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B İ L D İ R İ Ş
Azərbaycan Respublikası Daxili 

İşlər Nazirliyi Daxili Qoşunların 
Baş İdarəsinin tender komissiyası 
bildirir ki, 2021-ci il üçün təsərrüfat 
mallarının satın alınması 
məqsədilə 2021-ci il  yanvarın 26-
da  elektron portal vasitəsilə elan 
edilmiş açıq tenderin nəticələrinə 
əsasən “Araz L” MMC qalib elan 
olunmuş və həmin təşkilatla 
müvafiq satınalma müqaviləsi 
bağlanılmışdır.

Daxili Qoşunların tender komissiyası

B İ L D İ R İ Ş
Azərbaycan Respublikası Daxili 

İşlər Nazirliyi Daxili Qoşunların 
Baş İdarəsinin tender komissiyası 
bildirir ki, 2021-ci il üçün müxtəlif 
təyinatlı lövhələrin və plakatların 
satın alınması məqsədilə 2021-ci 
il  fevralın 15-də  elektron portal 
vasitəsilə elan edilmiş açıq tenderin 
nəticələrinə əsasən “PREMİER” 
MMC qalib elan olunmuş və 
həmin təşkilatla müvafiq satınalma 
müqaviləsi bağlanılmışdır.

Daxili Qoşunların tender komissiyası

B İ L D İ R İ Ş
Azərbaycan Respublikası Daxili 

İşlər Nazirliyi Daxili Qoşunların Baş 
İdarəsinin tender komissiyası bildirir 
ki, 2021-ci il üçün hərbi qulluqçuların 
tibbi müayinələrinin aparılması 
xidmətlərinin satın alınması 
məqsədilə 2021-ci il  fevralın 16-
da  www.etender.gov.az. saytında 
yerləşdirilmiş təkliflər sorğusunun 
nəticələrinə əsasən “AZƏRİ MED” 
MMC qalib elan olunmuş və 
həmin təşkilatla müvafiq satınalma 
müqaviləsi bağlanılmışdır.

Daxili Qoşunların tender komissiyası

B İ L D İ R İ Ş
Azərbaycan Respublikası Daxili 

İşlər Nazirliyi Daxili Qoşunlarının Baş 
İdarəsi tərəfindən 2021-ci il üçün dövri 
mətbuatın satın alınması məqsədilə 
2021-ci il fevralın 27-də “Xalq qəzeti”ndə 
dərc edilmiş və fevralın 26-da www.
etender.gov.az saytında yerləşdirilmiş 
elanlar üzrə keçirilən elektron açıq 
tenderdə təklif vermiş iddiaçıların 
sayı üçdən az olduğundan “Dövlət 
satınalmaları haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Qanununun 11.1-ci 
maddəsinin tələblərinə uyğun olaraq 
tenderin davamından imtina edilmişdir.

Daxili Qoşunların tender komissiyası

 Ölkəmizdə COVID – 19 virusuna 
qarşı mübarizə, dövlət başçımızın 
ÜST - ə videomüraciəti, hazırda apa-
rılan vaksinasiya prosesinin gedişinə 
münasibət bildirməsi üçün “Sağ-
lamlığın Qorunması” İctimai Birliyi-
nin sədri, tibb üzrə fəlsəfə doktoru 
Yazgül Abdıyeva ilə söhbətləşdik. 
Videomüraciətə münasibət bildirən 
Y. Abdıyeva dedi:

– Azərbaycanın qlobal miqyas-
da COVID - 19 pandemiyası ilə 
mübarizəyə verdiyi töhfələrin Ümum-
dünya Səhiyyə Təşkilatı tərəfindən belə 
yüksək qiymətləndirilməsi ölkəmizin irəli 
sürdüyü təşəbbüslərin əhəmiyyətini, 
dünya üçün vacibliyini bir daha təsdiq 
edir. Koronavirusla mübarizə bu 
gün bütün ölkələr üçün prioritetdir. 
Azərbaycan pandemiyanın yayıldığı ilk 
günlərdən həm ölkə əhalisinin sağ-
lamlığını qorumaq, həm də beynəlxalq 
ictimaiyyətin COVID – 19 - la mübarizə 
tədbirlərinə dəstək vermək üçün müm-
kün olan bütün zəruri addımları atıb. 
2020-ci ilin aprelində Türk Şurasının, 
həmin ilin may ayında Qoşulmama 
Hərəkatının zirvə toplantılarının, eləcə 
də dekabr ayında BMT Baş Assamb-
leyasının dövlət və hökumət başçıları 
səviyyəsində xüsusi sessiyasının 
təşkili, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatına 
göstərilən ianələr Azərbaycanın qlobal 
əhəmiyyətli problemlərin həllində 
üzərinə məsuliyyət götürməyə hazır 
güclü dövlət olduğunu təsdiq edir.

