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Zirvədən-zirvəyə
Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının sədri, Xalq artisti,
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü,
professor, “Şərəf” və “Şöhrət” ordenli, UNESCO-nun “Sülh
artisti” Firəngiz Əlizadə əvəzsiz sənət inciləri, bənzərsiz üslubu
ilə adını dünya musiqi tarixinə yazdırıb.
İlk dinlənilən andan diqqət çəkən
özünəməxsus, dərin fəlsəfi məzmunu və
yüksək professionallığı ilə seçilən əsərləri
ona dünyada – ABŞ, İngiltərə, Fransa,
Almaniya, Misir, Türkiyə, Çexiya, Polşa,
Rumıniya və başqa ölkələrdə böyük şöhrət
qazandırıb, tanınmış Qərb dirijorlarının
konsert proqramlarında, musiqili teatrların repertuarında layiqli yer tutmasını
şərtləndirib. Böyük sənətkar Mstislav
Rostropoviç Firəngiz Əlizadənin “Bütün
dünya tərəfindən tanınan və qəbul edilən
istedadlı bəstəkar” olduğunu bildirib.
Hamburq Beynəlxalq Musiqi Nəşriyyatının
təmsilçisi doktor Hans Sikorski isə onu
“Mədəniyyətlərin dialoquna, Şərq və
Qərbin mənəvi dəyərlərinin qarşılıqlı
mübadiləsinə və bir-birini tamamlamasına böyük töhfə verən, Qərb bəstəkarlıq
məktəbi ilə Şərqin zəngin irsi olan muğamın təsirli sintezini reallaşdıran ustad”
adlandırıb.
Firəngiz Əlizadə ilə bağlı çox danışılıb,
yazılsa da, 75 illik yubileyi ərəfəsində onun
haqqında ürək sözlərimi deməyi, yaradıcılıq yoluna qısa nəzər salmağı özümə borc
bildim.
Əvvəlcə onu qeyd edim ki, Azərbaycan
musiqi sənətində səmərəli fəaliyyət
göstərən görkəmli bəstəkar geniş yaradıcılıq diapazonuna malik ustad, cəmiyyətdə
isə səmimi, insanpərvər və kübar xanım
kimi tanınır.
Bəstəkarın yaradıcılığı barədə fikir
söyləyərkən, ilk növbədə, onun fəaliyyətini
Azərbaycan musiqisinin tarixi inkişafı, milli
bəstəkarlıq məktəbimizin təkamülü prosesi
və XX-XXI əsrlərin dünya musiqi konteksti
fonunda nəzərdən keçirə bilərik. Dahi
Qara Qarayevin uğurlu yetirmələrindən
olan Firəngiz Əlizadə XX əsr Azərbaycan
musiqi korifeylərinin ənənələrini XXI
əsrə çatdıran bəstəkar olmaqla bərabər,
həm də milli musiqimizi həmin nüfuzlu
sənətkarların fəth etdikləri zirvədə ümumdünya miqyasında təmsilçisidir.
Firəngiz xanım öz xalqının əsl
vətəndaşı olaraq bütün millətləri
birləşdirən bir sənət vasitəsilə ecazkar
Azərbaycan musiqi sədaları altında
ürəklərə yol tapa bilib. O, təkrarolunmaz
yaradıclığı, sənətə vurğunluğu ilə müasir
Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin dünya
miqyasında ən tanınmış simalarından biri
kimi şöhrət qazanıb.
Firəngiz xanım zəngin yaradıcılığı ilə
milli mədəniyyətimizi Azərbaycanın hüdudlarından çox-çox uzaqlarda parlaq şəkildə
təmsil edir. Mənəvi və əxlaqi keyfiyyətləri
özündə daşıyan əsərləri mötəbər konsert salonlarında böyük triumfla səslənir,
dünyanın ən adlı-sanlı musiqi ifaçılarının
repertuarını bəzəyir.
Firəngiz Əlizadə bir sıra xarici ölkələrdə “composer in residence”
(ölkənin rəsmi bəstəkarı) fəxri tituluna
layiq görülüb. Bəstəkarın əsərləri müxtəlif
millətlərdən olan insanların qəlbini fəth
edərək, sözün əsl mənasında, dünya musiqi xəzinəsinin sərvətinə çevrilib.
Bəstəkar olduqca məhsuldar bir
yaradıcılıq yolu keçib. Sənət fəaliyyəti,
yaratdığı musiqi əsərləri ilə, şübhəsiz ki,
Azərbaycan musiqisinin klassik irsinə
böyük töhfələr verib.
Son dərəcə ilhamlı, istedadlı bəstəkarpianoçu-pedaqoqun yaradıcı təbiəti,
emosional coşğunluğu, insanlarla ünsiyyət
qurmaq bacarığı kimi amillər onun yaradıcı
fəaliyyəti üçün bir stimuldur. Məhz buna
görə də Firəngiz xanımın şəxsiyyəti və
fəaliyyəti əsl məktəbdir.
Firəngiz Əlizadənin əsərlərindən

