
Natəvanın, Hacıbəylinin, Bülbülün güllələnmiş  
abidələrinin yeri Şəhidlər xiyabanıdır

Müsahibimiz Milli Məclisin komitə sədrinin müavini, professor Jalə Əliyevadır 
– Jalə xanım, hazırda yaşadığımız 

may ayı xalqımız  üçün təəssüf ki, 
kədərli günlərlə, hadisələrlə zəngindir. 
Belə ki, 28 il öncə, cəmi 10 günün 
içərisində  Azərbaycan üçün son 
dərəcə mühüm strateji əhəmiyyətli 
və bəlkə də Qarabağ münaqişəsinin 
həllində açar rolunu oynayacaq iki 
bölgəni–iki dilbər guşəni–Şərqin kon-
servatoriyası sayılan Şuşanı və Laçını 
itirdik... Torpaqlarımızı geri qayta-
racağımıza əminliyimiz bir an olsun 
belə tükənməyib. Amma itirdiyimiz 
mənəvi dəyərlərimizi, tarixi-mili-dini 
sərvətlərimizi geriyə qaytarmaq bəlkə 
də mümkün olmayacaq. Bu barədə  siz 
nə düşünürsünüz?

– Bəli, çox təəssüflər olsun ki, 32 
ildən bəri zorla cəlb olunduğumuz  
Ermənistan– Azərbaycan, Dağlıq Qa-
rabağ  münaqişəsi hələ də davam edir. 
Bu gün də faşizmi, nasizmi, rasizmi, 
terrorizmi dövlət siyasəti səviyyəsinə 
qaldıran Ermənistanın təcavüzkarlıq və 
işğalçılıq siyasətini davam etdirməsi, hələ 
də beynəlxalq birliyin, ATƏT-in, onun 
Minsk qrupu həmsədrlərinin laqeydliyi və 
biganəliyi, bəzən isə açıq-aşkar işğalçı 
ilə işğala məruz qalanı eyniləşdirməsi, 
onların ikili standartları üzündən münaqişə 
ədalətli və müsbət həllini tapmır. 1993-cü 
ildə BMT Təhlükəsizlik Şurası tərəfindən 

qəbul edilən 4 qətnamə indiyədək yerinə 
yetirilmir. Daha çox təəssüf və təəccüb 
doğuranı isə həmin qətnamələri qəbul 
edən təşkilatın Ermənistanın  işğalçı 
siyasətini davam etdirməsinə laqeyd 
və biganə yanaşmasıdır.  Daha pis 
məqamlardan biri də odur ki,  BMT, ATƏT, 
Minsk qrupunun həmsədr dövlətləri həmin 
qətnamələrin icrası və yerinə yetirilməsi 
üçün Ermənistana heç bir təsir və təzyiq 
göstərmir, sanksiyalar tətbiq etmirlər. 
Bu isə nəticə etibarilə Ermənistanı 
növbəti dəfə işğalçılığa və təcavüzkarlığa 
şirnikləndirir. Ancaq  dövlətimizin və 
onun  başçısının  bu məsələdə mövqeyi 
qəti, birmənalı və yekdildir. Azərbaycan 
xalqı və dövləti bu günə qədər işğal 

faktını qəbul etməyib, onunla barışma-
yıb, bundan sonra da qəbul etməyəcək 
və barışmayacaq. Ölkə Prezidentinin də 
bəyan etdiyi kimi, Qarabağ Azərbaycandır, 
Qarabağ Azərbaycanındır! Ancaq Qara-
bağın, yurd yerlərimizin, o cümlədən, bir 
neçə gün öncə növbəti işğal ildönümünü 
yaşadığımız  Şuşanın və  Laçının süqutu 
ilə həm də böyük milli-mədəni-tarixi-dini 
sərvətlərimizi itirdik. Heç bir dəyər tanıma-
yan Ermənistanın və ermənilərin vanda-
lizm siyasəti nəticəsində işğal olunmuş 
yurd yerlərimizdəki əsrlərin yadigarı olan 
tarixi-dini-milli abidələrimiz– məscidlərimiz, 
ziyarətgahlarımız, qəbiristanlıqlarımız, 
açıq və qapalı muzeylərimiz, sənət 
incilərimiz – hamısı məhv edildi, yerlə-
yeksan olundu, yağmalandı. Bunları 
qaytarmaq, bərpa etmək isə olduqca 
çətin və deyərdim ki, müşküldür. Düz-
dür, Azərbaycan dövlətinin, ölkə Prezi-