 – Dövlət başçısının rəhbərliyi 
altında Azərbaycanda səhiyyədə 
həyata keçirilən islahatlar ölkədə 
müasir standartlara cavab verən tibbi 
xidmətlər sistemini formalaşdırıb. Bu 
barədə nə deyə bilərsiniz?

 – Həqiqətən belədir.  COVID–19-la 
mübarizədə əldə edilən təcrübə 
göstərdi ki, Azərbaycanın səhiyyə 
sistemi ən çətin situasiyalarda belə 
kifayət qədər effektiv fəaliyyət göstərə 
bilir. Azərbaycanın dövlət idarəetmə 
sistemi, müxtəlif təsisatların qəbul 
etdiyi qərarlar, iqtisadiyyatın qorunma-
sı, əhalinin sosial rifahının müdafiəsi 
istiqamətində görülən tədbirlər bir daha 
göstərdi ki, ölkəmizdə böhranlı situa-
siyalarda adekvat davranış nümunəsi 
ortaya qoya bilən idarəçilik sistemi 
qurulub. Bu məsələdə bəzi çatışmazlıq-
ların olmasını inkar edə bilmərik. Ancaq 
əminliklə deyə bilərik ki, boşluqları 

düzgün təhlil edib qiymətləndirməyə 
qadir meyarlar sistemi var və ötən döv-
rün təcrübəsi bu barədə nikbin fikirlər 
söyləməyə imkan verir. Səhiyyədə 
islahatlar davam edir. Aprelin 1 – dən 
icbari tibbi sığortanın bütün ölkə 
ərazisində tətbiqi insanların həyatında 
əhəmiyyətli dəyişikliyə səbəb olacaq. 
Yeni sistemə keçid tibbi xidmətlərin bü-
tün vətəndaşlar üçün əlçatanlığını təmin 
etməklə bərabər, əhalinin sağlamlığının 
daha yüksək səviyyədə qorunmasına 
da imkan yaradacaq.

 – Hazırda peyvəndlərin ədalətli 
şəkildə bölüşdürülməsi məsələsi 
daha çox müzakirə olunur. Ölkədə 
aparılan vaksinasiya prosesini necə 
dəyərləndirirsiniz?

 – Azərbaycan dünyada 
peyvəndlərin bərabər və ədalətli 
şəkildə paylanması məsələsinə xüsusi 
həssaslıqla yanaşır. BMT-nin İnsan 
Hüquqları Şurasında “Koronavirus pan-
demiyası ilə mübarizədə bütün ölkələrin 
peyvəndlərə bərabər, məqbul qiymətə, 
vaxtında və universal əlçatanlığının 
təmin edilməsi” adlı qətnamənin qəbul 
edilməsi bu istiqamətdə əldə olun-
muş mühüm nailiyyətlərdən biridir. 
Peyvəndlərin ədalətli bölgüsü bu gün 
müzakirə predmetinə çevrilən çox vacib 
məsələdir. Ümumdünya Sağlamlıq 
Günü münasibətilə Azərbaycan Prezi-
denti İlham Əliyevin videomüraciətində 
bu məsələ bir daha xüsusi olaraq 
vurğulanıb. Azərbaycan bu problemin 
həllində də kifayət qədər fəallıq göstərir. 
Bütün bunlar ölkəmizin beynəlxalq 
nüfuzunu artıran çox önəmli amillərdir. 

Azərbaycana olan inamı, etimadı daha 
da yüksəldir. Çünki, ölkəmizin qlobal 
problemlərin həllində yüksək məsuliyyət 
nümayiş etdirdiyini göstərir.

