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Azərbaycan mətbuatı demokratik dəyərlərdən 

bəhrələnərək böyük uğurlar qazanır

Bu gün əminliklə söyləyə bilərik ki, 
Azərbaycan mətbuatı bir çox müstəvidə 
dünyanın ən qabaqcıl ölkələri ilə 
rəqabət aparacaq milli dəyərimizə 
çevrilib. Bu, həm də medianın maddi-
texniki bazasının gücləndirilməsi, 
dünya standartlarına uyğun şəbəkələrin 
yaradılması ilə bağlıdır. Bu sahəyə 
müstəqil bir elm kimi baxsaq, 
Azərbaycanda bu elmin inkişafı üçün 
məqsədyönlü və uğurlu islahatların 
aparıldığını görərik. 

Ümumiyyətlə, ötən əsrin 90-
cı illərinin əvvəllərində müstəqillik 
qazanan Azərbaycan Respublikası 
üçün mətbuat və informasiya sahəsinin 
inkişafı dövlət quruculuğu prosesinin 
ən önəmli parçalarından biri idi. Ulu 
öndər Heydər Əliyev bu sahənin 
inkişafına xüsusi diqqət və qayğı 
göstərmiş, ölkəmizdə azad mətbuat 
anlayışının formalaşması üçün əlindən 
gələni etmişdir. Ümumilli lider 1996-cı 
ildə mətbuat işçilərinə peşə bayramı 
ilə bağlı təbrik müraciətində bu 
mövzuya toxunmuş və söz azadlığının 
önəmindən bəhs etmişdir: “Azərbaycan 
Respublikasının yeni Konstitutsiyasında 
təsbit olunmuş fikir və söz azadlığı, 
siyasi plüralizm mətbuat və informasiya 
sahəsində Azərbaycan dövlətinin 
yeritdiyi siyasətin əsasını təşkil edir. 
Məhz bu siyasətin nəticəsidir ki, 
Azərbaycanda hazırda müxtəlif ictimai-
siyasi qurumlara, təşkilatlara, birliklərə, 
ayrı-ayrı şəxslərə məxsus iyirmi dörd 
adda teleradio şirkətləri, beş yüzdən 
çox qəzet və jurnal, iyirmidən yuxarı 

beynəlxalq, regional və respublika 
qurumlarını təmsil edən informasiya 
agentlikləri və s. orqanlar azad surətdə 
fəaliyyət gostərir”.

Milli mətbuatımızın 147 illik inkişaf 
yolunun ən önəmli mərhələlərindən 
biri də heç şübhəsiz, müstəqillik dövrü 
faəliyyətidir. Belə ki, bu dövrdə ölkənin 
ictimai-siyasi, mədəni həyatında 
milli kimliyin həmrəyliyin, birliyin 
gücləndirilməsində, xalq üçün önəmli 
olan mənəvi dəyərlərin qorunması, 
eləcə də təbliğ edilməsində medianın 
əvəzsiz rolu var. 

Ulu öndərin hakimiyyətə 
qayıdışından sonra onun söz azadlığı 
ilə bağlı fikirləri qanunvericilikdə də öz 
əksini tapdı. Belə ki, respublikamızda 
ictimai həyatın bütün sahələri kimi, 
mətbuatda da köklü dəyişikliklər, 
uğurlu islahatlar dövrünə qədəm 
qoyuldu. Heydər Əliyev mətbuat 
və söz azadlığını məhdudlaşdıran 
bütün əngəlləri aradan qaldırdı, KİV-
in fəaliyyətini nizamlayan müvafiq 
qanunvericilik formatı yaradıldı. 

Prezident İlham Əliyev hakimiyyətə 
gəldikdən sonra isə mətbuat sahəsində 
əsas diqqət informasiya təhlükəsizliyi 
sahəsinə yönəldildi. Əvvəlki dövrlərdə 
olduğu kimi, mətbuat azadlığı məsələsi 
gündəlikdə qaldı və öz aktuallığını 
qorudu. KİV-in rahat və azad fəaliyyəti 
üçün hər cür şərait yaradıldı. 

