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Qeyri-neft sektorunun inkişafı iqtisadiyyatın 

neft-qaz amilindən asılılığını azaldıb
Yeri gəlmişkən, biznes və investi-

siya mühitinin davamlı olaraq yaxşı-
laşdırılması, qanunvericilik bazasının 
təkmilləşdirilməsi, sahibkar-dövlət, 
hökumət-biznes münasibətlərinin 
inkişaf etdirilməsi kimi məqsədyönlü 
tədbirlərin həyata keçirilməsi 
nəticəsində 2003-cü ildən indiyədək 
Azərbaycan iqtisadiyyatı 3,4 dəfə, 
sənaye 3,7 dəfə, kənd təsərrüfatı 2 
dəfə, xarici ticarət dövriyyəsi 6,8 dəfə 
artıb.

Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi 
ilə qeyri-neft sektorunun inkişaf 
etdirilməsi istiqamətində görülən ardı-
cıl tədbirlər nəticəsində iqtisadiyyatın 
neft-qaz amilindən asılılığı getdikcə 
azalıb. Son illər dünyaya özünün 
yeni inkişaf modelini təqdim etməyi 
bacaran Azərbaycanda iqtisadiyya-
tın şaxələndirilməsi ilbəil sürətlənib. 
Bu da respublikamızda qeyri-neft 
sahələrinin inkişafına müsbət təsir 
göstərib. 

Azərbaycanın social-iqtisa-
di sahələrdə əldə etdiyi uğurlar, 
rəqabətədavamlı, innovativ iqti-
sadi sistemin formalaşdırılması 
istiqamətində atılan ardıcıl addımlar 
dünyanın aparıcı iqtisadi-maliyyə ins-
titutlarının, iqtisadi azadlıq səviyyəsini 
tədqiq edən mərkəzlərin diqqətindən 
də kənarda qalmır və yüksək 
qiymətləndirilir. 

Beynəlxalq reytinq agentliklərinin 
proqnozları təsdiqləyir ki, Azərbaycan 
artıq iqtisadi cəhətdən azad ölkədir. 
Respublikada əlverişli biznes, 
investisiya mühiti mövcuddur. Eyni 
zamanda, hökumət vergi gəlirlərində 
və kapital xərclərində, habelə milli 
valyutanın məzənnəsi ilə bağlı təsirli 
nizamlayıcı addımlar atmaqla mövcud 
valyuta ehtiyatlarının azalmasının 
qarşısını alır. Bu isə liberal iqtisadi 
islahatların, düşünülən, elmi əsaslara 
malik inkişaf konsepsiyasının həyata 
keçirilməsi, siyasi iradə nəticəsində 
mümkün olur və bütün bunlar isə 
dövlətimizin dünyanın inkişaf et-

miş ölkələri səviyyəsinə çatmaq 
əzmindən, Azərbaycanın uğurlu 
gələcəyindən xəbər verir.

Fikrimizin təsdiqi üçün Avropa 
Yenidənqurma və İnkişaf Bankının 
(AYİB) Azərbaycan iqtisadiyyatı üzrə 
proqnozuna diqqət yetirək. Belə ki, 
AYİB-nin yaydığı məlumatda bu il 
ölkə iqtisadiyyatının 5 faiz artacağının 
gözlənildiyi bildirilir ki, bu da ötən 
ilin noyabr ayında verilən proqnozla 
müqayisədə 1,8 faiz çoxdur. 2023-cü 
il üçün isə 2,5 faizlik artım vəd edilir.

Asiya İnkişaf Bankı (AİB) da 
bu il Azərbaycanda ümumi daxili 
məhsulun (ÜDM) artım tempinin 3,7 
faiz olacağını proqnozlaşdırır. Bu 
barədə AİB-in yenilənmiş “Asiyanın 
İnkişaf Perspektivləri: 2022” hesaba-
tında bildirilir.