dentinin, Birinci vitse-prezident 
Mehriban xanım Əliyevanın və 
Heydər Əliyev Fondunun apardığı 
gərgin işlər sayəsində ölkəmizin bu 
məsələlərdə də haqq səsi dünya-
ya  çatdırıldı,  müvafiq qərarlarda, 
sənədlərdə əksini tapdı, amma 
bizi yenə də böyük mübarizə və 
geniş səfərbərlik gözləyir. Can-
lı itkilərimizi, şəhidlərimizi geri 
qaytara bilməsək də, qaytara 
biləcəklərimizi, dünyaya əyani 
şəkildə çatdıra biləcəklərimizi 
reallaşdırmaq üçün hamılıqla, 
elliklə hələ də görüləcək işlərimiz 
çoxdur. Hamımız düşüncələrimizi 
bu məsələlər üzərində 
cəmləşdirməliyik.

– Konkret olaraq, nəyi 
nəzərdə tutursunuz?

– Bu haqda fikirlərimi bir 
neçə dəfə açıqlamışam. Həm 

yazılı  mətbuatda, həm də  televiziya 
proqramlarındakı çıxışlarımda, eləcə 
də Milli Məclisin komitə və plenar iclas-
larında bu yöndə öz fikir və təkliflərimi 
səsləndirmişəm. Elə cəmi bir neçə gün 
öncə, konkret qeyd etməli olsam, Milli 
Məclisin mayın 5-də keçirilən iclasında 
“Nəşrlərin beynəlxalq mübadiləsi kon-
vensiyasının təsdiq edilməsi haqqında” 
qanun layihəsinin müzakirəsi zamanı bu 
barədə bir daha danışmışam, cəmiyyətə 
və əlaqədar qurumlara çağırışlar etmişəm. 
Həmin çıxışımı olduğu kimi, bir daha 
qeyd etmək istəyirəm. Hamımıza məlum 
olduğu kimi, Qarabağımızın, bütövlükdə, 
Azərbaycanımızın mənəvi sərvətlərindən, 
dühalarından olan Xan qızı Natəvanın, 

Üzeyir bəy Hacıbəylinin, Bülbülün uzun 
illər boyu işğal altındakı torpaqlarımızda 
vandalizmə məruz qalan  güllələnmiş 
heykəlləri ümummilli lider Heydər Əliyevin 
səyləri və müdaxiləsi ilə Bakıya gətirildi. 
Həmin heykəllər indiyədək İncəsənət 
Muzeyinin arxa həyətində saxlanmaqda-
dır. Məncə, bu şəhid heykəllər, şəhərin 
görməli yerlərindən birində, məsələn 
Şəhidlər xiyabanında  yerləşdirilməlidir. 

Ümumiyətlə, XX əsrdə bir neçə dəfə 
soyqırımına, repressiyalara məruz qalan 
bir xalqın tarixi həqiqətlərini və haqqımızın 
geri qaytarılması uğrunda həyata keçirilən 
dövlət siyasətini əks etdirən eksponat-
lardan ibarət bir muzeyin açılmasına 
ehtiyac var. Bu heykəllər bizim haqlı 
mübarizəmizin pasportudur, Ermənistanın 
torpaqlarımızda həyata keçirdiyi dağı-
dıcı siyasətin daşlaşmış yaddaşıdır və 
bu heykəllərin göz önündə olması çox 
əhəmiyyətlidir. Çünki Azərbaycan bü gün 
bütün sahələrdə inkişaf etdiyi kimi, turizm 
sahəsində də böyük inkişaf mərhələsinə 
qədəm qoymuşdur.  Azərbaycan turistlər 
üçün cəlbedici  ölkəyə çevrilmişdir. Hər il 
yüz minlərlə turist ölkəmizə, Bakıya axın 
edir. Onların çoxunun heç də Qarabağ 
münaqişəsindən, erməni barbarlığı 
və vandalizmindən geniş, müfəssəl 
məlumatları yoxdur. Belə bir muzeyi ya-
ratmaqla və oraya turistlərin axınını təşkil 
etməklə, Qarabağ həqiqətlərini, Qarabağ 
acılarımızı, başımıza gətirilən müsibətləri 
əyani şəkildə təqdim etmiş olarıq. İna-
nıram və əminəm ki, bunun ermənilərin, 
Ermənistanın iç üzünün açılmasında, 
erməni yalanlarının ifşa olunmasında 
böyük təsiri ola bilər. Ona görə də inan-
maq istərdim ki, yaxın gələcəkdə bu 
yöndə təklifimə müsbət rəy veriləcək. Yeri 
gəlmişkən, parlamentin  bu il may iclasın-
da irəli sürdüyüm bu təklifin nəzərə alın-
ması xahişi ilə artıq əlaqədar təşkilatlara 
müraciət etmişəm. Əminəm ki,  müsbət 
cavab veriləcəkdir.