danışarkən, ilk növbədə, onun yaradıcılğının həm fəaliyyət dairəsi, həm mövzu, həm də janr baxımından çoxşaxəli,
çoxcəhətli olmasını qeyd etməliyik. Əlbəttə
ki, onun bir bəstəkar, pianoçu, dirijor,
musiqişünas, pedaqoq, ictimai xadim
kimi fəaliyyət sahələrini ayrı-ayrılıqda da
səciyyələndirə və hər bir sahə haqqında
olduqca geniş danışa bilərik. Lakin bütün
bunlar Firəngiz xanımın yaradıcılığında
dərin bir vəhdətdə özünü göstərir və bu
baxımdan bütün bu sahələrin qarşılıqlı
çarpazlaşması gözümüz önündə yaradıcı
şəxsiyyətin simasını canlandırır.
Üzeyir Hacıbəyli adına Azərbaycan
Dövlət Konservatoriyasında bəstəkar
və pianoçu ixtisasları üzrə təhsil alan
(1965-1974) Firəngiz Əlizadə sənətdə
atdığı ilk addımlardan özünü geniş maraq
dairəsinə, orijinal dəst-xəttə, yüksək professional və intellektual səviyyəyə malik
bəstəkar kimi tanıtmağa nail olub. Daim
yaradıcılıq axtarışında olan bəstəkarın
əsərləri özünəməxsus üslub keyfiyyətləri,
musiqi dilinin xüsusiyyətləri, kompozisiya
quruluşu və ifaçılıq tərkibinin rəngarəngliyi
ilə diqqəti cəlb edib. Firəngiz Əlizadə
müraciət etdiyi janrları, ilk növbədə,
mövzu və obrazlar aləmi baxımından
zənginləşdirib.
Bəstəkarın yaradıcılığında yüksək
ideya, dolğun məzmun, obrazların dərin
emosional-psixoloji ifadəsi özünü qabarıq
büruzə verir. Firəngiz Əlizadənin əsərləri
onun yeni formalar, yeni konstruktiv
yollar axtarışını əks etdirməklə, müəllifin
yaradıcılığının genişmiqyaslı olduğunu
və rəngarəngliyini diqqətə çatdırır. Belə
ki, janrından asılı olmayaraq əsərlərini
bir məqsəd, bir amal – qədim muğam
sənətinin dərinliklərinə yönələn ortaq
köklər birləşdirir. Azərbaycan xalq musiqisi ilə bağlılıq bəstəkarın yazdığı hər bir
əsərin ayrı-ayrı elementlərində – melodiya,
məqam, harmoniya və s. özünü göstərir.
O, Azərbaycan muğamlarının məqam
xüsusiyyətlərinə dərindən yiyələndiyinə
görə, yaratdığı əsərlərin mahiyyəti də sırf
milli səciyyə daşıyır.
XX əsr məktəblərinə, cərəyan və
təmayüllərinə dərindən bələd olan, müasir
kompozisiya texnikasına mükəmməl
yiyələnən bəstəkar ən yeni yazı üsullarından sərbəst istifadə edir. Lakin heç zaman
milli zəmindən, xalq musiqisinin sağlam
köklərindən ayrılmır.
Şərq-Qərb konteksti Firəngiz
Əlizadənin yaradıcılığının dayaq nöqtəsinə
çevrilir. O, daim Şərqi Qərbə yaxınlaşdıraraq və Qərbi Şərqə tanıdaraq iki
mədəniyyət arasında körpü yaratmağa nail
olur. Qərbə xas olan müasir musiqi texniki
üslubu bəstəkarın yaradıcılığında özünü
qabarıq göstərir. Yeni tembr çalarları–
müxtəlif ştrixlər, səs bəzəkləri, gözlənilməz
səs ahəngi alətlərin ifa imkanlarını daha
parlaq, qabarıq şəkildə nümayiş etdirir.
Bəstəkar yaradıcılıq və ifaçılıq
fəaliyyəti ilə yanaşı, yeni musiqinin təbliği
və ifası, onun ictimaiyyət tərəfindən qəbul
olunması kimi bir sıra mühüm məsələlərin
də gerçəkləşməsinə mühüm vəzifə kimi
yanaşır. Bu da Firəngiz xanımın yaradıcılıq fəaliyyətinin yeni mərhələsini
şərtləndirir. Bu mərhələdə bəstəkarın
ictimai fəallığı, elmi baxışları, publisistik düşüncələri, öz əsərlərinin təbliği ilə
Azərbaycanı təmsil etməsi, nəhayət,
Vətəndən uzaq pedaqoji və bəstəkarlıq
fəaliyyəti sayəsində beynəlxalq miqyasda
şöhrət qazanması onu bir şəxsiyyət kimi
böyük nüfuz sahibinə çevirir.
Firəngiz Əlizadə qeyri-adi dərəcədə
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lkənin elmi ictimaiyyəti və neft sənayesi işçiləri görkəmli geoloqalim, AMEA-nın həqiqi üzvü, geologiya-mineralogiya elmləri doktoru,
professor İbrahim Səid oğlu Quliyevin anadan olmasının 75 illiyini
sevgi-sayğılarla qeyd edir. Keçirilən yubiley tədbirlərində alimin zəngin və
mənalı ömür yoluna nəzər salınır, onun Azərbaycan neft-qaz elmi qarşısında
xidmətləri qədirbilənliklə vurğulanır.