Bugün əminliklə deyə bilərik ki, 
ölkəmizdə söz azadlığı tam mənası 
ilə təmin edilib. Aydın məsələdir ki, ulu 
öndər Heydər Əliyevin senzuranı ləğv 

etmək təşəbbüsü Azərbaycanda azad 
media ifadəsini terminoloji lüğətdən 
çıxarıb gündəlik həyata daxil etdi. 
Təbii ki, əgər bir ölkədə senzura tətbiq 
edilirsə, orada söz azadlığından, 
eləcə də azad mətbuatdan danışmaq 
mənasızdır. Ölkəmizdə azad medianın 
təməlləri də məhz həmin dövrdə 
atılıb. Hazırda Azərbaycanda yüzlərlə 
mətbuat orqanı tam müstəqil şəkildə 
fəaliyyət göstərir. Bu, həm də müasir 
texnologiyaların tətbiqi ilə bağlıdır. 

Ölkəmizin ictimai həyatında azad 
jurnalistikanın rolu əvəzsizdir. Əlbəttə, 
bu həm demokratik cəmiyyətin 
formalaşmasını, həm də şəffaflığı 
təmin edir. Təbii ki, ölkəmizdə digər 
azadlıqlar da – din azadlığı, sərbəst 
toplaşma azadlığı, vicdan azadlığı 
və digər azadlıqlar da tam təmin 
olunub. Sevindirici haldır ki, nüfuzlu 
beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanda 
demokratiyanın inkişafı üçün atılan 
böyük addımları yüksək dəyərləndirirlər. 

Bütün bunlar dövlətin daxili və 
xarici siyasət istiqamətləri, eləcə də 
prinsipləri ilə bağlıdır. Bu prinsiplər 
elə tənzimlənməlidir ki, ölkə bütün 
sahələrdə axsamadan inkişaf edə 
bilsin. Belə prinsiplərdən biri də 
dünya təcrübəsini ölkəmizdə tətbiq 
etməkdir. Hazırda Azərbaycan bütün 
istiqamətlərdə hərtərəfli inkişaf 
edir. Əlbəttə, daxili sabitlik, ictimai 
proseslərin müsbət yöndə getməsi 
ölkəmizin nüfuzunu artırır. 

Ümumiyyətlə, mətbuat, həm 
də dövlət siyasətinin aynasıdır. 
Dövlətimizin xarici və daxili siyasəti 
hərtərəfli səmimi və şəffaf olduğundan 
burada mətbuatın rolu da xüsusi 
əhəmiyyət kəsb edir. Azərbaycan 
xalqı istər müharibə dövründə, 
istərsə də sonrakı mərhələdə bütün 
həqiqətləri şəxsən Prezident İlham 
Əliyevdən eşitdi. Əlbəttə, bu, dövlət 
başçımızın xüsusi əhəmiyyət verdiyi 
informasiya təhlükəsizliyi mövzusunda 
da xüsusi önəm daşıyırdı. Belə olan 
halda həm xalq, həm yerli, həm də 
xarici ictimaiyyət həqiqətləri birinci 
ağızdan öyrənir və beləcə, heç bir 
dezinformasiyanın ayaq açmasına 
fürsət qalmır. 

Xalqımız 2003-cü ildə özünün 
azad iradəsi ilə cənab İlham Əliyevi 
Prezident seçəndə məhz bu siyasəti 
dəstəkləmişdi. Belə ki, Azərbaycan 
xalqı Prezident İlham Əliyevin siyasi 
və iqtisadi kursunu, istər beynəlxalq, 
istər daxili məsələlərə yanaşmasını, 
hər zaman dövlətin və millətin mənafeyi 
naminə addım atdığını yaxşı bilir. 
Əlbəttə, belə sahələrdən biri də 
mətbuatdır. 

