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Bəli, Azərbaycan lideri hazır-
da dünyada yaranan və təəssüf 
ki, getdikcə böyüyərək təhlükəli 
xarakter alan taxıl böhranı 
fonunda ölkəmizin ərzaq buğ-
dası ilə təchizatının fərqindədir 
və bu istiqamətdə hökumətə və 
digər müvafiq orqanlara mü-
hüm göstərişlər vermişdir. Yeri 
gəlmişkən, Milli Məclisdə “Taxıl 
haqqında” Qanun hazırlanıb. Əsas 
məqsəd ölkəmizdə buğda, arpa, 
qarğıdalı və digər dənli bitkilərin 
istehsalı və tədarükünü təşviq 
etməkdir. 

Azərbaycan Respublikası 
Prezidenti tərəfindən  2022-ci il 
iyulun 19-da “Ərzaqlıq buğda ilə 
özünütəminetmə səviyyəsinin 
yüksəldilməsinə dair bir sıra 
tədbirlər haqqında” Fərman 
imzalanıb. Fərmanın icrası 
çərçivəsində Nazirlər Kabi-
neti tərəfindən qəbul edilmiş 
sərəncama uyğun olaraq, 
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi iki ay 
müddətində Dövlət Ehtiyatları 
Agentliyi, İqtisadiyyat, Ədliyyə, 
Maliyyə nazirlikləri və digər 
aidiyyəti dövlət orqanları ilə razı-
laşdırmaqla ərzaqlıq buğda isteh-
salçılarına müasir təsərrüfatların 
yaradılması və müasir suvarma 
sistemlərinin alınması üçün 
güzəştli şərtlərlə verilən kredit 
mexanizminin təkmilləşdirilməsi 
və dövlət zəmanətinin tətbiqi ilə 
bağlı təkliflər hazırlayaraq Nazirlər 
Kabinetinə təqdim edəcəkdir.

Kənd Təsərrüfatı Nazirli-
yi tərəfindən tədbirlərin icrası 
nəticələrinin təhlilinə dair hesaba-
tın hər il yanvarın 20-dək Nazirlər 
Kabinetinə təqdim edilməsi 
nəzərdə tutulur. Dövlət Ehtiyat-
ları Agentliyi Kənd Təsərrüfatı, 
İqtisadiyyat və Maliyyə nazirlikləri 
ilə razılaşdırmaqla ərzaqlıq buğ-
danın istehsal xərclərini (maya 
dəyərini) və istehsalçının mümkün 

qazancını nəzərə almaqla, həmin 
məhsulların dövlət tədarük qiyməti 
ilə bağlı təkliflərini cari il üzrə 
iyulun 28-dək, növbəti illər üçün 
isə hər il iyunun 10-dək Nazirlər 
Kabinetinə təqdim edəcəkdir.

Bu il iyulun 25-də 
 Prezident  İlham Əliyev Ma-
sallı, Lerik və Göygöl rayon 
icra hakimiyyətlərinin başçıla-
rı vəzifələrinə təyin olunanan 
şəxsləri qəbul edib. Dövlətimizin 
başçısı görüşdə çıxışı zama-
nı deyib ki, Azərbaycan ərazi 

baxımından o qədər də böyük 
ölkə deyil. Bizim üçün hər qarış 
torpaq qiymətlidir, dəyərlidir və 
həmin torpaqdan insanlar istifadə 
etməlidirlər. 

Prezident İlham Əliyev hər 
zaman olduğu kimi, yenə də bu 
vacib məsələ ilə bağlı qətiyyətli 
mövqeyini ortaya qoyub: “Əfsuslar 
olsun ki, əvvəlki illərdə bəzi dövlət 
məmurları və bəzi sahibkarlar 
tərəfindən böyük torpaq sahələri 
hasarlanmışdır, qanunsuz zəbt 
edilmişdir. Kənd təsərrüfatı üçün 
nəzərdə tutulan torpaqlarda ya 
evlər tikilmişdir, ya da ki, sadəcə 
olaraq, o sahələr hasarlanıb 
kiminsə mülkiyyətinə çevrilmişdir. 
Biz bu məsələni bu yaxınlarda 
ciddi araşdırmağa başladıq və 
gördük ki, burada çox böyük po-
zuntular var”.

