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“Ulduz” jurnalı–55

Ədəbi gəncliyin  
sönməyən “Ulduz”u

Azərbaycan ədəbi gəncliyinin sönməyən ulduzu sayılan 
“Ulduz” jurnalının nəşrə başlamasından 55 il keçir. Bu 

münasibətlə redaksiya xüsusi yubiley nömrəsi hazırlayıb.

55 illik yubileyini silsilə 
tədbirlərlə keçirən dərgi, 
sözügedən xüsusi sayını ötən 
illərdə səhifələrində dərc edil-
miş seçmə yazılara həsr edib. 
Nostalji duyğulara köklənib “Ul-
duz” bu dəfə, xatırlatmaq üçün, 
unutdurmamaq üçün! Tarixində 
ilk dəfə böyük həcmdə və fərqli 
formatda nəşr edilmiş xüsusi 
nömrənin ideya müəllifi jurnalın 
baş redaktoru Qulu Ağsəsdir.

Yubiley nömrəsi filologiya 
elmləri doktoru Abid Tahirlinin 
“Ulduzlar: parlayan, sayrışan 
və... sönənlər” başlıqlı yazısı 
ilə açılır. Yazıda mətbuatımızın, 
eləcə də 55 illik şərəfli və layiqli 
yol keçmiş “Ulduz”un tarixinə 
nəzər salınır, dərginin hazırda 
həyata keçirdiyi və perspektiv 
layihələrindən söhbət açılır.

Dərc edilmiş yazılara 
gəlincə, ilk olaraq 1967-ci ilin 
fevral nömrəsində unudulmaz 
yazıçı Mir Cəlalın “Abadlıq”, 
1973-cü ilin dekabr nömrəsində 
Xalq yazıçısı İsmayıl Şıxlı-
nın “Mənim rəqibim”, 1990-
cı ilin fevral nömrəsində Afaq 
Məsudun “Qəza” hekayələri 
diqqəti cəlb edir. Nurəddin Ba-
bayevin 1971-ci ilin noyabr 
nömrəsində dərc edilmiş “Qızlar, 

sözüm sizədir” yazısının əsasını 
müəllifə yazılmış iki məktub və 
dövrün gəncliyi haqda yazıçı 
mülahizələri təşkil edir. 

1971-ci ilin dekabr 
nömrəsində yer almış “Ustad” 
məqaləsi Xalq şairi Osman 
Sarıvəllinin Aşıq Ələsgərin 
150 illik yubileyi haqqın-
da təəssüratlarını, korifey 
bəstəkarımız Qara Qarayevin 
1975-ci ilin dekabr nömrəsində 
dərc edilmiş “Üzeyir Hacıbəyov 
haqqında söz” sərlövhəli yazı-
sı isə böyük bəstəkarın anadan 
olmasının 90 illiyi ilə əlaqədar 
düşüncələrini özündə ehtiva edir. 
Eləcə də teatrşünas və jurnalist 
Qulam Məmmədlinin 1981-ci 
ilin iyun nömrəsində dərc edilmiş 
“Gənclərin “Molla Nəsrəddin” 
müəllimi” məqaləsi eyniadlı jur-
nalın 75 illiyinə həsr edilib. 

Firudin Şuşinskinin uzaq 
1977-ci ilin oktyabr nömrəsində 
işıq üzü görmüş “Qarabağın 
“Şur”u adlı yazısı isə “Şur” an-
samblının keçdiyi 25 illik tarixinə 
işıq tutur. 1978-ci ilin iyul 
nömrəsində Dilbər Axundzadə 
ömür-gün yoldaşı Mikayıl Müş-
fiqi “Müşfiqli günlərim” deyə 
xatırlayır. Yazıçı Elçin Əfəndiyev 
1982-ci il aprel nömrəsində 

“Azərbaycan uşaq ədəbiyyatı 
haqqında düşüncələr” tənqidi 
məqaləsi ilə ədəbiyyatşünaslığın 
bu sahəsinin tarixinə nəzər salır, 
təhlillər aparılır və inkişaf yolla-
rı axtarılır. Yazıçı Anarın 1985-ci 
ilin avqust nömrəsində təqdim 
edilmiş “Qarabağ şikəstəsi” re-
portaj-yazısı müəllifin Ağdama, 
Şuşaya, Laçına səfəri ilə bağlı 
təəssüratları ilə məhdudlaşmır, 
maraq kəsb edən bir sıra tarixi 
məqamlara aydınlıq gətirir.