– Qeyd etmək yerinə düşər ki, sizin 
bu  təklifiniz artıq  özünə geniş tərəfdar 
ordusu toplamaqdadır...

–Bəli, mənim üçün çox xoşdur ki, son 
bir neçə ildə, eləcə də həmin çıxışımda 
səsləndirdiyim təkilflər insanlar tərəfindən 
rəğbətlə qarşılanmaqda və dəstək qazan-
maqdadır. Hətta, elə həmin çıxışımdan 
sonra növbəti iclasımızda həmkarım 
Qənirə Paşayeva da eyni təkliflə çıxış 
etdi. Mən ona, təklifimi dəstəklədiyi üçün 
təşəkkür edirəm. Ümumiyyətlə, bu məsələ 
zaman-zaman çeşidli fikirlər, təkliflər 
şəklində ortaya qoyulur. Düşünürəm 
ki, həm adını çəkdiyimiz güllələnmiş  
heykəllərin, həm də işğal altındakı torpaq-
larda qalan maddi və mənəvi abidələrimiz 
barədə  geniş miqyasda məlumat 
verilməsi dünya  ictimai fikrinin formalaş-
ması, nəticə etibarilə, haqqımızın, ədalətin 
bərqərar olması baxımından çox vacibdir.

Müsahibəni qələmə aldı: 
 Əliqismət BƏDƏLOV,  

“Xalq qəzeti”

Prokurorluq orqanlarının kadr korpusunun  
komplektləşdirilməsi işi davam etdirilir

Baş Prokurorluğun mətbuat 
xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər 
ki, prokurorluq orqanlarında səmərəli 
fəaliyyətlərinə görə Azərbaycan Proku-
rorluğunun fəxri fərmanı ilə təltif edilən 

həmin prokurorluq işçiləri Baş Proku-
rorluğa dəvət olunublar. Onlara fəxri 
fərmanlar təqdim edilib. 

Bu məqsədlə keçirilən tədbirdə Baş 
prokuror Kamran Əliyev prokurorluq 

orqanlarında uzunmüddətli peşəkar 
fəaliyyətlərinə görə onlara təşəkkürünü 
bildirib. 

Səmimi görüşə görə 
minnətdarlıqlarını bildirən sabiq pro-
kurorluq işçiləri fəaliyyətlərinə verilən 
yüksək qiymətə görə dövlətimizin başçı-
sına və Baş Prokurorluğun rəhbərliyinə 
təşəkkür edərək xidmət illəri ərzində qa-
zandıqları təcrübəni prokurorluğun gənc 
əməkdaşlarından əsirgəməyəcəklərini 
ifadə ediblər.

