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“Havanın temperaturunun 
dəyişkən olması, soyuq hava şəraiti 
ilə bağlı insanların qapalı məkanlara 
toplaşması, həmin məkanlarda 
pəncərələrin qapalı saxlanılması və 
s. səbəblər xəstəliyin yayılmasını 
sürətləndirir. Bununla yanaşı soyuq 

havalarda yuxarı tənəffüs orqanların-
da damarlar əvvəlki formasını saxlaya 
bilmir, büzüşür. Bu da ona gətirib 
çıxarır ki, damarlarda selikli qişaların 
müqaviməti azalır. Eyni zamanda, bu 
təbii prosesə paralel olaraq davranış 
qaydaları, gigiyenik normalara əməl 
edilməməsi, ictimai yerlərdə qoruyucu 
vasitələrdən müvafiq qaydada istifadə 
olunmaması xəstəliyin daha da sürətli 
yayılmasına zəmin yaradır”. Bunu 
ölkənin baş infeksionisti deyib. 

Yoluxmanın artmasına səbəb 
olan amillər sırasında son günlər 
əhalinin Azərbaycan Ordusunun 
düşmən üzərində qazandığı qələbəyə 
sevinərək, küçələrə çıxmasının da 
olduğunu qeyd edən T.Eyvazov in-
sanları bu kimi məqamlarda karantin 
qaydalarına daha ciddi əməl etməyə 
səsləyib. Bildirib ki, Azərbaycan Ordu-
suna dəstək məqsədilə gənclərin 
Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Ça-
ğırış üzrə Dövlət Xidmətinin qarşı-
sına yığışması, heç bir qoruyucu 
maskalardan istifadə etməməsi, 
sosial məsafəni gözləməməsi kimi 
hallar koronavirusa yoluxmanın 
artmasına gətirib çıxaran amillərdir. 
Bu gün hökumət öz resurslarını 
iki istiqamətdə -- koronavirusla 
mübarizəyə və torpaqlarımız uğrunda 
gedən müharibəyə ayırıb.

Qeyd etməliyik ki, ordumuzun tor-
paqlarımızın işğaldan azad edilməsi 
məqsədilə başladığı əks-hücumu, 
cəbhədən aldığımız qələbə xəbərləri, 
bir addım belə azad edilən torpağın 
yaratdığı sevinc hissləri çoxumuzda 
koronavirusa, bu “gizli düşmənə” 
qarşı bir qədər unutqanlıq, rahatlıq 
yaradıb və insanlar tələblərə laqeyd 
yanaşmağa başlayıblar. Maskalar-
dan istifadə ciddi şəkildə azalıb. 
Dayanacaqlarda, ictimai nəqliyyat 
vasitələrində karantin qaydalarına 
əvvəlki kimi ciddi əməl olunmur. 
Nəticədə virusa yoluxanların sayı 
200-ü ötüb. Bu, istər koronovirus-
la bağlı dalğalanma adlandırılsın, 
istərsə də ikinci dalğa, bütün hallarda 
yoluxmanın artacağı gözlənilirdi. 
Bunun qarşısının alınması üçün isə 
hansı qaydalara əməl olunmalıdır, 
bilirik, yazırıq, vətəndaşlarımızı 
məlumatlandırırıq. Bu barədə 
dəfələrlə KİV-də, sosial şəbəkələrdə 
maarifləndirici xarakterli məlumatlar 
paylaşılıb və paylaşılmağa da davam 
ediıir. Bu istiqamətdə nəzarət ciddi 
şəkildə gücləndirilməlidir ki, əhalinin 
diqqəti yenidən qorunmaq, ehtiyat 
tədbirlərinə əməl etməyə yönəlsin. 