İbrahim Quliyev 1947-ci ildə anadan
olub. Orta təhsilini başa vurduqdan sonra
o, 1965-ci ildə Azərbaycan Neft-Kimya
İnstitutunun geoloji-kəşfiyyat fakültəsinə
qəbul olunub və dağ-mühəndisi, geofizik ixtisasına yiyələnib. Gənc geoloq
1970-ci ildə AMEA-nın Geologiya İnstitutunda əmək fəaliyyətinə böyük laborant
vəzifəsi ilə başlayıb, sonra kiçik elmi işçi
vəzifəsində çalışıb.

incə bir musiqiçidir, yaradıcılıq prosesində
zövqü və entuziazmi ilə təkcə tələbələrini
deyil, həmçinin dinləyicilərini də
məftun etməyi bacarır. Onun təvazökar
şəxsiyyətinin cazibə qüvvəsi, parlaq
istedadının coşğunluğu, ehtiraslı təbiəti,
eləcə də məsuliyyəti və ciddiliyi fəlsəfi
mənalandırmasına görə heç kəsi laqeyd
buraxmır.
Yubileyini qeyd etdiyimiz sənətkarın
yaradıcılığı kifayət qədər araşdırılsa da,
hələ açılmamış səhifələri çoxdur. Bu
səhifələri öyrənməyə, onların tədqiqinə
hər zaman ehtiyac duyulur. Firəngiz
Əlizadənin yaradıcılığını gələcək nəsillərə
tanıtmaq, onlara nümunə kimi göstərmək
biz musiqişünasların borcudur.
Beləliklə, Üzeyir Hacıbəyli tərəfindən
bünövrəsi qoyulmuş məktəbin ən gözəl
ənənələrini yaşadan bir bəstəkar, pedaqoq, vətəndaş kimi Firəngiz Əlizadənin
yaradıcılığı Vətənimizin, millətimizin
mədəniyyəti tarixində bütöv bir mərhələdir.
Bu mərhələ kamil sənətkarın bugünkü fəaliyyəti ilə davam edir. O, indi də
mədəniyyətimizin tərəqqisi uğrunda
yorulmadan çalışaraq, XXI əsr musiqimizin
salnaməsini yaradan sənətkarlar sırasında
önəmli yer tutur. Bəstəkarın geniş aspektli
yaradıcılığı dərin professionalizmi ilə, eyni
zamanda, fikirlərinin orijinallığı, musiqisinin
rəngarəng palitrasında insanpərvərliyin,
mənəvi zənginliyin ifadəliliyi kimi amillərlə
diqqət çəkir.
Firəngiz Əlizadənin yaradıcılığında
diqqətçəkən bir məqamı da xatırlatmaq
istərdim. Bu, bəstəkarın ilk böyük həcmli
operasının–“İntizar”ın səhnələşdirilməsi ilə
bağlıdır. İki pərdə və yeddi şəkildən ibarət
sənət əsərində Azərbaycan tarixindən,
qan yaddaşımızdan bəhs olunur. Firəngiz
xanım vokal, ansambl nömrələri, xor
səhnələri vasitəsilə Qarabağda baş verən
hadisələri, tarixi faciələri təqdim edir. Bu