Şair Qabilin “Fayton”, Musa 
Yaqubun “Nazim həsrəti”,  
Seyran Səxavətin “Duman 
və nənəm”, Aşıq Şəmşirin 
“Ulduz”un qonağıyam”, Ra-
miz Əliyevin “Bakı-Ağdam”, 
Nüsrət Kəsəmənlinin “Ana-
ma”, Əli Kərimin “Nə xoşbəxt 
imişəm bir zaman”, Vahid Əzizin 
“Lövhələr”, Xəlil Rzanın “Kişi 
əlləri”, Zəlimxan Yaqubun “Üç 
telli durna”, Məmməd Arazın 
“İlhamım”, Dilsuzun “Sevdi-
yim şairə məktub”, Eldar Ba-
xışın “Davalı günlərin gözləri 
acdı”, Şamxal Rüstəmin “Bircə 
biləydim məni kimin qarğışı 
tutdu”, Adil Cəmilin “Bu yoxu-
şu çıxasıyam”, Paşa Əlioğlunun 
“Naxçıvanda dağlar, buludlar, 
torpaq və ağaclar”, Oqtay Rzanın 
“Səs”, Məmməd İsmayılın “Bir 
adam yol gedir məndən qabaq-
da”, Akif Səmədin “Sən Araz-
dan keçəmməzsən”, Bəxtiyar 

Vahabzadənin “Qorxu” kimi 
yaddaqalan poeziya nümunələri 
jurnalın 67-80-ci illər aralığında, 
fərqli nömrələrində dərc edilib. 

“Ulduz”un redaktorlarından” 
bölməsində isə müxtəlif zaman-
larda jurnala rəhbərlik etmiş 
Yasif Nəsirlinin (1967-1968), 
Cabir Novruzun (1968-1972),  
Akif  Hüseynovun (1972-1973), 
Əhməd Cəmilin (1973-1976), Yu-
sif Səmədoğlunun (1976-1987), 
Abbas Abdullanın (1987-1992), 
Ələkbər Salahzadənin (1992-
2004), Elçin Hüseynbəylinin 
(2004-2014) və hazırkı baş re-

daktor Qulu Ağsəsin müvafiq 
olaraq şeir, hekayə və publisistik 
yazıları təqdim edilib.

“Dərgidə kitab” rubrikasında 
Əflatun Amaşovun “Qoşa Qarın 
adamları və şeytanları” romanı 
yer alıb. Qeyd edək ki, romanın 
ilk hissəsi bundan əvvəl dərginin 
yanvar nömrəsində, “Qanıq Ha-
san, bir də Qaragöz” adı altın-
da dərc edilmişdi. “Ulduz”un 
xüsusi nömrəsi jurnalın vete-
ran əməkdaşı Ədalət Həsənin 
rəsmlərindən ibarət “Dərgidə 
sərgi” ilə tamamlanır.

“Xalq qəzeti”

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin mətbu 
yadigarının IV cildi də işıq üzü gördü 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 
rəsmi mətbu tribunası olmuş 
“Azǝrbaycan” qǝzetinin külliy-

yatının ADA Universitetinin tǝşǝbbüsü 
vǝ dǝstǝyi ilǝ hazırlanan IV cildi də 
bugünlǝrdǝ nǝşr edilǝrǝk oxucula-
rın istifadǝsinǝ verilib. Bu cild qǝzetin  
1919-cu ilin yanvarında işıq üzü görmüş 
76–102-ci nömrǝlǝrini ǝhatǝ edir.