Bilirik ki, respublikada bəzi 
məktəblərin distant təhsilə keçirilməsi 
uşaqlar arasında yaranan sıxlığın 
qarşısının alınması üçündür. Uşaqlar 
koronavirusu simptomsuz keçirsə də, 
daşıyıcı kimi onlar ciddi təhlükə yara-
da bilərlər. İnfeksiyanın sürətlə yayıl-
masında isə onların rolu kifayət qədər 
çoxdur, çünki onların evdən məktəbə, 
bayırdan isə evə virus daşımaq 
ehtimalı böyükdür. Doğrudur, ölkə 
ərazisində sərt karantin rejimi, eyni 
zamanda, bir sıra məhdudiyyətlər 
aradan qaldırılıb. Amma bu, pande-
miyanın bitməsi demək deyil. Səkkiz 
aydan bəri dünyanı çənginə alan CO-
VID –19 infeksiyası artıq 34 milyon-
dan çox insana yoluxub və davamlı 
olaraq daha geniş sayda insana təsir 
edir. Virusun təsirindən bir milyon-
dan artıq insan həyatını itirib. Bir çox 
ölkələrdə artan qrafik üzrə dəyişən 
yoluxma halları müşahidə olunur. 
Pandemiyanın ağır yükünü, əsasən, 

Amerika çəksə də, Qərbi Avropada 
– Fransa, İspaniya, Böyük Britaniya-
da və Aralıq dənizinin şərqində də 
vəziyyət belədir. Mahiyyət etibarilə 
yoluxma hələ də geniş yayılmaq-
da davam edir. Avropa ölkələrində 
gündəlik yoluxma sayı ilk dəfə olaraq 

100 mini keçib. Slovakiyada oktyabrın 
15-dən bir sıra sərtləşdirici tədbirlər 
qəbul ediləcək.

Hazırda tədris müəssisələri 
açıldığına görə, pandemiyaya qarşı 
mübarizədə ölkəmizin təhsil ocaq-
larında təhlükəsiz sağlam mühitin 
yaradılması ən vacib məsələlərdən 
biridir. Oktyabrın 1-dən uşaq bağ-
çaları da fəaliyyətə başlayıb. Təhsil 
müəssisələrində göstərilən tibbi 
xidmətin əsas öhdəlikləri arasında 
şagird və tələbələrin sağlamlığının 
qorunması, xəstəliklərin qarşısı-

nın alınması və ilk tibbi yardımın 
göstərilməsi indi daha önəmlidir. 
Bütün inkişaf etmiş ölkələrdə olduğu 
kimi, Azərbaycanda da, məktəbə ilk 
dəfə gedən uşağa sosial adaptasiya-
dan keçməyə təhsil müəssisələrində 
fəaliyyət göstərən peşəkar heyət 
kömək edir. Görülən profilaktik 
tədbirlərə baxmayaraq, koronavirusa 
yoluxmaq ehtimalı hələ də qalır.

Təhsil naziri Emin Əmrullayev 
ötən həftə məktəblərin daxilində 
koronavirusa kütləvi yoluxma halının 
qeydə alınmadığını, şagirdlər ara-
sında yalnız ailədaxili yoluxmaların 
mövcud olduğunu bildirmişdi. Aradan 
bir həftə keçib. Təhsil Nazirliyindən 
hazırda orta məktəblərdə koronaviru-
sa yoluxma halları ilə bağlı bildiriblər 
ki, 6 şagird və 1 işçinin hərarəti 37 
dərəcədən yuxarı olub. Daha 12 şa-
gird və 2 işçidə koronavirus aşkarla-
nıb. Əyani təhsilə keçirilmiş siniflərin 
sayı 4, distant təhsilə keçmiş siniflərin 
sayı isə 3-dür. İndiyə qədər ölkə üzrə 
100-ə yaxın şagird virusa yoluxub, iki 
məktəb, 27 sinifdə tədris dayandırılıb 
və distant təhsilə keçirilib.

Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının 
(ÜST) mətbuat katibi Marqaret Harris 
ötən həftə bildirmişdi ki, dünya üzrə 
virusa yoluxma halları yanvardan 
başlayaraq artmaqda davam edir. 
Amma hələ də yoluxmanın pik həddə 
çatdığını deyə bilmərik. Çünki virusa 
yoluxma hər gün artır. O qeyd edib ki, 
qış fəsli Avropada soyuq keçdiyindən 
insanlar bir yerdə daha çox topla-
şırlar. Belə olan halda yoluxmanın 
qarşısını almaq çətin olacaq. Yo-
luxmamaq üçün qapalı yerlərdən, 
yaxın ünsiyyətdən və toplaşmadan 
qaçmaq lazımdır. Əgər bir yerdə 
toplaşmaqdan qaça bilmirsinizsə, 
mütləq maskadan istifadə edin, daha 
çox əllərin gigiyenasına diqqət edin, 
tez-tez yuyun.

ÜST-ün Azərbaycan üzrə 
nümayəndəsi Hande Harmancı isə 
bildirib ki, Azərbaycanın müharibə 
şəraitində olması COVID --19-un ya-

yılmasının qarşısını almaq üçün bəzi 
çətinliklər yaradır. O, həmçinin bildirib 
ki, bu günlərdə insanların qrup halın-
da küçələrə toplaşması COVID --19-
un yayılması üçün risk yaradır. Onun 
sözlərinə görə, mövcud şəraitdə ən 
azı 1 metr ara məsafə saxlanılmalı 

və ya maska taxılmalıdır: “Aydındır 
ki, bir yerə toplaşarkən bu qaydalara 
riayət etmək asan deyil. Lakin bəzi 
sadə tədbirlər yoluxmanın qarşı-
sını ala bilər”. ÜST nümayəndəsi, 
həmçinin bildirib ki, son iki ay ərzində 
Azərbaycanda COVID --19-a yolux-
ma hallarının sayında sabitləşmə 
müşahidə edirdik. İndı vəziyyət 
dəyişib. O, hamını COVID –19-a 
qarşı birgə mübarizəyə çağırıb. “Özü-
müzün və sevdiklərimizin sağlamlığı 
bizdən asılıdır” -- deyib.

Onu da qeyd edək ki, daim 
qorunma ilə bağlı çağırışlar edən 
ABŞ prezidenti də virusa yoluxaraq 
müalicə alıb. Donald Tramp yaxın bir 
neçə gün ərzində xəstəliyinin gedişatı 
ilə bağlı yenidən test olunacağını, 
virusun öhdəsindən gələcəyini və 
tezliklə geri dönəcəyini açıqlayıb. O, 
xəstəliyi zamanı koronavirus haq-
qında çox şey öyrəndiyini bildirib. 
ABŞ lideri xəstəliyı maraqlı səyahət 
adlandırıb və bu barədə “Twitter” he-
sabında paylaşım edib: “Mən COVID 
haqqında, sanki məktəbə getdim və 
öyrəndim. Bu haqda çox bilik əldə 
etdim, əsl məktəbdir. Bunu artıq 
anlayıram və bu barədə sizə danışa-
cağam”. O, xəstə olduğundan hələlik 
koronavirus haqqında bildiklərini 
söyləyə bilməyəcəyini vurğulayıb, 
səhhətinin getdikcə yaxşılaşdığını 
bildirib və sağalmasını arzulayan hər 
kəsə təşəkkür edib: “Buraya gələndə 
özümü yaxşı hiss etmirdim, indi 
özümü daha yaxşı hiss edirəm. Hər 
kəs mənim səhhətimin yaxşılaşması 
və vəzifə başına qayıtmağım üçün 
çalışır. Düşünürəm ki, tezliklə qayıda-
cağam”. Qeyd edək ki, Tramp, həyat 
yoldaşı Melaniya Trampın xəstəliyi 
özündən daha yüngül formada ke-
çirdiyini və qısa müddətdə tamamilə 
sağalacağını da vurğulayıb.

