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1993-cü il iyunun 15-i Azərbaycan tarixinə Milli Qurtuluş 
Günü kimi daxil olub. Dövlətçiliyimiz yox olmaq 

təhlükəsindən xilas edilib. Milli qurtuluş fəlsəfəsi, sözün geniş 
mənasında, Azərbaycanın mövcudluğunu, onun ən böyük 
tarixi nailiyyəti olan müstəqilliyini təmin etdi. Xalqın təkidi ilə 
hakimiyyətə qayıdan Heydər Əliyev həmin gün Azərbaycan 
Respublikası Ali Sovetinin sədri seçildi. 

Ulu öndər böyük risklərə 
baxmayaraq, xalqın qurtuluşu 
missiyasını cəsarətlə öz 
üzərinə götürdü. Bununla da 
ölkədə illərdən bəri davam 
edən gərginlik və qarşıdurma 
səngidi, respublikamız vətəndaş 
müharibəsindən və parçalanma 
təhlükəsindən xilas oldu. Beləliklə, 
bu mühüm tarixi gün 1997-ci ildən 
etibarən parlamentin qərarı ilə 
rəsmi bayram kimi qeyd olunur. Bu 
gün milli qurtuluş ideologiyasının 
təntənəsi müstəqil respublikamızın 
davamlı inkişafında özünü büruzə 
verir, regionda və dünyada 
Azərbaycanın nüfuzu daha da 
artır.

XX əsrin sonlarında 
yenidən müstəqillik qazanmaq 
kimi tarixi fürsəti əldə edən 
Azərbaycan qısa vaxtdan 
sonra onun itirilməsi təhlükəsi 
ilə üzləşdi. Ölkədə hakimiyyət 
böhranı 1993-cü ilin iyununda 
kulminasiya həddinə çatdı, 
xaos və anarxiya respublikanı 
bürüdü. Ümummilli lider Heydər 
Əliyev müstəqilliyimizin həmin 
mərhələsini belə xarakterizə 
edirdi: “Azərbaycan böyük 
təhlükə qarşısında idi. Çünki 
Azərbaycanın müstəqil 
yaşamasının əleyhinə olan həm 
daxildəki qüvvələr güclü idi, həm 
də Azərbaycan kimi böyük coğrafi-

strateji əhəmiyyətə, zəngin təbii 
sərvətlərə malik olan ölkənin tam 
müstəqil olması başqa ölkələrdə 
bəzi dairələri qane etmirdi. 
Ermənistanın Azərbaycana etdiyi 
təcavüz və bunun nəticəsində 
Azərbaycanın zəifləməsi, 
məğlubiyyətə uğraması, ikinci 
tərəfdən də daxildə hakimiyyət 
çəkişməsi 1992-ci ilin iyun ayında 
hakimiyyətə gəlmiş qüvvələri bir 
ildən sonra hakimiyyətdən saldı, 
xalq özü saldı”. 

Azərbaycan torpaqlarının 
Ermənistan silahlı qüvvələri 
tərəfindən işğalı, getdikcə 
gərginləşən siyasi vəziyyət, 
əhalinin gündən-günə ağırlaşan 

sosial durumu ölkəni bu 
bəlalardan xilas edə biləcək, 
xalqı öz arxasınca aparmağa 
qadir liderə ehtiyac olduğunu 
şərtləndirirdi. Cəmiyyətin bütün 
təbəqələri əmin idi ki, müstəqilliyini 
yenicə bərpa etmiş ölkəni düşdüyü 
ağır və dözülməz vəziyyətdən 
çıxarmağa qadir yeganə şəxsiyyət 
məhz Heydər Əliyevdir. Əslində, 
bu, bütün xalqın qəlbinin səsi 
idi. Xalqımız Heydər Əliyevin 
ətrafında sıx birləşməklə öz 
gələcək taleyini özü həll etmək 
niyyətində idi. Beləliklə,   
1993-cü il iyunun 9-da ulu öndər 
Heydər Əliyev xalqın çağırışına 
səs verərək Bakıya qayıtdı və 
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 
taleyindən daha dəhşətli 
hadisələrin gözlənildiyi ölkəmizi 
bəlalardan, müsibətlərdən xilas 
etdi. Həmin gün, sözün həqiqi 
mənasında, ölkəmizin taleyində 
dönüş anı oldu, böyük qurtuluşa 
doğru mühüm addım atıldı. 
Xalqımızı nicata aparan yol 
bilavasitə həmin gündən başlandı. 
İyunun 15-də Heydər Əliyev 
Azərbaycan Ali Sovetinin sədri 
seçildi. Ulu öndər böyük risklərə 
baxmayaraq, xalqın qurtuluşu 
missiyasını cəsarətlə öz üzərinə 
götürdü. 