Milli mətbuat tariximizdə ilk rəsmi dövlət 
qəzeti kimi layiqli yer tutan “Azərbaycan” qəzeti 
Xalq Cümhuriyyəti tarixinin və 1918–1920-
ci illərin önəmli hadisələrinin öyrənilməsində 
ən mötəbər mənbələrdən biridir. Təəssüf ki, 
Azərbaycanda sovet hakimiyyəti dövründə bu 
qiymətli jurnalistika və milli məfkurə irsi arxiv 
və kitabxanalarda “arzuolunmaz mənbələr” sır-
sına daxil edilərək geniş istifadədən kənarda 
saxlanılmışdır. ADA Universiteti bizim günlərdə 
“Azərbaycan” qəzetindən istifadə edilməsi ilə 
bağlı zəruri ehtiyacı cavablandıraraq onun 
toplusunu ardıcıl cildlər şəklində geniş oxucu 
dairəsinə çatdırır.

“Azǝrbaycan” qǝzetinin növbəti IV cildinin 
əhatə edildiyi materialları media üçün ətraflı 
şərh edən filoloq, tərcüməçi Azad Ağaoğlu bil-
dirib ki, yeni cildin də diqqǝtçǝkǝnliyi dövrün 
ümumi mǝnzǝrǝsini ǝks etdirməsidir: “İlk rəsmi 
qǝzetimizin tarixi baxımdan önəmli, bu gün üçün 
maraqlı materialları da kifayət qədər çoxdur. Ta-
rixi “Azǝrbaycan” qəzeti külliyyatının hǝr növbǝti 
cildi daha dolğun vǝ mǝzmunlu materialları ilə 
seçilir. Qǝzetin müǝllif heyǝtinin də davamlı ola-

raq yeni imzalarla zǝnginlǝşdiyini görürük.” 
Milli mətbuat tariximizdə və tarixi qaynaq-

lar şəbəkəsində xüsusi yeri olan “Azǝrbaycan” 
qəzetinin külliyyatının çağdaş nəsillərə çat-
dırılması ADA Universitetinin xalqımıza və 
dövlǝtçiliyimizǝ, milli jurnalistika tariximizǝ, 
bütövlükdə, milli-mǝnəvi irsimizin öyrənilməsinə 
verdiyi dəyərli töhfələrdən biridir.

T.RÜSTƏMOV, “Xalq qəzeti”

 Â ...ABŞ dövlət katibinin konsulluq məsələləri üzrə müşavi-
rinin köməkçisi Rena Bitter Polşa, Almaniya və Türkiyəyə 
səfər edəcək.

 Â ...Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyin (AEBA) baş di-
rektoru Rafael Qrossi gələn həftənin əvvəlində Zaporojye 
Atom Elektrik Stansiyasının ətrafında təhlükəsizlik zonası-
nın yaradılması ilə bağlı məsləhətləşmələr aparmaq üçün 
Rusiyaya səfər edəcək.

 Â ...Beynəlxalq Valyuta Fondunun (BVF) İcraiyyə Şurası Uk-
raynaya fövqəladə maliyyələşdirmə üçün 1,3 milyard dol-
lar ayırmaq qərarına gəlib.

 Â ...Polşa Sərhəd Xidməti Rusiyanın Kalininqrad vilayəti ilə 
sərhəddə perimetrik elektron hasar yaratmaq üçün vəsait 
alıb.

 Â ...Niderland Xarici İşlər Nazirliyi ölkə vətəndaşlarını İran-
da davam edən etirazlar səbəbindən həmin ölkəyə səfər 
etməkdən tamamilə çəkinməyə çağırıb.

 Â ...ABŞ Çinin yarımkeçiricilər istehsalında istifadə edilən 
məhsulları daşıyan 28 şirkətinə ixrac qadağaları tətbiq 
edəcək.