operanın son səhnəsində uzaqdan gələn
üzü bağlı ağ atlı oğlanın yaxınlaşdığı
görünür. Bu, üzü bağlı xilaskar qəhrəman
obrazı Ali Baş Komandan, Prezident İlham
Əliyevi təmsil edir. O dövlət başçısını
ki, tariximizdə misli-bərabəri olmayan
möhtəşəm bir zəfərlə xalqımızın 30 illik
yurd, Vətən həsrətinə son qoydu, torpaqlarımızı qəsbkardan təmizlədi, Qarabağı
yadellilərin caynağından almaqla ata
vəsiyyətini yerinə yetirdi, “Şuşa, sən
azadsan!” sözləri ilə həmvətənlərimizin
müqəddəs arzusunu göyərtdi...
Ulu Tanrıdan yubilyara möhkəm
cansağlığı, uzun ömür diləyir, ondan
yeni sənət inciləri gözləyirik. İnanırıq ki, Firəngiz xanım bundan sonra da öz pərəstişkarlarını müxtəlif
səciyyəli, rəngarəng əsərləri ilə həmişə
sevindirəcək.

Jalə QULAMOVA,
sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə
doktoru, dosent, Azərbaycan
Milli Konservatoriyasının
etnomusiqişünaslıq kafedrasının
müdiri

qəbul edilən orijinal fiziki-kimyəvi modeli
hazırlanıb.
Xəzər dənizində subdəniz palçıq
vulkanlarının, palçıq vulkanı qazhidratlarının tapılması və geolojigeokimyəvi öyrənilməsinin dünya prioriteti İbrahim Quliyevə və onun AMEA
Geologiya və VNİİ Okeanologiya (Rusiya) İnstitutlarından olan həmkarlarına
məxsusdur. Geoloq alimin önəmli praktik

Mərkəzləri ilə beynəlxalq layihələrə inteqrasiyasına səbəb olub. O, Massaçusets
Texnologiyalar İnstitutu, Moskva Dövlət
Universiteti, Delft Texniki Universiteti,
Cənubi Karolina və Yuta Universitetləri,
Britiş Petroleum, Ekson, Teksako, Yunokal, AMOKO və s. kimi neft şirkətlərinin
Elmi mərkəzləri ilə birgə 30-dan çox
beynəlxalq elmi layihələrdə rəhbər və
məsul icraçı kimi iştirak edib.
Professor İbrahim Quliyev 1988-ci
ildən 1995-ci ilədək Azərbaycan Dövlət
Neft Akademiyasında (indiki Azərbaycan
Dövlət Neft və Sənaye Universiteti) neft
və qazın geologiyası, geokimyası üzrə
mühazirələr oxuyub, diplomant və dissertantların hazırlanması ilə məşğul olub.
1994-cü ildə alim Azərbaycan AAK-nın Yer
Elmləri üzrə sədri və Ekspert Şurasının
üzvü təyin edilib. Eyni zamanda “Qeoloq Azerbaydjana” jurnalının redaksiya