Sənədə əsasən, gələn il 
Azərbaycan iqtisadiyyatının 2,8 faiz 
böyüyəcəyi gözlənilir. Azərbaycan 
hökuməti isə 2022-ci il üçün ÜDM-nin 

artımını 3,9 faiz, 2023-cü il üçün 5,1 
faiz səviyyəsində proqnozlaşdırır.

Göründüyü kimi, respublikada so-
sial-iqtisadi nailiyyətlərin davamlılığı 
və dayanıqlı inkişafı həm beynəlxalq 
maliyyə qurumları, həm də böyük 
şirkətlər, investorlar tərəfindən yüksək 
dəyərləndirilib. Təsadüfi deyildir ki, 
dünyada yaşanan ən ağır maliyyə 
və iqtisadi böhranı şəraitində belə 
Prezident İlham Əliyevin çevik, praq-
matik siyasəti sayəsində Azərbaycan 
xarici iqtisadi təsirləri neytrallaşdırıb, 
nəzərdə tutulan bütün sosial-iq-
tisadi proqramlar tam icra edilib, 
iqtisadiyyatımız artıb. Bütün bunlara 
nail olunmasında isə iqtisadiyyatın 
şaxələndirilməsi, neftdən asılılığın 
minimuma endirilməsi, sahibkar-
lıq fəaliyyətinin genişləndirilməsi 
tədbirləri xüsusi önəm kəsb edib.

Məhz bütün bunların nəticəsidir 
ki, son illər ərzində ölkənin sənaye 
zonalarında 95 sahibkarlıq subyektinə 

rezidentlik statusu verilib və bunlar-
dan artıq 58-i fəaliyyətə başlayıb. Sa-
hibkarlar tərəfindən indiyədək sənaye 
zonalarına 6,4 milyard manatdan 
çox investisiya yatırılıb və 9700-dən 
çox daimi iş yeri yaradılıb. Mövcud 
layihələr üzrə növbəti mərhələdə 
sənaye zonalarına əlavə 400 milyon 
manatdan çox investisiyanın yatırıl-
ması və 3200-dən çox yeni iş yerinin 
yaradılması nəzərdə tutulub.

Sənaye zonaları üzrə indiyədək 
ümumilikdə 6,3 milyard manatlıq 
məhsul istehsal edilib ki, bunun 2 mil-
yard manatı (təqribən 32 faizi) ixrac 
olunub. İstehsal olunan məhsullar 
dünyanın 35-dən çox ölkəsinə 
göndərilib.

Respublikada fəaliyyət göstərən 
aqroparkların fəaliyyətində də uğurlu 
nəticələr əldə edilib. Xatırladaq ki, 
indiyədək 32 rayon üzrə 240 min 
hektar ərazidə ümumi layihə dəyəri 
2,3 milyard manat olan 51 aqropark 
və iri fermer təsərrüfatı yaradılıb. 
Bunlardan 34-ü bitkiçilik, 14-ü bitki-
çilik və heyvandarlıq, 1-i heyvandar-
lıq fəaliyyəti, 2-i isə emal sənayesi 
üzrə ixtisaslaşıb. Artıq 44 aqropark 
fəaliyyətə başlayıb, digərlərinin 
isə yaxın gələcəkdə işə salınacağı 
nəzərdə tutulub. 

İndiyədək 25 aqroparkın yaradıl-
masına İqtisadiyyat Nazirliyinin Sa-
hibkarlığın İnkişafı Fondu tərəfindən 
184 milyon manat güzəştli kredit, 
27 aqroparka isə 1 milyard manat 
dəyərində investisiya təşviqi sənədi 
verilib. İnvestisiya təşviqi sənədi 
almış 26 aqroparka texnika, texnoloji 
avadanlıqlar və qurğuların idxalına 
görə bir çox təsdiqedici sənədlər 
verilib və bu təsdiqedici sənədlər üzrə 
həmin aqroparklar tərəfindən 39,8 
milyon manat dəyərində güzəştlər 
əldə edilib. Bugünədək aqroparklara 
1,3 milyard manat özəl investisiya 
qoyulub.