Heydər Əliyevin hakimiyyətə 
qayıdışı dövlətçilik tariximizin şanlı 
səhifəsini təşkil edir. Milli Məclisin 
1993-cü il iyunun 15-də keçirilən 
iclasındakı çıxışında ulu öndər 
Azərbaycan dövlətçiliyinin gələcək 

inkişaf strategiyasını elan etdi və 
sonrakı illərdə onu həyata keçirdi. 
Əgər müstəqilliyi qazanmaq ilkin 
şərt idisə, ikinci vacib məsələ 
onu qoruyub inkişaf etdirmək idi 
və bu, ümummilli liderin iradəsi 
sayəsində reallığa çevrildi. Heydər 
Əliyev milli dövlətçiliyimizin 
konsepsiyasını yaratdı. “Mənim 
həyatım da, fəaliyyətim də 
yalnız və yalnız Azərbaycanın 
müstəqilliyinin qorunub 
saxlanmasına, ölkəmizin bu ağır 
vəziyyətdən qalxmasına həsr 
olunacaqdır”, – deyən ümummilli 
lider problemlərin həlli üçün 
ölkədə vətəndaş həmrəyliyini, 
sabitliyi son dərəcə vacib sayırdı.

Ulu öndər Heydər Əliyevin 
həyata keçirdiyi təxirəsalınmaz 
sosial-iqtisadi, siyasi və 
mənəvi tədbirlərin nəticəsi 
kimi, bir tərəfdən Milli Ordunun 
formalaşdırılması, Azərbaycanın 
dövlət mənafelərini qorumağa 
qadir olan nizami silahlı qüvvələrin 
yaradılması, torpaqlarımızın 
müdafiə olunması ilə bağlı mühüm 
addımlar atılmağa başlandı, 
digər tərəfdən, bütün siyasi və 
diplomatik vasitələrin işə salınması 
ilə 1994-cü ilin may ayında həyati 
əhəmiyyət kəsb edən atəşkəs əldə 
edildi. Atəşkəsin həyati əhəmiyyəti 
onda idi ki, məhz bu müqavilədən 
sonra ölkəmizin dünya birliyinə 
inteqrasiyası sürətləndi, öz iqtisadi 
potensialından səmərəli istifadə 
edərək dünya bazarına daxil 
olmağa şərait yaradan beynəlxalq 
müqavilələr, razılaşmalar və s. 
əldə edildi.

Ümummilli lider müasir 
Azərbaycan Respublikasında 
aparılan bütün islahatların 

təşəbbüskarı və müəllifidir. 
Məhz ona görə də biz – 
ölkə hüquqşünasları onun 
hüquq sahəsində apardığı 
köklü islahatları daim böyük 
qədirşünaslıqla xatırlayırıq. 
Həmin islahatlar bu gün də böyük 
uğurla davam etdirilir. Çünki ulu 
öndər bizim üçün mükəmməl 
dövlətçilik məktəbini yaratmışdır. 
O, eyni zamanda, 2003-cü 
ildə tarixi müraciətində xalqa 
müəyyənləşdirdiyi siyasəti davam 
etdirə biləcək dəqiq ünvanı da 
göstərmişdi: “İnanıram ki, mənim 
axıra çatdıra bilmədiyim taleyüklü 
məsələləri, planları, işləri sizin 
köməyiniz və dəstəyinizlə İlham 
Əliyev başa çatdıra biləcək. 