Demokratik dövlət idarəçiliyinin 
yüksək sürətlə inkişaf etdiyi 
ölkəmizdə mətbuat azadlığı prioritet 
məsələlərdən hesab edilir. Prezident 
İlham Əliyevin dediyi kimi, bu, 

bizim şüurlu seçimimizdir. Mətbuat 
Günü ilə bağlı çıxışlarından birində 
dövlətimizin başçısı bu məsələni 
xüsusi vurğulayaraq bildirmişdi ki, 
Azərbaycanda bu proses kiminsə 
xoşuna gəlmək üçün yox, cəmiyyətin 
rifahı üçün davam etdirilir: “Mən 
dəfələrlə demişəm, siyasi islahatlar 
iqtisadi islahatlarla paralel şəkildə 
aparılmalıdır ki, Azərbaycanın 
dayanıqlı inkişafı təmin edilsin. Bu 
gün Azərbaycanda azad cəmiyyət 
formalaşıb. Mən cəmiyyətdə gedən 
prosesləri yüksək qiymətləndirirəm. 
Azərbaycan cəmiyyəti milli idaeya 
ətrafında birləşmişdir. Əlbəttə ki, 
burada mətbuatın rolu həddindən 
artıq əhəmiyyətlidir. Azad mətbuatın 
artıq formalaşması və uğurla fəaliyyət 
göstərməsi demokratiyanın əsas 
əlamətlərindən biridir”.

Mətbuat müasir dövrün 
texnologiyası və həyat tərzi ilə tamamilə 
fərqli bir qiyafəyə bürünsə də, əvvəlki 
kimi cəmiyyətin güzgüsü,  ictimai-
siyasi şüurun, milli mənəviyyatın 
əks-sədasıdır. Əlbəttə, əgər bu nöqteyi-
nəzərdən yanaşsaq, Azərbaycan 
mətbuatı yarandığı vaxtdan milli-
mənəvi ruhun, xalqın dəyərlərinin 
daşıyıcısı, o cümlədən təbliğatçısıdır. 
Bu baxımdan, Həsən bəy Zərdabinin 
fəaliyyəti çox böyük əhəmiyyət kəsb 
edir. O, “Əkinci” qəzetində təkcə xalq 
yaradıcılığı, folklor nümunələrimizi dərc 
etdirməklə kifayətlənmir, dövrün önəmli 
ziyalılarını da ətrafında toplayır, milli 
maraqların müdafiə və təbliğinə dəvət 
edirdi. Həsən bəy hətta “Əkinçi” qəzeti 
öz fəaliyyətini dayandırdıqdan sonra 
da bu yolda mübarizə aparmaqdan 
geri durmamış, digər nəşrlərdə milli 
mücadiləsini davam etdirmişdir. 

Ümumiyyətlə, siyasi görüşü, fikri 
və ideologiyasından asılı olmayaraq, 
mətbuat nümayəndəsi, jurnalist gərək 
vətənpərvər olsun. Bu, həqiqətən 
də çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. 
Əlbəttə, bu mənada dövlətçilik 
prinsipləri üstünlük təşkil etməlidir. 
Birinci növbədə, milli maraqlar, xalqın 
mənafeyi və dövlət siyasəti müdafiə 
edilməlidir. Bu mənada diqqət edilməsi 
labüd olan ən birinci nüans dövlətə 
zərəri toxunacaq hər hansısa bir 
fəaliyyətə yol verməməkdir. Bununla 
yanaşı, xalqın mövcud probləri öz 
aktuallığını itirməməli, həllini tapmalıdır. 
Çünki hər dövlətin özünəməxsus inkişaf 
dinamikası, siyasi istiqaməti və daxili 
nizam-intizam prinsipləri mövcuddur. 
Aydın məsələdir ki, bütün bu məsələləri 
milli mətbuat kimi heç bir xarici təşkilat 
və ya media qurumu işıqlandıra bilməz. 
Bu, hər birimizin məsuliyyətidir. Təbii ki, 
bütün bu problemlər müstəqil bir dövlət 
kimi ölkə daxilində həll edilməlidir. 

İmran ƏLİYEV,  
“Xalq qəzeti”

Biz fəxr edə bilərik ki, milli mətbuatımızın böyük tarixi 
var. Bu, bizim böyük sərvətimizdir, dəyərimizdir. Ancaq bu 
da həqiqətdir ki, müstəqillik dövründə Azərbaycan mətbuatı 
tam azad və müstəqil mətbuat kimi fəaliyyət göstərməyə 
başlamışdır. 1998-ci ildə Prezident Heydər Əliyevin tarixi 
fərmanı ilə senzuranın ləğv olunması mətbuat üçün yeni dövr 
açdı və Azərbaycan mətbuatı artıq tam şəkildə azad mətbuat 
kimi fəaliyyət göstərməyə başlamışdır. 