“Xalq qəzeti”

Prezident İlham Əliyev son illərdə sosial-iqtisadi çağırışları 
nəzərə alaraq ölkədə islahatları daha da sürətləndirib. Bu islahatlar 
məzmununa görə məqsədyönlü və konkret strateji hədəfə 
hesablanıb. Genişmiqyaslı yenilənmələr respublikada yüksək 
dayanıqlı və inklüziv iqtisadi artımın təmin edilməsi, iqtisadiyyatın 
daha da şaxələnməsi, özəl investisiyaların və təşəbbüslərin yüksək 
səviyyədə təşviqi üçün əlverişli zəmin yaradıb.

Dünyanın başı üstündən asılmış ən 
dəhşətli müharibə aləti – nüvə silahı 
cənab Ərdoğanın dediyi həmin bıçaq 
timsalındadır. Bu “nüvə bıçağı” ilə dün-
yanı məhv etmək də olar, bəşəriyyətin 
ən zəruri ehtiyaclarından olan enerjiyə 
tələbatı daha ucuz yolla ödəmək də. Bu 
gün dünyanın, təxminən, 200 dövlətindən 
9-u nüvə silahı olan ölkə sayılsa da, 
31 -i atom enerjisindən ucuz enerji 
mənbəyi kimi istifadə edir. Bəşəriyyətin 
müharibəsiz gələcəyini xatırlatdığımız 
müdrikin nəzəri ilə baxsaq, onda xilas 
yolunun nüvə silahı deyil, nüvə enerjisi 
olduğunu yəqin edərik.

Nüvə (atom) enerjisi atom nüvələrinin 
bölünməsi və ya birləşməsi zamanı 
alınan, nüvə reaksiyalarından ayrılan 
olduqca səmərəli enerjidir. Orta məktəb 
kitablarından bilirik ki, maddənin zərrəciyi 
olan atom mərkəzində çox kiçik olçülü, 
müsbət yüklü nüvədən və onun ətrafında 
müəyyən çevrə üzrə sürətlə fırlanan, 
protona nisbətən az çəkili, mənfi yüklü 
elektronlardan ibarətdir. Elektron kimyəvi 
cəhətdən bölünməyən, kürəyə bənzər 
neytral hissəcikdir. Atomun nüvəsində 
elektroneytral, yüksüz hissəcik olan 
neytron vardır. Elektronların hərəkəti 
planetlərin Günəş ətrafında fırlanmasına 
oxşadığı üçün Rezerford onu planetar 
model adlandırmışdır. 

Mendeleyevin dövrü sistemində 
mövcud olan 118 kimyəvi elementdən 
yalnız sadə Hidrogen (Hydrogenium) ato-
munun neytronu yoxdur. Atomun ölçüsü 
10–8 santimetr, nüvənin ölçüsü isə 10–13 
santimetr tərtibindədir. Beləliklə, nüvənin 
ölçüsü atomun ölçüsündən 100 min 
dəfə kiçikdir. Yapon alimlərinin hesab-
lamalarına görə, dünyada olan bütün 
nüvələri toplasan 1 kubsantimetr həcm 
tutar, amma çəkisini rəqəmlə ifadə etmək 
mümkün deyil. Atomun nə dərəcədə kiçik 
olduğunu müqayisə ilə təsəvvür etmək 
olar. Onu almanın yer kürəsi qədər bö-
yüdüldüyü həcmdə şişirtsək onda atom 
alma yeklikdə olar.

