
Koronavirusa yoluxan 
daha 3 Azərbaycan 
vətəndaşı sağaldı

 � Koronavirus (COVİD-19) infeksiyasına 
yoluxduğu müəyyən edilmiş 3 Azərbaycan 
vətəndaşı xüsusi rejimli xəstəxanalarda 
müalicə olunaraq sağalıb və evə buraxılıb.

Bu haqda Nazirlər Kabinetinin yanında operativ 
qərargahdan verilən məlumatda bildirilib. Bu günə olan 
məlumata görə, Azərbaycanda 19 nəfərin koronavirus 
infeksiyasına yoluxduğu müəyyən edilib.

Onlardan 6 nəfəri artıq müalicə olunaraq sağalıb. 
Hazırda xüsusi rejimli xəstəxanalarda olan digər şəxslərin 
müalicəsi davam etdirilir. Onların səhhəti ciddi nəzarət 
altında saxlanılır.

“Xalq qəzeti”

Mətbuat Şurası KİV-ləri rəsmi 
mənbəyi olmayan bilgilərin 

təqdimatından uzaq durmağa çağırıb
 �  Azərbaycan Mətbuat 

Şurasının yaydığı məlumatda 
bildirilir: "Azərbaycan 
Respublikası Nazirlər Kabineti 
yanında Operativ Qərargahın 
ölkə ərazisində koronavirusla 
əlaqədar tətbiq olunacaq bəzi 
sosial izolyasiya tədbirləri 
barədə məlumatında media 
orqanları ilə bağlı bir sıra 
məqamlar əksini tapıb. 

Bildirilib ki, ictimaiyyətdə yanlış fikrin 
formalaşdırılması məqsədi güdən və qəsdən 
bu qəbildən olan informasiyaların yayılmasını 
həyata keçirən kütləvi informasiya vasitələri, 
o cümlədən sosial şəbəkə istifadəçiləri 
barəsində ən ciddi tədbirlər görüləcəkdir. 
Həmçinin KİV-lərdən bütün dünyada ya-
ranmış hazırkı vəziyyətdə maksimum 
məsuliyyətli olmağın və dövlət tərəfindən 
həyata keçirilən tədbirlərə hərtərəfli dəstək 
göstərmələrinin tələb olunduğu önə çəkilib.

Qeyd edək ki, Azərbaycan Mətbuat 
Şurası özünün 4 mart 2020-ci il tarixdə 
yaydığı məlumatında da koronavirusla bağlı 
təşviş, qorxu, həyəcan yaradan çoxsaylı 
əsassız mülahizələrə rast gəlindiyini bildirmiş, 
bunun peşəkarlıqdan tam uzaq mahiyyətini 
vurğulamış, KİV-ləri belə durumlarda 
həssaslıq, soyuqqanlılıq nümayişinə 
çağırmışdı. Azərbaycan Mətbuat Şurası 
koronavirus epidemiyasına qarşı bütün 
ölkə miqyasında genişmiqyaslı tədbirlərin 

gerçəkləşdirildiyi hazırkı vəziyyətdə bir daha 
bildirir ki, medianın prosesə ən böyük töhfəsi 
peşəkarlıqdır. Peşəkarlıq rəsmi qurumların 
məlumatlarına istinad, müxtəlif yollarla 
əldə edilmiş bilgilərin rəsmi təsdiqinə nail 
olmaqdır.

Operativ Qərargahın məlumatından 
da göründüyü kimi, koronavirusla bağ-
lı xəbər olaraq yayılmış materiallar ciddi 
şəkildə diqqətdə saxlanılır və saxlanı-
lacaqdır. Buna görə də Mətbuat Şurası 
KİV-ləri rəsmi mənbəyi olmayan, hansısa 
söz-söhbətlərə, dedi-qodulara söykənmiş 
bilgilərin təqdimatından uzaq durmağa çağı-
rır. Jurnalistlər nəzərə almalıdırlar ki, indiki 
şəraitdə cəmiyyət üçün həssas olan mövzu-
nun işıqlandırılmasında obyektivlik nümayişi, 
tələskənliyə yol verməmək, yalnız həqiqətləri 
qələmə almaq nəinki peşə, eyni zamanda 
vətənpərvərlik borcudur. Bu məsuliyyəti hər 
bir media təmsilçisi əməli fəaliyyət prioritetinə 
çevirməlidir".