İlham ƏLİYEV  
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Azərbaycan xalqının milli-mənəvi dəyərlərini, adət-
ənənələrini, müasir dövrün tələblərini, eləcə də ölkənin və 
dünyanın gündəliyində olan mövzuları öz fəaliyyətində əks 
etdirən mətbuatımız ötən 147 ildə Həsən bəy Zərdabinin 
açdığı cığırla irəliləmiş və çox zəngin inkişaf yolu qət etmişdir. 
Yaxın tariximizə nəzər salsaq, görə bilərik ki, xalqın görkəmli 
nümayəndələri, mütəfəkkirlər, yazıçı və publisistlər və 
əlbəttə ki, jurnalistlər milli idrakın, mənəviyyatın və ən əsası 
mədəniyyətin formalaşmasında misilsiz rol oynamış, əllərində 
olan mətbuatın gücündən cəmiyyətin faydası üçün istifadə 
etmişlər. 

Virusa yoluxmamaq üçün ehtiyat tədbirlərinə əməl etmək lazımdır

 Ancaq vəziyyət, həqiqətən, 
dəyişib. Bizimlə sərhəd ölkələrdə 
yoluxma sayı günbəgün artmaqda-
dır. Qonşu İran pandemiyanın 7-ci 
dalğasını rəsmi şəkildə elan edib. 
Türkiyədə də vəziyyət gərginləşib. 
Əhalinin 0,7 faizi aktiv xəstədir. 
Yoluxma yüksələn xəttlə davam edir. 
Koronavirusa yoluxma hallarının 
sayı 4-5 həftə öncəyə nisbətdə 40 
dəfəyə qədər artıb. Rusiyada 4 min 
500 nəfər – son 3 ayda maksimal 
yoluxma qeydə alınıb. Daha çox 
yoluxma Moskva və Peterburqun 
payına düşüb. Moskvada koronavi-
ruslu xəstələrin müalicə olunduqları 
xəstəxanalar hələ də fəaliyyətdədir. 
Xəstəlikdən sağalanlar olsa da, 

ölənlərin sayı da çoxdur. Belə ki, sut-
ka ərzində 40 nəfər vəfat edib. Epi-
demioloqlar Rusiyada 6-cı dalğanın 
başladığını və yüksəldiyini deyirlər.

Qeyd etməliyik ki, qarşıdan 
payız fəsli gəlir və respirator 
xəstəliklərin artma ehtimalı var. Bü-
tün bunlardan sığortalanmalıyıq ki, 
yoluxma və ölüm faizi artmasın. Biz 
vaksinasiya prosesində artıq buster 
dozanın müsbət nəticələrini gördük. 
Yalnız vəziyyətdən asılı olaraq 4-cü 
vaksinin vurdurulması mümkün ola 
bilər. ÜST hətta maska tələbilə bağlı 
öz tövsiyələrini verib. Baxmayaraq 
ki, maska məhdudiyyəti aradan 
qaldırılıb, amma insan xəstədirsə, 
könüllü olaraq maska taxa bilər və 

hətta, başqalarını yoluxdurmamaq 
üçün taxmalıdır.

Əsas məsələ odur ki, 
koronavirusa yoluxmalar artsa belə, 
ölkədə ötən illərdəki narahatlıq, 
ağırlaşmalar, ölüm sayının çoxluğu 
olmayacaq. Əvvəla, ölkəmizdə 
səhiyyə işçiləri virusa qarşı 
mübarizə təcrübəsi qazanıblar. 
Həmçinin əgər rəqəmlər artarsa, 
xəstəxanalarla bağlı da heç bir 
problem olmayacaq. Çünki iki il 
əvvəl – 2020-ci ilin noyabr-dekabr 
aylarında gündəlik 4000 – 5000 
arası yoluxma faktı qeydə alınırdı. 
Həmin vaxt həyatını itirənlərin sayı 
da 40-50 nəfər arasında idi. Təcili 
yardımlar xəstələrin çoxluğundan 
çağırışlara vaxtında gedə bilmirdilər. 
Bu da bir çox hallarda yoluxanların 
ağırlaşmalarına səbəb olurdu. 