 Bütün dünya tarix boyu bir çox 
ağır xəstəliklər və təhlükəli viruslarla 
qarşılaşıb. Bu gün isə sağlamlığın əsas 
düşməninə çevrilmiş yeni növ koro-
navirusla mübarizə aparırıq. Artıq bir 
ildən çoxdur ki, bəşəriyyətin bəlasına 
çevrilən infeksiyaya qarşı yeganə 
mübarizə üsulu olan peyvəndlənmə 
başlayıb. Azərbaycanda MDB 
məkanında vaksinasiya ən erkən, 
yanvarın 18 - dən tətbiq edilir. Pande-
miyaya qarşı alternativsiz mübarizə 
üsulu olan əhalinin peyvəndlənməsi 
prosesi təkcə paytaxtın xəstəxana və 
poliklinikalarında deyil, regionlarda da 

uğurla həyata keçirilir. Şübhəsiz ki, bu 
iş daha sürətlə və kütləvi şəkildə davam 
etdirilməlidir, çünki həmin proses əhali 
arasında geniş vüsət aldıqca yolux-
ma zamanı xəstələnmə halları və 
əsasən də ağırlaşmalar az müşahidə 
ediləcək. İndiyədək ölkəmizdə 1 milyon 
nəfərdən çox insan peyvənd olunub. 
İndi mütəxəssislərin və medianın ən 
başlıca vəzifəsi bu mühüm və taleyüklü 
məsələ barəsində əhali arasında daha 
dolğun və hərtərəfli maarifləndirmə və 
təşviqat işi aparmaq, peyvəndlənmənin 
üstünlüklərini onlara başa salmaq 
və normal həyata qayıtmağın bu 
prosesdən keçdiyini izah etməkdən 
ibarətdir. İlk növbədə, vaksinlənmədən 
yayınmağa çalışan və yaxud çəkinən, 
tərəddüd edən hər kəsə başa salın-
malıdır ki, peyvənd vurulması hətta 
yoluxma zamanı ağırlaşma halları ilə 
üzləşməyə imkan vermir, fəlakətli və 
ağır nəticələrdən xilas edir. Ona görə 
də əhalinin 70-80 faizinin bu prosesə 
cəlb olunması əvvəlki həyata aparan 
yeganə xilas rolu oynayır. Nə qədər ki, 
bu prosesdən kənarda qalanlar olacaq, 
onda yoluxma da, xəstələnmə halları 
da davam edəcək, virus daşıyıcıları 
da olacaq və deməli, hələ infeksiya 
təhlükəsindən asılı qalan insan həyatı 
da olacaq. İndi hər kəsə məsləhətimiz 
yalnız ondan ibarətdir ki, ilk növbədə, 
vaksinasiya prosesinə qoşulsun-
lar, inyeksiya olunduqdan sonra isə 
arxayınçılığa yol vermədən əvvəlki 
qaydada qorunma tədbirlərinə əməl 
etsinlər. Həmin tədbirlərə nə qədər tez 
və ciddi şəkildə nail ola bilsək, bəşəri 

təhlükədən də o qədər tez qurtulacağıq. 
Bir ildən çoxdur ki, yeni növ koronavirus 
infeksiyası nəticəsində ağırlaşmalar, 
ölüm halları ən çox eşitdiyimiz, rast 
gəldiyimiz məlumatlardır. Dünyada 130 
milyondan çox insan bu virusa yoluxub 
ki, onlardan 3 milyona yaxını həyatini 
itirib. Bunlar böyük rəqəmlərdir. Bu 
bəladan qurtulmaq və normal həyata 
qayıtmağımız üçün kütləvi immuni-
tetin yaranması labüddür. Onun qısa 
müddətdə formalaşması yalnız vaksina-
siya vasitəsilə mümkündür. Ölkəmizdə 
Çinin “Sinovac” şirkətinin “CoronaVac” 
vaksinindən istifadə olunur. Apre-
lin 4 - dən isə COVAX platforması 
vasitəsilə Böyük Britaniya və İsveçin 
birgə hazırladığı “AstraZeneca” vaksini 
ölkəmizə gətirilib. Bundan başqa, “Sput-
nic V”, “Biontech/Pfizer”, “Moderna” 
vaksinlərinin də Azərbaycana gətirilməsi 
planlaşdırılır.

– Siz də elə düşünmürsünüzmü 
ki, adət etmədiyimiz bu həyat şəraiti 
artıq hamını yorub, hər kəs əvvəlki 
normal həyata qayıtmaq arzusu ilə 
yaşayır?