Azərbaycan neft geologiyasının
görkəmli nümayəndəsi
Taleyini geologiya elminə bağlayan
İbrahim müəllim 1979-cu ildə Moskvada
“Faydalı qazıntı yataqlarının geokimyəvi
axtarış üsulları” mövzusunda namizədlik
dissertasiyası müdafiə edərək geologiyamineralogiya elmləri namizədi, 1989-cu
ildə “Alp dağlararası çökəkliklərin qaz
rejimi” mövzusunda doktorluq dissertasiyası müdafiə edərək elmlər doktoru alimlik
dərəcələrini, 1999-cu ildə isə professor
elmi adını alıb. O, 2001-ci ildə AMEA-nın
müxbir üzvü, 2007-ci ildə həqiqi üzvü
seçilib.
Təbii qazların geologiyası və geokimyası, neft-qaz yataqlarının geologiyası və
palçıq vulkanizmi sahələrində tanınmış
alim olan İbrahim Quliyevin rəhbərliyi və
iştirakı ilə qarışıq zonaların qaz rejiminin öyrənilməsi üçün orijinal tədqiqatlar
aparılıb, karbon tərkibli qazın çıxma həcmi
kəmiyyətcə dəyərləndirilib və atmosferin
aşağı qatlarında paylanması öyrənilib. O,
AMEA Geologiya və Almaniyanın Təbii
Resurslar İnstitutlarından olan həmkarları
ilə birlikdə dünyada ilk dəfə Azərbaycan
palçıq vulkanlarından qazın çıxmasının
monitorinqinin elmi-texnoloji prinsiplərini
şərh edib və uzunmüddətli monitorinq
aparıb. Nəticədə, yer qazlarının həcmində
kosmik və geoloji faktlardan asılı olan
periodik dəyişmələrin olduğu göstərilib.
Bu elmi tədqiqatlar “greenhouse effekti”
mexanizminin öyrənilməsində əsas rol
oynayır.
Akademik İbrahim Quliyev həmkarları
ilə birlikdə palçıq vulkanlarının püskürmə
məhsullarının, süxurların, neftin, qazın
və suyun izotop-geokimyəvi tərkibinin
öyrənilməsi üçün ilk dəfə olaraq palçıq vulkanizminin ən güclü və böyük
paroksizmləri müfəssəl şərh edilən
püskürmə kataloqu tərtib edib. Bu
tədqiqatlar çöküntü süxurlarının spontan
həyəcanlanması və sıxlıq azalmasının modelini verib. Alim Cənubi Xəzər hövzəsində
böyük dərinlikdə sıxlıq azalma zonasının
olduğunu göstərib və palçıq vulkanının
beynəlxalq elmi ictimaiyyət tərəfindən

əhəmiyyəti olan tədqiqatlarından biri
də Cənubi Xəzər hövzəsi timsalında
sürətlə çökən hövzələrin karbohidrogen sistemlərinin öyrənilməsidir. Onun
rəhbərliyi ilə sürətlə çökmə şərti daxilində
karbohidrogenlərin əmələgəlmə, miqrasiya
və yığılma sürətlərini, həmçinin miqyasını öyrənmək üçün orijinal tədqiqatlar
aparılıb, hövzə modelləməsi, geokimyəvi
və izotop tədqiqatları əsasında Cənubi
Xəzər hövzəsində karbohidrogenlərin
əmələgəlmə və toplanmasının limit
dərinlikləri, eləcə də geniş dərinlik intervalı
(16-18 km qədər) müəyyənləşdirilib. Bu
tədqiqatlar Azərbaycanda karbohidrogen
yataqları axtarışının effektivliyinin artırılmasına, quruda və dənizdə yeni neft-qaz
yataqlarının tapılmasına şərait yaradıb.
1985-ci ildən 2016-cı ilədək İbrahim
Quliyev Geologiya İnstitutunun elmi işlər
üzrə direktor müavini vəzifəsində çalışıb. Onun fəaliyyəti elmi siyasətin əsas
istiqamətlərinin təyininə, eksperimental
bazanın inkişafına və yenilənməsinə, institutun strukturunun müasirləşdirilməsinə
və optimallaşdırılmasına, yüksək ixtisaslı kadrların hazırlanmasına səbəb
olmuşdur. İbrahim müəllimin təşkilatçılıq
fəaliyyəti Geologiya İnstitutunun aparıcı
Universitetlər və Neft şirkətlərinin Elmi