Qeyd edək ki, koronovirusla 
bağlı pandemiya başlayandan təzadlı 
fikirlər mövcuddur. Bəziləri payız-
da ikinci dalğanın olacağını mütləq 
şəkildə bildirsələr də, Ümumdünya 

Səhiyyə Təşkilatının Fövqəladə 
Hallar üzrə Regional Direktoru Dorit 
Nitzan dünyada koronavirusun ikinci 
dalğasının olmadığını açıqlayıb. 
O, bu barədə pandemiya ilə bağlı 
konfrans zamanı bildirib: “Koronavi-
rusun növləri və formaları göstərir ki, 
pandemiyanın hansısa ikinci dalğası 
yoxdur”. Onun sözlərinə görə, bəzi 
dövlətlərdə yoluxma yüksək olsa 
da, bəzilərində bu göstərici aşağıdır. 
Nitzan bildirib ki, dünyada koronavi-
rusa yoluxanların cəmi 5 faizinin ağır 
vəziyyətdə olduğuna görə, insanların 
əksəriyyəti yenə də bu xəstəliyin 
ciddiliyinə əhəmiyyət vermirlər.

Amerikalı virusoloq Şeyn Krotti 
isə bildirib ki, orqanizmin infeksiya-

nın hücumuna cavabını yavaşıtmaq 
koronavirusun əsas "hiylə"si ola bilər. 
Bu hiylə əhəmiyyətli bir müddət üçün 
ilkin immun cavabdan qaçmaq və 
xüsusən, birinci tip interferonun erkən 
reaksiya verməməsindən ibarətdir. 
Bir müddət əvvəl isə tədqiqatçılar 
COVID --19-un interferon çatışmazlığı 
ilə əlaqəsinə artıq diqqət etmişdilər. 
Çatışmazlığın xəstəliyin ağır gedişinə 
səbəb olan həlledici bir amil ola 
biləcəyi qeyd edilirdi. Niderland 
eksperti Aleksandr Hoyşen interfe-
rondan istifadənin yalnız xəstəliyin 
ilkin mərhələsində COVID --19-la 
mübarizədə kömək edəcəyini bildirib. 
O, digər hallarda, infeksiyanın gedişi 
və xəstənin yaxşılaşmasının zaman-
dan asılı olacağını vurğulayıb.

Qeyd edək ki, bəzi həkimlər 
marketlərə, banklara və digər qa-
palı məkanlara girişdə insanların 
temperaturunu yoxlamağın faydasız 
olduğunu bildirirlər. Onlar fikirlərini 
belə əsaslandırırlar ki, hərarəti yoxla-
nılacaq deyə insanlar sıraya düzülür 
və həmin anda onlar bir-birinə yaxın 
məsafədə dururlar. “Bu, tempera-
turu ölçülərək içəri buraxılmayacaq 
insanın riskindən daha təhlükəlidir. 
Xəstəliyi keçirənlərin 10 faizdən 
azında temperatur olur. Temperatu-
run olması koronovirus demək deyil. 
Soyuq havaların təsirindən qrip kimi 
xəstəliklərin artdığına görə, girişlərdə 
temperaturun yoxlanılması heç düz-
gün deyil”. Bu yoxlama məktəblərə də 
aiddir.

Sonda Nazirlər Kabineti yanın-
da operativ qərargahın məlumatına 
əsasən deyə bilərik ki, insanlar 
qorunmaq barədə düşünmürlər. 
Onlar bir maskanı qorunmaq naminə 
yox, günlərlə istifadə edərək görün-
tü xatirinə taxırlar və ilk növbədə, 
özlərinin səhhətini düşünmədiklərini 
göstərir. Oktyabrın 16-dək olan 
məlumata görə koronavirus infeksi-
yasına 369 yeni yoluxma faktı qeydə 
alınıb, daha 102 nəfər sağalıb, 4 
nəfər isə vəfat edib. Hazırkı dövrədək 
ölkəmizdə 42 min 750 nəfərin koro-
navirus infeksiyasına yoluxması faktı 
müəyyən edilib. Onlardan 39 min 570 
nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 616 
nəfər vəfat edib. Onu da bildirək ki, 
ötən müddət ərzində 1 milyon 193 
min 870 test aparılıb. 

Arxa cəbhədəkilər unutmasınlar 
ki, orduya sağlam qüvvələr lazım-
dır. Gizli düşmənə qarşı mübarizə 
tədbirlərinə əməl edək ki, məlun 
düşmənə qalib gələk.