Kimyəvi reaksiyalar zamanı atomlar 
özlərindən elektron vermək və ya almaq-
la çevrildikləri müsbət və mənfi yüklü 
ionların bir-birini cəzb etməsi, ya da iki 
və daha çox atomun elektron çevrəsinin 
kəsişməsi nəticəsində molekullar əmələ 
gəlir. Atomdan küllü miqdarda enerji 
istehsal etmək üçün isə onun nüvəsini 
müxtəlif üsullarla parçalayıb bu enerjini 
atomun nüvəsindən çıxarmaq lazımdır. 
Nüvə bölünməsindən nüvə stansiyala-
rında elektrik enerjisi istehsalı üçün bir 
proses olaraq istifadə olunur. Bu nüvə 
enerjisi yalnız elektrik enerjisi istehsalı 
üçün deyil, həm də tibb, sənaye, silah 
istehsalı və digər sahələrdə də çox ucuz 
bir xammaldır. Nüvə enerjisi atom elektrik 
stansiyalarında (AES), atom buzqıran 
gəmilərinin və atom sualtı qayıqlarının 
enerji qurğularında alınır. Bu enerjinin 
kosmik gəmilərdə tətbiqi üzrə sınaqlar da 
aparılır.

Atom nüvəsindən əldə edilən enerji-
nin miqdarı digər üsullarla alınan ener-
jinin miqdarından qat-qat çoxdur. Az 
miqdada radioaktiv atom kütləsindən 
istifadə etməklə daha çox enerji əldə 
edilir. Məsələn, 1 kiloqram radioaktiv 
urandan alınan enerji 200 ton kömürün 
enerjisinə bərabərdir.

Cəmi 6 il davam edib, dünyanı 
tanınmaz dərəcədə dəyişmiş İkinci 
Dünya müharibəsi bitdikdən sonra 
bəşər sivilizasiyası kəskin dərəcədə 
fərqlənməyə başladı. Bu dəyişikliyin çox-
saylı səbəbləri sırasında nüvə silahının 
ortaya çıxması da göstərilir. Mübaliğəsiz 
desək, Xirosima və Naqasakiyə atılan 
atom bombaları, Çernobıl və Fukusima 
AES-lərində baş verən fəlakətlər bu günə 
qədər insanları düşünməyə məcbur edir. 
İnsanlar yaxşı başa düşürlər ki, nüvə 
müharibəsinin başlanması dünyanın 
bir neçə dəqiqə ərzində məhvinə gətirə 
bilər. Nüvə müharibəsində nə qalib, nə 
də məğlub ola bilər. Müasir sivilizasiya 
70–80 il öncə idarə olunduğu köhnə 
qanunlarla yaşaya bilməz. Bunu, təbii ki, 

atom bombasını yaradanların özləri də 
hamıdan yaxşı başa düşürdülər.

Hər şey 1939-cu ildə, alman əsilli 
alim Albert Eynşteynin ABŞ Prezidenti 
Ruzveltə almanların atomu parçalara 
ayırmaqla yeni bir bomba hazırlamağa 
çalışdıqlarını bildirməsi ilə başlandı. 
Həmin tarixdən etibarən Amerikada 
minlərlə elm adamı atom bombası 
hazırlamaq üçün gizli olaraq çalışmağa 
başladı. “Manhetten“ adı verilən layihəyə, 
ümumilikdə, 125 min nəfər cəlb olundu. 
Bomba ilk dəfə 16 iyun 1945-ci il tarixdə 
sınaqdan keçirildi.

O zaman Yaponiyaya tələm-tələsik 
atom bombası atılmasının səbəbi nə 
idi? İkinci Dünya müharibəsini aparan 
ölkələrdən İtaliya 1943-cü ildə, Almani-
ya isə 1945-ci ilin mayında təslim oldu. 
Onların müttəfiqi olan yaponların impera-
torluq sistemini saxlamaqla təslim olmaq 
istəklərini isə Potsdam zirvəsi iştirakçıları 
qəbul etmirdi. Amerika Birləşmiş Ştatları 
Yaponiyanın Almaniya kimi qeyd-şərtsiz 
təslim olmasını tələb edirdi. Bombanın 
hazırlanmasına ABŞ konqresinin icazəsi 
olmadan 5 milyard dollardan çox pul 
xərclənmişdi. Layihəyə rəhbərlik edən 
General L. Qrovs isə əgər bomba istifadə 
edilməsə, müharibədən sonra konqresdə 
dövlət büdcəsinin əsassız istifadəsinə 
görə məsələ qalxacağından narahat idi.