– Bu məsələ hamımız üçün 
ağrılı mövzudur. Hər birimiz 
məhdudiyyətlərdən, sərt karantin 
tədbirlərindən həqiqətən həddən 
artıq yorulmuşuq və tezliklə normal 
həyatımıza dönmək istəyirik. Amma 
başqa əlac yoxdur. COVID – 19 - la 
mübarizədə qısa müddətdə nəticə əldə 
edilməsi üçün kütləvi immunitetin yara-
dılması vacibdir. Bu da əhalinin böyük 
hissəsinin, yəni, 70 - 80 faiz və daha 
yuxarı bir hissənin vaksinasiyası ilə 
əldə oluna bilər. Peyvənd, onun zərəri 
və fəsadları ilə bağlı suallarla tez-tez 
rastlaşırıq. Bildiyimiz kimi COVID - 19 
infeksiyası nəticəsində törənən xəstəlik 
yenidir. Vaksinlər də qısa müddətdə 
hazırlanıb. Əlbəttə, digər vaksinlərin 
istifadəsində olduğu kimi koronavirus 
peyvəndinin də yan təsirləri mövcuddur. 
Lakin yoluxma saylarını, ağırlaşmış 
xəstələr, xəstəxanalarda çarpayıla-
rın dolmasını, xəstənin ev şəraitində 
müalicəsinin həm maddi, həm də fiziki 
cəhətdən çətinliklər yaratdığını nəzərə 
alaraq, bu qlobal bəladan yeganə 
qurtuluş yolunu vaksinasiyada görürük. 
Doğrudur, vaksinasiyadan sonra da 
yoluxma və xəstələnmə halları müm-
kündür. Lakin belə halda xəstəlik ya heç 
hiss olunmur, ya da çox yüngül keçir. 
Xəstəxanada yatmağa, müalicə almağa 
ehtiyac olmur və xəstəlikdən ölüm 
halları qeydə alınmır. Bu da kütləvi 
vaksinasiyanın bizə nə qədər lazım və 
vacib olduğunu nümayiş etdirir. 

 – Vaksinin keyfiyyətinə və 
müsbət təsirinə şübhə ilə yanaşanlar 
da var...

 – Təəssüf ki, bütün cəmiyyətlərdə 
olduğu kimi ölkəmizdə də vaksinasi-
yanın əleyhinə olan insanlar az deyil. 
Onlar neqativ, əsası olmayan, qor-
xulu fikirlər yayaraq insanları vaksi-
nasiyadan yayındırmağa çalışırlar. 
Lakin ətrafımıza nəzər salmaq, ağır 
xəstələnənləri, koronavirus səbəbindən 
dünyasını dəyişənləri düşünmək kifayət 
edir ki, peyvəndləmənin nə qədər vacib 
olduğunu anlayaq. Bəladan qurtar-
mağın yeganə yolu əhali arasında 
kütləvi immunitetin yaranmasıdır ki, 
bu da ancaq peyvənd vurulması ilə 
əldə ediləcək. Vaksinasiyanın önəmi 
üçün maarifləndirmə tədbirlərinin 
gücləndirilməsinin tərəfdarıyam. Əhalini 
isə dezinformasiyalara inanmamağa, 
peyvəndləmə prosesində aktiv iştiraka 
səsləyirəm.

Zərifə BƏŞİRQIZI,  
“Xalq qəzeti”

Kütləvi immunitetin yaranması 
vaksinasiya ilə mümkün olacaq

Dövlət başçısı İlham Əliyevin Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının 
(ÜST) baş direktoru Tedros Adhanom Qebreyesusa Azərbaycanın 
COVID - 19 pandemiyasına qarşı qlobal səyləri səfərbər 
edən ilk ölkələrdən biri olması, eyni zamanda, pandemiya ilə 
bağlı təcrübəsi və pandemiyanın kəskin fazasının mümkün 
qədər tez bitməsi üçün görülməsi vacib olan tədbirlərlə bağlı 
videomüraciətinə qarşı tərəfin müsbət münasibəti ölkəmizdə 
görülmüş işlərin yüksək dəyərləndirilməsidir. T.Qebreyesus 
Prezident İlham Əliyevin peyvəndlərə bərabərhüquqlu, məqbul 
qiymətə, vaxtında və universal əlçatanlığın təmin olunması ilə 
bağlı BMT-nin İnsan Hüquqları Şurasında göstərdiyi liderliyini 
alqışlayıb və peyvəndlərin ədalətli şəkildə paylanılması üçün 
ÜST tərəfindən daha çox iş görülməli olması ilə bağlı fikrini 
dəstəkləyib. 

