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 “Yanğından yaşıllığa” kampaniyası çərçivəsində 

meşəbərpa tədbirləri davam edir
IDEA İctimai Birliyi və Ekologiya 

və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin (ETSN) 
birgə təşkilatçılığı ilə həyata keçirilən 
“Yanğından yaşıllığa” kampaniyası 
çərçivəsində ölkə ərazisinin 
yanğına məruz qalmış meşə fondu 
torpaqlarında meşəbərpa tədbirləri 
davam edir.

İctimai Birlikdən AZƏRTAC-a 
bildirilib ki, payız ağac əkini 
mövsümündə Şabran, Siyəzən, 
Quba, Xaçmaz, Qəbələ, Oğuz, Za-
qatala rayonlarının yanğına məruz 
qalmış meşə fondu ərazilərində 

meşəbərpa tədbirlərinin həyata 
keçirilməsi məqsədilə hazırlanan 
xüsusi proqram çərçivəsində yan-
ğınlardan zərər görmüş sahələr 
təmizlənərək əkinə hazır vəziyyətə 
gətirilir.

Bu gün Quba rayonunun yan-
ğına məruz qalmış meşə fon-
du sahəsində Ekologiya və Təbii 
Sərvətlər Nazirliyinin rəsmilərinin, 
Quba Regional Meşə Təsərrüfatı 
Mərkəzinin əməkdaşlarının, IDEA 
İctimai Birliyi və ETSN könüllülərinin 
iştirakı ilə 3 hektar ərazidə 350 kiloq-
ram toxum səpilib. 

IDEA İctimai Birliyi və  ETSN-in 
birgə təşkilatçılığı ilə həyata 
keçirilən kampaniya zamanı meşə 
fondu torpaqlarının yanğına məruz 
qalmış ərazilərində hər bölgənin 
torpaq-iqlim şəraitinə uyğun, meşə 
təsərrüfatlarının tinglik sahələrində 
yetişdirilmiş palıd, fıstıq, vələs, 
ağcaqayın, qarağac, çinar, cökə, 
göyrüş, akasiya kimi müxtəlif cins-
li ağacların əkilməsi, toxumların 
səpilməsi nəzərdə tutulub.

Təəssüf ki, yay mövsümündə 
isti və quraq hava şəraiti, əsasən 
də insan faktoru, ehtiyatsız davra-

nışlar nəticəsində ölkənin müxtəlif 
bölgələrində meşə yanğınları baş 
verib və hektarlarla meşə fondu 
sahəsi yanğından zərər görüb.

Son illər iqlim dəyişmələri fo-
nunda qlobal istiləşmə səbəbindən 
planetdə meşə yanğınları artır, ilbəil 
miqyası genişlənir. Bu şəraitdə in-
sanların odla ehtiyatsız davranışı, 
yaşıllıqlara olan etinasızlığı daha 
çox ərazilərin yanğına məruz qal-
masına, daha böyük fəsadların, o 
cümlədən, ağacların məhvinə, ətraf 
mühitin və biomüxtəlifliyin, kənd 
təsərrüfatı sahələrinin ciddi zərər 
görməsinə səbəb olur.

Bu səbəbdən, torpaq sahibləri, 
fermerlər, turistlər və bütün 
vətəndaşlar yanğın təhlükəsizliyi 
qaydalarına əməl etməli, yanğın-
lara şərait yaradan hallara yol 
verməməlidir.

Meşə ilə örtülü sahələr 
Azərbaycan ərazisinin 11,8 faizini 
təşkil edir. Meşələr bizi təmiz hava və 
sağlam məkanlarla təmin edir. Onlar 
suyu təmizləyir, torpaqlarımızı ero-
ziya, daşqın və digər təhlükələrdən 

qoruyur, yerli və qlobal iqlim şəraitini 
tənzimləyir, planetimizin flora və 
faunasının 80 faizinə evsahibliyi 
edir, yanacaq istifadəsindən əmələ 
gələn karbon qazının 1/3-ni udmaq-
la, iqlim dəyişikliyi ilə mübarizədə 
bizə kömək edir. Meşə ehtiyatları 
ölkəmizin, xüsusən regionların iqti-
sadi inkişafına və ümumiyyətlə in-
sanların dolanışığına böyük töhfə 
verir.