heyətinin üzvüdür. İbrahim Quliyev 2006-cı
ildən SOCAR-ın nəşr etdiyi, Respublikada aparıcı elmi-texniki jurnal olan
“Azərbaycan Neft Təsərrüfatı” jurnalının
baş redaktoru vəzifəsində çalışır.
Akademik İbrahim Quliyev 2016-cı
ildən 2020-ci ilə kimi AMEA-nın Neft və
Qaz İnstitutunun direktoru vəzifəsində çalışıb. O, 2019–2021-ci illərdə AMEA-nın birinci vitse-prezidenti, hazırda isə vitse-prezident vəzifəsində çalışır. O, 2008-ci ildə
Azərbaycan Respublikasının “Əməkdar
elm xadimi”, 2010-cu ildə bir qrup alimlə
Cənubi Xəzər hövzəsinin palçıq vulkanizmi neftqazlılığının öyrənilməsi üzrə silsilə
işlərə görə müstəqil Azərbaycan Respublikasının ilk Dövlət mükafatı laureatı adına
layiq görülüb. Soydaşımız 2014-cü ildə
Rusiya Təbiət Elmləri Akademiyasının
xarici üzvü seçilib. Geoloq alim 2017-ci
ildə “Şöhrət” ordeni ilə təltif edilib.
230-dan çох elmi məqalənin, o
cümlədən 11 monoqrafiyanın müəllifi olan
Azərbaycanlı alimin əsərlərinin böyük
bir hissəsi xaricdə çap olunub. Onun
rəhbərliyi ilə 10 fəlsəfə doktoru və 2 elmlər
doktoru yetişdirilib. Alimin tədqiqatlarının
nəticələri onlarca beynəlxalq konfrans
və simpoziumda (Веуnəlxalq qeoloji
konqreslər, Üzvi geokimya üzrə beynəlxalq
konqreslər, AAPG və EGU beynəlxalq
konfransları və s.) məruzə edilərək, dünyanın aparıcı elmi məcmuələrində dərc
olunub. Son illərdə İbrahim Quliyev doktorluq dissertasiyalarında opponentlik etmək
üçün Gürcüstana (Geologiya İnstitutu),
Rusiyaya (VNİGRİ, MDU) və Niderlanda
(Delft Texniki Universiteti) dəvət olunub.
Akademik İbrahim Quliyev tanınmış
alim, bacarıqlı təşkilatçı olmaqla yanaşı, həm də gözəl ailə başçısı, səmimi
insandır. Dünya şöhrətli geoloq alimi 75
illik yubileyi münasibətilə səmimi-qəlbdən
təbrik edir, ona uzun ömür, cansağlığı və
elmi fəaliyyətində uğurlar arzulayırıq.

Tahir AYDINOĞLU,
“Xalq qəzeti”

Səyyar görüşlərin əsas məqsədi
insanlara qayğı göstərməkdir

Bu virusa qarşı
vaksinasiya mövcuddur

Fövqəladə Hallar Nazirliyi
maarifləndirmə tədbirləri keçirib
Fövqəladə Hallar Nazirliyinin aidiyyəti qurumları
tərəfindən fövqəladə hallarla bağlı davranış qaydaları barədə əhalinin maarifləndirilməsi məqsədilə silsilə
tədbirlər keçirilib.
Belə ki, FHN-in Dövlət Yanğın Nəzarəti Xidmətinin
mütəxəssislərinin də iştirakı ilə Şimal-qərb Regional Mərkəzi
tərəfindən Zaqatala rayonu Aşağı Tala kənd 3 və 5 saylı tam
orta məktəblərində, Sumqayıt Regional Mərkəzi tərəfindən Abşeron rayon Digah qəsəbə 6 saylı uşaq bağçasında, Qarabağ
Regional Mərkəzi tərəfindən Bərdə rayon Mirzalıbəyli kənd tam
orta məktəbində, Gəncə Regional Mərkəzi tərəfindən Gəncə
şəhəri Məhəmməd Füzuli adına 22 saylı tam orta məktəbində,
Şimal Regional Mərkəzi tərəfindən Siyəzən şəhər 4 saylı tam
orta məktəbində, Aran Regional Mərkəzi tərəfindən Ağdaş
şəhər Müşviq İsayev adına tam orta məktəbində maarifləndirmə
tədbirləri keçirilib.
Tədbirlərin keçirilməsində məqsəd baş verə biləcək təbii və
texnogen xarakterli fövqəladə hadisələrlə bağlı zəruri davranış
qaydaları barədə vətəndaşlara müvafiq biliklərin verilməsi olub.
Tədbirlərdə fövqəladə halların təsnifatı, yanğınlar, zəlzələ,
torpaq sürüşməsi, sel və daşqınlar və ölkəmiz üçün xarakterik
olan digər fövqəladə hadisələrlə bağlı geniş məlumat verilib,
bu hadisələr zamanı zəruri təhlükəsizlik tədbirləri barədə ətraflı
danışılıb. Bundan əlavə, FHN-in “112” qaynar telefon xəttinin
təyinatı izah olunub, ilkin yanğınsöndürmə vasitələrindən
istifadə qaydaları əyani şəkildə nümayiş etdirilib.
“Xalq qəzeti”