Alim-pedaqoqun uğur düsturu

Şərəfli həyat yolu keçmiş İbrahim  
Cəfərov 1956-cı ildə Naxçıvan Muxtar 
 Respublikasında – Şərur rayonunun Düdəngə 
kəndində anadan olmuşdur. O, 1985-ci ildə 
S.Ağamalıoğlu adına Azərbaycan Kənd 
Təsərrüfatı İnstitutunu fərqlənmə diplomu ilə 
bitirmiş, 1985–1988-ci illərdə K.Timirzayev 
adına Moskva Kənd Təsərrüfatı Akademiyasının 
fitopatologiya kafedrasının əyani aspirantura-
sında təhsil almışdır. Elmi tədqiqatlarla ciddi 
şəkildə məşğul olmağı həyat kredosu seçmiş 
İbrahim Cəfərov 1989-cu ildə “Naxçıvan Muxtar 
Respublikasının şəraitində üzüm bitkisinin 
əsas xəstəliklərinə qarşı mübarizə tədbirlərinin 
bioloji cəhətdən əsaslandırılması” mövzusun-
da namizədlik, 2005-ci ildə “Azərbaycanın 
çəyirdəkli meyvə bitkilərinin mikobiotası” möv-
zusunda doktorluq dissertasiyalarını müdafiə 
etmişdir. O, 2010-cu ildə professor elmi adını 
almış, 2014-cü ildə AMEA-nın müxbir üzvü 
seçilmişdir.

Alim elmi-pedaqoji fəaliyyətinə 1989-cu 
ildə Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutunun 
fitopatologiya və bitkilərin immuniteti kafedra-
sında asistent kimi başlamış, 1994-cü ildən 
həmin kafedranın dosenti, 2011-ci ildə profes-
soru seçilmişdir. Özünü bacarıqlı təşkilatçı kimi 
göstərmiş İbrahim Cəfərov 1993–2002-ci illərdə 
Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyasının 
meyvə-tərəvəzçilik və üzümçülük fakültəsinin 
dekanı, 2009–2013-cü illərdə universitetin tədris 
işləri üzrə prorektoru vəzifələrində çalışmışdır. 
Təcrübəli alim-pedaqoq 2013-cü ildən ADAU-
nun rektorudur.

AMEA-nın müxbir üzvü, professor İbrahim 
Cəfərovun fəaliyyəti olduqca çoxşaxəli olmuş-
dur: tanınmış elm adamı, peşəkar müəllim, 
təhsil və elm təşkilatçısı, fəal ictimai xadim, 
vətənpərvər ziyalı... Bu siyahını xeyli uzatmaq 
da olar. Səriştəli və məqsədyönlü tədqiqatçı 
kimi elmi fəaliyyəti isə ona böyük nüfuz qa-
zandırmış, apardığı araşdırmaların nəticələri 
innovativliyi ilə seçilərək istehsalatda geniş 
tətbiq olunmuşdur. 

İbrahim Cəfərov hələ keçən əsrin 80-ci 
illərinin sonlarında Naxçıvan MR şəraitində 
üzüm bitkisinin mildyu və oidium kimi əsas 
xəstəliklərini tədqiq etmiş, onlara qarşı 
mübarizə tədbirləri sistemini bioloji cəhətdən 
əsaslandır¬mağa nail olmuş, müxtəlif üsulla-
rın kombinasiyasında inteqrir mübarizə üsu-
lunun elementlərini işləmişdir. 1990-cı ildən 
başlayaraq, alim Azərbaycanda çəyirdəkli 
meyvə bitkilərinin mikobiota¬sını öyrənmiş, bu 
bitkilərinin əsas xəstəliklərinin geniş yayılma-
sına şərait yaradan ekoloji amilləri müəyyən 
etmişdir. Başlıca xəstəliklərin əsas zərərlilik 
göstəriciləri aşkarlanmışdır. 