Mən ona özüm qədər inanıram 
və gələcəyinə böyük ümidlər 
bəsləyirəm”. 

Zaman Heydər Əliyevin bu 
inamını təsdiq edir və ümummilli 
liderin layiqli davamçısı möhtərəm 
Prezidentimiz cənab İlham Əliyev 
Azərbaycana bacarıqla rəhbərlik 
edir, öz praqmatik və müdrik 
siyasəti ilə ölkəmizi irəli aparır.

Qətiyyətlə deyə bilərik ki, 
cənab İlham Əliyevin qazandığı 
bütün nailiyyətlərin əsasında 
ümummilli lider tərəfindən 
müəyyənləşdirilən siyasi kurs 
və dövlət başçımızın şəxsi 
keyfiyyətləri dayanır. Prezident 
İlham Əliyevin bu siyasəti uğurla 
həyata keçirməsi nəticəsində 
Azərbaycan dünyanın dinamik 
inkişaf edən, modernləşən, 
beynəlxalq miqyasda nüfuzu 
gündən-günə artan dövlətinə 
çevrilib, ötən dövr ərzində 
möhtəşəm iqtisadi uğurlara imza 
atılıb. Bunu təkcə Azərbaycan 
vətəndaşları deyil, bütün dünya 
təsdiq edir. Prezident İlham 

Əliyevin istənilən məsələyə 
yaradıcı münasibət bəsləməsi, 
yeni müstəvidən yanaşması, 
siyasi-ictimai və geosiyasi 
reallıqları, iqtisadi-hərbi prosesləri, 
ideoloji-etnik problemləri 
mövcud siyasi kursun işığında 
yenidən dəyərləndirməsi 
onun yeni mərhələdə 

Azərbaycanın və cəmiyyətimizin 
müasirləşdirilməsinin baş memarı 
və novator dövlət xadimi kimi 
qüdrətli lider olmasını isbatlayır. 

Azərbaycan zəngin ölkədir, 
onun istedadlı insanları, tükənməz 
təbii sərvətləri var. Lakin bizim 
ən böyük sərvətimiz Heydər 
Əliyev siyasi irsidir. Böyük qürur 
hissi ilə deyə bilərik ki, möhkəm 
bünövrə üzərində formalaşmış 
Azərbaycan dövləti özünün yeni 
müasir inkişaf dövrünü yaşayır. 
Hər birimiz Heydər Əliyevin 
dövlətçilik amallarına sadiq 
qalaraq ulu öndərin yüksək 
ideyalarını yaşatmaq və inkişaf 
etdirmək, Azərbaycan tarixinin 
yeni şanlı səhifələrini yazmaq 
naminə möhtərəm Prezidentimiz 
cənab İlham Əliyevin ətrafında 
sıx birləşərək, əlimizdən gələni 
əsirgəməməli, dövlət başçısının 
yüksək etimadına uyğun olaraq 
ölkəmizin hərtərəfli tərəqqisi üçün 
öz vəzifələrimizi layiqincə yerinə 
yetirməli və daha əzmkarlıqla 
çalışmalıyıq.

Bu günlərdə 27-ci ildönümü 
qeyd edilən Qurtuluş Günü 
Azərbaycanın müasir tarixində 
ən yaddaqalan hadisələrdəndir. 
Çünki Qurtuluş Günündən keçən 
müddətdə Azərbaycan çoxlarının 
xəyal edə bilməyəcəyi dərəcədə 
inkişaf edib, dünya birliyinin 
bir parçasına çevrilib. 1993-cü 
ildə Heydər Əliyev tərəfindən 
başlanılan bu siyasət 2003-cü 
ildən etibarən ümummilli liderin 
siyasi kursunun layiqli davamçısı 
Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi 
altında uğurla davam etdirilir. 
İlham Əliyevin Azərbaycana 
rəhbərlik etdiyi dövr ərzində 
ölkəmiziin bütün sahələrdə əldə 
etdiyi nailiyyətlər, Cənubi Qafqaz 
regionunun liderinə çevrilməsi, 
dünya birliyində söz sahibi olması 
deyilənləri təsdiqləyir. Məhz bu 
amilləri nəzərə alaraq bu gün 
Azərbaycan vətəndaşları gələcəyə 
inamla baxırlar.