Amma indi vəziyyət başqadır. 
Ona görə də xəstəxana, çarpayı 
sayı ilə bağlı problemin olacağını 
düşünmək absurddur. Ölkəmizdə 
modul tipli xəstəxanaların fəaliyyəti 
dayandırılsa da, vəziyyətdən asılı 
olaraq, yenidən açıla bilər. Bu 
sahədə çox təcrübəli həkimlərimiz 
də yetişib. İkiillik mübarizədə onlar 
daha çox təcrübə əldə etdilər. 
İnsanlarımızda da istər vaksin, 
istər təbii yolla – yəni xəstəlikdən 
sağalandan sonra immunitet 
yaranıb. Yəni ki, yoluxma baş 
versə belə, ağırlaşmanın olacağını 
düşünmək tezdir.

Hər halda narahatedi-
ci məqamdır ki, hazırda, 
Azərbaycanda ötən aylarla 
müqayisədə koronavirusa yolux-
mada artım müşahidə edilir. Son 
bir həftə ərzində Azərbaycanda 
yoluxma hallarının sayındakı artım 
48 faiz təşkil edib. Bunu nəzərə 
alaraq, gələcəkdə rəqəmlərin daha 
da təhdidedici səviyyəyə çatmaması 
üçün vətəndaşlarımızdan karantin 
rejiminin qaydalarına riayət etmələri 
xahiş olunur. Bunu deyərkən, gigi-
yena qaydaları və sosial məsafəni 
gözləmək nəzərdə tutulur. 

 Azərbaycan Prezidenti İlham 
Əliyevin sədrliyi ilə bu ilin altı 
ayının yekunlarına həsr olunan 
müşavirədəki çıxışında dövlət 
başçımız bu məsələyə toxuna-
raq deyib: “Ümumdünya Səhiyyə 
Təşkilatı bu məlumatı yayıb ki, indi 
bəzi ölkələrdə yenə maska rejiminə 
keçmək lazımdır. Biz, əlbəttə ki, 
bu tendensiyaları izləyirik və biz 
pandemiyanın ən ağır dönəmində 
də qapanmaya getmişdik, sonra 
vəziyyət yaxşılaşanda açılırdıq. 
Yəni, bu, canlı bir prosesdir. Bizim 
quru sərhədlərimiz bağlıdır və 
bağlı olmalıdır. Nə üçün? İnsan-
lar xəstələnməsin. Çünki ən çox 
bu xəstəliyin yayılma istiqaməti 
quru sərhədləridir. Ona görə biz 
sərhədlərimizi bağlı saxlayırıq və 
düz də edirik. Nə qədər lazımdırsa, 
o qədər də sərhədləri bağlı saxlaya-
cağıq - quru sərhədlərindən söhbət 

gedir. Bunu edirik ki, insanların 
sağlamlığını qoruyaq, insanları 
itirməyək. Bizim məqsədimiz budur. 
Biz COVID dövründə milyardlarla 
vəsait ayırmışıq, indi mən bunu 
təkrarlamaq istəmirəm”.

Yeri gəlmişkən, onu da xatırla-
daq ki, Səhiyyə Nazirliyi, İcbari Tibbi 
Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi və 
Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarəetmə 
Birliyi (TƏBİB) birgə məlumat 
yayıb. Məlumatda deyilir: “Ümum-
dünya Səhiyyə Təşkilatının (ÜST) 
məlumatına görə, ötən həftə ərzində 
qlobal olaraq koronavirus (COVID 
– 19) infeksiyasına yoluxma halları 
artıb. Buna görə də ÜST dünyada 
müşahidə olunan yüksək artım 
fonunda qapalı məkanlarda mas-
kalardan istifadə etməyi və gigiye-
na qaydalarına əməl olunmasını 
tövsiyə edir.

Azərbaycanda son günlər 
 COVID – 19 infeksiyasının yayılma-
sı ilə əlaqədar neqativ dinamikanın 
izlənilməsi, yoluxanların sayında 
artım və yoluxan şəxslərin sağa-
lanlarla nisbətdə üstünlük təşkil 
etməsinin müşahidə olunması ilə 
bağlı ölkəmizin səhiyyə qurumları 
vətəndaşlarımıza qapalı məkanlarda 
tibbi maskaların taxılmasını, 
sosial məsafənin gözlənilməsini, 
təmasların azaldılmasını, respirator 
gigiyena qaydalarına əməl olunma-
sını təkidlə tövsiyə edir.