Prokurorluq orqanlarında fəaliyyətin 
səmərəliliyini təmin etmək məqsədilə 
kadr islahatları aparılıb. Belə ki, Baş 
prokurorun imzaladığı müvafiq əmrlərlə 
Baş prokurorun böyük köməkçiləri 
Toğrul Muxtarov, Namiq Məmmədov, 
köməkçiləri Natiq Eyvazov, Fərid Da-
daşov, Elnur Eyvazov və Elvin Bəşirli 
tutduqları vəzifədən azad ediliblər. Toğ-
rul Muxtarov Baş Prokurorluğun Daxili 
işlər orqanlarının istintaq, təhqiqat və 
əməliyyat-axtarış fəaliyyətində qanun-
ların icrasına nəzarət idarəsinin rəis 
müavini, Natiq Eyvazov Baş Proku-
rorluğun Dövlət ittihamının müdafiəsi 
üzrə idarəsinin İttihamın təşkili və təhlili 
şöbəsinin rəisi, Namiq Məmmədov Baş 
Prokurorluğun Prokurorluqda istinta-
qa nəzarət idarəsinin prokuroru, Fərid 
Dadaşov Baş Prokurorluğun Təşkilat-
analitik idarəsinin prokuroru, Elnur 
Eyvazov Baş Prokurorluğun Beynəlxalq 
əlaqələr idarəsinin böyük prokuror-
metodisti, Elvin Bəşirli isə Yasamal 
rayon prokurorunun böyük köməkçisi 
vəzifələrinə təyin olunublar.  

Prokurorluq orqanlarının kadr 
korpusunun peşəkarlıq və mənəvi 
keyfiyyətlərinə görə işçilərlə 
komplektləşdirilməsi istiqamətində işlər 
bundan sonra da davam etdiriləcək.

Azərbaycanda həyata keçirilən məhkəmə-hüquq islahatları 
çərçivəsində prokurorluq orqanlarında islahatların dərinləşdirilməsi, 
o cümlədən, kadrlar işinin səmərəliliyinin artırılması məqsədilə işlər 
davam etdirilir. Xəbər verildiyi kimi, Baş Prokurorluğun Maddi-tex-
niki təminat şöbəsinin rəisi Niyaz Məmişov, Xətai rayon prokuroru 
Yusif İldırımzadə, Sabunçu rayon prokuroru Ceyhun Şirinov, Nəsimi 
rayon prokuroru Salman Məmmədli, Qəbələ rayon prokuroru Məqsəd 
Orucov, Yevlax rayon prokuroru Elxan Pənahov “Prokurorluq orqan-
larında qulluq keçmə haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanu-
nuna müvafiq olaraq prokurorluqda qulluqda olmanın yaş həddinə 
çatdıqlarına görə Baş prokuror Kamran Əliyevin imzaladığı müvafiq 
əmrlərlə tutduqları vəzifədən azad edilməklə prokurorluq orqanların-
da qulluq keçmələrinə xitam verilib.

Beynəlxalq təşkilatlar 
çərçivəsində irəli sürülmüş 
təşəbbüslər də dünya birliyi 
tərəfindən birmənalı şəkildə yüksək 
qiymətləndirilir və təqdir edilir. Bax, 
bu çətin dövrdə kimin nəyə qadir 
olması, ölkəni necə idarə etməsi, 
böhrana qarşı necə hərəkət etməsi, 
xalqı, cəmiyyəti səfərbər edə 
bilməsi, kimin isə sadəcə olaraq, 
xarici yardıma möhtac qala-qa-
la başqasından yardım diləməsi 
məlum oldu. Azərbaycan həm 
xalqımıza, həm də bütün dünyaya 
bir daha göstərdi ki, biz  dost kimi 
də, müttəfiq kimi də güvəniləcək 
ölkəyik.

Koronavirus pandemiyasına 
qarşı mübarizənin ilk vaxtlarında 
tələbatın artması səbəbindən tibbi 
ləvazimat və qoruyucu vasitələr, 
o cümlədən, maska çatışmazlığı 
vardı. Prezident İlham Əliyevin tap-
şırığına əsasən aidiyyəti dövlət qu-
rumları qısa müddətdə tibbi maska 
istehsalı avadanlığının və xamma-
lın Azərbaycana gətirilməsinə nail 
oldular. “Gilan Tekstil Park” Məhdud 
Məsuliyyətli Cəmiyyətinin tibbi mas-
ka və tikiş fabriklərinin nəzdində 
fəaliyyət göstərən qoruyucu kombi-
nezonların istehsalı müəssisəsi ya-
radıldı. Eyni zamanda, müasir,  575 
çarpayılıq “Yeni klinika” açıldı,  200 
çarpayılıq modul tipli xəstəxana 
qısa müddətdə qurularaq viruslu 
xəstələrin istifadəsinə verildi.