Zərifə BƏŞİRQIZI,  
“Xalq qəzeti”

Nə qədər az qorunma, o qədər çox 
yoluxma – bu təkzibedilməzdir

Artıq payız-qış mövsümü başlayır və bir sıra kəskin respirator xəstəliklərin artımı 
gözlənildiyindən, yay aylarından bu günə qədər müşahidə edilən COVID – 19 infeksiyası ilə 
bağlı yoluxmaların artacağı da istisna edilmir. Səhiyyə Nazirliyinin baş infeksionisti Təyyar 

Eyvazov bildirib ki, havaların soyuması, mövsümi respirator virusların artımı və koronovirusla bağlı 
vəziyyətin nəzarətdə saxlanılması üçün ölkəmizdə qabaqlayıcı tədbirlər görülüb. Buna baxmayaraq, 
bu gün koronavirusa yoluxma ilə bağlı faktlar artıb. Ümumiyyətlə, xəstəliklər əksər hallarda soyuq 
havalarda artır. Bu, insanlardan asılı olmayan bir məqamla, günəş şüalarının azlığı və açıq mühitdə 
virusları öldürməməsi ilə əlaqələndirilir.

Nizami Gəncəvi adına Milli 
Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi dünya 

muzeylərinə müraciət ünvanlayıb

“Əziz həmkarlar!
Biz müxtəlif ölkələrdə yaşa-

saq, ayrı-ayrı dillərdə danışsaq 
da, hamımızı birləşdirən vacib 
bir cəhət var.

Siz də, biz də mühüm hu-
manist missiyanı yerinə yetirir, 
ədəbiyyatın, mədəniyyətin, 
mənəvi sərvətlərin qorunması 
və təbliği ilə məşğuluq.

Mədəniyyət isə bütün 
bəşəriyyəti qovuşduran 
sərhədsiz ortaq vətəndir.

Bizim muzey XII əsrdə 
yaşamış, lap çoxdan dünya ədəbiyyatının ən 
müstəsna klassiklərindən biri mərtəbəsinə 
ucalmış, əsərləri Qərbin və Şərqin əksər 
dillərinə tərcümə edilmiş, misilsiz yaradı-
cılığı ilə dünya mədəniyyətinə böyük təsir 
göstərmiş dahi Nizami Gəncəvinin adını 
daşıyır.

Ömrü boyu doğulduğu qədim Azərbaycan 
şəhəri Gəncədən kənara çıxmasa da, 
ümumbəşəri idealları, insanlar və xalqlar 
arasında sülhü, dostluğu, bərabərliyi, ədaləti 
tərənnüm etmiş Nizami Gəncəvinin doğ-
ma şəhəri bu gün Ermənistan tərəfindən 
 dağıdılır.

Ermənistan silahlı qüvvələrinin bu okt-
yabr günlərində Gəncəyə və dinc əhaliyə 
yönəltdiyi raket zərbələri yalnız günahsız 
insanların həyatını əlindən almayıb, yal-
nız onların evlərini dağıtmayıb. Nizaminin 
məqbərəsinin də yerləşdiyi Gəncə başdan-
başa tarixdir. Buraya atılan bombalar və 
raketlər həm də mədəni irsin nadir incilərini 
məhv edir. Ermənistan tərəfindən Gəncə 
ilə bağlı yeni təhdidlər, növbəti atəş açmaq 
hədələri eşidilməkdədir.

Bizim muzeyin bir neçə filialı var ki, 
onlardan biri də Qarabağ xanının qızı, XIX 
yüzilin görkəmli Azərbaycan şairəsi, böyük 
fransız ədibi Aleksandr Düma ilə dost-
luq münasibətlərində olmuş Xurşidbanu 
Natəvanın adını daşıyır. Muzeyimizin bu 
filialı hazırda Ermənistanın işğalı altında 
olan Şuşa şəhərində yerləşirdi. 1992-ci ildə 
mədəniyyətimizin beşiklərindən olan həmin 
şəhər ermənilər tərəfindən işğal edilərkən 
muzey də dağıdılmış, eksponatları qəsb edil-
miş, əməkdaşları isə artıq 28 ildir ki, məcburi 
köçkün həyatı yaşamağa məcburdur. Bu, 
Ermənistanın işğalı altında olan Azərbaycan 
muzeylərindən yalnız biridir. Zəbt olunmuş, 
viran qoyulmuş ərazilərdə isə daha 22 mu-
zey, 6 rəsm qalereyası, 762 dünya və ölkə 
əhəmiyyətli mədəniyyət abidəsi, 4 milyon 

