
Bəli, suallar çoxdur. Bir çox 
sual bayram ərəfəsi verilməyə də 
bilər. Əlbəttə ki, həmrəylik institutu 
barədə yalnız təqvimin son günündə 
düşünməməliyik; lakin bayram günü 
özlüyündə, həm də hesabat günü 
deyilmi? Nə etmişik? Nə edirik? Nə 
edəcəyik?-- deyə öz -özümüzə sual 
verməyin ümumi işimizə yalnız xeyri 
dəyər.

Ötən yüzilliyin sonlarında, xalqı-
mızın tarixi iradəsinin ifadəsi olaraq, 
o taylı – bu taylı Azərbaycan ara-
sında insani, milli-mədəni, iqtisadi 
və təbii, qohumluq bağlarını bərpa 
etmək məqsədi ilə (rəsmi olaraq, 
“SSRİ--İran sərhədi” adlanan) köksüz 
maneələrin, sərhəd çəpərlərinin 
sökülməsi, mühəndis-texniki qurğu-
ların götürülməsi prosesini başladan 
Vətən övladları, bugünümüzü yalnız 
xəyal edərdi (yəqin ki)... O illər xəyal, 
romantika, həvəs, sevda, eşq... 
illəri idi. Və bu da təbii sayılmalıdır. 
Bununla belə, o xəyalları gerçəkliyə 
çevirmək, o sevdalı, eşqli və qanad-
lı duyğuları ictimai-siyasi müstəvi 
üzərində maddiləşdirmək, məsələyə 
peşəkar münasibət göstərmək barədə 
düşünənlər də vardı. 

Uzun onilliklər boyu bir-birinə 
həsrət qalan millətimizin Arazın hər 
iki sahilində sərhəd yürüşü, sərhəd 
dirəklərinin yıxılışı, millətin çay qıra-
ğında həftələrlə gecə-gündüz dirənişi, 
çağırışlar... dünya ekran-efirini 
Azərbaycana, Naxçıvana cəlb etdi. 

Həmrəylik günü birləşmək 
istəyinin simvolik nişanəsidir.

Sov. İKP MK, Azərbaycan KP 
MK, Komunist Partiyasının yerli 
orqanları, özəlliklə, SSRİ Sərhəd 
Qoşunları Komandanlığının yarat-
dığı bütün maneələrə, özünüqo-
ruma hərəkətlərinə baxmayaraq, 
genişlənən xalq hərəkatı, xalqın arzu 
və istəklərinin gur ifadəsi “Sərhəd 
hərəkatı” aksiyaları, o illərdə ümu-
mittifaq miqyasında genişlənən 
demokratik hərəkatın sonucunda, 
“SSRİ--İran sərhədi” boyunca çəkilən 
sərhəd çəpərləri elliklə söküldü... 
Bu sətirləri bu gün – müstəqilliyinin 
bərpasından 28 il keçəndən sonra, 
özüm 47 yaş içindəykən yazmaq o 
qədər də həyəcanverici olmaya bilər. 
Yazdıqlarım da həyəcan yaratmaz 
bəlkə, ancaq o illərdə, o şərtlər içində 
sərhəd sökən insanların həyəcanını 
təsəvvür etməyə, “Sərhəd sökən əllər 
var olsun!”-- deməyə gücümüz çatır... 

Beləliklə, uzun ayrılıqdan sonra 
ilk dəfə Arazın hər iki tayında olan 
qohumların, soydaşların bağlantı 
qurmaq, ünsiyyət yaratmaq imkan-
ları yarandı, sadələşdirilmiş keçid 
məntəqələri təşkil edildi... Bu, bir 
hadisə idi!

Nəhayət, 1991-ci ilin 16 
dekabrında bu planda ikinci 
böyük hadisə yaşandı! Naxçıvan 

Muxtar Respublikası Ali Məclisinin 
sədri Heydər Əliyev dünya 
azərbaycanlılarının birliyini 
yaratmağın önəmini nəzərə 
alaraq, dekabrın 31-ni Dünya 
Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü 
elan etdi! Bu barədə Naxçıvan Muxtar 
Respublikasının Ali Məclisi 6 bənddən 
ibarət mühüm (tarixi) qərar qəbul etdi. 