Dövlət başçısının əkin torpaq-
larının qeyri-qanuni yollarla başqa 
məqsədlərlə istifadə olunmasının 
yolverilməzliyi barədə kəskin irad 
və tapşırıqları ölkə ictimaiyyətində, 
xüsusilə aqrar sahədə çalışan alim 
və tədqiqatçıların razılığına səbəb 
olmuşdur. Bu yazı hazırlanarkən 
onlardan bir neçəsi ilə telefonla 
əlaqə saxladıq. Möhtərəm Pre-

zidentin mövqeyinin ürəkdən 
alqışladıqlarını bildirdilər. 

Qocaman alim, kənd 
təsərrüfatı elmləri namizədi Ba-
bakişi Quliyev dedi ki, ölkəmizdə 
yararlı əkin torpaqlarının taxıl 
məhsulları üçün istifadə edilməsi 
vacibdir. Çünki biz İkinci Qarabağ 
müharibəsindən zəfərlə çıxmış 
ölkəyik, amma yeni döyüşlərin baş 
verməyəcəyinə heç kəs zamin 
dura bilməz. Bir sözlə, bu gün an-
barlarımızda, evimizin təknəsində 
taxılımız bol olmalıdır. 

Ömrünün az qala altmış ilini 
aqrar elmin inkişafına həsr edən 
müsahibim sonra özünə xas 
səmimiyyətlə bu sözləri əlavə 
etdi: “Torpaq düzlüyü,  halallığı 
sevir və xalqımızın  sevimli 
lideri cənab İlham Əliyevin 

“ torpaqdan fermerlər, kəndlilər 
məhsul yetişdirmək üçün istifadə 
etməlidirlər” sözləri ürəyimcə oldu. 
Prezidentimizin bu addımı xalqı-
mızı rifahını gücləndirmək məramı 
daşıyır”. 

Bu məqamda ölkəmizdə ərzaq 
buğdası istehsalının artırılmasının 
nə qədər zəruri olduğu barədə 
rəqəmlərə müraciət etməyə eh-

tiyac duyuram. Bəllidir ki, buğda 
ölkədə ərzaq təhlükəsizliyini təmin 
etmək üçün əsas kənd təsərrüfatı 
məhsulu hesab olunur. Məhz 
bu səbəbdən, əkin strukturunda 
buğda xüsusi çəkiyə malikdir. Belə 
ki, 2021-ci ildə ölkədə 595 min 
hektar ərazidə buğda əkilib ki, bu 
da ümumi əkin sahəsinin təxminən 
40 faizinə bərabərdir. Ümumilikdə, 
buğdanın əkin sahəsində ötən il 
ilə müqayisədə 1,1 faizlik artım 
müşahidə edilib. 

Ölkə üzrə buğda istehsalı isə 
2021-ci il üzrə ilkin məlumatlara 
əsasən 1,9 milyon ton təşkil 
edib. Bu, əvvəlki ilin müvafiq 
göstəriciləri ilə müqayisədə 1 
faiz artım deməkdir. Hazırda 
ölkəmizdə taxıl biçini kampaniyası 
yekun mərhələyə daxil olub. Biçin 

kampaniyası uğurla gedir. Alim və 
mütəxəssislərin sözlərinə görə, 
Azərbaycanda həm buğda isteh-
salı, həm də orta məhsuldarlıq 
artacaq. 