Tələm-tələsik bomba atılmasının 
digər bir səbəbi isə SSRİ amili idi. 
Müttəfiq olmalarına baxmayaraq, ABŞ 
Sovet İttifaqının qalib olduqdan sonra 
işğalçı siyasətini davam etdirəcəyini və 
daha çox əraziləri tutacağını düşünürdü. 
Bütün bunlar nəzərə alınıb, SSRİ-ni qor-
xutmaq üçün qərar qəbul edilmişdi. 

Beləliklə, bəşər tarixinin ən dəhşətli 
hadisələrindən biri Yaponiyaya 3 
gün ərzində 2 dəfə atom bombasının 
atılması olmuşdur. Atom bombası   
1945-ci il 6 avqustda Xirosimaya, 9 
avqustda isə Naqasakiyə atıldıqdan 
sonra çıxılmaz vəziyyətdə qalan 
Yaponiya imperatoru Hirahito 14 
avqustda təslim olmaq məcburiyyətində 
qalmış, amerikalı general Duqlas 
Makarturla İkinci Dünya müharibəsinin 
sona çatmasını rəsmiləşdirən 
müqaviləni imzalamışdır. Atom 
bombasının Yaponiyaya atılması 
nəticəsində Xirosimada 140 mindən, 
Naqasakidə isə 70 mindən artıq insan 
həlak olmuşdur.

Dünyanın ən təhlükəli nüvə silahları 
hazırda atom, hidrogen və neytron bom-
balarıdır. Atom bombası atom nüvələrinin 
parçalanmasından əmələ gələn gücdən 
istifadə edir. Nüvə parçalanması zamanı 
bir atomun nüvəsi bir neytron tərəfindən 
iki və daha çox kiçik hissəciklərə ayrılır. 
Bunun üçün uranın U–233, U–235 və 
ya plutoniumun Pu–239 izotopundan 
istifadə olunur. Bütün kimyəvi elementlər 
üçün alınmış radioaktiv elementlərin 
sayı, təxminən, 1500-dür. Hidrogen bom-
bası atom nüvələrinin birləşməsindən 
əmələ gələn gücdən istifadə edir. Nüvə 
birləşməsi zamanı daha ağır atomlar 
əmələ gətirmək üçün yüksək tempe-
raturda yüngül nüvələrin birləşməsi ilə 
atom enerjisi sərbəst buraxılır. Helium 
atomlarını əmələ gətirmək üçün hidroge-
nin deyterium və tritium izotoplarından 
istifadə olunur.

Nüvə reaksiyaları (bölünmə, sin-
tez və ya hər ikisi birlikdə) nəticəsində 
maddənin vahid kütləsindən ayrılan 
enerji adi partlayıcı maddədəkinə 
(trotil) nisbətən 20–80 milyon dəfə 
artıq olur. Son dərəcə sürətlə və külli 
miqdarda ayrılan enerji nüvə partlayışı 
nətıcəsində meydana çıxır və öz gücünə 
və zədələyici amillərinin (zərbə dalğası, 
işıq şüalanması, nüfuzedici radiasiya, 
radioaktiv zəhərlənmə və elektromaqnit 
impulsu) xarakterinə görə adi döyüş 
sursatlarının partlayışından fərqlənir. 
Neytron bombası infrastruktura toxun-
madan və radiasiya yaratmadan, ancaq 
canlı qüvvəni məhv edən atom silahıdır. 
Bu bomba nisbətən kiçik bir partlama 
gücü və kəskin dalğası ilə canlılara zərbə 
vuran neytron şüalanması ilə işləyən 
atom silahıdır. 