Dövlət başçısı tərəfindən atılan 
bütün addımlar qabaqlayıcı xarak-
ter daşıdığından,  hesab etmək olar 
ki, koronavirusla mübarizənin birinci 
mərhələsində ölkəmiz qalib gəlib. 
Cənab Prezidentin qeyd etdiyi kimi, 
mübarizə dayanmayıb, davam edir, 
çünki koronavirus aramızda dolaşır, 
bunu hər kəs bilməlidir. Əlbəttə, bü-
tün bu kompleks tədbirlər– testlərin 
keçirilməsi, xəstəxanaların, labora-
toriyaların fəaliyyəti və həkimlərin 
peşəkarlığı, işin düzgün təşkili 
imkan verir ki, ölkə bu vəziyyətdən 
az itkilərlə çıxsın. Azərbaycanda 
bu sahədə görülmüş işlər xüsusi 
əhəmiyyət daşıyır və bunu hər 
kəs görür. Qeyd etməliyik ki, virus 
ölkəmizə sərhədin o tayından gəlsə 
də, sonra daxili yoluxma halları 
başladı. Nazirlər Kabineti yanın-
da operativ qərargah tərəfindən 
tətbiq edilən karantin rejiminin 
sərtləşdirilməsi yoluxma halları-
nın geniş yayılmasının qarşısının 

alınmasına kömək etdi. Elə buna 
görə də mərhələli şəkildə karantin 
rejiminin yumşaldılmasına baş-
landı. Dövlət başçımız bu barədə 
demişdir: “Görəndə ki, artıq 3 
həftə ərzində hər gün sağalanların 
sayı yoluxanların sayından xeyli 
çoxdur, onda biz artıq yumşalma 
tədbirləri görməyə başladıq. Ancaq 
əfsuslar olsun ki, bəzi adamlar 
bunu karantin rejiminin ləğvi kimi 
qəbul etdilər. Əfsuslar olsun ki, bəzi 
adamlar karantin rejiminə əməl 
etmirlər. Yumşalma tədbirləri yalnız 
bir məqsədi güdürdü ki, insanla-
rın öyrəşdiyi həyat tərzi müəyyən 
dərəcədə bərpa olunsun. Karantin 
rejiminin yumşaldılması o demək 

deyil ki, karantin başa çatıb. Xeyr. 
Karantin rejimi ən azı mayın 31-nə 
qədər qüvvədə olacaq və ondan 
sonra əgər lazım olarsa, uzadıla-
caq”.

Karantin rejimi yumşaldıqdan 
sonra müşahidə etdik ki, bəzi 
məsuliyyətsiz vətəndaşlar heç bir 
qaydalara əməl etmirlər, maska 
taxmır, məsafə saxlamır, virusun 
artıq məhv olduğu barədə şayiələr 
yayırlar. Cənab Prezident modul 
tipli xəstəxananın açılışındakı 
çıxışında bu məsələyə də toxuna-
raq sərt mövqe bildirərək demişdir 
ki, buna qətiyyən yol vermək ol-
maz. Ona görə bu adamlara qarşı 
ciddi tədbirlər görüləcək. Hamı 
bunu bilsin və nəticə çıxarsın. Biz 
imkan verə bilmərik ki, hansısa 
məsuliyyətsiz vətəndaşlara görə 
insanların həyatı risk altına düş-
sün. Bir halda ki, dövlət tərəfindən 
bütün zəruri tədbirlər görülür, 
onda rejimin yumşalmasına 
baxmayaraq, göstərilən tələblərə 
niyə əməl edilməməlidir? Xarici 
ölkələrdə adamlar öz aralarında 
metr yarım, iki metr məsafə saxla-
yırlar, maska taxırlar.