Tarixi qərar bu şəkildə idi:
“--31 Dekabr Dünya 

azərbaycanlılarının həmrəylik və birlik 

günü elan olunsun və hər il bayram 
edilsin.

--Həmin gün Naxçıvan Muxtar 
Respublikası ərazisində iş günü he-
sab edilməsin.

--31 dekabrın Dünya 
Azərbaycanlılarının həmrəylik və birlik 
günü kimi bütün Azərbaycan Respub-
likasında rəsmi qeyd edilməsi üçün 
qanunvericilik təşəbbüsü qaydasın-
da Azərbaycan Respublikasının Ali 
Sovetinə təklif verilsin.

--Naxçıvan Muxtar Respublika-
sının şəhər və rayon məclislərinə 
tapşırılsın ki, bayram günləri demok-
ratik təşkilatların iştirakı ilə təntənəli 
mərasimlər hazırlayıb həyata 
keçirsinlər.

--Akademik Yusif Məmmədəliyev 
adına Naxçıvan Dövlət Universitetinə, 
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası-
nın Naxçıvan şöbəsinə, Azərbaycan 
Yazıçılar Birliyinin Naxçıvan vilayət 
şöbəsinə, Xalq Təhsili Nazirliyinə 
tapşırılsın ki, 31 dekabr Dünya 
azərbaycanlılarının həmrəylik və birlik 
gününə həsr olunmuş elmi konfrans 
keçirsinlər.

--Sərhəd çəpərlərinin bərpası 
qanunsuz hesab edilsin və istehkam 
qurğularının ləğv olunmasını təmin 
etmək üçün deputat komissiyası yara-
dılsın”.

Bəli, Kürəkçay, Türkmənçay, 
Gülüstan kimi gözəl adlı, qara bəxtli 
“müqavilələr”dən keçmiş milli tariximiz 
Naçxıvanda yenidən doğulur, dirçəlir, 
boy verib görsənir, çiçəkləyirdi...

Azərbaycan xalqı minilliklər boyu 
öz doğma torpaqlarında yaşaya-
raq, dünya sivilizasiyasına böyük 
töhfələr verib. Savaşlar, köçlər, 
devrimlər, çevrilmələr, çatışmalar, 
habelə, ümumən dünyada gedən 
müxtəlif ictimai-siyasi proseslər 
nəticəsində, Vətənimiz parçalan-
mış, həmvətənlərimizin bir qismi öz 
yurd-yuvalarından didərgin salınmış, 
qaçqın və məcburi köçkünlüyə vadar 
edilmiş, bir-birindən ayrı düşmüşdür. 

Bununla bərabər, iş tapmaq, yüksək 
təhsil almaq və s. məqsədlə doğma 
Vətəni tərk edərək başqa ölkələrdə 
qərar tutan həmvətənlərimiz də 
vardır. Beləliklə, azərbaycanlılar 
dünyanın dörd yanına yayılıb. Uzaq 

diyarlarda da böyük “Azərbaycan ic-
maları”, “Azərbaycan evləri” yaranıb.

31 Dekabr – Dünya 
Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü 
dünyanın dörd yanında soydaşla-
rımız tərəfindən bayram kimi qeyd 
olunur. Həmrəylik günü diasporumuz 
üçün önəmli hadisəyə, əziz bayrama 
çevrilib. 

Təsadüflər təsadüfi deyil: 
Həmrəylik günümüz təqvim ilinin son 
gününə düşür. Biz burada sözgəlişi 
“düşür” ifadəsini işlətsək də, əslində, 
öz yaxşı işlərimiz, milli davamız, 
dövlətçilik şüurumuz və xəlqi duyğu-
larımızla – bütün bunların toplamında 
hərəkətlərimiz, işimizlə 31 dekabrı 
ilin zirvəsinə qaldırmalıyıq, günlər 
gününə yüksəltməliyik. Bu yolda 
əmək sərf edən, iş görən, mübarizə 
aparan bütün həmvətənlərimizə sa-
lam-sayğılar olsun!