Ümumilikdə, ölkədə aqrar sek-
torun inkişafı üçün kənd təsərrüfatı 
məhsulları istehsalçılarına müxtəlif 
dövlət dəstəyi tədbirləri həyata 
keçirilir. 2021-ci il ərzində buğda 

əkinlərinin hər hektarına verilən 
subsidiya buğda əkininin maya 
dəyərinin təxminən 35-40 faizinə 
bərabər olub.  2022-ci ildən isə 
hektara subsidiyanın məbləği 
artaraq 210 manat təşkil edəcək. 
Bundan əlavə, buğda istehsalçı-
larına suvarma suyu subsidiya-
laşmış qiymətlərlə təklif olunur. 
Fermerlərlə yanaşı un istehsalı ilə 
məşğul olanlar da ötən il ərzində 
dövlət tərəfindən ayrılan subsi-
diyalardan faydalanıblar. Belə 
ki, 2021-ci ilin fevral–sentyabr 
aylarında un istehsalı ilə məşğul 
olan şəxslərə satılan unun hər 
tonuna görə 35 manat məbləğində 
subsidiya verilib.

Buğda istehsalçıları, digər 
kənd təsərrüfatı məhsulları 
istehsalçıları kimi, torpaq vergisi 

istisna olmaqla bütün vergilərdən 
azaddırlar. Bundan əlavə, ölkədə 
buğdanın idxalı və satışı, buğda 
ununun və çörəyin istehsalı və 
satışı 2017-ci il yanvarın 1-dən 
2024-cü ilin yanvarın 1-nə qədər 
ƏDV-dən azad edilib ki, bu da 
unun maya dəyərinin aşağı olma-
sına xidmət edir. Bundan əlavə, 
un və buğdanın hər tonunun ixracı 
üçün 200 dollar həcmində ixrac 
rüsumu tətbiq edilir. Ölkədə buğda 
ehtiyatlarının lazımi səviyyəyə 
çatdırılması məqsədilə 2020-ci 
ildən başlayaraq tədarükçülərə 
subsidiyalı kreditlər ayrılır.

Azərbaycan özünü ərzaq 
buğdası ilə tam təmin etmək 
üçün nə etməlidir? Bu, həlli vacib 
məsələdir. Bu məsələ alim və 
mütəxəssisləri də çox düşündü-
rür. İqtisadi İslahatların Təhlili 
və Kommunikasiya Mərkəzinin 
departament rəhbəri Rəşad Hü-
seynov bir müddət əvvəl mətbuata 
açıqlamasında qeyd edib ki, 
Azərbaycanın illik buğda tələbatı 
təxminən 3,5 milyon tondur. 
Ölkənin ərzaq buğdası ilə özünü 
təmin etmə səviyyəsi 57 faizdir, bu 
da onu deməyə əsas verir ki, daxili 
təlabatın bir hissəsi idxal hesabına 
ödənilir. 

Azərbaycanda buğda istehsa-
lını artırmaq üçün real imkanlar 
mövcuddur. Bu hədəfə çatmaq 
üçün qabaqcıl təcrübədən 
istifadə son dərəcə vacibdir. 
Ölkəmizdə elə aqroparklar var 
ki, orada yüksək texnologiyalar-
dan bəhrələnməklə hər hektar 
taxıl sahəsindən ölkə üzrə orta 
məhsuldarlıqdan az qala iki 
dəfə yüksək göstəriciyə nail ola 
bilirlər. Məsələn, Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti İlham 
Əliyev 2020-ci il iyunun 24-də 
Samuxdakı “Aqro Dairy” MMC-nin 

 aqroparkının fəaliyyəti ilə tanış 
olub. Müəssisənin icraçı direktoru 
Vahid Hacıyev dövlətimizin başçı-
sına aqroparkın fəaliyyəti barədə 
məlumat verərkən bildirib ki, Sa-
mux rayonunda 222 hektar arpa 
sahəsindən hər hektardan 47–48 
sentner məhsul götürüblər. Tovuz-
da təkcə arpa zəmisinin hər hekta-
rından orta hesabla 62–67 sentner 
məhsul götürülüb, Samuxda isə 
buğda əkini sahələrindən orta he-
sabla 58 sentner məhsul toplanıb. 
Bəzi torpaqlarda məhsuldarlıq 
hətta 65–67 sentner olub.