Bütün bunları nəzərə ala-
raq, meşələrin bərpası və 
genişləndirilməsi üzrə həyata 
keçirilən tədbirlər bir çox Dayanıq-
lı İnkişaf Məqsədlərinə, xüsusən 
də Məqsəd 3 (Səhiyyə və rifah), 
Məqsəd 13 (İqlim dəyişikliyi), 
Məqsəd 15 (Torpaq ekosisteminin 
mühafizəsi) və digər məqsədlərə 
nail olunmasına xidmət edir.

“Yanğından yaşıllığa” kam-
paniyasının təşkilatçıları hamını 
əvəzedilməz həyat mənbəyi olan 
meşələrimizi qorumağa, ölkəmizin 
və planetimizin dayanıqlı gələcəyini 
təmin etməyə dəstək olmağa çağırır.

Yolumuza səpilən işıq...
...Balakənə bu  dəfəki səfərimdə qərara  aldım ki, mütləq Turanə ilə 

görüşüm. Söhbət edim. Birlikdə  o unudulmaz  günü, yaddan çıxmayacaq 
anları  xatırlayaq. Bir neçə dəfə  rayonda  keçirilən müxtəlif  tədbirlərdə  
görüşmüşəm. Qayğıları ilə maraqlanmışam.  Öyrənmişəm ki, Rayon 
Mərkəzi Xəstəxanasının ginekologiya şöbəsində baş  tibb  bacısı işləyir.

Odur ki, xəstəxanaya  zəng  vuru-
ram. Deyirlər ki, yoxdur, – dünən ax-
şam növbədə olub. Rayon qəzetinin 
foto-müxbiri Ramazan Abalov onun 
həyat yoldaşının telefon nömrəsini 
öyrənir. Zəng vururuq. “Evdədir, – 
deyir, gələ bilərsiniz. Ünvanı soru-
şuruq... 

Ramazanla  Şambulbinə 
kəndinə  yollanırıq. O qədər də uzaq 
deyil. Həyat  yoldaşı Zamil qapıda 
bizi gözləyir. Görüşürük,  tanış olu-
ruq. Bizi evə dəvət edir. İçəri  daxil 
oluruq. İlk diqqətimizi özünə çəkən 
tanış mənzərə. Otağın ən görkəmli 
yerində Nuranənin düz 20  il bundan 
əvvəl ulu öndərlə çəkdirdiyi şəkli 
asılıb. 

Hiss  edirəm ki,  həyəcanlıdır. 
Gözləri dolub. Mənə oturmağa  yer 
göstərir. 

– İnanın ki, gündə neçə  dəfə 
bu  şəklin  qarşısında dayanıram,–  
deyə  söhbətə  başlayır. O  tarixi 
anlar həqiqətən unudulmazdır. Çox 
xoşbəxtəm ki,  bu böyük şəxsiyyətlə  
yanaşı durmuşam.  Birlikdə şəklimiz 
var. O  vaxtlar mən kim idim ki... 
Şəkidə Tibb məktəbində oxuyan adi 
bir tələbə. Amma, bir  günün içində 
məni bütün ölkə tanıdı.

Turanə danışır. Və mən 2002-ci 
ilin günəşli 9 noyabr gününü  xatır-
layıram. 

Şəki Olimpiya İdman Komplek-
sinin açılışına minlərlə insan gəlib. 
Hamı sevinir, hamının üzü gülür. 
Açılışa ölkə  başçısı Heydər Əliyev 
özü gəlib.  Tarixi  bir  gündür. Ulu 
öndər çıxış edir. Şəkililəri salam-
layır, onların haqqında  xoş sözlər 
söyləyir.  Hamı  diqqət kəsilib. Birdən 
heç nəyi gözdən  qaçırmayan böyük 
şəxsiyyətin sözləri az qala, hamını 
yerindən oynadır...

Bu hadisəni illər keçsə də çox-
ları yaxşı xatırlayır. Tədbirin iştirak-
çısı olaraq həmin an bugünkü kimi 
yadımdadır, gözümün qarşısından 
getmir. Yaxşısı budur, o  unudulmaz 
insanın sözlərini yazım, siz də xa-
tırlayın”. Mən  bayaqdan  baxıram, 
orada  deyəsən bir gənc qızdır, bay-
rağı əlində tutubdur. Bayaqdan ona  
fikir  verirəm. Sizin hamınız fikir ve-
rin. Bayrağı bir əlində tutub. Külək  
bayrağı o  tərəfə, bu  tərəfə  vursa 
da,  əlində düz saxlayıbdır. 

Qızım, sənin üzünü görürəm,  
gözəl qızsan, mən  səni öpürəm,  
bağrıma  basıram. Sən ki, 

Azərbaycanın müstəqilliyinin  rəmzi 
olan o  bayrağı o qədər sevirsən, 
onu əlində o  cür  saxlayırsan, buna 
görə sənə hörmət,  ehtiramımı, sev-
gimi  bildirirəm.