Aqrar elm sahəsində bir sıra səmərəli 
araşdıremaların müəllifi olan İbrahim Cəfərov 

məhsuldar alimdir. O, 170-dən çox elmi əsərin, 
o cümlədən 5 dərslik, 3 dərs vəsaiti, fitopa-
tologiya fənninin öyrənilməsinə dair meto-
dik vəsait və çoxsaylı tədris proqramlarının 
müəllifidir. Onun əsərləri müvafiq ixtisaslı alim 
və mütəxəssislər, müəllim və tələbələr, kənd 
təsərrüfatı işçiləri və fermerlər üçün qiymətli 
mənbə rolunu oynayır. 

Ölkədə ali təhsilin həyatın tələbləri ilə üzlaş-
dırılmasına çalışan təşəbbüskar pedaqoq kimi 
İbrahim Cəfərov aqrar sahə mütəxəssislərinin 
və gənc alim kadrların hazırlanmasını da daim 
diqqət mərkəzində saxlayır. Onun elmi rəhbərliyi 
ilə 8 fəlsəfə doktoru hazırlanmışdır. Alim-peda-
qoq 2008-ci ildən Azərbaycan Elmi-Tədqiqat 
Əkinçilik İnstitunun nəzdində fəaliyyət göstərən 
dissertasiya şurasının həmsədri, sədr müavini, 
2015-ci ildən Azərbaycan Dövlət Aqrar Universi-
tetinin nəzdində fəaliyyət göstərən dissertasiya 
şurasının sədridir.

 AMEA-nın müxbir üzvü, professor İbra-
him Cəfərovun təhsil təşkilatçısı, xüsusən də 
rektor kimi fəaliyyəti də olduqca təqdirəlayiqdir. 
Onun təşəbbüsü ilə universitetdə yaradılmış və 
ya yenilənərək kompleksləşdirilmiş, ən müa-
sir avadanlıqlarla təchiz edilmiş aqrokimya, 
toxumçuluq, qapalı və açıq balıqyetişdirmə, 
kənd təsərrüfatı maşınlarının intellektu-
al idarəedilməsi laboratoriyaları, quşçuluq, 
bildirçin və süni mayalanma tədris mərkəzləri, 
maşın-traktor parkı, qərb regionu üçün xarak-
terik bitkilərin sahə və toxum kolleksiyaları, 
təcrübə-təlim əkinləri, seleksiya və heyvandar-
lıq kompleksləri, bitki və baytarlıq klinikaları, 
patoloji anatomiya muzeyi-auditoriyası, aqro-
biznes inkubasiya mərkəzi tələbələrin hərtərəfli 
mütəxəssis kimi yetişmələrində, tədqiqat 
proseslərinə qoşulmalarında, biznes bacarıqla-
rının üzə çıxarılmasında, mühüm rol oynayır. 

Son illərdə universitetin bütün korpusları 
yüksək sürətli internet şəbəkəsi, auditoriyaları 
kompüterlər və digər texniki vasitələrlə lazımi 
səviyyədə təmin edilmişdir. Buradakı otel tipli 
tələbə yataqxanaları tələbələrin rahat yaşama-
ları və asudə vaxtlarını maraqlı keçirmələri üçün 
ideal şəraitə malikdir. Keçmiş SSRİ məkanında 
çox az ali təhsil müəssisəsi bu cür imkanlarla 
öyünə bilərdi. 

Bitki mühafizəsi sahəsində tanınmış nova-
tor-alim və elm təşkilatçısı olan İbrahim Cəfərov 
universitetdə tədris prosesi ilə yanaşı, burada 
aparılan elmi-tədqiqat işlərinin keyfiyyətinin 
yüksəldilməsi, xüsusilə son illərdə dövlətimizin 
diqqət və qayğısı sayəsində universitetdə 
yaradılmış tədqiqat mərkəzlərinin imkanlarından 
səmərəli istifadə edə bilən, hərtərəfli biliklərə 
yiyələnmiş rəqabətədavamlı mütəxəssis, alim-
pedaqoq kadrların hazırlanması məsələsini də 
daim diqqət mərkəzində saxlayır. 

Respublikada aqrar təhsilin və kənd 
təsərrüfatının inkişafında xidmətləri, elmi və 
ictimai fəaliyyəti dövlət və xalq tərəfindən 
yüksək qiymətləndirilən AMEA-nın müxbir 
üzvü, professor İbrahim Cəfərov 3-cü dərəcəli 
“Vətənə xidmətə görə” ordeni və medallarla təltif 
edilmişdir.