Vahid Hacıyev sonra qeyd edib 
ki, əgər Avstriyada məhsuldarlıq 
hektardan orta hesabla 67 
sentnerdirsə, Almaniyada 75 
sentnerdir. Aqro Dairy” MMC-
nin kollektivi məhz belə yüksək 
nəticələrə nail olmağa çalışır. 

Quba rayonunun Birinci 
Nügədi kəndindən olan təcrübəli 
fermer Bahadur Səlimov bu il beş 
hektara yaxın buğda sahəsinin 
hər hektarından orta hesabla 
45 sentner məhsul götürüb. Bu, 
keçən ildəkindən beş sentner 
çoxdur. Əvvəllər bu sahələrdən ən 
yaxşı halda 32-35 sentner məhsul 
götürmək mümkün olurdu. 

Fermer əminliklə dedi ki, gələn 
il daha yüksək məhsuldarlığa 
nail olmağa çalışacaq. Bunun 
üçün Bahadur Səlimov alimlərlə 
tez-tez məsləhətləşir, ən yaxşı 
təcrübədən bəhrələnməyə çalışır. 
Fermer hesab edir ki, bu gün 
ölkəmizdə taxıl istehsalını artır-
maq hər bir fermer üçün həm də 
vətənpərvərlik məsələsidir. O, 
qürurla dedi ki, taxılımız, çörəyimiz 
çox olsa, xalqımızın rifahı daha da 
güclənər, ölkəmizin qüdrəti artar. 

Məsaim ABDULLAYEV,  
“Xalq qəzeti” 

Azərbaycan ərzaq buğdası 
istehsalını artırmaq əzmindədir

İndi informasiya kanallarında, mətbuatda taxıl 
qıtlığı ilə bağlı geniş məlumat yayılır. Əfsuslar olsun 
ki, biz də taxılın idxalından böyük dərəcədə asılı olan 
ölkəyik. Bu asılılığı aradan qaldırmaq üçün indi proq-
ram hazırlanıb. Həm azad edilmiş torpaqlarda, həm də 
ölkəmizin digər yerlərində biz vaxt itirmədən, tezliklə 
taxıl istehsalını artırmalıyıq və artıracağıq. 

İlham ƏLİYEV 
 Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Dövlətimizin başçısı cənab İlham Əliyev bu il 
iyulun 15-də 2022-ci ilin altı ayının yekunlarına 
həsr olunmuş müavirədəki nitqində bildirib ki, ona 
verilən son məlumata görə, “bu il heç vaxt istifadə 
olunmayan, təqribən, 100 min hektarda taxıl, yəni, 
buğda, arpa, dənli bitkilər əkiləcək. Bu da bizim ərzaq 
təhlükəsizliyimizi gücləndirəcəkdir”.

Qlobal Vaksinasiya Strategiyasının 
yenilənmiş versiyası hazırlanıb

Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı 
(ÜST) yaydığı son açıqlamada yeni 
koronavirus peyvəndlərinin inkişa-
fını davam etdirməyə çağırıb. Bu, 
“Omicron”un yeni variantlarının 
yayılması fonunda peyvənd üçün 
yeni strategiyanın dərcindən irəli gəlir. 
Açıqlamada qeyd edilir ki, vaksinlərin 
həyati faydalarına baxmayaraq, onlar 
COVID –19-un yayılmasını əhəmiyyətli 
dərəcədə azaltmayıb. Bu baxımdan, 
infeksiyanın ötürülməsini azaltmaq və 
daha uzunmüddətli qorunma təmin 
etmək üçün yeni vaksinlərə ehtiyac 
var. Təşkilat ölkələri vaksinlərin effek-
tiv, lakin istifadəsini asanlaşdırmaq 
üçün istehsala sərmayə qoymağa 
davam etməyə çağırıb. 