Proses səhiyyə qurumları 
tərəfindən diqqətlə izlənilir və 

nəzarət altındadır. Pandemiya 
ərzində mənfi dinamikanın ara-
dan qaldırılması ilə bağlı xeyli 
təcrübə toplanılıb. İstənilən hal-
larda vəziyyətə uyğun adekvat 
qərarlar verilə bilər. Bir daha 
vətəndaşlarımıza qapalı məkanlarda 
tibbi maskalardan istifadə və gigi-
yena qaydalarına riayət etmələrini 
ciddi şəkildə tövsiyə edirik”.

 Səhiyyə Nazirliyinin 
mütəxəssislərinin yaydıqları 
açıqlamada bildirilir: Vətəndaşlara 
koronavirusun yeni dalğasından 
qorunmaq üçün hamımızın bildiyi 
gigiyenik qaydaları (tez-tez əlləri 
yumaq və ya antiseptik vasitələrdən 
istifadə) davam etdirmələrini tövsiyə 
edirik. Ciddi zərurət yaranmadığı 
halda insanların kütləvi toplaşdı-
ğı məkanlardan çəkinsinlər. Eyni 
zamanda vətəndaşlara qapalı 
məkanlarda, həmçinin ictimai 
nəqliyyatda sıxlıq olduğu təqdirdə 
qoruyucu maskalardan istifadə 
etmələri məsləhət görülür”.

Sonda onu da deyək ki, ölkədə 
vaksinasiya prosesi davam edir. 
Operativ qərargahın məlumatına 
görə, Azərbaycanda iyulun 19-dək 
vurulan vaksin dozalarının ümumi 
sayı 13 milyon 791 min 605, birinci 
mərhələ üzrə vurulan peyvənd 
dozalarının sayı 5 milyon 361 min 
595-dir. İkinci mərhələ üzrə 4 milyon 
856 min 181, üç və daha çox doza 
vaksinlərin sayı 3 milyon 322 min 
358, pozitiv nəticədən sonra “buster” 
doza vaksinlərin sayı 251 min 
 471-dir. 

 Həmin qurumdan verilən digər 
məlumata görə, indiyədək ölkədə, 
ümumilikdə, 794 min 656 nəfərin 
koronavirus infeksiyasına yoluxma-
sı faktı müəyyən edilib, onlardan 
784 min 32 nəfər müalicə olunaraq 
sağalıb, 9 min 723 nəfər vəfat edib. 
Hazırda xəstəxanalarda müalicə 
alan aktiv xəstə sayı 901 nəfərdir.

Zərifə BƏŞİRQIZI,  
“Xalq qəzeti”

COVID – 19 infeksiyası yenə bəşəriyyəti təhdid edir. Belə 
ki, artıq dünyanın bir çox ölkələrində koronavirusa yoluxmada 
artım müşahidə olunur. Hətta bir sıra ölkələr məhdudiyyətlər 
tətbiq ediblər. Azərbaycanda vəziyyətin sabit olması bizi 
arxayınlaşdırmamalıdır. Yayılan məlumatlara görə, qapalı 
məkanlarda maska tələbi yenidən gündəmə gələ bilər. Hər 
şey vəziyyətdən, yəni koronavirusa yoluxma sayının kəskin 
artmasından asılı olacaq. Eyni zamanda, qonşu ölkələrdə 
meymunçiçəyi virusu da yayılmaqdadır. Azərbaycanda həmin 
virusa təsadüf olunmasa da, ehtiyatı əldən vermək olmaz. 
Ölkəmizdə artıq meymunçiçəyinə qarşı da test yoxlamaları 
başlanıb. İndiyədək iki nəfər həmin xəstəliyə qarşı testdən keçib 
və nəticə neqativ olub. Hazırda koronavirusa görə vəziyyət 
sabitdir deyə, insanlar xəstəlikdən azad olunmuş kimi davranırlar. 
Hətta vaksin pasportunun ləğv olunmasını da tələb edənlər var.