 Â ... Krım körpüsündəki partlayışa görə Moskva və Sankt-
Peterburqdan gələn qatarların hərəkəti dayanıb.

 Â  ...Türkiyə Hərbi Dəniz Qüvvələrinin “TCG Akhisar” hərbi 
gəmisi üçün istehsal edilən 4 dizel mühərriki İstanbul 
Gəmiqayırma zavoduna təhvil verilib.

 Â ...Estoniyanın Baş naziri Kaja Kallas özünün “Twitter” he-
sabında bildirib ki, onun ölkəsi gələn həftə Ukraynaya yeni 
hərbi yardım paketini elan etməyə hazırlaşır.

 Â ...BMT-nin Baş katibi Antonio Quterreş və təşkilatın digər 
əməkdaşları Qara dəniz limanlarından Ukrayna taxılının ix-
racını nəzərdə tutan ərzaq sazişini genişləndirmək və bir il 
müddətinə uzatmaq üzərində işləyirlər.

 Â ...Macarıstanın Baş naziri Viktor Orban Avropa İttifaqı 
ölkələrinin başçılarına müraciət edərək, onları Ukrayna 
münaqişəsinin genişlənməsinin qarşısını almaq üçün da-
nışıqlar təşkil etməyə çağırıb.

 Â ...Ali Rada ukraynalı qadınların könüllü olaraq hərbi qey-
diyyata alınması haqqında layihəni təsdiqləyib.

 Â ...ABŞ-ın Nyu-York ştatında qeyri-qanuni mühacirlərin sa-
yının sürətlə artması ilə əlaqədar fövqəladə vəziyyət elan 
edilib.

 Â ...Türkiyə ordusu Suriyanın şimalında "Sülh çeşməsi" 
əməliyyatı zonasında səkkiz YPG terrorçusunu (PKK-nın 
Suriya qanadı) zərərsizləşdirib.

 Â ...Litvanın Baş naziri İnqrida Şimonite Ukraynanın NATO-ya 
daxil olması ilə bağlı dərhal danışıqlara başlamağı zəruri 
hesab edir.

“Xalq qəzeti”

Bir sətir, bir xəbər

VI tura yekun vurulub
16 yaşadək Ümumdünya 

Şahmat Olimpiadasında altıncı 
turun oyunlarına yekun vurulub. 
“Azərbaycan–Naxçıvan” 
komandası bu turda Banqladeş 
yığması ilə üz-üzə gəlib. 
İndiyədək heç bir görüşdə 
məğlub olmayan, yalnız 1-ci 
turda heç-heçə edən Hüseyn 
Seyid Ferdusi Yannatulla 
oyunda da qələbəni təmin edib.

Rza Həsənli Reja Manonla, Zərifə Ab-
basova isə Haq Sajidulla oyunda ağ-qara 
masanı məğlub tərk ediblər. Sadiq Abba-
sov Sadcid Mustafa Saklinlə görüşdən 
istədiyini ala bilməyib və komandamız 1:3 hesa-
bı ilə məğlub olub. Ötən turu bir xalla başa vu-
ran “Azərbaycan-1” komandası “Azərbaycan-4” 
komandası ilə görüşdə rəqibinə heç bir şans 
tanımayıb - 3:1. “Azərbaycan-3” komandası isə 
“CAR-1” komandası ilə görüşdə yalnız 0,5 xal 
toplaya bilib. 