31 dekabra tuş gələn həmrəylik 
günümüz, təqvim ilinə yekun vu-
ran fikirlər, çalışmalar, əməllərlə 
özünəxas dərinlik və üfüq qazanır, -- 
fikrimə inanıram. İnanıram ki, yazının 
başlanğıcındakı suallar hər birimizin 
özümüzə verdiyimiz suallar olmaqla 
öz cavabını tapır. Nə qədər insan var, 
o qədər sual var. Eləcə də, nə qədər 
insan var, o qədər cavab var. İndi bi-
zim sual daşlarını ətəyimizdən töküb, 
cavab daşlarını yığmaq vaxtımızdır. 
Ona görə ki:

--respublikamızın ərazi bütövlüyü 
hələ bərpa olunmayıb; 

--dünya azərbaycanlıları öz 
vətənləri ilə bağlarını daha da 
möhkəmləndirməlidirlər;

--azərbaycanlılar dünyanın dörd 
yanında heç də eyni adla tanınıb, 
eyni adla çağrılmır (azərbaycanlı, 
qaşqay, qarapapaq, avşar, Qərbi 
azərbaycanlı, Şərqi azərbaycanlı, İraq 
türkməni, Suriya türkmanı, qızılbaş, 
ələvi və s.);

--öz dədə-baba torpağında yaşa-
yan soydaşlarımız, “dədə-babalıq”, 

sonradan köçmüş həmvətənlərimiz 
də vətəndaşlıq hüququndan 
gərəyincə istifadə edib, vətəndaşı ol-
duğu ölkənin ictimai-siyasi həyatında 
arzuolunan səviyyədə iştirak etmir (bir 
çox halda); 

--illər öncənin romantikası sanki 
öz varlığını qəribə şəkildə sürdürür və 
gah batıb, gah üzə çıxmaqla təzahür 
edir, əslində, bizə romantikanın tam 
öləzimədən öz varlığını praqmatizm 
aləminin içində sürdürməsi lazımdır;

--dünya azərbaycanlılarının 
yeganə müstəqil dövlətinin çıxarları 
heç də bütün dünya azərbaycanlıları 
tərəfindən eyni gücdə, eyni 
məhəbbətdə qorunmur və s.

 Əziz oxucu, bu qeydlərlə kimsə 
razılaşar, kimsə razılaşmaya bilər. 
Qarşılıq olaraq, uğurları sadalaya 
bilərik, mən də bir xeyli uğurlar-
dan söz aça bilərəm. Əlbəttə, uzaq 
ellərdə isti Vətən guşəsi yaradan 
həmvətənlərimiz var, yaxşı dias-
por təşkilatlarımız var, yerli şəraitə 
inteqrasiya olunmuş, uğur qazan-
mış şəxsiyyətlərimiz var, yaxşı 
səfirlərimiz, diplomatlarımız var... An-
caq bu əziz gün ərəfəsində mən uğur-
lardan arxayınlaşmaq “üslub”unda 
deyil, problemləri etiraf edib, o 
problemlərin üstünə getmək xəttində 
düşünməyi üstün tutardım. Məncə, 
biz, “problemlərimiz var, biz onları 
bilirik, etiraf edirik və həll etməyin yo-
lunun, vaxtının da fərqindəyik”,-- deyə 
bilməliyik. 

 Heç şübhəsiz, dünya 
azərbaycanlıları ilə işin, diaspor 
təşkilatlarımıza qayğının şəxsən 
Prezidentimizin, Birinci vitse-prezi-
dentimizin yüksək diqqətində oldu-
ğunu bilir və bundan qürur duyuruq. 
Yeniləşən komanda və irəli hədəfli ça-
lışmaları ilə Diasporla İş üzrə Dövlət 
Komitəmizin təqdirəlayiq işini izləyir, 
bacardığımız qədər təbliğ edirik.