İntihar qorxulu və ağrılı mövzudur, onu 
müzakirə etmək heç də xoş və asan deyil. 
Bununla belə, intihar bütün zamanların ciddi 
problemi olaraq qalır. Keçmiş sovet dövründə 
belə bir fikir var idi ki, intihar ruhi xəstəliyin 
açıq əlamətidir. Ancaq problemin daha 
dərin mənəvi-psixoloji səbəblərinin olmasını 
pərdələmək qeyri-mümkündür. Ümümdünya 
Səhiyyə Təşkilatının statistikasına görə, qlobal 
miqyasda gənclərin ölüm səbəbləri arasında 
intihar ikinci yer tutur. 

Qeyd etmək yerinə düşər ki, 19-cu 
əsrə qədər intihar mövzusu din və əxlaqın, 
fəlsəfənin, incəsənətin diqqət mərkəzində olub. 
Əsrlər boyu filosoflar, ilahiyyatçılar, psixiatrlar, 
psixoloqlar, sosioloqlar, hüquqşünaslar 
iradənin möhkəmləndirilməsi, mübariz ruhun 
formalaşdırılması, insan və Tanrı, şəxsiyyət 
və cəmiyyət arasındakı əlaqə məsələlərini 
geniş araşdırmış, intiharın heç bir halda çıxış 
yolu olmadığını vurğulamış, insanları ən çətin 
anlarda belə, ruhən mətin və mübariz olmağa 
səsləmişlər. Din birmənalı olaraq intiharı ulu 
Yaradan qarşısında böyük günah hesab edir.

Etiraf edək ki, zəmanəmizdə informasiyanın 
əlçatanlığı və sosial şəbəkələrin sürətli inkişafı 
fonunda intihar problemi sosial-psixoloji 
tədqiqat mövzusundan çıxaraq adi xəbər 
statusuna enib. Halbuki, buna qətiyyən yol 
vermək olmaz. KİV intiharın qarşısına sədd 
çəkməyə cəhd göstərmək və maarifləndirici 
funksiyasını yerinə yetirmək əvəzinə, bu 
ictimai bəlanı geniş təsvir edən qeyri-məqbul 
informasiya ruporuna çevrilir. Günümüzün 
acı reallığı budur ki, kütləvi informasiya 
vasitələri arasında oxucu kütləsi uğrunda 
gərgin mübarizə gedir. Əlbəttə, sağlam 
rəqabətin olması müsbət haldır, çünki rəqabət 
inkişafa və tərəqqiyə zəmin yaradır. Lakin elə 
məsələlər var ki, onun işıqlandırılmasında 
“İP” rəqabətinə girişmək, yumşaq desək, 
sosial məsuliyyətsizlikdir. Belə məsələlərdən 
biri də məhz intihar barədə informasiyanın 
tirajlanmasıdır.

Təəssüf ki, son zamanlar Azərbaycan 
cəmiyyəti intiharla bağlı xəbərlərlə daha 
çox üzləşir. Qəzetlər, jurnallar və xüsusilə 

sosial şəbəkələr intiharla bağlı məlumatlarla 
doludur. Eyni zamanda, bu cür mənfi 
yüklü xəbərlərin müəllifləri reytinq dalınca 
qaçaraq, intihar mövzusunun həddindən 
artıq aktiv müzakirəsinin insanların psixoloji 
durumuna sarsıdıcı təzyiq göstərməsinə göz 
yumurlar. Nəticədə, vətəndaşların müəyyən 
hissəsi mənfi təsirə məruz qalır, ciddi ruh 
düşkünlüyü yaranır. KİV unudur ki, hər 
adamın bu mövzuya psixoloji müqaviməti 
yüksək olmur. Cəmiyyətin, xüsusən də digər 
yaş kateqoriyalarına nisbətən daha tez-tez 
emosional təzahürlərə qapılan gənclərin 
sağlam həyatı, mübariz ruha sahib olması 
naminə mediada və sosial şəbəkələrdə bu cür 
xəbərlərin yayılmasına son qoyulmalıdır.