İsveçin Höteborq Universitetinin 
alimləri aşkar ediblər ki, COVID – 19-u 
keçirənlərdə qoruyucu T hüceyrələri 
20 aydan sonra da bədəndə qalır. 
Lakin onların say çoxluğu təkrar yolux-
madan qorunmaq üçün kifayət etməyə 
bilər. SARS –CoV – 2-yə yoluxduq-
dan sonra insan orqanizmində virusa 
xas T hüceyrələrin və anticisimlərin 
meydana çıxması sayəsində tezliklə 
qoruyucu immun reaksiyalar inkişaf 
edir. Təcrübələr göstərir ki, bu immu-
nitet uzun sürmür və təkrar yoluxma 
koronavirusun daha ağır formasına 
səbəb ola bilir. Məhz bu amil bir sıra 
alimlərdə narahatlıq yaradır.

İsveç alimləri müəyyən ediblər 
ki, COVID –19-u keçirən insanların 
qanında virusa xas T hüceyrələrinin 
bir neçə variantı qalır. Lakin onların 
əhəmiyyətli hissəsi 10 – 12 həftədən 
sonra yox olur. Əldə edilən məlumatlar 
təkrar yoluxma və koronavirusa 
rast gəlmiş xəstələr arasında 
xəstəliyin ağır gedişi və ölüm riskinin 
azaldığını izah edə bilər. Bu nəticəyə 
pandemiyanın ilk ilində yüngül 
formada koronavirusa yoluxmuş 
xəstəxana işçilərinin 80-dən çox qan 
testinin rəqəmsal tədqiqindən sonra 
gəlinib.

“Omicron” ştammının yüksək 
dərəcədə yoluxucu alt növlərinin 
yayılması fonunda Ümumdünya 
Səhiyyə Təşkilatı COVID – 19-a qarşı 
Qlobal Vaksinasiya Strategiyasının 
yenilənmiş versiyasını dərc edib. 
Sənədin müəllifləri öz qənaətlərində 
koronavirus infeksiyasına qarşı immu-
nizasiya üzrə qlobal proqramın həyata 
keçirilməsindən əldə olunan nəticələrə 
əsaslanır və statistik məlumatlara 
istinad edirlər. 

COVID – 19-a qarşı vaksinlərin 
tətbiq edilməsinin ilk ilində 19,8 milyon 
insanın həyatını xilas etmək mümkün 
olub. Dünya üzrə 12 milyarddan çox 
doza istifadə edilib ki, bu da ölkələrə 
orta hesabla əhalisinin 60 faizini vak-
sinasiya ilə əhatə etmək imkanı verib. 
Bununla belə, aşağı gəlirli ölkələrdə 
yaşlı insanların yalnız 28 faizi və tibb 
işçilərinin 37 faizi ilkin vaksinasiyadan 
keçib. 27 ölkədə hələ ki, buster və ya 
əlavə doza kampaniyasına başlanıl-
mayıb, onlardan on biri aşağı gəlirli 
ölkələrdir.

Yenilənmiş strategiya ölüm və ağır 
xəstələnmə hallarını azaltmaq üçün 
ilkin və buster dozaların istifadəsini 
təklif edir. Strategiya əvvəlki kimi hər 
bir ölkədə əhalinin ən azı 70 faizinin 
peyvənd edilməsinə istiqamətlənir. 
Lakin ilk növbədə tibb işçilərinin 
100 faizini və əhalinin ən həssas 
təbəqələrinin, o cümlədən yaşlıların 
(60 yaşdan yuxarı) və immun sistemi 
zəifləmiş və ya yanaşı xəstəlikləri olan 
insanların 100 faizini peyvənd etmək 
lazımdır.