TƏBİB: ÜST mütəxəssisləri şəhər 
və rayonlardakı xəstəxana və 

laboratoriyalara baş çəkib
 Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının (ÜST) koronavirus pandemiyasına (COVID-19) 

qarşı Azərbaycan hökümətinə hazırlıq tədbirləri ilə bağlı dəstək göstərmək üçün gəlmiş 
missiyası öz işini başa vurub.

Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarəetmə 
Birliyindən (TƏBİB) verilən məlumata görə, 
missiyanın yekunlarına dair keçirilən mətbuat 
konfransında koronavirusun yayılmasının 
qarşısını almaq və bütün pasiyentlərə qay-
ğını optimallaşdırmaq üçün yoluxma halla-
rının erkən aşkarlanmasının prioritet olması 
tövsiyə edilib.

5 gün davam edən missiya zamanı 
ÜST-ün mütəxəssisləri şəhər və rayonlarda 

yerləşən xəstəxana və laboratoriyalara baş 
çəkib, koronavirusa yoluxmuş insanları 
aşkar və müalicə etmək üçün milli planı 
müzakirə edib. Nümayəndə heyəti, həmçinin 
hakimiyyət orqanları ilə birlikdə koronavirusa 
cavab tədbirlərinə dair strategiyanı daha da 
inkişaf etdirmək üzərində çalışıb.

“Xalq qəzeti”

Yoluxucu virusun episentri olan 
Vuhandakı müvəqqəti xəstəxana son 
34 xəstəni evə buraxaraq, rəsmən 
bağlanıb. Bildirilir ki, müvəqqəti 
xəstəxana fəaliyyət göstərdiyi 34 
gün ərzində orada 1848 nəfər 
müalicə olunub. Onlardan 521 
nəfəri digər tibb müəssisələrinə 
köçürülüb. Ümumdünya Səhiyyə 
Təşkilatının direktoru Tedros Adhan 
Gebreyesus COVID-19 koronavirus 
infeksiyası olan xəstələrin 70 faizdən 
çoxunun tam sağaldığını bildirib. 
Məlumatda, həmçinin bildirilir ki, 
Çində koronavirusdan ölüm halları 
yaşlı insanlarda 26 faiz, ürək-damar 
xəstəliklərindən əziyyət çəkənlərdə 
13 faiz təşkil edir. Şəkərli diabet 
xəstələri arasında ölüm nisbəti 9 faiz, 
tənəffüs problemləri olanlar üçün 
8 faiz, xərçəng xəstələri üçün 7,5 
faizdir.

Bütün bunlara baxmayaraq, 
koronavirus təhlükəsi tez zamanda 
bir sıra dövlətlərin başının üstünü 
aldı. Mütəxəsisslərin fikrincə, virusun 
uzun inkubasiya dövrünün olması, 
yayılma sürəti və vaksinin hələ də 
tapılmaması dövlətləri daha da 
ciddi tədbirlər görməyə sövq edir. 
Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı 
tərəfindən koronavirus infeksiyasının 
qlobal pandemiya elan olunduğunu 
nəzərə alaraq və virusun qarşısının 
alınması istiqamətində ÜST – ün 
tövsiyə və tələblərindən irəli gələrək 
əksər ölkələrdə bir sıra təxirəsalınmaz 
tədbirlərin həyata keçirilməsi zərurəti 
yaranmışdır. Respublikamız da bu 
qorxulu virusun yayılmasının qarşısnı 
almaq üçün qabaqlayıcı tədbirlərin 
həyata keçirilməsində xüsusi 
operativlik göstərir.

Məlum olduğu kimi, ölkə 
başçısının tapşırığı ilə Nazirlər 
Kabineti yanında operativ qərargah 
yaradılmış, xüsusi tədbirlərin 

həyata keçirilməsi üçün Prezidentin 
ehtiyat fondundan 10 milyon manat 
vəsait ayrılmışdır. Hazırda təhsil 
müəssisələrində, əhalinin daha 
çox gur olan yerlərində və digər 
ərazilərdə dezinfeksiya işləri davam 
etdirilir. Dünəndən isə ölkəmizdə 
bununla əlaqədar bir ay müddətində 
kütləvi tədbirlərin təxirə salınması 
qərara alınıb. Həmçinin, dövlət 
və özəl sektora aid qurumlardan, 
vətəndaşlardan xüsusi qaydalara 
ciddi riayət etmələri tələb olunur. 
Bir faktı xüsusi olaraq diqqətə 
çatdırmaq istərdik ki, dövlət heç 
zaman öz vətəndaşını darda 
qoymayıb. Koronavirus infeksiyasının 
yayılmasına qədər də bir çox təbii 
hadisələrin şahidi olmuşuq. Həmin 
vaxt da dövlətimizin başçısı insanların 
yanında oldu, dərhal operativ 
qərargah yaradıldı və dəymiş ziyan 
dövlət vəsaiti hesabına aradan 
qaldırıldı. Artıq koronavirusa qarşı 
da genişmiqyaslı tədbirlər həyata 
keçirilir. 