Heydər Əliyev Fondunun 
 vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın 
rəhbərlik etdiyi beynəlxalq “Xo-
calıya ədalət!” kampaniyası 
çərçivəsində düzənlənən tədbirlərə 
həmvətənlərimizin verdiyi dəstək, 
ümumən Azərbaycan həqiqətlərinin 
yayılması baxımından bir çox 
həmvətənimizin gördüyü işlər unudul-
mazdır. 

31 dekabrdan sonra 1 yanvar 
gəlir. Deməli, öz aramızdakı 
problemlərimizdən, hansısa umu-
küsülərdən silkinib, onları Yeni ilə 
daşımamalıyıq. Necə ki, qədim 
Novruz bayramında “ağırlığımız 
odda qalsın”, deyilir, yuxular suya 
danışılır, qulaqlar qonşu qapılarda 
xeyir xəbər dinşəyir... və bununla 
yanaşı, küsülülər barışır, xəstələrə 
“yastığınız yüngül olsun!”,– deyir, 
onlara tez sağalmalarını diləyirik... 
Bax, “cavan bayramımız” olan 
həmrəylik günümüzə uyğun ayinlər 
icra etməliyik, – deyə düşünürəm. 

Dövlətimizin Bayrağı uca, 
müstəqilliyimiz əbədi olsun! 

Əkbər QOŞALI,  
Azərbaycanda Atatürk Mərkəzinin 

şöbə müdiri

H əmrəylik münasibətlər sistemində hansı yeri tutur? İnsanlar 
nə üçün həmrəy olmalıdır? Əks- təqdirdə nə baş verər? 
Həmrəylik bizim xalq üçün hansı kateqoriya hadisədir və nə 

dərəcədə önəm daşıyır? Və nəhayət, XX yüzilliyin 90-cı illərindəki 
həmrəylik çağırışları ilə XXI yüzilliyin 20-ci ili ərəfəsindəki çağırışlar 
arasında nə kimi fərqlər var?

Mübarək gün

Kanadadan  təbrik: Necə sevinməyəsən, 
bu, dünya azərbaycanlılarının  
həmrəyliyi günüdür

– Arzu müəllim, necə 
oldu ki, Kanadaya getdiniz?

– Mən əvvəlcə ailəmlə 
birgə Ukraynada yaşayıb 
fəaliyyət göstərmişəm. Gənc 
alim olaraq, keçən əsrin 
90-cı illərində Ukraynada 
ölkə başçısının gənc alimlərə 
verdiyi təqaüdü alırdım.  
SSRİ-nin süqutu illəri idi. Artıq 
sosial-iqtisadi böhran başla-
mış, vəziyyət çətinləşmişdi. 
Uzun müddət düşündükdən 
sonra başqa ölkəyə köçməyi 
qərara aldıq. Beləcə, 
 1999-cu ilin martında  biz 
Kanadaya köçdük. Kanadada 
məskunlaşdıqdan sonra elmi 
işçi kimi çalışmağa başladım. 
Hazırda pedoqoji fəaliyyətlə 
məşğulam. Həyat yoldaşım 
da elm adamı, ziyalı xanımdır. 
Uşaqlarımız da burada bö-
yüyüb təhsil alıblar. Lakin biz 
hər zaman azərbaycanlı kimi 
milli dəyər və ənənələrimizi 
qoruyub saxlayırıq. Mən öm-
rümün çox hissəsini Vətəndən 
kənarda yaşasam da, daim 
azərbaycançılıq məfkurəsinə 
bağlıyam.  İnsan harada olur-
sa-olsun,  özünü azərbaycanlı 
hiss edirsə, milli hisslərini 
qoruyub saxlayırsa,  o, daim 
Vətəninə, xalqına bağlı olur 
və övladlarını da o ruhda 
böyüdür. Açığı, Kanadada 
özümü daha çox azərbaycanlı 
hiss edirəm. Görünür, insan 
Vətəndən uzaqda olanda, 
onun soykökü, mənsub 
olduğu xalqa, Vətənə bağlı-
lığı   daha da güclənir. Mənə 
elə gəlir ki, azərbaycançılıq, 
Vətəninə, millətinə sevgi və 
ehtiram şəxsin daxilindən, qa-
nından, canından gəlməlidir. 
Məndə də belədir. Ukraynada 
yaşayanda da diaspor işinə 
töhfələr verməyə çalışmışam, 
ən fəal üzvlərdən olmuşam.