ÜST-nin baş direktoru Tedros Qeb-
reyesus bildirib: “Hətta peyvəndlə 70 
faizlik əhatəyə nail olunsa belə, əgər 
xeyli sayda tibb işçisi, yaşlı insanlar və 
digər risk qrupları peyvənd olunmamış 
qalarsa, ölüm halları davam edəcək, 
səhiyyə sistemləri təzyiq altında 
olacaq, qlobal bərpa isə risk altında 
olacaq. Ən çox risk altında olanların 
hamısının peyvənd olunması həyatları 

xilas etmək, səhiyyə sistemlərini 
müdafiə etmək və cəmiyyətləri və 
iqtisadiyyatı qorumaq üçün yeganə 
optimal yoldur”.

Yenilənmiş strategiya, həmçinin 
təkmilləşdirilmiş vaksinlərin hazır-
lanmasını sürətləndirmək və onlara 
ədalətli çıxışı təmin etmək məqsədi 
daşıyır. Mövcud vaksinlər xəstəliyin 
ağır gedişini və ölümün qarşısını al-
mağa kömək edib, lakin yoluxma hal-
larının sayının əhəmiyyətli dərəcədə 
azalmasına gətirməyib.

Qeyd edək ki, virus yayılmaqda da-
vam etdiyi üçün, onun yeni və təhlükəli 
variantları, o cümlədən, peyvəndlərin 
effektivliyini azaldan variantları ortaya 
çıxır. ÜST burun spreyləri kimi daha 
effektiv və istifadədə daha asan olan 
peyvəndlərin tədqiqinə və işlənib 
hazırlanmasına investisiya yatırmağa 
davam etməyə çağırır.

 Respublika Gigiyena və Epidemi-
ologiya Mərkəzinin direktor müavini 
Afaq Əliyeva koronavirusa yoluxma 
hallarında artım, “Omicron” ştammının 
yeni mutasiya olunan növü, ölkəmizdə 
risk qrupuna daxil olan insanlara 
verilən tövsiyələrlə bağlı açıqlama 
verərək deyib ki, Ümumdünya Səhiyyə 
Təşkilatı COVID – 19 pandemiyası-
nın hələ də bitmədiyini və ötən ayla 
müqayisədə dünyada koronavirusa 
yoluxma halının təxminən 30 faiz artdı-
ğını açıqlayıb. ÜST ABŞ və Avropada 
“Omicron” ştammının yeni növlərinin 
üstünlük təşkil etdiyini bildirib. 
Ekspertlərin fikrincə, məhdudlaşdırıcı 
tədbirlərin ləğv edilməsi səbəbindən 
hazırda Asiya, Latın Amerikası, Yaxın 
Şərq və Avropanın 110 ölkəsində epi-
demioloji vəziyyət qənaətbəxş deyil. 
Yoluxma hallarının yüksək olduğu 
bəzi ölkələrdə karantin rejiminə keçid 
tətbiq edilərək, qapalı məkanlarda 
qoruyucu maskalardan istifadə, so-
sial məsafənin qorunması və s. kimi 

qaydalara yenidən əməl edilir. ÜST 
dünya ölkələrinə qoruyucu maskalar-
dan istifadə və digər qaydalara riayət 
etməyi tövsiyə edir.

 Ötən ayın sonunda Hindista-
nın bəzi bölgələrində “Omicron”un 
yeni alt növü müəyyən edilib. Böyük 
Britaniya, ABŞ, Avstraliya, Almaniya, 
Niderland, Kanada və s. ölkələrdə 
artıq yeni növ aşkarlanıb. Əlamətləri 
barədə ilkin məlumat hələ ki yoxdur, 
bu istiqamətdə araşdırmalar aparılır. 
“Omicron”un əlamətlərinə isə baş və 
boğaz ağrısı, əzələlərdə, oynaqlar-
da ağrılar, yüksək hərarət daxildir. 
İybilmə, dadbilmə qabiliyyəti adətən 
itmir. Pnevmoniya yaratmaq qabiliyyəti 
isə “Delta”ya görə daha aşağıdır. 
“Omicron” ştammının mənfi cəhəti 
onun “Delta”ya nisbətən daha sürətlə 
yayılma xüsusiyyətinə malik olmasıdır.