Elə bu  vaxt deyilən  səmimi  
sözlərdən duyğulanan hörmətli  şa-
irimiz Bəxtiyar Vahabzadə özünü  
saxlaya  bilmir: Bu əsl  şeir mövzu-
sudur, – deyir.

Heydər Əliyev isə sözlərinə  da-
vam edir: “Hə...  gördün,  bax ona. 
Sən onu  hələ görəcəksən. Mərasim 
başlanandan mən ona  baxıram. 
Bəzən deyirəm, bəlkə  başqa ada-
mın əlidir. Görürəm yox, özü də 
qızdır. Heyranam,  heyranam. 
Bu  bayraq  Azərbaycan dövlətinin  
göylərində  daim  dalğalanacaq və  
heç  vaxt enməyəcəkdir”.

Bu unudulmaz sözlərdən sonra 
isə Şəki Tibb məktəbinin tələbəsi 
Turanə Məmmədova əlindəki bay-
raqla səhnəyə dəvət olunur. Hamı 
kövrəlir, hamı alqışlayır.

Mən  bilmirəm mərhum şairimiz 
Bəxtiyar Vahabzadə bu unudulmaz 
hadisəni şeirə köçürüb, ya yox? 
Amma bu nəinki şeir mövzusu, həm 
də gözəl bir  tablo idi...

– Atam traktorçu işləyib, – 
deyə Turanə bildirir. Həmin  günü  
sahədəymiş. Bakıdan qohumlar 
canlı  yayında görüb birinci ona  
zəng  vurublar. “Qızın Prezidentlə 
yanaşı  dayanıb”, – deyiblər. Özünü 
tez evə çatdırıb. Bu gün də fəxrlə de-
yir ki, uçmağa qanadım yox idi. Kaş 
həmin gün kəndin mərkəzində necə 
qürurla gəzdiyimi bir görəydiniz.

Zamillə Turanənin 3  övladı  var. 
İki oğlan, bir qız. Xoşbəxt ömür ya-
şayırlar. “Evimizdə bərəkət, divar-
dan asdığımız bu şəkildə isə bir nur, 
işıq var. Bu işıq bizim həyat yolu-
muza  səpələnib. Bu  isə Turanənin 
yox, Zamilin ürək sözləri idi...

İlqar HƏSƏNOV,  
“Xalq qəzeti”nin bölgə  müxbiri

Prezident İlham Əliyevin 
Əlcəzair səfərinin əks-sədası

Əlcəzairin ərəb və fransızdilli mediasında tanınmış 
siyasi şərhçilər və jurnalistlər Azərbaycan Prezidenti, 
Qoşulmama Hərəkatının Sədri İlham Əliyevin Ərəb 
Dövlətləri Liqasının 31-ci Sammitindəki çıxışını ətraflı 
təhlil edirlər. 

Əlcəzairli siyasi şərhçi 
Sami Kaidinin fransız 
dilində yayımlanan “Əl Mü-
cahid” nəşrində dərc edilmiş 
“Qoşulmama Hərəkatının 
Sədri İlham Əliyev gələn 
ilin martında keçiriləcək 
tədbirin anonsunu verdi” 
sərlövhəli məqaləsində 
Azərbaycanın dövlət başçı-
sının Fəxri qonaq qismində 
Ərəb Sammitinə dəvətinə 
görə əlcəzairli həmkarı 
Abdelmacid Tebbuna və 
Ərəb Dövlətləri Liqası-
nın Baş katibi Ahmet Abul 
Qeytə təşəkkürünü bildir-
diyi, həmçinin öz ölkəsinin 
ərəb dövlətləri ilə daha 

sıx əməkdaşlıq etmək 
istədiyini, Azərbaycanın 
da Əlcəzair kimi işğaldan 
əziyyət çəkdiyini söylədiyi 
diqqətə çatdırılıb. 

Prezident İlham Əliyevin 
Azərbaycanın sədrliyi 
ilə Qoşulmama Hərəkatı 
çərçivəsində mühüm 
layihələr həyata keçirdiyi-
ni və mötəbər beynəlxalq 
tədbirlərin təşkil olunduğu-
nu diqqətə çatdırdığını qeyd 
edən müəllif yazıb ki, Qo-
şulmama Hərəkatının Sədri 
Ərəb Liqasına üzv ölkələrin 
liderlərini gələn ilin martında 
Azərbaycanda keçiriləcək 
tədbirə dəvət edib. 

