehsalı olan reaktivlərlə aparılacaq-
dır. Mütəxəssislərin fikrincə, insan viruslara 
yoluxduqdan sonra bədəndə qoruyucu zülallar – 
anticismlər yaranır. Viruslara qarşı anticismlərin 
formalaşması üçün müəyyən vaxt tələb olunur. 
Digər tərəfdən, formalaşmış immunitetin bədəndə 
qalması daimi deyil, müvəqqəti ola bilər. Bu 
baxımdan, seroloji testlərin ən qısa müddətdə 
aparılması və nəticələrin əldə olunması zəruridir. 

Əliqismət BƏDƏLOV, “Xalq qəzeti”

Korononavirus təhlükəsi bəşəriyyətin başı üzərini alan gündən ölkəmizdə bu 
virusun geniş yayılmaması məqsədilə düşünülmüş şəkildə qabaqlayıcı tədbirlər 
həyata keçirildi. Prezident İlham Əliyevin tapşırığı ilə respublikamızda 

pandemiyaya qarşı mübarizə tədbirlərinə başlanıldığı ilk gündən ölkə vətəndaşlarının 
sağlamlığının qorunması prioritet vəzifə kimi qarşıya qoyuldu. Bütün dövlət qurumlarının 
əsas diqqəti bu sahəyə yönəldildi və virusun daha ciddi fəsadlar törətməməsi üçün bütün 
imkanlardan istifadə edildi. Aztəminatlı ailələrin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi, 
fəaliyyəti dayandırılmış müəssisədə çalışanların həyat səviyyəsinin yaxşılaşdırılması, eləcə 
də sahibkarlara dəyən ziyanın dövlət vəsaiti hesabına ödənilməsi əhalinin bu bəladan az 
itki ilə çıxacağına inamını artırdı. 
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