Dövlət tərəfindən aparılan bütün 
kompleks tədbirlər, vətəndaşların 
məsuliyyəti və nizam-intizamı 
nəticəsində ölkədə bundan sonra 
da bu vəziyyət nəzarət altında 

saxlanacaq. Amma etiraf etməliyik 
ki, burada məsələ ancaq dövlət 
qurumlarının fəaliyyətindən asılı de-
yil. Dövlət hər şey etdi və edəcək. 
Həkimlər də böyük fədakarlıqla 
öz işlərinin öhdəsindən gəlirlər. 
Bu mübarizədə dövlətin qoydu-
ğu qaydalar, gördüyü tədbirlər 
və həkimlərin müdaxiləsindən 
başqa, vətəndaşlar da özlərində 
böyük məsuliyyət hiss etməli, 
dövlət qurumları, vətəndaşlar, bir 
nöqtəyə vurmalı, həm də həmrəylik, 
birlik göstərməlidir. Koronavirusla 
mübarizədə həyatını, sağlamlığı-
nı, yaxınlarının sağlamlığını risk 
altına qoyan həkimlər xəstələrə 
gecə-gündüz xidmət edirlər. Dövlət 

başçısı həkimlərin fədakarlığını 
yüksək qiymətləndirərək onların 
əməkhaqlarına əlavələr verilməsi 
ilə bağlı sərəncam imzalayıb və 
onlar bu vəsaiti alırlar. Azərbaycan 
xalqı gördü ki, ən çətin dövrdə, 
pandemiya şəraitində aparıcı 
şəxs insanların həyatını qoruyan 
həkimlər oldu. Prezidentin dediyi 
kimi, bu xəstəlikdən canını qurta-
ran bütün pasiyentlər, ilk növbədə, 
həkimlərə minnətdar olmalıdırlar. 
Pandemiya başlayandan Daxili 
Qoşunların əməkdaşları polislərlə 
yanaşı, gecə-gündüz küçələrdə 
həyatlarını risk altına ataraq, 
əhaliyə vəziyyəti və qoyulan qada-
ğaları başa salmağa çalışırdılar.

Mayın əvvəllərində yoluxmala-
rın sayında  artım, yalnız karantin 
tədbirlərinin yumşaldılması ilə bağlı 
deyildi. Çünki yumşaldılma tədbirləri 
may ayının 4-dən başlandı. Xəstə 
sayının artmasının əsas səbəbi 
aprelin sonlarında havaların daha 
xoş, mülayim olması səbəbindən, 
karantin tədbirlərinə məhəl qoyma-
dan, sosial qorunma tədbirlərinə 
əməl etmədən küçələrə axışan 
məsuliyyətsiz vətəndaşlarımızda 
axtarmaq lazımdır. Əgər diqqət 
yetirsək görərik ki, bu artım həm 
də xəstəliyin daha ağır gedişi ilə 
xarakterizə olundu. Reanimasiya 
şöbələrində yatmağa məcbur olan 
xəstələrin sayı artdı. Bu gedişlə 

karantin tədbirlərinin, qoyulan 
qaydaların pozulmasına görə cəza 
tədbirləri daha da sərtləşdirilə bilər. 
Hər gün planetimizdə on minlərlə 
yoluxma halları, minlərlə  insanın 
vəfat etməsi də bizi ayıltmır. Əgər 
biz öz məsuliyyətimizi dərk etməsək, 
nə dövlət rəhbərinin, nə də ope-
rativ qərargahın verəcəyi qərarlar 
bizi ağır vəziyyətdən qurtara 
bilməyəcək.

Respublikanın baş infeksionisti 
Cəlal İsayev dövlət başçısının tap-
şırığı, birbaşa nəzarəti ilə pande-
miyaya qarşı mübarizə tədbirlərinin 
həyata keçirilməsinə baxmayaraq, 
yoluxmaların artmasının əsas 
səbəbini vətəndaşların bu qaydala-

ra əməl etməməsi və karantin rejimi 
şərtlərinin yumşaldılmasından 
doğan arxayınçılıq ilə əlaqələndirib. 
Mütəxəssis vətəndaşların verilən 
tövsiyələrə, məsləhətlərə, tələblərə 
başdansovdu yanaşması ilə bağlı 
fikirlərini bildirərkən deyib ki, ap-
relin 27-dən sonra Azərbaycanda 
vəziyyət stabilləşmişdi. Hamı da 
bundan sevinirdi ki, may ayın-
da virusa yoluxanların sayında 
azalma müşahidə olunar və ayın 
sonuna yaxın da mərhələli  şəkildə– 
hissə-hissə karantindən çıxarıq. 
Amma görünən o oldu ki, rejimə 
əməl edən çox az sayda adam 
var, əksəriyyəti tövsiyələrə məhəl 
qoymur. Həmin vaxt əhalinin bir 

hissəsinin işə çıxmasına icazə veril-
mişdi. İşə gedənlərlə yanaşı, SMS-
lə icazə alıb evdən çıxanlar daha 
çox idi. Onlar 3 saat müddətində ic-
timai nəqliyyatdan istifadə edirdilər. 
Avtobusda isə maska taxmır, ara 
məsafə gözləmirdilər. Bütün bunlar 
birbaşa xəstələrin sayının artması-
na səbəb oldu.