– Kanada cəmiyyətində 
azərbaycanlı olaraq, 
milli mədəniyyətimizi, 
dəyərlərimizi yaşatmaq və 
tanıtmaq sizin üçün çətin 
deyil ki?

– Kanadada müxtəlif 
xalqların nümayəndələri 
yaşayırlar. O cümlədən 
azərbaycanlılar da. Təbii 
ki, hər bir xalq özü ilə öz 
milli mədəniyyətini, düşüncə 

tərzini də buraya gətirib. Odur 
ki, azərbaycanlı olaraq, biz 
cəmiyyətə inteqrasiya etsək 
də, öz milli kimliyimizi, adət 
və mədəniyyətimizi qoruyub 
saxlayır, yaşadırıq. First Nati-
on Universitetində çalışıram. 
On iki ildir, burada elmi-pe-
doqoji fəaliyyətlə məşğulam. 
Araşdırmalarım təkcə fizika 
deyil, ekologiya və statistika 
kimi istiqamətləri də əhatə 
edir. Mənə professor adı 
verilərkən “Sən bu adı alan 
ilk azərbaycanlısan.” – fikrini 
eşidəndə çox qürurlandım. 
Bu, mənim üçün həqiqətən 
də böyük uğur idi. Vətəndən 
uzaqda, Azərbaycan adına 
verilmiş  bir töhfə idi. Hazır-
da elmi fəaliyyətimi davam 
etdirirəm. Azərbaycanla da 
elmi əlaqələrim var. AMEA-
nın Radiasiya Problemləri 
İnstitutu ilə əməkdaşlıq 
edirəm. Elmi məqalələrim çap 
edilir.   

Uşaqlarımın da elmə 
marağı böyükdür. Qızım 
və oğlum ali təhsil alıb-
lar. Qızım hələ məktəbdə 
oxuyarkən Kanadada 
riyaziyyat olimpiadasında 
birinci yer tutmuşdu. Çikaqo 
Universitetində doktorantura 
pilləsində təhsil alır. Kana-
dada  müxtəlif şəhərlərdə 
məskunlaşmış soydaşları-
mızı diaspor təşkilatları bir 
araya gətirir, diasporumuz 
azərbaycanlıların milli ideya 
və dəyərlər ətrafında top-
laşmağına dəstək göstərir. 
Onların sayəsində milli 
mədəniyyətimiz, musiqimiz 
və Azərbaycan həqiqətləri 

Kanada cəmiyyətinə çatdırılır. 
Düşünürəm ki, Kanadada, 
ümumiyyətlə, Vətəndən 
kənarda yaşayan hər bir soy-
daşımız Azərbaycanın könüllü 
elçisidir. Onların hər bir uğuru 
Vətənin ən yüksək şəkildə 
təbliğidir.

– Planetin dörd bir 
tərəfinə səpələnmiş soy-
daşlarımıza, xalqımıza bay-
ram təbriklərinizi eşitmək 
istərdik.

– Azərbaycanın hər bir 
əziz bayramını ailəmizdə 
böyük sevinclə qeyd edi-
rik. Xalqımızın əsrlərdir ki, 
yaşatdığı Novruz bayramı və 
eləcə də   31 Dekabr – Dünya 
Azərbaycanlılarının Həmrəylik 
Günü ailəmiz  üçün olduqca 
önəmlidir.