Neytron bombasının konsepsiyasını 
ilk dəfə ABŞ fiziki Samuel Koen 1958-
ci ildə təklif etmişdir. Neytron bomba-
sının ilk sınağı 1963-cü ildə Nevada 
poliqonunda keçirilmişdir. ABŞ-ın sabiq  
prezidenti Cimmi Karter 1978-ci ildə 
silahın hazırlanmasını dayandırmış, lakin 
1981-ci ilə layihə yenidən işə salınmış-
dır. Neytron bombası kiçik və ultrakiçik 
nüvə silahı sayılır. Bomba, protein canlı 
orqanlarına zərbə vuran və məhv edən 
neytron radiasiyasının gücünü süni 
şəkildə artırır. Neytron radiasiyası zirehə 
mükəmməl nüfuz edir və ixtisaslaşdırıl-
mış bunkerlərdə belə insanı məhv  
edə bilir. Partlayış ciddi bir dağıntı  

daşımır – ondan çıxan krater kiçik və dal-
ğası əhəmiyyətsizdir. Partlayışdan sonra 
radiasiya fonu nisbətən qısa müddətdə 
normallaşır, iki-üç ildən sonra Geiger 
sayğacı heç bir anomaliya qeyd etmir. 

Təbii ki, neytron bombaları dünyanın 
qabaqcıl nüvə güclərinin arsenalına daxil 
edilmişdir, lakin onların döyüş istifadəsi 
ilə bağlı heç bir hadisə qeydə alınma-
mışdır. Bomba şərti bir plutonum yükü və 
bəzi termo-nütero-tritium qarışığı ehtiva 
edir. Bir plutonum yükü partladıldıqda, 
deuterium və tritium nüvələri birləşir, bu 
da konsentrat neytron şüalanması ilə 
nəticələnir. 

Neytron sursatının gücü, adətən, 0,5 
kt-dək (2 min tonadək) olur. Adi nüvə 
sursatında nüfuzedici radiasiyanın ya-
ranması üçün partlayış enerjisinin ancaq 
5 faizi sərf olunur, neytron sursatında 
isə bu zədələyici amilin payı, enerjinin 
neytronlar seli digər nüvə partlayışına 
nisbətən 5–6 dəfə güclü olduğu üçün 
adamlar radiasiyadan zədələnməyə 
zərbə dalğasının və işıq şüalanması-
nın təsirindən daha çox məruz qalırlar. 
Neytron bombası partlayışının təsirindən 
mühafizə olunmayan adamlar partlayış 
mərkəzindən 800 metrədək məsafədə bir 
anda, 1600 metrədək məsafədə part-
layışdan bir neçə gün sonra məhv ola, 
2000 metr məsafədə isə ən təhlükəli şüa 
xəstəliyinə tutula bilərlər. 

Qış vaxtı (rütubətli havada) neytron 
selinin zərərli təsir məsafəsi yaydakına 
nisbətən 1,2 dəfəyədək az olur. Neytron 
partlayışı zamanı nüfuzedici radiasiya-
dan mühafizə nisbətən çətindir. Partlayış 
zamanı nüfuzedici radiasiyanın təsir 
dairəsi eyni güclü digər nüvə sursatları-
nın təsir dairəsindən, təxminən, 2 dəfə 
artıqdır. Daldanacaqların radiasiyanı 
zəiflətmə əmsalı 1,5–2 dəfə az olduğuna 
görə, neytron döyüş sursatından qorun-
maq üçün nəzərdə tutulan sığınacaqda 
divar və tavanın qalınlığı adi radiasiya 
daldalanacağındakından 1,5–2 dəfə qa-
lın, yəni 130–150 santimetr olmalıdır.