İki gün öncə Mirqasımov adına  
Respublika Klinik Xəstəxanası da 
xəstə qəbulunu dayandırdı. Səbəb 
rayondan əməliyyata gələn bir 
qadında virus aşkarlanmasıdır. 
Xəstəxananın bütün tibb persona-
lından  COVİD – 19 testi götürülüb.  
Yalnız bundan sonra xəstəxananın 
fəaliyyətini dayandırıb-dayandırma-

masına qərar veriləcək. Narahatlıq 
yaradan odur ki, bəzi iş yerlərinin 
açılması, vətəndaşlarda sanki 
bir arxayınlıq yaradıb. Onlar öz 
üzərlərinə düşən məsuliyyəti dərk 
etməsə, virusun ikinci dalğası bizi 
yaxalayacaq. 

Artıq SMS-lə icazə qadağası, 65 
yaş məhdudiyyəti aradan götürü-
lüb. Restoranlar, kafelər müəyyən 
saatlarda fəaliyyət göstərəcək. 
Parklara girişə qadağa ləğv edilib. 
İndi, demək olar ki, virusa yolux-
manın artması məhz vətəndaşların 
özlərini necə aparmasından 
asılı olacaq. Maska taxılmasa, ara 
məsafə gözlənməsə, yoluxmaların 
artmasına ehtimal böyükdür. Çünki 
kimsə bilmir ki, virusa harada yolu-
xub. Bilməzlikdən də başqalarının 
yoluxmasına səbəb olacaq. Buna 
görə qorunmaq lazımdır. Xüsusilə 
də virusun yoluxma mənbəyi kimi 
orqanizmə ağız və burun vasitəsilə 
keçdiyini nəzərə alsaq, onda əllərin 
gigiyenasına önəm verildiyi kimi, 
qəbul edilən qidalara, ərzağa da, 
onların satıldığı ticarət şəbəkələrinin 
sanitar qaydalara ciddi əməl 
edib-etmədiyinə də xüsusi diqqət 
yetirilməlidir. Vətəndaşlar kassala-
rın qabağında 2 metrlik məsafənin 
gözlənilməsi, satışla məşğul olan 
müəssisələrdə çalışan işçilərin 
birdəfəlik maska və əlcəklərlə təmin 
olunması, qablaşdırılmayan malların 

yalnız xüsusi gigiyenik vasitələrlə 
təchiz edilmiş işçi heyəti üzvləri 
tərəfindən təqdim edilməsi, təmizlik 
və dezinfeksiya üçün istifadə olu-
nan vasitələrin mühafizəsi xüsusi 
nəzarətdə saxlanmalıdır.

Restoranların, kafelərin hava-
landırılmasına, soyuducuların tem-
peratur rejiminə nəzarətə və soyuq 
zəncirin davamlılığına, tullantıların 
vaxtında kənarlaşdırılmasına, 
xəstə işçilərin evdə qalması ilə 
bağlı maarifləndirmənin həyata 
keçirilməsinə, simptomlu şəxslərin 
müəssisəyə girişinə qadağa qoyul-
masına, həmçinin müştərilər və ma-
salar arasındakı məsafələrə diqqət 
yetirilməlidir.

Göstərilən tövsiyə və qaydalara 
ciddi əməl olunmalı, bacardığımız 
qədər özümüzü qorumalıyıq. Nəinki 
özümüzü, başqalarını da... İnsanla-
rın çox olduğu yerlərə getməkdən, 
təmaslardan maksimum 
çəkinməliyik. Əsas prinsip odur ki, 
məhdudiyyələrin çoxu aradan qaldı-
rılsa da, virusa yoluxma sürətinin 
qarşısını almaq üçün ölkədə kütləvi 
tədbirlər keçirilməsin, vətəndaşlar 
əvvəlki dövrdə olduğu kimi, məsafə 
tələbinə riayət etsinlər. Və bu 
minvalla koronavirusla mübarizənin 
növbəti mərhələsinə başlamalıyıq.