Bir həqiqəti də unutmaq olmaz 
ki, xalqımızın milli özünüdərki, 
vətənpərvərlik hissinin oyanışı 
da Heydər Əliyevin adı ilə bağlı 
olmuşdur. Azərbaycan xalqı 
xoşbəxtdir ki, onun Heydər 
Əliyev kimi ulu öndəri, dünyanın 
hörmətlə yanaşdığı və qəbul 
etdiyi ümummilli lideri olub. Və 
bu gün hər birimiz dərk edirik ki, 
müstəqil Azərbaycan dövləti bütün 
həyatı və fəaliyyəti tariximizə qızıl 
hərflərlə həkk olunmuş Heydər 
Əliyevin şah əsəridir. Şübhə 
yoxdur ki, xalqımız onun müəllifini 
özünün tarixində və qəlbində 
əbədi yaşadacaq, Azərbaycan 
və Heydər Əliyevin adı əsrlər 
boyu bütün dünyada qoşa 
səslənəcəkdir.

Fürsətdən istifadə edərək 
milli dövlətçilik tariximizin ən 
əlamətdar bayramlarından olan 
Milli Qurtuluş Günü münasibətilə 
bütün xalqımızı ürəkdən təbrik 
edir, ulu öndərimiz Heydər 
Əliyevin yaratdığı və əbədi həyat 
verdiyi müstəqil Azərbaycanımızın 
hərtərəfli inkişafı və daha da 
qüdrətlənməsi naminə yeni-yeni 
uğurlar arzulayıram.

Hümbət SƏLİMOV, 
Balakən Rayon  

Məhkəməsinin sədri

İndiki müstəqil Azərbaycan Heydər Əliyevin şah 
əsəridir. Azərbaycanda Heydər Əliyevin siyasəti 
yaşayır, möhkəmlənir, yeni formalarla zənginləşir.

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

15 İyun: Müasir Azərbaycanın 
inkişafının başlandığı tarix

Azərbaycanofobiyanın gizlinləri

Bir müddət bundan əvvəl erməni separat-
çıları ilə cəbhənin ən aktiv nöqtələrindən biri 
olan Tərtər rayonunda Prezident İlham Əliyev 
ölkəmizə qarşı müxtəlif beynəlxalq təşkilatların 
bu və ya digər formada çirkin siyasi oyunlar 
oynadığını yenidən dilə gətirdi. Dövlət başçısı 
qeyd etdi ki, Avropa Şurası tərəfindən Azərbaycan 
ilə əlaqədar qəbul edilmiş sənədlər mənim üçün 
kağız parçasından başqa bir şey deyil. Həmçinin 
bildirdi ki, bütün Azərbaycan ictimaiyyəti görüb 
ki, Avropa Şurası anti-Azərbaycan mövqedədir 
və bu təşkilatda anti-Azərbaycan meyilləri, 
azərbaycanofobiya hökm sürür. Ölkəmizə 
qarşı hərbi, iqtisadi, etnik və digər müstəvilərdə 
təzyiq edə bilməyən Avropa Şurası, ATƏT kimi 
təşkilatlar yalnız ölkəmiz haqqında qərəzli siyasi 
uydurmalar, miflər danışmaqla ölkəmizə və 
dövlətimizin beynəlxalq nüfuzuna qara yaxmağa 
çalışırlar.