Digər 3 görüşdə qalib gələn Afrika təmsilçisi 
ağ-qara taxtanı 3,5:0,5 hesablı qələbə ilə tərk 
edib. Latviya yığması ilə görüşdə “Azərbaycan-
Sumqayıt” komandası məğlubiyyət yaşayıb 
- 1,5:2,5. 10-cu masada Malayziya yığması ilə 
üz-üzə gələn “Azərbaycan-2” komandası qələbə 
qazanıb – 2,5:1,5. Bu turda azarkeşlər iki lider 
komandanın görüşünü izləyib. “Türkiyə-Red” 
komandası Kuba yığması ilə qarşılaşıb. Çətin 
keçən oyunda qardaş ölkənin komandası qələbə 
qazanıb və liderliyini möhkəmlədib – 3:1. “İran” 
komandası “Qazaxıstan” komandası ilə üz-üzə 
gəlib. Son oyunda iranlıların ən reytinqli şah-

matçısı Bardiya Daneşvarın Daniel Sapenov 
üzərində qalibiyyəti komandasına qələbə qa-
zandırıb – 3:1. Heç kimin gözləmədiyi halda 
“Turkiyə-Anatolia” komandası “Özbəkistan-1” 
komandasına məğlub olub – 3,5:0,5. Hindis-
tan yığması isə Monqolustan millisi ilə görüşün 
əvvəlində əldə etdiyi üstünlüyü sonadək davam 
etdirib və qalib gəlib - 3:1. 

VI turda keçirilən digər qarşılaşmalar-
da nəticələr belədir: “Qırğızıstan”–“Meksika” 
– 2,5:1,5, “Özbəkistan-2”– “Türkiyə-White” – 
3,5:0,5, “Moldova” – “Şri-Lanka” – 1,5:2,5, “Gür-
cüstan-1” – “İngiltərə” - 4:0, “CAR-2” – “Kanada”– 
0,5:3,5, “Panama” –“Livan”– 2,5-1,5, “Honkonq” 
– “Gürcüstan-2” – 3:1, “Misir” – “CAR-3” – 1,5:2,5 

Qeyd edək ki, hazırda turnir cədvəlinə 12 xal-
la “Türkiyə-Red” komandası başçılıq edir.

Elçin ABBASOV,  
“Xalq qəzeti”

Tələbəyəm, zamanın tələbiyəm...

Təcrübə keçdiyim “Xalq qəzeti” redaksiyasında 
ilk günün təəssüratını, yəqin ki, uzun illər unuda 
bilməyəcəyəm. Xəbərlər şöbəsində qəzetin təcrübəli 

əməkdaşlarının məsləhətlərinə diqqətlə qulaq asdığım 
bir məqamda qəzetin yeni baş redaktoru Əflatun müəllim 
otağa daxil oldu. 

Redaktor şöbədəki işçilərdən 
təcrübəyə gəldiyimi eşidəndə  
bu redaksiyanın gənclərimizin 
üzünə həmişə açıq olduğunu 
dedi. “Gəlin, öyrənin, işləyin”- de-
yib elə oradaca ilk tapşırığını ver-
di: “Yaşadığın tələbəlik həyatı, 
bu təbəqənin təhsil və sosial 
problemləri, qayğıları haqqında 
maraqlı bir yazı hazırla”.

Jurnalistika fakültəsinin 
tələbəsi üçün bundan məsuliyyətli 
tapşırıq ola bilərdimi? Əlbəttə, 
yox...Beləcə, bu qeydlərim ya-
randı. 

... Tələbəlik illəri insan 
həyatının ən gözəl illəridir! 
Tələbələrdən savayı kimlər 
hər gün çoxlu yeni dostlar, ta-
nışlar qazana, eyni zamanda 
musiqidən, yeni kitablardan və 
internet xəbərlərindən agah ola 
bilirlər. Haqlı deyirlər ki, tələbələr 
hər şeyə qadirdilər!

Hələ ki, tələbəliyin dadı-
nı çıxarmağa, bir vaxtlar əziz 
bir xatirəyə çevriləcək xoşbəxt 
günləri mənalı yaşamağa ça-
lışırıq. Amma mühazirələri 
dinləməyi, seminarlarda fəal ol-
mağı, imtahanlara hazırlaşmağı 
və əlbəttə, müəllimlərimizdən 
peşəmizin sirlərini öyrənməyi də 
unutmuruq.