Əlcəzairin “Medianaw-
plus” portalında jurnalist 
Xavla Ahmetin müəllifi ol-
duğu məqalədə də Qoşul-
mama Hərəkatının Sədri 
İlham Əliyevin Ərəb Liqa-
sına üzv dövlətlərin baş-
çılarını gələn ilin martında 

Bakıda keçiriləcək konfran-
sa dəvət etdiyi vurğulanıb. 
Məqalədə diqqətə çatdırılıb 
ki, Prezident İlham Əliyev 
Ərəb Sammitindəki çıxı-
şında ərəb dövlətləri ilə sıx 
əlaqələrin daha da inkişafı-
na böyük əhəmiyyət verdiyi-
ni bildirib. 

Məqalədə Azərbaycan 
Prezidentinin Qoşulma-
ma Hərəkatına sədrliyi 
dövründə COVID-19 pan-
demiyasına qarşı mübarizə 
sahəsində görülən işlər, 
peyvənd təchizatında 
ədalətsizliyin aradan qaldı-
rılması istiqamətində səylər, 
bu vacib məsələlərin BMT 
Baş Assambleyasının tri-
bunasında müzakirəyə çı-
xarılması və Qoşulmama 
Hərəkatının xüsusi sam-
mitinin təşkili barədə ətraflı 
məlumat verilib. 

Sonda müəllif 
 Prezident İlham Əliyevin 

Azərbaycanın işğaldan 
azad olunmuş ərazilərində 
aparılan quruculuq işləri, 
Ermənistanın hərbi 
təcavüzü nəticəsində öz 

yurdlarından didərgin düş-
müş və 30 ilə yaxın məcburi 
köçkün həyatı yaşamış in-
sanların evlərinə qayıtması 
istiqamətində başlanan Bö-
yük Qayıdış proqramından 
bəhs etdiyi qeyd olunub. 

Əlcəzairin TSA informa-
siya agentliyinin saytında 
isə Azərbaycan Preziden-
tinin “Twitter” səhifəsində 
Ərəb Sammitində iştirakı 
və çıxışı ilə bağlı video pay-
laşımları təqdim olunub. 
Əlcəzair ictimaiyyətinin 
diqqətinə çatdırılıb ki, Qo-
şulmama Hərəkatının 
Sədri öz səhifəsində yazıb: 
“Azərbaycan da Əlcəzair 
kimi işğaldan əziyyət 
çəkib. Bizim torpaqlarımız 
otuz il Ermənistanın işğa-
lı altında qalmışdı. Bütün 
bu işğal illəri ərzində biz 
həmişə ərəb qardaşla-
rımızın dəstəyini, İslam 
Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv 
olan dövlətlərin dəstəyini 
hiss edirdik”. Eyni zaman-
da, Prezident İlham Əliyevin 
Əlcəzairdə Mücahidlər Mu-
zeyini ziyarəti və təəssüratı 
barədə “tviti” də təqdim edi-
lib: “Mücahidlər Muzeyində 
mənə məlumat verildi ki, 
Fransanın işğalı zama-
nı fransızlar 5 milyondan 
çox mina basdırmışdı. 
Bu isə mənə bizim eyni 
ilə üzləşdiyimiz, hazırda 
əziyyət çəkdiyimiz işğal za-
manı Ermənistan tərəfindən 
bir milyondan çox minanın 
basdırılmasını xatırlatdı”. 

Oqtay BAYRAMOV, 
 AZƏRTAC-ın  

xüsusi müxbiri
Qahirə

Müsəlman Ağsaqqallar  
Şurasının Bəhreyn görüşü 

Bəhreynin paytaxtı Manamada Müsəlman Ağsaqqallar Şurasının 16-cı iclası keçirilib. 
Şuranın üzvü, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri, şeyxülislam Allahşükür Paşazadə 
tədbirdə iştirak edib.

Müsəlman Ağsaqqallar Şurasının 17 
üzvü, o cümlədən, şeyxülislam Allahşü-
kür Paşazadə Roma Papası Fransisk ilə 
görüşüblər. İclası Bəhreyn Kralı Həməd bin 
İsa Əl Xəlifə açaraq Bəhreyn Dialoq Forumu-
nun əhəmiyyətindən bəhs edib.