Bu gün dünyada mövcud olan 9 nüvə 
ölkəsindən Rusiyada 6 min 850, ABŞ-da 
6 min 450, Fransada 300, Çində 280, 
Böyük Britaniyada 225, Pakistanda 150, 
Hindistanda 140, İsraildə 80, Şimali Ko-
reyada 20 olmaqla, ümumilikdə, 14 min 
495 nüvə başlığı vardır. Bu arsenaldan 
eyni vaxtda istifadə olunarsa, 100 min və 
daha çox əhalisi olan 4 min 500 şəhərin 
hamısını asanlıqla məhv etmək olar. 
İkinci Dünya müharibəsindən bu günə 
kimi dünyada 2 mindən çox nüvə silahı 
sınaqdan keçirilmişdir.

Nüvə (atom) enerjisi həm də 
elektrikləşdirmə və isitmə məqsədilə 
istifadə olunan enerji mənbəyidir. Dünya-
da ilk AES 1954-cü ildə keçmiş SSRİ-də 
(Obninsk ş.) işə salınmışdır. 2004-cü ildə 
nüvə enerjisi dünya elektrik enerjisinin 16 
faizini təchiz edirdi. 2007-ci ildən etibarən 
Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyin 
hesabatına görə, dünyada 439 nüvə 
elektrik reaktoru var və bunlar 31 ölkədə 
fəaliyyət göstərir.

Dünyada ən çox nüvə enerjisi istehsal 
edən ölkə ABŞ olub, sərf etdiyi elektrikin 
20 faizini nüvə enerjisindən alır. Fransa 
isə 2006-cı ildən etibarən elektrik enerji-
sinin 80 faizini nüvə reaktorlarından əldə 
edir. 

Bu enerji kifayət qədər təmiz enerji 
olub, radioaktiv tullantılar yaxşı idarə 
olunduğu halda hər hansı bir çirkləndirici 
maddə buraxmır. Bu, atmosferdə 
çirkləndirici qazların həcminin azalması-
na və qlobal istiləşmənin artmamasına 
kömək edir. 

Göründüyü kimi, nüvə enerjisi sülh 
məqsədilə insanların ən böyük ehtiyac-
larından birinin gen-bol ödənilməsinə, 
hərbi məqsədlə isə dünyanın məhvinə 
aparıb çıxara bilər.

İsmayıl ƏLİYEV,  
Bakı Dövlət Universiteti həyat 

fəaliyyətinin təhlükəsizliyi 
kafedrasının müdiri, professor

Nüvə enerjisi: Dünyanın məhvi təhlükəsi, 
yoxsa ucuz və böyük güc mənbəyi?

Bir müdrikdən soruşublar kı, dünyada gedən müharibələrin səbəbi 
nədir? Həmin ağıllı adam cavab verib ki, bu davaların hamısı çörək, 
zəruri ehtiyacın ödənməsi üstündədir. Əgər dünyada bu problem dinc 
yolla həll olunsaydı, onda insanlığın çarxı da düz fırlanardı. Türkiyə 
Respublikasının Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan isə demişdir ki, eyni 
bir bıçaqla cəllad adam öldürər, cərrah isə insanı ölümdən xilas edər.

Azərbaycanın ədəbiyyat və mədəniyyət 
salnaməsində adı Şuşa ilə qoşa çəkilən 
görkəmli şəxsiyyətlərimiz var. Onların 
arasında dahi şair və dövlət xadimi Molla 
Pənah Vaqifin (1717–1797) xüsusi yer tutur. 
Görkəmli şair ədəbiyyat tariximizdə realist 
şeirin yaradıcılarından hesab olunur. Vaqif 
öz ənənələri ilə seçilən xalq şeirində ədəbi 
məktəb yaratmış ölməz sənətkardır. O, 
əhəmiyyətini əsrlərdən bəri qoruyub saxla-
yan bənzərsiz poeziya nümunələri meydana 
gətirməklə milli ədəbiyyatın yeni istiqamətdə 
inkişafına təkan verib. Azərbaycan şeiri Va-
qifin sayəsində tarixinin növbəti mərhələsinə 
qədəm qoyub. Onun klassik bədii fikir 
salnaməmizin parlaq səhifələrindən birini 
təşkil edən irsi poeziyamızın realist zəmində 
inkişafında mühüm rol oynayıb.