Ümumiyyətlə, koronavirus 
infeksiyasının dünya ölkələrində 
geniş yayıldığı, Ümumdünya Səhiyyə 
Təşkilatının (ÜST) qlobal pandemiya 
elan etdiyi şəraitdə respublikamızda 
da əhalinin sağlamlığının qorunması 
və virusun daha geniş coğrafiyaya 
yayılmasının qarşısını almaq üçün 
ciddi tədbirlərin həyata keçirilməsinə 
başlanılıb. 

Vətəndaşların layiqli həyat 
şəraitinin təmin edilməsi, onların 
təhlükəsizliyinin təmin edilməsi və 
hazırkı qlobal problemin təsirindən 
müdafiəsi Azərbaycan dövləti üçün ən 
vacib və prioritet məsələdir. Ölkəmizin 
sürətli inkişafı, beynəlxalq aləmdə 
nüfuz qazanması, Azərbaycanın öz 
vətəndaşlarını hər cür təhlükələrdən 
etibarlı müdafiəsini təşkil etmək üçün 
zəruri potensiala malik olmasından 
xəbər verir. 

ÜST ekspertlərinin də qeyd 
etdiyi kimi, Azərbaycan hazırkı qlobal 
təhlükənin ölkə əhalisinə təsirini 
mümkün qədər minimallaşdırmaq 
üçün ən səmərəli tədbirlər həyata 
keçirən ölkələrdən biridir. ÜST-ün 
tövsiyələrini və beynəlxalq təcrübəni 
nəzərə alaraq, əhalinin sağlamlığının 
etibarlı qorunması və virusun yayıl-
masının qarşısının alınması üçün 
həyata keçirilən tədbirlərin əhatə 
dairəsi daha da genişləndirilib. Dünya 
Səhiyyə Təşkilatının saytında da 
ölkəmizin koronavirusun yayılmasının 
qarşısının alınması istiqamətində 
həyata keçirdiyi tədbirlər, eləcə 
də ÜST ilə əməkdaşlığı yüksək 
dəyərləndirilib. Məlumatda qeyd 
edilir ki, Azərbaycan bu qorxulu 
infeksiyasının geniş yayıldığı İranla 
həmsərhəd olsa da, öz ərazisini viru-
sun yayılmasından etibarlı qorumağı 
bacarır. Həmçinin Azərbaycanın yeni 
koronavirusun yayılmasının qarşısını 
almaq üçün ən qabaqcıl laboratoriya 
dəstlərini alan 17 ölkədən biri olduğu 
da bildirilir.

Ölkəmizin bu virusa qar-
şı mübarizədə həmrəylik 
göstərməsi ÜST tərəfindən də 
yüksək qiymətləndirilib. Bildirilir ki, 
Azərbaycan hökumətinin qonşu 
ölkələrlə əlaqəli şəkildə COVID-19 
virusunun dünyada yayılması riskinin 
qarşısının alınması istiqamətində 
beynəlxalq birliyin səylərinə töhfə 
məqsədilə ÜST- ün “Strateji Hazırlıq 
və Cavab Planı” çərçivəsində “CO-
VID-19 müraciəti” Fonduna 5 milyon 
ABŞ dolları məbləğində könüllü 
maliyyə yardımı verib. Bu humanist 
addım ÜST tərəfindən təqdir edilir.

Nazirlər Kabineti yanında operativ 
qərargahın verdiyi məlumatda bildirilir 
ki, Azərbaycanda epidemiyaya qarşı 
bütün tibbi ləvazimatlar var. Zəruri 
olan hər şey təmin edilib. Respublika-

mızda bu istiqamətdə vəziyyət başqa 
ölkələrlə müqayisədə qat-qat yaxşıdır. 
Bütün bunlar vaxtında qabaqlayı-
cı tədbirlərin həyata keçirilməsinin 
nəticəsidir. Operativ qərargahın 
məlumatında bildirilir ki, bizdə korona-
virus pandemiya deyil. Pandemiya 
dünyaya aiddir.