Afaq Əliyeva, həmçinin bildirib ki, 
iki ildən artıq davam edən pandemiya 
müddətində ölkədə fəaliyyət göstərən 
səhiyyə qurumlarının COVID – 19 
infeksiyası ilə mübarizə tədbirləri 
nəticəsində virusun ölkə əhalisinin 
sağlamlığına mənfi təsiri minimum 
səviyyədədir: “Hazırda COVID – 19-a 
yoluxmuş insanların bir çoxunda 
xəstəlik əsasən yüngül formada 
keçir. Amma risk qrupuna daxil olan 
şəxslərdə xəstəlik nisbətən ağır keçə 
bilər. Ona görə bu vətəndaşlara tövsiyə 
edirəm ki, gigiyenik qaydalara ciddi 
şəkildə əməl etsinlər, koronavirusun il-
kin simptomlarını hiss etdikləri təqdirdə 
dərhal sahə həkimi ilə əlaqə saxlasın-
lar. Eyni zamanda, sosial məsafəni 
qorumağı, ictimai yerlərdə isə qoruyucu 
maska və antiseptik məhsullardan 
istifadə etməyi unutmasınlar. Həmçinin 
zərurət yaranmadığı halda qapalı 
məkanlardan mümkün qədər uzaq 
olmağı məsləhət görürəm”.

Zərifə BƏŞİRQIZI, “Xalq qəzeti”

ABŞ-ın Baltimor şəhərində yerləşən özəl elmi – tədqiqat 
mərkəzi Cons Hopkins Universitetinin koronavirusla bağlı 
statistik məlumatında deyilir ki, şənbə günü dünyada qeydə 
alınan yoluxma hallarının sayı 569 milyon 23 min 786-ya ça-
tıb. Həmçinin bildirilib ki, dünyada virusun yayıldığı gündən 
indiyədək 6 milyon 382 min 420 nəfər COVID – 19-a yoluxmanın 
nəticəsində ölüb. 20 milyondan çox yoluxma halı olan ölkələr 
sırasında yenə də ABŞ, Hindistan, Braziliya, Fransa, Almaniya 
və Böyük Britaniya var.

“Şuşa mədəniyyətinin inciləri”: 
Saatlı məscidi

Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən “Şuşa ili” 
münasibətilə həyata keçirilən “Şuşa mədəniyyətinin 
inciləri” layihəsi yeni təqdimatlarla davam edir. 
Layihənin “Şuşanın memarlıq salnaməsi” bölməsi 
üzrə növbəti təqdimatı Saatlı məscidinə həsr olunub.

Qarabağın tacı 
Şuşa şəhəri ölkəmizin 
mədəniyyətinin, incəsənətinin, 
memarlığının inkişafında 
mühüm yer tutur. Məhz buna 
görə də Şuşa  Prezident 
İlham Əliyev tərəfindən 
Azərbaycanın mədəniyyət 
paytaxtı elan olunub.

Şuşa şəhərinin memarlıq 
abidələrindən biri də Sa-
atlı məhəlləsində yerləşən 
tarixi məsciddir. Bu məscidin 
memarı Kərbəlayi Səfixan 
Qarabağidir. Belə ki, Saatlı 
məscidi Qarabağda bir neçə 
monumental dini və mülki 
tikilinin, o cümlədən Şuşada 
Aşağı və Yuxarı Gövhər ağa 
məscidləri, Ağdamda Cümə 
məscidi və Bərdə İmamzadə 
türbəsinin də müəllifi olan 
Kərbəlayi Səfixan Qarabaği-
nin layihəsi əsasında 1883-cü 
ildə inşa edilib. Bu barədə 
məlumat məscidin əsas 
fasadında yerləşdirilmiş inşaat 
kitabəsində verilib. Abidə 
memarın son əsərlərindən biri 
hesab edilir.

Məscid Azərbaycan Res-
publikası Mədəniyyət və Tu-
rizm Nazirliyi tərəfindən ölkə 
əhəmiyyətli tarix-mədəniyyət 
abidəsi kimi qeydiyyata alınıb.