Ölkənin sərhədlərindən kənarda da yaxşı 
tanınan İbrahim müəllim 2016-cı ildə Qazaxstan 
Milli Aqrar Universitetinin, 2017-ci ildə Rusiya 
Federasiyasının Miçurin adına Dövlət Aqrar Uni-
versitetinin fəxri professoru, 2018-ci ildə Mol-
dova Dövlət Aqrar Universitetinin fəxri doktoru 
adlarına layiq görülmüşdür. Bugünlərdə 65 yaşı 
tamam oln AMEA-nın müxbir üzvü, professor 
İbrahim Cəfərov bundan sonrakı həyatında 
möhkəm cansağlığı, məsul elmi-pedaqoji və 
ictimai fəaliyyətlərində yeni-yeni uğurlar arzula-
yırıq.

İradə HÜSEYNOVA, 
AMEA-nın vitse-prezidenti, akademik

Qədim romalılara görə, həyatda ciddi uğura nail olmaq üçün əsas şərt 
öz amal və əməl düsturunu tapmaqdır. Bu düstur çox çalışmağı, öz 
üzərində işləmyi, məqsədə doğru inamla irəliləməyi, möhkəm iradəli 

olmağı nəzərdə tutur. Həyatını elmə, təhsilə və ictimai fəaliyyətə həsr etmiş 
Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin rektoru, AMEA-nın müxbir üzvü, 
professor İbrahim Cəfərov da həyatında belə bir hikməti gerçəkləşdirməklə öz 
yolunu tapan, arzu və istəyinə qovuşan ziyalılarımızdandır.

Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı, 
Birinci Qarabağ müharibəsinin şəhidi 
Fərhad Qəmbər oğlu Hümbətov 
haqqında çəkilmiş “Vətənin sipəri, 
mərdin təpəri” adlı qısametrajlı 
sənədli film də belə layihələrdəndir. 
Filmin ssenari müəllifi, milli 
qəhrəmanlarımız və şəhidlərimiz 
haqqında çoxsaylı sənədli filmlərin 
ərsəyə gəlməsi üçün uzun illər, 
yorulmadan çalışan Əməkdar 
mədəniyyət işçisi, yazıçı-publisist 
Rəfiqə Məsud bu ekran əsəri 
haqqında danışarkən, öncə mərhum 
Xalq yazıçısı İsmayıl Şıxlının bir 
deyimini yada saldı: “Biz gərək 
xalqın gözəl övladları ilə bağlı 
xatirələrimizi qəbirə aparmayaq, 
onları yeni nəslə çatdıra bilək”. 

Rəfiqə xanım bildirdi ki, 
“Salnaməfilm” studiyasında ərsəyə 
gələn bu film (rejissor Elşən Zeynallı, 
operator Rüfət Süleymanovdur) 
ermənilər tərəfindən öz ata-baba 
yurdundan didərgin salınmış bir nəslin 
nümayəndəsi, 20 Yanvar qırğını zamanı 
möcüzə nəticəsində ölümdən qurtarmış, 
Birinci Qarabağ müharibəsinin ən ağır 
döyüşlərində iştirak edərək 24 yaşında 
şəhid olmuş bir gənc haqındadır. 

Haqqında film çəkilən Fərhad 
Hümbətov 1968-ci il sentyabrın 10-da 

Qərbi Azərbaycanın Qarakilsə (Quqark) 
rayonunun Arçut kəndində anadan 
olmuşdur. 1983-cü ildə burada orta 
məktəbin səkkizinci sinfini bitirmiş 
və Komanlı (Spitak) rayonundakı 
texniki-peşə məktəbində sürücü-
mexanik peşəsinə yiyələnmişdir. Hərbi 
xidməti əvvəlcə Çitada, sonra isə 
Monqolustanda keçirən Fərhad 1988-ci 
ildə İrkutsk şəhərində ordudan tərxis 
olunmuşdur.

O zaman Hümbətovun valideynləri 
də digər azərbaycanlılar kimi tez-
tez erməni təcavüzünə məruz qalır, 
təhlükə içərisində yaşayırdılar. O, 
bütün çətinliklərə baxmayaraq, doğma 
kəndinə qayıdır, ailəsini Bakıya köçürür. 
Bakıdakı Məişət Xidməti İdarəsində 
sürücü kimi əmək fəaliyyətinə başlayır.