COVID-19 virusunun daha geniş 
yayılmasının qarşısının alınması 
məqsədilə təxirəsalınmaz profilaktik 
tədbirlər davam etdirilir. Azərbaycan 
dövləti öz vətəndaşlarının 
təhlükəsizliyinin təmin olunması 
istiqamətində Ümumdünya Səhiyyə 
Təşkilatının tövsiyələrinə uyğun ola-
raq bütün öhdəlikləri yerinə yetirir.

Həmişə olduğu kimi, bu dəfə 
də xəyanətkarlar belə hadisələrdən 
sui-istifadə edərək, əhali arasında 
xof yaradır, yalan məlumatlar yayır, 
bununla da ictimaiyyətdə yanlış fikrin 
formalaşdırılması məqsədi güdən və 
qəsdən bu qəbildən olan informasi-
yaların yayılmasını həyata keçirirlər. 
Təbii ki, belə yalan məlumatlar yayan 
kütləvi informasiya vasitələri, o 
cümlədən sosial şəbəkə istifadəçiləri 
barəsində ən ciddi tədbirlər 
görüləcəkdir. 

Belə çətin anlarda insanlar 
bir-birinə arxa – dayaq olmalı, 
koronavirus zəminində yaranan 
fövqəladə şəraitdə yalnız dövlət 
tərəfindən keçirilən tədbirlər deyil, 
vətəndaşlarımızın, bütün cəmiyyətin 
sosial məsuliyyətdən irəli gələn 
addımlara, görülən işlərə dəstəyi 
vacibdir. 

İnanırıq ki, həmişə oduğu 
kimi, bu dəfə də dövlətimiz öz 
vətəndaşlarının sağlamlığını 
qoruyacaq, koronavirusun acı 
fəsadlar törətməsinin qarşısını 
qətiyyətlə alacaqdır.

Əliqismət BƏDƏLOV,  
“Xalq qəzeti”

Dövlət heç zaman  
öz vətəndaşını darda qoymaz

Artıq bir aya yaxındır ki, koronavirus infeksiyası (COVID-19) dünya 
ictimaiyyətini ciddi narahat edir. Hər gün bu virusun törətdiyi fəsadlar və 
xəstələrin sürətlə çoxalması barədə məlumatlar yayılır. Ancaq son günlər 
bu barədə ürəkaçan məlumatların da səsləndirilməsinə başlanılıb. Bil-
dirilir ki, mənbəyi Çinin Uhan şəhərində qeydə alınan və tezliklə ölkənin 
25 bölgəsinə yayılan ölümcül virusa yoluxanların sayı sürətlə artsa da, 
ölkədə son vaxtlar bunun qarşısının alındığı barədə məlumat var. Hətta 
Sinxua agentliyinin yaydığı məlumatda bildirilir ki, bugünlərdə Çində bu 
ölümcül virusa qalib gəlinməsi xüsusi təntənə ilə qeyd edilib.

Kinossenarist, publisist, Əməkdar 
mədəniyyət işçisi Rəfiqə Məsud 
məşhur müsahibələrinin birində 
xatırladır: “Yaradıcılıq yolumun ilk 
illərində “Azərbaycan qadını” jur-
nalı, “Azərbaycan gəncləri”, “Bakı” 
qəzetlərində Azərbaycanın ictimai-
mədəni həyatının rəngarəngliyini əks 
etdirən müxtəlif məzmunda maraq 
doğuran məqalələrlə çıxış etmişəm. 
Axtarışlarda olan ömrümün sonrakı 
zamanın 30 ildən çoxu Azərbaycan 
Televiziya və Radio Verilişləri 
Komitəsi ilə bağlı olub. Belə ki, “Sağ-
lamlıq”, “Günün ekranı”, “Elmi-kütləvi 
proqramlar” redaksiyasında çalış-
mış və “İqtisadiyyatımız, rifahımız”, 
“Axtarışlar davam edir” adlı verilişlər 
hazırlamışam”. Bu xanımla mən xeyli 
müddət eyni kollektivdə çalışmışıq. 