600 min kitab və əlyazmanın saxlandığı 927 
kitabxana ermənilər tərəfindən dağıdılmış və 
qəsb edilmişdir.

Bu gün Dağlıq Qarabağ bölgəsindən 
xeyli uzaqda olan, Azərbaycanın rəmzi 
mədəni paytaxtı sayılan Gəncə şəhərini 
Ermənistanın dəhşətli dağıntılar və insan 
tələfatı ilə müşayiət edilən raket zərbələrinə 
tutması həm də bilavasitə minillərin yadigarı 
olan dünya əhəmiyyətli mədəni irsə açılan 
atəşlərdir.

Dünyanın bütün tərəqqipərvər insanlarını, 
mədəniyyəti qoruyub yaşatmaq kimi nəcib 
amala xidmət edən sizləri, dünyanın bütün 
muzey işçilərini, mədəniyyət xadimlərini 
erməni təcavüzünə qarşı səsinizi qaldırmağa 
çağırırıq.

Bu gün dünyanın Nizamisinin şəhəri, 
onun məzarı erməni raketlərinin hədəfindədir.

İnsanlar və insanlıq, mədəniyyət və 
mənəviyyat əleyhinə olan bu qəddarlığın qar-
şısını almaq üçün bu gün sizin səsinizə, sizin 
dəstəyinizə, həmrəyliyinizə ehtiyacımız var.

Səkkiz əsr əvvəl Nizami Gəncəvi yazırdı:
Yaxşı iş də görsən, pis iş də, inan,
Unutmaz onları bu qoca dövran.
Hörmətli həmkarlar!
Bu həyəcanlı günlərdə sizə Nizami 

Gəncəvinin adını daşıyan və onun xatirəsini 
yaşadan muzeyin əməkdaşları olaraq 
müraciət edir, Nizaminin doğma şəhəri 
Gəncəni, Nizaminin vətəni Azərbaycanı 
Ermənistanın təcavüzündən və getdikcə 
şiddətlənən dağıdıcı qəsbkar niyyətlərindən 
qorumaq üçün həmrəylik göstərməyə dəvət 
edirik.

Nizaminin söylədiyi kimi tarix və zaman 
unutmayacaq – nə sizin xeyirxahlığını-
zı, sülhsevər səylərinizi, nə də terrorizmi 
özünün dövlət siyasətinə çevirmiş işğalçı 
Ermənistanın insanlıq əleyhinə yönəlmiş 
cinayətlərini!”

AMEA Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyinin 
kollektivi bu ilin 27 sentyabr tarixindən etibarən Ermənistan silahlı 
qüvvələrinin cəbhə xəttində hərbi təxribat törətməsi, Azərbaycanın yaşayış 
məntəqələrini, o cümlədən Azərbaycanın ikinci böyük şəhəri olan Gəncəni 
raket atəşlərinə tutması və ağır artilleriya zərbələri nəticəsində dinc sakinlər 
arasında ölən və yaralananların olması, həmçinin müxtəlif tikililərə, o 
cümlədən maddi-mədəni irs nümunələrinə dəyən ziyan, işğalçı dövlətin yeni 
təhdidləri ilə bağlı dünya muzeylərinə müraciət yayıb.

Müxtəlif dillərdə tərtib edilmiş müraciət dünyanın 100-dək tanınmış 
muzeyinə ünvanlanıb. Müraciətdə deyilir:

Azərbaycanda koronavirus infeksiyasına  
369 yoluxma faktı qeydə alınıb, daha 102 nəfər sağalıb

 �  Azərbaycan Respublikasında koronavirus infeksiyasına 369 yeni yoluxma faktı 
qeydə alınıb, daha 102 nəfər sağalıb.