Hazırda bir neçə ölkədə yoluxma faktı aşkarlanmış
“meymun çiçəyi” məlum çiçək xəstəliyinin bir növüdür.
İnsandan insana yoluxma faktı daha azdır. Mərkəzi və
Qərbi Afrika ölkələri, ABŞ, Böyük Britaniya, Portuqaliyada
qeydə alınan “meymun çiçəyi”-nin ölkəmizdə yoluxma
halları aşkarlanmayıb. Ümumiyyətlə, bu simptomla bağlı
heç bir müraciət daxil olmayıb. Bu fikirləri “Xalq qəzeti”nə
TƏBİB-in İnfeksion nəzarətin təşkili şöbəsinin müdiri Nəzrin
Mustafayeva deyib.
O, bildirib ki, xəstəlik
virus mənşəlidir: “Daha çox
hallarda heyvandan insana,
daha az hallarda isə insandan insana yoluxma halları
müşahidə olunub. Əsas
simptomları yüksək hərarət,
əzələ ağrıları, boğaz ağrıları,
bəzi hallarda öskürək, dəri
səpkiləri, qaşıntılardır. Yoluxma tənəffüs yollarından
xaric olan damcılar vasitəsilə, dəri səpkilərinin möhtəviyyatı və sıx
təmas yolu ilə baş verir. Çiçək virusuna nisbətən “meymun çiçəyi”
virusunun törətdiyi xəstəliyin gedişatı daha yüngüldür, eləcə də,
yoluxduruculuq qabiliyyəti də zəifdir”.
Nəzrin Mustafayeva həmçinin vurğulayıb ki, bu virusa qarşı
vaksinasiya da mövcuddur: “Çiçək xəstəliyinə qarşı olan vaksinlər
də öz effektini göstərir. Spesifik müalicəsi yoxdur, adətən 2-4 həftə
ərzində öz-özünə sağalan bir xəstəlik hesab edilir. Yoluxduruculuq
qabiliyyətinin çox aşağı olması səbəbindən xəstəliyin pandemiya
halını alması da zəif ehtimaldır. Lokal olaraq bəzi yerlərdə epidemiya kimi müşahidə oluna bilər. Əvvəlki dövrlərdə də bu virusa yoluxma halları olub. Amma son zamanlarda çiçək virusuna qarşı aparılan profilikatik vasitələr hər iki xəstəliyin azalmasına səbəb olub.
Su çiçəyi və “meymun çiçiyəni”nin klinik əlamətləri arasında oxşar
və fərqli əlamətlər var. 90 faiz simptomlar bir-birinə bənzəyir. Fərqi
ondan ibarətdir ki, “meymun çiçəyi” xəstəliyində limfa düyünlərinin
böyüməsi, şişkinliyi hallarına daha çox rast gəlinir. “Meymun çiçəyi”
xəstəliyi su çiçəyinə nisbətən daha yüngül əlamətlərlə müşahidə
olunur”.
Şahxanım ƏLİZADƏ, “Xalq qəzeti”