--Milli təfəkkür, ürəyi Vətən 
eşqi ilə döyünən soydaşları-
mızın  Vətənə məhəbbət və 
sədaqət ətrafında birləşməsi 
və həmrəylik nümayiş 
etdirməsi bir millətin yaşama-
sı üçün vacib şərtdir. Xalqımız 
müdrik, əməksevər, istedadlı 
qəhrəman xalqdır. Həmrəy 
olduqda, birlik olduqda, çox 
işlər görə bilir. Kanadada 
yaşasaq da, Azərbaycanın 
regionda və beynəlxalq are-
nada artan nüfuzu, uğurları 
bir azərbaycanlı olaraq, bizi 
çox sevindirir. Azərbaycana 
hər gələndə Bakının daha 
da müasirləşib gözəlləşdiyini 
görürəm. Ürəyim dağa 
dönür. Yeni tikililər, istirahət 
məkanları, parklar paytaxtı 
daha da gözəlləşdirir. Arzu 
edirəm ki, üzümüzə gələn 
Yeni ildə Azərbaycan daha 
da inkişaf etsin, lider dövlətlər 
sırasında öz yerini qoruyub  
saxlasın. Şəhid ailələri və 
Qarabağ müharibəsi əlillərinin 
problemləri yetərincə həll 
olunsun. Belə bayramla-
rın Azərbaycan Prezidenti 
İlham Əliyevin rəhbərliyi 
ilə  işğaldan azad ediləcək 
torpaqlarımızda qeyd olun-
ması qəriblikdə yaşayan 
azərbayucanlıların ən böyük 
arzusudur.

 Müsahibəni apardı: 
Əfsanə BAYRAMQIZI, 

“Xalq qəzeti”

Sosial xidmətlər çətin həyat 
şəraitinə məruz qalan şəxslərə 
və ya ailələrə təkbaşına bacara 
bilmədikləri çətinliklərin aradan 
qaldırılmasında dövlətin sosial 
dəstəyini göstərən tədbirlər 
sistemidir. Üç istiqamətdə – evlərdə, 
sosial xidmət müəssisələrində 
və sosial sifarişlər üzrə layihələr 
çərçivəsində göstərilən xidmətlər 
xüsusi qayğıya ehtiyacı olan 20 
mindən çox insanı əhatə edir. 
Onlardan 50 faizə və ya 10 minə 

yaxını məhz ixtisaslaşmış QHT 
tərəfindən icra olunan layihələr 
çərçivəsində xidmətlərlə təmin 
olunur. 

Əhalinin məşğulluğu, əmək, 
sosial müdafiə və təminat 
sahələrində göstərilən xidmətlərin 
keyfiyyətinin yüksəldilməsi, 
habelə sosial müdafiə sahəsində 
idarəetmənin təkmilləşdirilməsi ilə 
bağlı həyata keçirilən tədbirlərin 
davam etdirilməsi məqsədilə 
Azərbaycan Prezidenti İlham 
Əliyevin 2019-cu il, dekabrın 
30-da imzaladığı fərmanla Əmək 
və Əhalinin Sosial Müdafiəsi 
Nazirliyinin tabeliyində Dövlət 
Məşğulluq Xidmətinin əsasında 
Dövlət Məşğulluq Agentliyi, Dövlət 
Sosial Müdafiə Fondunun əsasında 
Dövlət Sosial Müdafiə Fondu, 
Dövlət Tibbi-Sosial Ekspertiza və 

Reabilitasiya Xidmətinin əsasında 
Dövlət Tibbi-Sosial Ekspertiza və 
Reabilitasiya Agentliyi və Sosial 
Xidmətlər Agentliyi publik hüquqi 
şəxslər yaradıldı. Fərmanla, 
həmçinin Dayanıqlı və Operativ 
Sosial Təminat Agentliyinin “DOST” 
mərkəzləri açıldıqca yaradılan publik 
hüquqi şəxslərin yerli qurumlarının 
fəaliyyəti, əhaliyə göstərilən 
xidmətlərin əlçatanlığı qorunmaqla, 
regional əsaslarla qurulması 
təmin edilir və yeni sosial xidmət 
müəssisələri Sosial Xidmətlər 
Agentliyinin tabeliyinə verilir.