Göründüyü kimi, bu gün Azərbaycanın istər 
regional miqyasda həm siyasi, həm də iqtisadi 
gücə çevrilməsini, istərsə də beynəlxalq miqyas-
da – Qoşulmama Hərəkatında, Türk Şurasında, 
İslam Əməkdaşlıq Təşkilatında, ümumən türk 
və islam dünyasında mövqeyini gücləndirməsini 
Qərb qəbul etmək istəmir. Qərbin Azərbaycana 
qarşı bu qəzəbinin arxasında bir çox məsələlər 
dayana bilər. Prezident bunun köklərindən birini 
islamofobiya hesab edir. Bu dəyərləndirmədə 
böyük həqiqət var. Çünki Azərbaycan böyük 
əksəriyyəti islam dininə sitayiş edən vətəndaşların 
ölkəsi olmaqla bərabər, həm də digər dinlərin 
nümayəndələrinə tolerant münasibət göstərən, 
bugünkü Avropanın əksər ölkələrindən fərqli 
olaraq multikultural təhlükəsizliyini təmin etmiş 
ölkədir. Ölkəmizdə siyasi, iqtisadi və sosial 
sabitliyin və rifahın olması Azərbaycana düşmən 
dairələri rahatsız edir. Məhz onların təzyiqləri 
beynəlxalq təşkilatların ölkəmizə qarşı kin və 
qərəz püskürməsinə səbəb olur.

Mövcud pandemiya şəraitində Azərbaycan 
təkcə pandemiya ilə mübarizədə nümunəvi ölkə 
kimi Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının diqqətinə 

düşməyib, ölkəmiz, həmçinin otuzdan çox 
beynəlxalq təşkilata və dövlətə maliyyə və huma-
nitar yardım göstərib. Bu, heç şübhəsiz, ölkəmizin 
beynəlxalq arenada nüfuzunu daha da yüksəldib 
və Azərbaycanı ən etibarlı beynəlxalq tərəfdaşa 
çevirib.

Prezident İlham Əliyevin məqsədyönlü 
siyasəti nəticəsində ölkəmiz dünyada artıq orta 
miqyaslı güc (middle power) dövləti kimi tanınır. 
Ölkəmiz buna təkcə siyasi deyil, həm iqtisadi, 
həm hərbi, həm də digər sahələrdə apardığı 
davamlı islahatlarla nail olmuşdur. Ərazisinin 
kiçik olmasına, torpaqlarının bir hissəsinin işğal 
edilməsinə, müharibə şəraitində olmasına baxma-
yaraq  Azərbaycan apardığı uğurlu daxili və xarici 
siyasətlə stabil və firavan ölkəyə çevrilməklə 
yanaşı, bəşəriyyətə sülh və davamlı inkişaf bəxş 
edən dəyərləri təbliğ edən güclü dövlətə çev-
rilmişdir. Azərbaycan bu gün təkcə regionun 
deyil, bir sıra məsələlərdə beynəlxalq sistemin 
təhlükəsizliyi və sabitliyinə mühüm töhfələr verir. 
Eyni zamanda ölkəmiz uğurlu regional enerji 
və infrastruktur layihələrlə regionun və Avro-
panın enerji təhlükəsizliyinin qarantına çevrilir. 
Rusiya və NATO kimi beynəlxalq hərbi güclərin 
dialoqunda Azərbaycan davamlı vasitəçi ölkə 
kimi çıxış edir. Bu məsələlərin hər biri şübhəsiz 
ki, ölkəmizin artan beynəlxalq nüfuzundan xəbər 
verir və bu hal azərbaycanofob qüvvələri daim 
narahat edir.

Lakin önəmli bir məsələ Azərbaycan dövlətini 
hər zaman güclü və mətin edir, bu da xalqla 
hakimiyyətin birliyidir. Azərbaycan xalqı dövlətin 
suverenliyi və vətəndaşın rifahı üçün atılan bütün 
addımlarda Prezident İlham Əliyevin yanında 
olduğunu sübut edir. Bu da həqiqətdir ki, xalqla 
hakimiyyətin birliyi bütün dövrlər üçün dövlətin 
təhlükəsizliyinin əsas sütunudur.