Bir müsahibədən götürdüyümüz 
bu abzas ilk baxışdan olduqca sadə 
görünən tərcümeyi - haldır. Amma bir 
qədər fərqinə varanda, o qədər də 
sadə olmayan həqiqətlərə şahidlik 
edirik: “Gəncliyim Heydər Əliyevin 
hakimiyyətə gəldiyi ilk illərə düşüb. 
Həmin illərdə onun təşəbbüsü ilə 
tikilən obyektlərdən, nəhəng fabrik, 
zavod, elm, maarif, təhsil, incəsənət 
sahələrində gördüyü işlərdən jurnalist 
kimi məqalələr yazmaq, televiziya 
üçün verilişlər, reportajlar hazırlamaq 
mənim də qismətimə düşüb. 1988-ci 
ildə ölkədə cərəyan edən hadisələrə 
mən də biganə qala bilmirdim. Həmin 
illərdə xalq çaşqınlıq içərisində idi. 
Yeganə ümid yerimiz ulu öndər 
Heydər Əliyev idi. Və xalq üzünü 
ona tutmaqda yanılmamışdı. Heydər 
Əliyev 1990-cı il yanvarın 20-də Bakı-
da törədilən vəhşiliklərə, axıdılan qan-
lara biganə qalmadı. Mixail Qorbaço-
vun qısqanc münasibəti nəticəsində 

SSRİ rəhbərliyindən uzaqlaşdırılan 
Heydər Əliyev Azərbaycan xalqının 
səsinə səs verdi, ona arxa durdu, 
heç nədən, heç kimdən qorxmadan, 
çəkinmədən sözünü dedi. Moskvanı 
tərk edib Naxçıvana gəlişi, orada Ali 
Məclisin sədri kimi fəaliyyəti xalqın 
diqqət mərkəzində oldu. Respublika 
Ali Məclisində ona edilən təzyiqlər 
zamanı mən dözə bilməyib, haqq 
səsimi qaldırdım. “Heydər Əliyev 
hakimiyyətə gəlməsə, bu xalq xalqlı-
ğından çıxarılıb parçalanacaq, əzilib 
yerlə-yeksan ediləcək”, – dedim”.

Qəzetlərimizin birində Rəfiqə xanı-
mın “Günəşə hansı tərəfdən baxsan, 
o, elə Günəşdir” adlı geniş məqaləsi 
verilib. Həmin yazı 1988-93-cü illərdə 
ölkəmizdə baş verənlərin xarakterizə 
edilməsi baxımından kifayət qədər 
uğurludur. Müəllif yazır ki, respublika-
da xaos, hərc-mərclik baş alıb gedirdi. 
Bir tərəfdən erməni faşistlərinin zorakı-
lığı, digər tərəfdən də daxili başıpozuq-

ların hərəkətləri ölkəni parçalanmaq 
təhlükəsi ilə üz-üzə qoymuşdu. Odur 
ki, həmin illərdə xalq yeganə xilaskarı 
kimi Heydər Əliyevin hakimiyyətə 
gəlməsini qəti surətdə tələb etdi. Mən 
əbədiyaşar, dahi Heydər Əliyevin möv-
qeyini müdafiə etdiyimə görə həmişə 
qürur duyuram.

Təbii ki, 1990-93-cü illərdə sözün 
kəsərlisini deyə bilən bir qələm sahi-
binin dövlətin bir nömrəli informasiya 
vasitəsində çalışması, üstəlik, durma-
dan “Heydər Əliyev”, “Heydər Əliyev” 
-- deməsi, kimlərisə çox ciddi narahat 
etməli idi. Həmin narahatlıqlar Rəfiqə 
xanıma baha başa gəldi. Onu “AzTv”- 
dən uzaqlaşdırdılar. Amma kimlərinsə 
subyektiv qərarı əsasında baş vermiş 
haqsızlıqlar daim ola bilmir. Pro-
fessor Nizami Xudiyev Azərbaycan 

Dövlət Televiziya və Radio Verilişləri 
Səhmdar Cəmiyyətinə sədr təyin 
olunandan sonra Rəfiqə Məsud öz 
doğma kollektivinə qaytarıldı və 
peşəkarlıqla hazırladığı filmləri tama-
şaçılara təqdim etdi.