Pandemiya qadağaları aradan götürüldükcə Mingəçevir şəhər İcra
Hakimiyyətinin başçısı İlham İsmayılovun sakinlərlə keçirdiyi səyyar
görüşləri ardıcıl xarakter alır və maraqla qarşılanır. Sakinlər belə
tədbirlərdə həvəslə iştirak edirlər. Canlı diskussiya şəklində davam
edən görüşlər şəhərin inkişafına və tərəqqisinə öz təsirini göstərir.
Belə görüşlərdən biri də 1 nömrəli tam orta məktəbin akt zalında
keçirildi. Görüşə məktəbə yaxın ərazilərdəki binalarda yaşayan sakinlər
dəvətli idilər. Lakin görüşün əhəmiyyətini nəzərə alan digər məhəllə və
ərazilərdə məskunlaşan sakinlər də görüşə gəlmişdilər.
Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı
İlham İsmayılov Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin rəhbərliyi
ilə ölkəmizdə həyata keçirilən mühüm
işlər haqqında sakinlərə ətraflı məlumat
verdi. Qeyd olundu ki, cənab Prezidentin
rəhbərliyi ilə torpaqlarımzın azad edilməsi
uğrunda gedən 44 günlük müharibədəki
zəfər qələbəsindən sonra Qarabağda və
ona bitişik olan rayonlarda böyük abadlıq,
quruculuq işləri həyata keçirilir, keçmiş
məcburi köçkünlərin öz dədə-baba yurdlarına qayıtmları üçün əməli işlər görülür.
Erməni vandalları tərəfindən darmadağın
edilən şəhər və rayonlarımız bərpa olunur,
yeni, daha müasir görkəm alır.
Buna müvafiq olaraq respublikamızın
digər yaşayış sahələrində də abadlıq-quruculuq işləri uğurla davam edir. Bu gün
Mingəçevirdə həyata keçirilən əməli işlər
bunu bir daha sübut edir. Şəhərin infrast-

rukturunu yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə su,
kanalizasiya, qaz xətləri yenilənir, işıqlanma sistemi daha müasir formada qaydaya
salınır. Şəhərin A.Məmmdov, Ş.İ.Xətai,
N.Nərimanov, Nizami, Naxçıvan, Təbriz,
H.Əliyev, Samux və digər küçələrində,
məhəllə və xiyabanlarında, eləcə də
parklarda böyük müasirləşdirmə işləri
gedir. Sakinlərin arzularını nəzərə alaraq
Gənclər və İdman Nazirliyinin dəstəyi ilə
şəhər stadionunun müasir tələblərə uyğun
yenidən qurulmasına start verilib. Bütün
bunlar sakinlərin rahatlığını, məmnunluq
hisslərini yaxşılaşdırmaq, insanlara qayağı göstərmək məqsədi güdür və cənab
Prezidentin tapşırığına müvafiq olaraq
həyata keçirilir. Sakinlərlə hər bir görüş
mütləq yeni yanaşmaya təkan verir.
Görüşdə əsasən N.Nərimanov,
Nizami, H.Əliyev, Təbriz, A. Məmmədov
küçələrindəki yaşayış binaların-

da məskunlaşmış sakinlər – Sevda
Məmmədova, Məhluqə Qasımova,
Şahlar Əsgərov, Kəmalə Baxışova,
Rəna Həsənova, Aysel Əliyeva, Elçin
Şəfiyev, Arzu Həsənova və başqaları
çıxış edərək şəhərdə aparılan abadlıq-quruculuq işlərindən razılıqlarını
bildirdilər, belə diqqət və qayğıya görə
ölkə rəhbərinə və şəhər icra hakimiyyətinə
minnətdaqrlıqlarını ifadə etdilər. Eyni zamanda qarşılaşdıqları problemlərdən söz
açdılar, nöqsanların aradan qaldırılması
üçün şəhər rəhbərliyindən dəstək istədilər.
Diqqət əsasən şəhərdə işsizliyin
mövcudluğuna, məhəllələrdə işıqlanmanın
zəifliyinə, bəzi yaşıllıq zolaqlarına əlavə
torpaq tökülməsinə, məhəllələrdə oturacaqların və söhbətgahların qoyulmasına
ehtiyac duyulduğuna, istilik sisteminin
bərpa olunmasına yönəldildi. Bununla
yanaşı sakinlərin şəxsi məsələləri də dilə
gətirildi.
Şəhər icra hakimiyyətinin başçısı İlham
İsmayılov qaldırılan məsələləri diqqətlə
dinləyərək, nöqsanların aradan qaldırılması üçün görüşdə iştirak edən idarə,
müəssisə və təşkilat rəhbərlərinə konkret
tapşırıqlarını verdi və sakinləri əmin etdi
ki, qaldırılan nöqsanlar yerindəcə araşdırılaraq öz həllini tapacaq və sakinlərin
istəyinə uyğun işlər görüləcəkdir.

İlqar HƏSƏNOV,
“Xalq qəzeti”nin bölgə müxbiri