Sosial Xidmətlər Agentliyi dövlət 
qeydiyyatına alındığı tarixdən 
bir ay müddətində Dövlət Sosial 
Müdafiə Fondunun tabeliyindəki 
sosial xidmət müəssisələri həmin 
agentliyin tabeliyinə veriləcək. 
Həmçinin sənədə əsasən, Dövlət 
Məşğulluq Agentliyi, Dövlət Sosial 

Müdafiə Fondu və Dövlət Tibbi-
Sosial Ekspertiza və Reabilitasiya 
Agentliyi publik hüquqi şəxsləri 
“Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı 
və dövlət reyestri haqqında” 
Qanunla müəyyən edilmiş qaydada 
dövlət qeydiyyatına alındıqları 
günədək nazirlik yanında Dövlət 
Məşğulluq Xidməti, Dövlət Sosial 
Müdafiə Fondu və Dövlət Tibbi-
Sosial Ekspertiza və Reabilitasiya 
Xidməti öz fəaliyyətlərini davam 
etdirəcəklər.

Qeyd edək ki, dövlət başçısının 
tapşırıqları əsasında son illərdə 
yeni istiqamətlər üzrə fəaliyyət 

göstərən bir sıra sosial xidmət 
müəssisələri, habelə Heydər Əliyev 
Fondunun sosial layihələrindən biri 
olaraq, dövlət uşaq müəssisələrinin 
məzunları üçün “Məzun evi” sosial 
müəssisəsi yaradılıb. Penitensiar 
müəssisələrdə cəza çəkməkdən 
azad edilmiş şəxslər üçün Sosial 
Adaptasiya Mərkəzi (Qobustan 
rayonu) də yaxın vaxtlarda 
istifadəyə veriləcək. Prezident 
İlham Əliyevin 1 iyun 2019-cu 
il tarixli sərəncamı isə xüsusi 
qayğıya ehtiyacı olan uşaqlara 

və digər şəxslərə göstərilən 
sosial xidmətlərin istiqamətlərinin 
və əhatə dairəsinin dəfələrlə 
genişləndirilməsini təmin edib. 
Ölkədə ƏƏSMN-nin sosial sifarişləri 
və müəyyən olunmuş prioritetlər 
əsasında 66 QHT, həmçinin bir sıra 
hüquqi şəxs tərəfindən sosial xidmət 
layihələri icra olunur. 

ƏƏSMN-nin sifarişləri və 
maliyyə dəstəyi ilə icra olunan 
sosial xidmət layihələrinin miqyası 
əhəmiyyətli dərəcədə genişlənib. 
Həmin layihələr üzrə xüsusi 

qayğıya ehtiyacı olan uşaqlar 
və digər şəxslər üçün sosial 
xidmət mərkəzlərinin sayı 3,5 
dəfə artıb. Hazırda 200-ə yaxın 
mərkəz tərəfindən günərzi qayğı, 
reabilitasiya, psixoloji yardım, məişət 
zorakılığından zərər çəkmiş şəxslər 
üçün yardım, surdoloji, sağlamlıq 
imkanları məhdud uşaqlara davranış 
üzrə valideynlərə dəstək və s. 
istiqamətlərdə 10 minədək şəxsə 
xidmətlər göstərilir.

Qeyd edək ki, yalnız paytaxtda 

deyil, respublikanın 
əksər bölgələrində də 
ehtiyacı olanlara çox 
yüksək səviyyədə sosial 
xidmətlər göstərilir. 
İndi bir çox rayonlarda 
günərzi qayğı mərkəzləri 
fəaliyyətdədir. Daşkəsəndə 
“Vətəndaşların Sosial 
Rifahı Naminə” İctimai 
Birliyi tərəfindən 
yaradılan günərzi qayğı 
mərkəzində, Füzuli 
rayonunda “Beyləqan 