Nazirlər Kabineti yanında Operativ 
Qərargahdan AZƏRTAC-a verilən məlumata görə, 
COVID-19 üçün götürülən analiz nümunələri 
müsbət çıxmış 4 nəfər vəfat edib.

Hazırkı dövrədək ölkəmizdə 42 min 750 nəfərin 
koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən 

edilib. Onlardan 39 min 570 nəfər müalicə olunaraq 
sağalıb, 616 nəfər vəfat edib. Aktiv xəstə sayı 2564 
nəfərdir.

Ötən müddət ərzində 1 milyon 193 min 870 test 
aparılıb. Bugünkü test sayı isə 6734-dür. 

“Qarabağ müharibəsi qəhrəmanlıq 
mövzularını diktə edir”

Azərbaycan Ordusu tariximizə 
qəhrəmanlıq səhifələri yazır. Bunu cəbhədən 
gələn xəbərlər də təsdiqləyir. Azərbaycan 
Prezidenti, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin 
rəhbərliyi ilə ordumuz işğal altında olan 
torpaqlarımızı yağı düşməndən azad edir. Bu 
qələbələrimizdə xalq-iqtidar birliyi önəmli rol 
oynayır. Prezidentimizin bu fikirlərini diqqətə 
çatdırmaq istəyirəm: “Biz bu gün xalqımızın 
və dövlətimizin yeni tarixini yazırıq, şan-
lı tarixini yazırıq. Biz bu gün tarixi ədaləti 
bərpa edirik. Çünki Qarabağ torpağı bizim 
əzəli tarixi torpağımızdır. Azərbaycan xalqı 
əsrlər boyu bu torpaqlarda yaşayıb, yaradıb, 
qurub, tikib. Ancaq uzun illər ərzində --30 
ilə yaxındır ki, erməni cəlladları torpağımızı 
işğal edib”. Bu dağıntılar xalqımızı heç də 
qorxutmur. Televiziyadan evləri dağıdılmış 
sakinlərin çıxışlarını dinləyəndə adamın 
ürəyi dağa dönür. Onlar düşmən atəşi altında 

öz ocaqlarını tərk etmirlər. 
Böyük Vətən müharibəsi illərində 

azərbaycanlıların göstərdiyi şücaət, arxa 
cəbhədəki vəziyyətlə bağlı filmlərimiz çox-
dur. Bu günlər isə biz öz torpaqlarımızın 
azadlığı uğrunda döyüşlərdə xalqımızın 
qəhrəmanlığını canlandıran filmlər yaratma-
lıyıq. Biz bu qəhrəmanlığı gələcək nəsillərə 
çatdırmalıyiq. 

 Həmsöhbətim fikrini belə yekunlaşdırdı: 
“El bir olsa, dağ oynadar yerindən”. Bəli, 
bu gün xalqımız, o cümlədən sənət adam-
ları möhtərəm Prezidentimizin ətrafında 
sıx birləşıblər. Bu birlik qələbəmizin 
təminatçısıdır.

Qələmə aldı: 
 M.MÜKƏRRƏMOĞLU,  

“Xalq qəzeti”

Bu sözləri Azərbaycan Respublikası Kinematoqrafçılar İttifaqının üzvü, 
kinorejissor, beynəlxalq kinofestivallar laureatı Şamil Əliyevlə söhbətimizdə 
bildirdi. Onun sözlərinə görə, bu gün Azərbaycanda fəaliyyətdə olan bütün 
kinostudiyalar cəbhədə döyüşçülərimizin qəhrəmanlığını kinolentin yaddaşına 
köçürürlər. Əslində, onlar da bu döyüşlərin iştirakçılarıdırlar. Mən bilirəm ki, 
belə çəkilişləri aparmaq çox təhlükəlidir. Ancaq bu, xalqımızın qəhrəmanlıq 
tarixidir və kino salnaməmizdə yaşamalıdır.