Sərraf HÜSEYNOV,  
Azərbaycan Dillər Universiteti  

rektorunun müşaviri, 
ADU YAP ərazi təşkilatının sədri

Bu gün dünyanın iqtisadi, sosial və siyasi arenalarında baş verən 
təbəddülatlar fonunda özünü istər iqtisadi, istərsə də siyasi təhlükələrdən 
qorumaq üçün hər bir dövlət uzun illər ərzində formalaşdırdığı 
sipərlərdən yararlanır. Bu sipərlər nə qədər sərt və təzyiqlərə davamlı 
olarsa, dövlət də o qədər möhkəm və bütün sahələrdə dayanıqlı olacaq-
dır. Biz hazırda bu situasiyanı ölkəmiz timsalında nəzərdən keçirsək, 
görərik ki, Prezident İlham Əliyevin zamanında verdiyi qərarlar və dövlət 
təhlükəsizliyi üçün atdığı addımlar indi hansı səmərələri verməkdədir.

“Qondarma rejimin oyuncaq 
“başçısı” yaxşı anlayır ki, mühakimə 

ediləcəyi gün çox yaxındır

“Qondarma və oyuncaq rejimin oyuncaq 
“başçısı” yaxşı anlayır ki, onun özünün və onun 
kimilərin Azərbaycan Respublikası qanunları 
qarşısında mühakimə ediləcəyi gün çox yaxın-
dır və bundan qaçışı mümkün olmayacaq.

Qeyd etmək vacibdir ki, hazırda 
Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsi 
Ermənistanın işğalı altında olduğundan, 
bölgənin erməni sakinləri Ermənistanın işğalçı 
rejiminin əsarətində yaşamağa məcbur ediliblər.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
cənab İlham Əliyevin vurğuladığı kimi ölkəmizin 
ərazi bütövlüyü çox tezliklə bərpa ediləcək 
və Azərbaycan Respublikasının Dağlıq Qa-
rabağ bölgəsi Arayik kimi oyuncaqlardan 
təmizlənəcək. Dağlıq Qarabağ bölgəsinin 
erməni və azərbaycanlı icmalarının Azərbaycan 
Republikasının beynəlxalq səviyyədə tanınmış 
sərhədləri çərçivəsində birgə sülh şəraitində 
yaşaması tezliklə təmin ediləcək”.

Ermənistan tərəfindən Azərbaycan Respublikasının işğal 
olunmuş Qarabağ bölgəsində yaradılmış qondarma rejimin 
qondarma “başçısı” Araik Arutunyan yenə öz sayıqlamaları ilə 
gündəmdə qalmağa çalışıb. Azərbaycan Respublikası Dağlıq 
Qarabağ bölgəsinin azərbaycanlı icmasının rəhbəri Tural 
Gəncəliyev Azərbaycanın işğal olunmuş Qarabağ bölgəsində 
Ermənistan tərəfindən təşkil edilmiş qondarma rejimin 
“başçısının” sərsəm fikirlərinə münasibətini açıqlayaraq bildirib ki, 
Azərbaycan Respublikasının işğal altındakı ərazilərini talamaqla, 
həmçinin Serj Sarkisyan və Robert Koçaryan kimi bəşəriyyət 
əleyhinə cinayətlər törətmiş quldurlara əlaltılıq etməklə özünə sərvət toplamış bir 
korrupsioner cinayətkarın belə narahatlıq keçirməsi bizdə təəccüb doğurmur: 