Həmin filmlərdən biri də 
Azərbaycan xalqının fədakar alimi 
Həsən Əliyevə həsr olunmuş “Torpa-
ğa bağlı ömür” ekran əsəri idi. Sonra 
Rəfiqə Məsudun ssenarisi əsasında 
hazırlanan televiziya filmləri bir-birini 
əvəz etməyə başladı. Mən onun 
ssenarisi əsasında çəkilmiş müxtəlif 
mövzulu çoxsaylı televiziya filmləri 
ilə tanışam. Amma elə bilirəm ki, 
o, milli qəhrəmanlarımız və milli-
mənəvi dəyərlərimiz mövzusunda 
olan əsərlərində daha böyük uğurlar 
qazana bilib.

Məsələn, onun ssenarisi 
əsasında çəkilmiş Azərbaycanın 
Milli Qəhrəmanı “Koroğlu Rəhimov” 
filminin böyük tamaşaçı məmnunluğu 
qazandığının şahidiyəm. Bilirdim 
ki, Rəfiqə xanım milli qəhrəmanlar 
haqqında 20, ümumilikdə isə 50 
bədii-sənədli filmin ssenari müəllifidir. 
“/Fred/ Asif Məhərrəmov”, “Yuri 
Kovalyov”, “Vəzir Orucov”, “Əli 

Məmmədov”, “Vüqar Hüseynov”, 
“Mübariz İbrahimov” və “Elmar 
Edilov” filmləri bu layihənin davamı 
kimi qəbul edilmişdi. Onun ssenarisi 
əsasında çəkilmiş “Tarixin yaddaşı – 
Bakı Sammiti” sənədli filmi ingilis, rus 
və ərəb dillərində yayılmış, “Korrup-
siyaya qarşı hamılıqla mübarizə” filmi 
isə ən yüksək tribunalardan yüksək 
dəyərləndirilmişdir. 

Yeri gəlmişkən, ötən il avqus-
tun 2-də ölkənin kütləvi informa-
siya vasitələri xəbər vermişdilər 
ki, Azərbaycan Respublikasının 
Mədəniyyət naziri Əbülfəs Qara-
yev “Salnaməfilm” studiyasının 
ssenari müəllifi Rəfiqə Budaqlını 
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanlarının 
həyat və döyüş yolundan bəhs edən 
silsilə filmlərə yazdığı ssenarilərə 

və sənədli kinoya verdiyi töhfələrə 
görə Fəxri fərmanla təltif etmişdir. 
Elə Azərbaycan Kinematoqrafçılar 
İttifaqının sədri, Xalq artisti Şəfiqə 
Məmmədova da Rəfiqə Məsudun ya-
radıcılığını daim yüksək qiymətləndirir 
və təşəkkürnamələrə layiq görür.

Rəfiqə Məsud Azərbaycan 
muğam sənətinin keşiyində duran 
müasir ifaçılarımız Aygün Bayramova, 
Nəzakət Teymurova, Simarə İmanova, 
Zabit Nəbizadə haqqında tammetrajlı 
filmlərin də ssenari müəllifidir. Bundan 
başqa, Əməkdar incəsənət xadimi 
Gülarə Əliyevanın bədii rəhbəri olduğu 
“Dan ulduzu” instrumental ansamblı-
na həsr olunmuş “Dan ulduzu – tale 
ulduzu”, Xuraman və Fidan Qasımo-
valara həsr olunmuş “Ürəkdən ürəyə”, 
Nəriman Həsənzadəyə həsr edilmiş 
“El taleyi yaşayan ömür”, regionlarda 
milli ənənələrimizi qoruyan “Şəkidə 
toy”, Xalq şairi Nəbi Xəzri yaradıcılı-
ğını əks etdirən “Şeirin xəzrisi”, eləcə 
də, “Sualtı səltənətimiz”, “Ömürdən 
qalan izlər”, “İlmələrdə yaşayan 
ömür”, “Vokal”, “Vurğun ocağı”, “Qara 
Qarayev” kimi filmlər bilavasitə Rəfiqə 
Məsud qələminin nəticəsi kimi rəğbətlə 
qarşılanır.

Onun özünəməxsus radio yara-
dıcılığı da vardır. Məsələn, görkəmli 
icimai-siyasi xadim, professor Əziz 
Əliyev, ədəbiyyatşünas, yazıçı-pe-
daqoq Mir Cəlal Paşayev haqqında 
hazırladığı radio verilişləri müasir efir 
yaradıcılığımızda ən maraqla qarşıla-
nan işlərdəndir. Bütün bunları nəzərə 
alan Xalq şairi Nəbi Xəzri bir şeirində 
Rəfiqə Məsuda məhz sənət adamları 
adından: “Sənətə yol açdın ekran-
larda sən, Sənə minnətdaram sənət 
adından”, – deyə yazmışdır. 