M.P.Vaqif, eyni zamanda, Azərbaycan 
tarixinə siyasi xadim kimi daxil olub, Qarabağ 
xanlığının vəziri kimi taleyüklü məsələlərin 
həllində müdriklik və uzaqgörənlik nümayiş 
etdirib.

Azərbaycan xalqının ümummilli lideri 
Heydər Əliyev həmişə Vaqifin yaradıcılığına 
diqqət və qayğı göstərib. 1982-ci il yanvarın 
14-də ulu öndər Heydər Əliyevin, ölkəmizin 
ədəbiyyat, incəsənət və elm xadimlərinin işti-
rakı ilə Şuşa şəhərində Vaqifin məqbərəsinin 
və Poeziya evinin təntənəli açılışı keçirilib. 
Məhz bu səfər çərçivəsində ümummilli lider 
Vaqif Poeziya Günlərinin keçirilməsi ilə bağlı 
göstəriş verib və həmin ilin 29 iyul – 3 avqust 
tarixində Şuşada Vaqif Poeziya Günləri 
təşkil olunub. Həmin tarixdən etibarən 

ənənəvi tədbir 1991-ci ilədək hər il avqust 
ayında şairin vətəni Qazaxdan başlayıb, 
Şuşanın əsrarəngiz Cıdır düzündə yekun-
laşardı. Ədəbiyyatsevərlər arasında böyük 
maraqla qarşılanan bu söz-sənət bayramı 
çərçivəsində şeir gecələri ilə yanaşı, konsert 
proqramları da təşkil edilərdi.

1992-ci il mayın 8-də Şuşa şəhəri 
Ermənistan tərəfindən işğal ediləndən sonra 
28 il müddətində Şuşadakı tarixi-memarlıq 
abidələri, dini ibadətgahlarla yanaşı, Vaqifin 
məqbərəsi də vandalizmə məruz qalaraq 
dağıdılıb. 

44 günlük Vətən müharibəsində ərazi 
bütövlüyümüz bərpa ediləndən, Şuşa şəhəri 
azadlığına qovuşandan sonra 2021-ci il 
avqustun 30-da 39 illik tarixi olan Vaqif Poe-
ziya Günləri Şuşada yenidən təşkil olundu. 
Nə az, nə çox, düz 29 ildən sonra yenidən 
Molla Pənah Vaqifin görüşünə gəlmişdi 
həmvətənləri. Beləcə, uzun illərdən sonra 
Vaqifin şair ruhu rahatlıq tapdı.

Torpaqlarımız erməni işğalından azad 
olunduqdan sonra Qarabağımız, onun tacı – 
270 yaşlı Şuşamız öz mədəni inkişafının yeni 
dövrünə qədəm qoyub. Xalqımıza məxsus 
tarixi abidələrin bərpası, ənənəvi tədbirlərin 
yenidən və daha möhtəşəm qeyd olunması 
qayıdışımızın daha bir təntənəsinə çevrilib. 
İnanırıq ki, azad Şuşada builki Vaqif Poeziya 
Günləri daha möhtəşəm, daha yaddaqalan 
olacaq.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU,  
“Xalq qəzeti”

“Şuşa mədəniyyətinin inciləri” layihəsi bu 
dəfə Vaqif Poeziya Günlərinə həsr olunub

Mədəniyyət 
Nazirliyinin “Şuşa 
mədəniyyətinin 
inciləri” layihəsi 
müxtəlif bölmələr 
üzrə təqdimatlarla 
davam edir. “Şuşa ili” 
münasibətilə həyata 
keçirilən layihənin 
“Şuşanın ədəbi 
həyatı” bölməsinin 
növbəti təqdimatı 
Vaqif Poeziya 
Günlərinə həsr 
olunub.
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