Məscidin inşa edildiyi 
yerdə əvvəl Molla Pənah 
Vaqifin dərs keçdiyi bir-birinə 
bitişik mədrəsə binası olub. 
Saatlı məscidi əsas fasadında 
assimmetrik girişə malikdir. 
Tikilini Şuşanın digər məhəllə 
məscidlərindən fərqləndirən 
əsas xüsusiyyəti onun 
minarəyə malik olmasıdır. 
Belə ki, şəhərdəki bu tip digər 
məscidlərin damında müəzzin 
üçün kiçik köşk yerləşdirilsə 
də, Saatlı məscidində rəngli 
kərpiclərdən istifadə olunaraq 
zəngin naxışlarla bəzədilmiş 
minarə inşa edilib.

Aşağı və Yuxarı Gövhər 
ağa məscidlərindən fərqli 
olaraq, Saatlı məscidinin 
minarəsi məscid bina-
sı ilə bitişik deyil və giriş 
həyətdəndir. Divanxana mey-
danından effektiv görünən, 

ifadəli rəngarəng vertikalı 
ilə özünəməxsus kompozi-
siya silueti yaradan minarə 
yerləşdiyi küçənin memarlıq 
ansamblında tamamlayıcı rol 
oynayır. Minarənin üstü çadır 
formalı gümbəzlə tamamlanır.

Məscidin interyerinin 
işlənməsində qabartma və 
yapma bəzəklərdən bol 
istifadə olunub. Restavrasiya 
işləri 1980-ci illərdə aparılıb.

1992-ci il mayın 8-də Şuşa 
Ermənistan tərəfindən işğal 
olunduqdan sonra bu məscid 
də xarabalığa çevrilib, onun 
interyeri və minarəsi dağıdılıb.

Şuşada işğalın acı 
nəticələrinə məruz qalan 
tikililər sırasında Azərbaycanı 
təcəssüm etdirən çoxlu tarixi 
abidə var. Qədim şəhərdə 
Azərbaycan Respublikası 
Nazirlər Kabinetinin 2 av-
qust 2001-ci il tarixli qərarı 
ilə təsdiq olunmuş dövlət 
qeydiyyatına götürülmüş 210 
abidə var.

Saatlı məscidinin interyer 
həlli bədii kamillik nümunəsi 
hesab oluna bilər. Tavana 
dayaq olan dörd səkkizbucaqlı 

daş sütunlara malik olan 
ibadət zalı diqqəti cəlb edir. 
Divarların səthi həndəsi fiqur-
lar və nəbati naxışlarla tərtib 
olunub. Məscidin tək minarəsi 
binanın arxa tərəfində inşa 

edilib. Belə güman edilir ki, 
minarə məscidlə eyni vaxtda 
deyil, bir qədər sonra ucaldı-
lıb.

Araşdırmalara görə, Saatlı 
məscidinin yerində 1759-cu 
ildə Qarabağ xanı Pənahəli 
xanın tikdirdiyi məscid və 
mədrəsə olub.

Şəhər müzəffər 
Azərbaycan Ordusu 
tərəfindən azad olunandan 
sonra məsciddə təmizlik işləri 
aparılıb, təmir işləri görü-
lüb. İşğaldan azad olunmuş 
ərazilərdə yerləşən digər 
tarixi abidələrimiz kimi Saatlı 
məscidində də bərpa işləri 
həyata keçirilərək, yenidən 
öz həqiqi sahiblərinin – 
Azərbaycan xalqının ixtiyarına 
verilib.

Qeyd edək ki, Prezident 
 İlham Əliyev 2021-ci il 
yanvarın 14-də Şuşaya səfəri 
zamanı Saatlı məscidini də 
ziyarət edib. Dövlət başçısı 
məscidə Məkkədən gətirilmiş 
“Qurani-Şərif”i hədiyyə edib.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU,  
“Xalq qəzeti”
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