Sonra Əl-Əzhər Baş İmamı Şeyx Əhməd 
Ət-Tayyib və Roma Papası Fransisk çıxış 
ediblər. Katolik Kilsəsinin rəhbəri çıxışında 
bildirib ki, “bu gün dünya təhlükəli uçurum 
kənarındadır və bu gün insanlar bəşəriyyətin 
bağçasında əkib-becərmək yerinə, uşaqca-
sına alovla, raket və bombalarla oynayırlar”. 
Papa Fransisk, Bəhreyn Kralı və Əl-Əzhər 
Baş imamı sülh və bərəkət rəmzi olaraq 
tədbirin keçirildiyi sarayın önündə palma 
ağacını suvarıblar.

Müsəlman Ağsaqqallar Şurasının  16-cı 
iclasında müsəlman dünyası ilə bağlı bir 
sıra aktual məsələlər, o cümlədən, Qərbdəki 
müsəlman icmalarına dəstək, davam edən 
qlobal humanitar böhranlar, eləcə də iq-
lim problemləri və dini liderlərin onun mənfi 
təsirlərinin qarşısının alınmasında rolu, İs-
lam məzhəbləri arasında dialoqun təşviqi, 
müsəlman-xristian münasibətləri və qlobal 
dini təşəbbüslərə dəstək mövzuları müzakirə 
olunub. Şuranın üzvləri, həmçinin islamo-
fobiya ilə mübarizə, gənclər arasında ailə 
dəyərlərinin mühafizə olunması məsələləri 
ətrafında da fikir mübadiləsi aparıblar.

Oqtay BAYRAMOV,  
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri

Qahirə

Türkiyə Səməd Vurğunu 
yenidən kəşf edir

Türkiyənin “Bəngü” nəşriyyatı Ərzincan Universitetinin 
professoru Əli Kafkasiyalının “Səməd Vurğun: bir milli şairə 
dair” kitabını nəşr etmişdir. Geniş oxucu kütləsinə təqdim edilən 
irihəcmli əsər “Azərbaycan ədəbiyyatı tariхində “sоvеt еpохası” 
dövrünün böyük pоеziya nümunələrini yaradan  Səməd Vurğunun 
həyat və yaradıcılığına həsr olunmuşdur. 

500 səhifəyə yaxın kitabda bö-
yük Azərbaycan şairi  təkrarsız 
pоеtik şəхsiyyət, ictimai хadim, 
еlm və sənət təşkilatçısı, drama-
turq, mütərcim və mütəfəkkir kimi 
təqdim edilib. Bildirilib ki, istedad-
lı şairin gəncliyi də “ölüm və qanlı 
əzablar içində çırpınan ölkənin” ilk 

gəncliyi ilə еyni dövrə təsadüf еdir. 
Səməd Vurğun sоvеt şairi idi və 
sənətkarlıq хüsusiyyətlərinə görə, 
Azərbaycanda ilk sоvеt pоеziyası 
məktəbi də “Səməd Vurğun məktəbi” 
kimi fоrmalaşmışdı. 

 Professor Əli Kafkasiyalı  Səməd 
Vurğunun yaradıcılığını yüksək 

dəyərləndirib, onun möhtəşəm  ya-
radıcılığının və nadir şəxsiyyətinin 
üstündən “sоvеt şairidir” dеyərək 

keçmir. Müəllif qeyd edib ki, Səməd 
Vurğun dünya miqyaslı bir şair idi 
və Əli Kafkasiyalının təqdimatında 
da o, yüksək  idealları ilə bəşərin 
fövqündə duran, bütün yer kürəsinə 
sığmayan vətənpərvər,  yaradıcı 
şəxsiyyət kimi dəyərləndirilib. Kitab-
da Səməd Vurğunun seçmə şerləri, 
poema və məqalələri də türkcəyə 
çevrilərək təqdim olunub. 

Xatırladaq ki, Əli Kafkasyalı Türk 
dünyasında, eləcə də Azərbaycanın 
elmi dairələrində yaxından  tanı-
nan ədəbiyyatşünasdır. Əli bəy 
Türkiyənin Qars vilayətində doğu-
lub, uzun illər Qars, Ərzurum, Rizə, 
Diyarbəkir vilayətlərində müəllimlik 
edib, Türkiyə Təhsil Nazirliyində, 
Fransada və Qazaxıstanda çalışıb. 
Türkiyənin Giresun Universitetində  
Türk Dili və Ədəbiyatı bölümünə və 
fakültəsinə rəhbərlik edən Əli bəyin 
təhsil və elmi fəaliyyətinin önəmli bir 
hissəsi Azərbaycanla bağlı olub. 

Namiq QƏDİMOĞLU,  
“Xalq qəzeti”
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