Soydaşlarımızın geridə qalan 
3-4 ayda nümayiş etdirdiyi gigi-
yena mədəniyyəti və vətəndaş 
məsuliyyəti sübut edir ki, biz 
qarşıda duran növbəti mərhələni də 
uğurla başa çatdıracağıq.

Zərifə BƏŞİRQIZI,   
“Xalq qəzeti”

Ü mumdünya Səhiyyə Təşkilatı Azərbaycanda pandemiyaya qarşı mübarizə 
istiqamətində görülmüş tədbirləri yüksək qiymətləndirib, bizi nümunəvi ölkə ad-
landırıb. Qeyd edək ki, həm ölkə daxilində bütün lazımi tədbirlər görülür, həm də 

beynəlxalq müstəvidə Azərbaycanın nüfuzu artır. Azərbaycan 10-dan çox müraciət edən və 
maddi imkanları məhdud olan ölkəyə texniki və maliyyə yardımı edib, təyyarələr göndərib. 
Dövlət başçımız bu addımın doğru və yerində olduğunu bildirib: “Yaxşı vəziyyətdə hər 
kəs hər kəslə dostdur. Hər kəs yaxşı sözlər deyir, beynəlxalq tədbirlərdə çıxışlar edir, 
qarşılıqlı dəstək haqqında danışır, amma əməldə bunu göstərmək lazımdır, əməldə. Biz o 
ölkələrdənik ki, əməldə bunu göstəririk. Pandemiyaya qarşı qlobal mübarizədə biz birinci 
ölkələrdən olduq ki, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatına 5 milyon dollar donor ianəsi verdik. 
Bu yaxınlarda artıq Qoşulmama Hərəkatının sədri kimi əlavə 5 milyon dollar ianə verdik 
Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatına ki, bizimlə razılaşdırmaqla hərəkata üzv ölkələrə yardım 
göstərilsin”.

Qarşıdakı mərhələ də uğurla başa çatdırılacaq

Bakı, Sumqayıt və Abşeronda karantin postları ləğv edildi
 �  Mayın 18-dən 

etibarən Bakı, Sumqayıt 
şəhərləri və Abşeron rayonu 
ərazisində avtomobil 
yollarındakı karantin 
postları ləğv edilib.

Daxili İşlər Nazirliyinin (DİN) 
Mətbuat xidmətinin rəhbəri Ehsan 
Zahidov bildirib ki, Nazirlər Kabineti 
yanında operativ qərargahın mayın 
18-i saat 00:00-dan ölkədə xüsusi 
karantin rejimi qaydalarının yumşaldıl-
ması ilə bağlı verdiyi qərara əsasən, 
bu postların tətbiqinə ehtiyac qalmayıb: 
"Operativ qərargahın qərarı ilə mayın 
18-dən etibarən vətəndaşların SMS 
icazə ilə evdən çıxmasına məhdudiyyət 

aradan qaldırılıb. Ona görə də artıq 
avtomobillərdəki sürücü və sərnişinlər, o 
cümlədən, sakinlər evlərindən icazəsiz 
çıxa biləcəklər. Bu məqsədlə də avto-
mobil yollarında quraşdırılan karantin 
postları ləğv edilib".

DİN rəsmisi bildirib ki, ka-
rantin rejimi qaydalarına uyğun 
olaraq Bakı, Sumqayıt və Abşe-
ron ərazilərində əhalinin intensiv 
hərəkət etdiyi yerlərdə polis 
nəzarəti davam edir: "Avtobus 
dayanacaqları, park və istirahət 
mərkəzlərində, fəaliyyətinə 
icazə verilən xidmət və ticarət 
obyektlərində bəzi qadağalar 
qalmaqdadır. Buna görə də daxili 
işlər orqanları əməkdaşları həmin 

ərazilərdə xidməti davam etdirəcək, 
obyektlərin qaydalara uyğun fəaliyyətinə 
və sosial məsafənin saxlanmasına 
nəzarət edəcəklər".

“Xalq qəzeti”
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