Maska taxmadıqda 
virusun yayılma 

riski dəfələrlə artır
Tibb üzrə fəlsəfə doktoru 

Yazgül Abdiyeva bildirib ki, 
hazırkı şəraitdə tibbi maskadan 
istifadə olduqca vacibdir.  Çünki 
dünyada COVID-19-a qarşı hələ 
vaksin hazırlanmadığından tibbi 
maskalardan istifadə xəstəlikdən 
qorunmağın ən əsas yollarından 
biridir: “Bu gün “mən koronaviru-
sa inanmıram, tanışlarımın heç 
biri koronavirusa yoluxmayıb, ko-
ronavirusun olması yalandır” deyənlər yenə də bu kimi bəhanələr 
gətirərək bəzi yerlərdə ya maska taxmırlar, ya da maskanı yalnız 
görüntü xatirinə ağızlarına keçirərək düzgün istifadə etmirlər. 
Nəzərə almaq lazımdır ki, bu xəstəlik bəzən hansısa şəxslərdə 
simptomsuz müşahidə edilir, yəni bizim kənardan sağlam gördü-
yümüz insanlar əslində, real koronavirus daşıyıcısı ola bilərlər. 
Məhz belə məsuliyyətsiz şəxslər maska taxmadıqda və ya ondan 
düzgün istifadə etmədikdə virusun ətrafa yayılma riski dəfələrlə 
artır. Hər bir Azərbaycan vətəndaşı bu problemin ciddiyyətini başa 
düşərək lazımı qaydalara əməl etməlidir”.

Y.Abdiyeva qeyd edib ki, tibbi maskanın taxılmamasına 
görə cərimələrin tətbiqindən sonra insanların ondan daha çox 
istifadə etdiyi müşahidə olunur: “Fikrimcə, son günlər ərzində 
insanlar cərimələnməkdən ehtiyat edərək maska taxırlar. 
Lakin çox istərdik ki, insanlar maskaları cəriməyə görə de-
yil, sosial məsuliyyətlərinə görə taxsınlar. Cərimələrin tətbiqi 
məcburiyyətdən irəli gələrək atılan addımdır. Əgər insanlar sosi-
al məsuliyyətlərini başa düşsəydilər, maska taxmaqla özlərini və 
yaxınlarını virusdan qoruduqlarını dərk etsəydilər, cərimələrin də 
tətbiqinə ehtiyac qalmazdı”.

Bu gün hər kəsi məsuliyyətli olmağa çağıran Y.Abdiyeva 
virusdan qorunmaq üçün çıxış yolunun yalnız bunda olduğu-
nu söyləyib: “Əgər biz çox tezliklə normal həyatımıza dönmək 
istəyiriksə, qaydalara əməl edərək ölkədə sanitar-epidemioloji 
vəziyyətin normallaşmasına çalışmalıyıq. Bu gün bu, bizim hər 
birimizdən – yaşından, cinsi mənsubiyyətindən, vəzifəsindən 
asılı olmayaraq, hər bir Azərbaycan vətəndaşından asılı-
dır. Buna görə də hər kəsi sosial məsuliyyətini dərk etməyə, 
gələcəyimizi fikirləşməyə səsləyirəm”.

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 
Tərtər və Ağcabədidə bir sıra obyektlərin 
açılışında iştirak edərkən tibbi maskadan 

istifadə etməsi hər birimiz, xüsusilə maska 
taxmaq istəməyən və onu taxmamaq üçün 
müxtəlif bəhanələr gətirən vətəndaşlar üçün bir 
nümunə olmalıdır.

“Azərbaycanla aviaəlaqəni 
bərpa etmək niyyətindəyik” 

Ukrayna bəzi ölkələrlə, o cümlədən, 
Azərbaycanla aviaəlaqənin bərpası 
məsələsini ikitərəfli səviyyədə müzakirə 
edir.

Ukrayna Xarici İşlər nazirinin müavini 
Yevgeni Yenin bildirib ki, ölkəmiz ilk növbədə 
müntəzəm uçuşların həyata keçirildiyi, 
eləcə də vətəndaşların girişinə məhdudiyyət 
olmadığı ölkələrlə aviaəlaqənin açılması 
məsələsini müzakirə edir:

“Biz bu məsələləri fəal şəkildə 
ikitərəfli səviyyədə müzakirə edirik. Artıq 
Azərbaycan, Bolqarıstan, Gürcüstan, 
Türkiyə və Kiprlə aviaəlaqənin bərpa 
olunması ilə bağlı müsbət siqnallar var. 
Diplomatlarımız digər dövlətlərlə də 
danışıqları davam etdirir”.

“Xalq qəzeti” 