Gənclərinin Maarifləndirilməsi 
və Sosial İnkişafı” İctimai Birliyi 
tərəfindən yaradılan mərkəzdə, 
Zərdabda “Ümman” Sağlamlıq 
İmkanları Məhdud Uşaqlara Qayğı 
İctimai Birliyi tərəfindən yaradılmış 
günərzi qayğı mərkəzində, 
“Mərhəmət” Kimsəsizlərə Yardım 
İctimai Birliyi tərəfindən Qəbələ 
və İmişli rayonlarında yaradılan 
günərzi qayğı mərkəzlərində və digər 
rayonlarımızda fəaliyyət göstərən 
bu kimi günərzi qayğı mərkəzlərində 
3–12 yaşarası olan, bir qismi 
sağlamlıq imkanları məhdud yüzlərlə 
uşaq hərtərəfli qayğı ilə əhatə 
olunub. Burada onlar gündə 3 dəfə 
yeməklə təmin olunur, məktəbdə 
təhsil alan uşaqlara pedaqoqlar 
tərəfindən ev tapşırıqlarının 
hazırlanmasında kömək edilir. 
Bundan əlavə, onlara psixoloji dəstək 
göstərilir və həmçinin uşaqların 
asudə vaxtlarının səmərəli təşkili 
məqsədilə müxtəlif tədbirlər təşkil 
olunur. Eyni zamanda, nazirliyin 
sifarişi və maliyyə dəstəyi ilə QHT 
tərəfindən icra olunan sosial xidmət 
layihələri ölkədə yeni iş yerlərinin 
açılmasına, məşğulluğunun təminatı 
işlərinə də öz töhfəsini verib. Belə 

ki, hazırda həmin layihələrin icrası 
işlərində hər biri ilə əmək müqaviləsi 
bağlanılmaqla 1586 nəfər çalışır. 
Onların sırasına psixoloq, tərbiyəçi, 
pedaqoq, loqoped, terapevt, 
nevropatoloq, fizioterapevt və 
digərləri daxildir.

Prezidentin “Sosial müdafiə 
sahəsində idarəetmənin 
təkmilləşdirilməsi ilə bağlı əlavə 
tədbirlər haqqında” fərmanı həssas 
qruplardan olanlara, həmçinin 
sağlamlıq imkanları məhdud 
uşaqlara göstərilən bu xidmətlərin 
əhatə dairəsinin genişlənməsinə və 
keyfiyyətinin daha da artırılmasına 
təsir göstərəcək. Bu xidmətlər    
2020-ci ildə də rayonlarda həm 
mövcud olan, həm də yeni 
təşkil ediləcək sosial xidmət 
mərkəzlərində nə qədər çətin həyat 
şəraitinə məruz qalan şəxslərə 
və ya ailələrə təkbaşına bacara 
bilmədikləri çətinliklərin aradan 
qaldırılmasında, eyni zamanda, 
imkansız ailələrə, sağlamlıq imkanı 
məhdud olanlara dəstək olacaq.

Zərifə BƏŞİRQIZI, 
“Xalq qəzeti”

 Azərbaycanlıların həmrəylik günü dünyanın hər yerində olduğu kimi, Kanada-
da da yaşayan soydaşlarımız tərəfindən   böyük sevgi və təntənə ilə qeyd edilir. 
Kanadada  ilk azərbaycanlı professor  Arzu Sərdarlı uzun illərdir ki, ailəsi ilə birgə 
bu ölkədə yaşayır. O, tətbiqi riyaziyyat və yarımkeçiricilər fizikası sahələrində 
ixtisaslaşıb və hazırda  Kanadanın First Nation Universitetində çalışır. Onunla 
Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü ərəfəsində qürbətdəki fəaliyyəti ilə 
bağlı söhbətləşdik:

Prezidentin yeni fərmanı sosial  
müdafiənin əhatə dairəsini genişləndirəcək

Azərbaycan Prezidenti tərəfindən ölkəmizdə aparılan 
uğurlu siyasət və islahatlar sosial müdafiənin 
əhatəliliyinin və ümumən cəmiyyətdə sosial 

məsələlərin həllində səmərəliliyin artırılmasını təmin 
edib. Həmçinin sosial xidmətlər sahəsində qeyri-hökumət 
təşkilatları ilə əməkdaşlıq genişlənib. Əmək və Əhalinin 
Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin (ƏƏSMN) sosial sifarişi ilə 
icra edilən və həssas qrupları, habelə sağlamlıq imkanları 
məhdud uşaqları əhatə edən sosial xidmət layihələrinin sayı 
ötən illərə nisbətən dəfələrlə artıb. Hazırda bu kateqoriyadan 
olan insanlara 195 növ sosial xidmət göstərilir.
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