Onun haqqında yazılan və ya 
öz yazıları verilmiş qəzet-jurnalların 
sayını biz də bilmirik, bəlkə özü 
də bilmir. Amma əlimdə olan bəzi 
qəzet məqalələrinin adını xatırlat-
maq istəyirəm ki, Rəfiqə xanımın 
özü də xatirələrin kövrək axarına 

düşsün. Məsələn, ulu öndər Heydər 
Əliyevin 90 illiyi münasibətilə 
qələmə aldığı “Milli ideologiyamızın 
və müstəqilliyimizin baş memarı”, 
görkəmli akademik Zərifə Əliyevanın 
90 illiyinə həsr etdiyi “Xalqa dayaq 
olan nəcib insan”, akademik Mehdi 
Mehdizadə haqqında qələmə aldığı 
“Dövrünün pedaqoji salnaməsini 
yaratmış alim” məqalələri bu qəbildən 
olan yazıların ön sırasına layiq görülə 
biləcək publisistika nümunələridir.

Yaxud, “Xalq qəzeti”nin 29 aprel 
2001-ci il tarixli nömrəsində veril-
miş “Ərəb dilinin açarı” adlı jurnalist 
yazısında Rəfiqə xanımın ssenarisi 
əsasında çəkilmiş “Ömürdən qalan 
izlər” telefilmi (görkəmli ərəbşünas 
professor Ələsgər Məmmədov haq-
qında) barədə söz açılır. Bu qəbildən 
olan qəzet və jurnal nümunələri bəlkə 
də yüzlərlədir.

Bəli, milli mədəniyyətimizin, 
mənəvi dəyərlərimizin keşiyində 
fədakarcasına dayanan Rəfiqə 
Məsudun bir adı var: Vətənpərvər.

İttifaq MİRZƏBƏYLİ,  
Əməkdar jurnalist

Vətənə, yurda, 
sözə bağlı sənətkar

Bu yazının qəhrəmanı sözün həqiqi mənasında, 
mükəmməl bir vətənpərvərlik yolu keçmişdir. Əlli ildən ar-
tıqdır ki, ana yurdu Azərbaycanın yurdsevər bir vətəndaşı 
kimi gecə-gündüz haqqın müdafiəsindədir. O, həm ötən 
əsrin 70-ci illərində ölkəmizdə start verilmiş möhtəşəm 
inkişaf tendensiyasının ən məsuliyyətli təbliğatçılarından 
olub, həm də xalqımızın bir əsrdə ikinci dəfə öz dövlət 
müstəqilliyinə qovuşmasından sonra baş verən ictimai-
siyasi proseslərin episentrindən kənarda qalmayıb. O, 
həm 1988 -1993-cü illərin xaotik hadisələrini qələmə 
alıb, həm də atəşkəsəqədərki dövrdə həlak olan Vətən 
şəhidlərinin ikinci ömrünün yaşadılması üçün yorulma-
dan mübarizə aparıb. O, həm zərif bir Azərbaycan xanımı, 
həm də qələmi qılıncdan da iti olan kəsərli söz sahibi 
kimi diqqət mərkəzində olub. 

Ermənistan ordusu atəşkəs 
rejimini 30 dəfə pozub

Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri cəbhənin 
müxtəlif istiqamətlərində snayper tüfənglərindən də 
istifadə etməklə sutka ərzində atəşkəs rejimini 30 dəfə 
pozub.

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a 
bildiriblər ki, Ermənistanın Noyemberyan rayonunun Vos-
kevan kəndində və adsız yüksəkliklərdə, İcevan rayonu-
nun Berkaber kəndində və adsız yüksəkliklərdə yerləşən 
mövqelərdən Qazax rayonunun Kəmərli, Quşçu Ayrım, 
Aşağı Əskipara, Qızılhacılı kəndlərində, Krasnoselsk rayonu 
ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən 
Gədəbəy rayonunun Zamanlı kəndində yerləşən 
mövqelərimiz atəşə tutulub.

Xocavənd rayonunun işğal altında olan Kuropatkino, 
Füzuli rayonunun Qərvənd, Horadiz kəndləri yaxınlığında, 
həmçinin Tərtər rayonu ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə 
yerləşən mövqelərdən də ordumuzun mövqeləri atəşə məruz 
qalıb.
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