Azərbaycan Mətbuat Şurası da bəzi media 
orqanlarında intihar xəbərlərinin təqdimatını 
yolverilməz hesab edir. Şuranın sədri Əflatun 
Amaşov açıqlamasında bildirib ki, media 
cəmiyyətdə konfrontasiyaların dərinləşməsində 
maraqlı tərəf kimi çıxış etməməlidir. Jurnalistlər 
yaranmış hər hansı gərginliyin aradan 

qaldırılması üçün məqbul yollar tapmalı, 
müdrik mövqe tutmalıdırlar. Bu problemlərə 
biganə, laqeyd yanaşma, emosiyalara 
qapılma yaxşı heç nə vəd etmir. Ə.Amaşov 
təəssüflə qeyd edir ki, bəzi media orqanları bu 
çağırışlara əməl etmir və həddən artıq həssas 
mövzuya məsuliyyətsiz yanaşır.

Medianın İnkişafı Agentliyi də intihar 
halları ilə bağlı KİV-ə müraciət edib. 
Agentlik vurğulayıb ki, son zamanlar 
bir sıra media subyektləri tərəfindən 
intihar halları ilə bağlı xəbərlərin geniş 
tirajlanması, xüsusən də yetkinlik yaşına 
çatmayan şəxslərin özünə qəsd etməsi ilə 
əlaqədar mövzuları işıqlandırarkən jurnalist 
peşəkarlığı baxımından yol verilən qüsurlar 
cəmiyyətdə narahatlıq yaradır, haqlı olaraq 
ictimai narazılığa və həyəcana səbəb olur. 
Agentlik xüsusi vurğulayıb ki, Azərbaycan 
Respublikasının Audiovizual Şurası və 
Azərbaycan Respublikasının Medianın İnkişafı 
Agentliyi tərəfindən bu ilin aprel ayında 
ölkənin bütün media subyektlərinə tövsiyə 
olunmuş “Redaksiya siyasəti və peşə etikası 
qaydaları”nda qeyd olunduğu kimi, intihara 
cəhdlə bağlı xəbərlərin təsviri təqlid hissi 
oyatmamalıdır. 

Dünyamız maraqlı mövzularla zəngindir, 
ictimai əhəmiyyət kəsb edən informasiya hər 
zaman böyük oxucu və dinləyici auditoriyası 
qazanır. Bu mənada peşəkar media da 
ictimai mənafeyə uyğun davranmalı olduğunu 
unutmamalıdır. Bu, mühüm missiyadır və 
kütləvi yayımla bağlı KİV-in üzərində böyük 
məsuliyyət yükü var. Ona görə də, intihar 
kimi həssas və faciəvi mövzudan sui-istifadə 
etmək yolverilməzdir. Hər birimiz bu ölkənin 
vətəndaşlarıyıq və soydaşlarımızın taleyinə 
doğmalıqla yanaşmalıyıq.

Buna görə də peşəkar media elə 
davranmalıdır ki, yanlış və destruktiv 
informasiya siyasəti ictimaiyyətdə bumeranq 
effekti yaratmasın.

Həsən HƏSƏNOV, 
“Xalq qəzeti”nin baş redaktoru

İntihar dünyanı narahat edən, son vaxtlar isə ictimai rəydə həyəcan doğuran 
çox mürəkkəb qlobal ictimai bəladır. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının (ÜST) 
məlumatına görə, dünyada hər il, təxminən, 800 min insan intihar edir, hər 40 
saniyədən bir kimsə öz həyatına son qoyur. Ciddi sosial problem olan intiharın 
cəmiyyətin psixoloji durumuna mənfi təsiri böyükdür. Təəssüf ki, burada KİV-
in də rolu az deyil. İntihar hadisələrinin təfərrüatı ilə işıqlandırılması, təbii ki, 
heç bir halda cəmiyyətin mənəvi-psixoloji vəziyyətinə müsbət təsir göstərmir. 
Əksinə, intiharın, bir növ təbliğatçısına, müəyyən mənada təhrikçisinə çevrilən 
bəzi kütləvi informasiya vasitələri medianın konstruktiv maarifləndirici funksi-
yasına ağır zərbə vurur, onun nüfuzuna ciddi xələl gətirir.

İntihar ictimai bəladır,  
bu həssas mövzudan sui-
istifadə etmək yolverilməzdir!
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