Amma Bakıda da onları erməni 
kabusu sakit buraxmır. Şahidlər 
danışırlar ki, Fərhad 1990-cı il 20 
Yanvar faciəsi zamanı təsadüf 
nəticəsində sağ qalmışdır. Həmin 
gecə ağır texnika ilə şəhərə daxil 
olan Sovet qoşun hissələri heç kimə 
aman vermədən qarşısına çıxan hər 
şeyi əzib keçirdi. Fərhad bir az da 
ləngisəydi, tankın altında qalacaqdı. Bu 
məqamı heç zaman unutmayan Fərhad 
həmin qorxunc hadisədən sonra bir 
tankçı kimi Vətənin keşiyində durmağı 

qarşısına məqsəd qoyur və 1991-ci 
ilin oktyabr ayında – Azərbaycanın 
öz dövlət müstəqilliyini elan etdiyi 
günlərdə cəbhəyə gedir. Könüllülərdən 
ibarət Şıx batalyonunun sıralarında 
döyüşə atılaraq, bir neçə kəndin azad 
olunmasında böyük şücaət göstərir.

Filmdə göstərildiyi kimi, Fərhadın 
döyüş yolu çox çətin olmuşdur. O, 
1992-ci ilin martında Şuşa, Kosalar, 
Xankəndi istiqamətlərində uğurlu döyüş 
yolu keçmiş və düşmənin 5 postunu 
dağıtmışdır. Fərhad 1992-ci il aprelin 
3-də Xankəndi yaxınlığında sayca 
üstün olan erməni silahlıları ilə döyüşə 
girmiş, yaralıları xilas edə bilsə də, özü 
qəhrəmancasına həlak olmuşdur.

Filmin ssenarisindən də göründüyü 
kimi, Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 7 iyun 1992-ci il tarixli 
833 saylı fərmanı ilə Hümbətov Fərhad 

Qənbər oğluna “Azərbaycanın Milli 
Qəhrəmanı” fəxri adı verilmişdir. Milli 
Qəhrəmanımız Bakıdakı Şəhidlər 
xiyabanında uyuyur. Binəqədi 
rayonunda isə qəhrəmanımızın adına 
park salınmış, büstü qoyulmuşdur.

Rəfiqə Məsud əlavə edir: -- Belə bir 
deyim var: “Ölümsüzlüyə, əbədiyyətə 
qovuşanların yolu haqq qapısından 
başlayır. Bu yol, tarixin qan yaddaşında 
yaşayan qeyrət, amal, şəhidlik yoludur”. 

Vətənin azadlığı uğrunda varlığını 
fəda edib Tanrı dərgahına ucalan 
ər oğullar, qoy bu gün ruhunuz şad 
olsun! Çünki bizim əsgərlərimiz 
erməni ordusunu darmadağın edib, 
bizim dövlətimiz Ermənistan dövlətini 
təslim aktı imzalamağa məcbur edib, 
bizim oğullarımız işğal altındakı 
torpaqlarımıza sancılmış qanlı 
erməni bayraqlarınının hamısını rədd 
edərək, bütün zirvələrdə Azərbaycan 
Bayrağını ucaldıblar. Biz şanlı Qələbə 
qazanmışıq!

Bu gün təkcə Fərhad Hümbətovun 
deyil, bütün şəhidlərimizin ruhu şaddır. 
Onların əzizləri artıq gördülər və 
inandılar ki, qisas qiyamətə qalmadı. 
Çünki, Qarabağ Azərbaycandır!

Nərgiz QULAMOVA,  
dissertant

2020-ci il bizim üçün təkcə 44 günlük müharibədə 
qazandığımız şanlı Qələbə ilə yadda qalmadı. Həmin il, eyni 
zamanda, ordu quruculuğunda, şəhid ailələrinin, Qarabağ 
əlillərinin, qaçqın və köçkünlərin problemlərinin həllində, 
eləcə də, canını Vətən yolunda fəda etmiş soydaşlarımızın 
xatirəsinin əbədiləşdirilməsində kifayət qədər uğurlu layihələr 
reallaşdırılmışdır. 

Daha bir Milli Qəhrəman 
haqqında sənədli film 
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