Tələbələr cəmiyyətin əsas si-
yasi və iqtisadi, intellektual və in-
novativ potensialıdır. Bu, xüsusi 
həyat tərzi, həmçinin ehtiyacları, 
dəyərləri və maraqları olan mobil 
sosial qrupdur. Məhz biz tələbə 
gənclər az bir vaxtdan son-
ra, dövlətimizin başçısı cənab  
Prezident İlham Əliyevin vur-
ğuladığı kimi, müstəqilliyimizin 
inkişafının əsas hərəkətverici 
qüvvəsinə çevriləcəyik. 

Bu gün tələbələrin ən kəskin 
problemi yataqxana təminatının 

olmamasıdır. Rayonlardan 
gəlmiş tələbələrin çoxunun ya-
taqxanaya ehtiyacı var. Amma 
universitetlərin heç də hamı-
sı tələbələrinin bu problemini 
təmin etmək iqtidarında deyil. 
Bu səbəbdən də tələbələrin çoxu 
mənzil kirayələməli olurlar. Bu da 
xeyli əlavə xərclər tələb edir. Ba-
kıda kirayə mənzillər isə indi son 
dərəcə bahadır. 

Digər problem maddi, yəni 
təqaüd problemidir. Doğrudur, 
dövlətimizin başçısı tələbələrin 
təqaüdlərinin artırılması ilə bağlı 
vaxtaşırı sərəncamlar imzalayır. 
Lakin gerçək bazar qiymətlərinin 
sürətlə dəyişməsi səbəbindən 
təqaüdün məbləği tələbatla 
ayaqlaşmır. 

Öz universitetimizin 
həyatından bir misal çəkim. 
Lap son günlərin hadisəsidir.
Tənəffüsə çalınan zəngdən son-
ra rəfiqəmlə foyedə gəzərkən 
kənarda bir qrup tələbənin nə 
barədə isə ciddi söhbət etdiklərini 
gördüm. Maraq məni üstələdi və 
söhbətlərinə qulaq yoldaşı ol-
dum. Hiss etdim ki, təqaüdün 
azlığı, kirayə ilə bağlı qayğılar, 

nəqliyyat xərcləri onları çox sı-
xır. Tələbələrdən biri sadəcə 
onu söylədi ki, münasib iş olsa, 
əziyyət də olsa, işləyərdi. 

Onları anlamaq çətin deyildi. 
Dünyada gedən iqtisadi böhran, 
qiymət artımları ölkəmizdən də 
yan keçməyib. Qiymətlər bəzən 
elə sürətlə dəyişir ki, heyrət 
edirsən. Bunlar azmış kimi, bir 
çox ali məktəblərin bufetləri 
tələbələri ikiqat xərcə salır. 

Şəhərdəki marketləri, ərzaq 
mağazalarını haradasa anlamaq 
olar. Onlar təkcə tələbələr üçün 
işləmir. Bəs bufetlər? Bufetlərdə 
ərzaqlar marketlərlə müqayisədə 
demək olar ki, ikiqat baha 
qiymətə satılır. Saatlarla dərsdə 
olan tələbə fasilədə məcburdur 
ki, bir bulka, şokolad, peraşki, 
peçenye alıb yesin ki, ac qalma-
sın. 

Tələbələr pozitiv insanlardır. 
İnanın mənə, onları ərzaqdan, 
yeməkdən çox, ümid və arzular 
qidalandırır. 

Biz tələbələr öz gələcəyimiz, 
ölkəmizin tərəqqisi naminə ali 
təhsil alırıq. Əgər yaxşı oxu-
masaq, sessiyalarda imtahan-
lardan yüksək qiymət alma-
saq, müəllimlərimizin müdrik 
məsləhətlərinə əməl etməsək, 
gələcəkdə tələbəlik illərimizin 
faydasını görə bilməyəcəyik. 
Amma elmli, savadlı, mədəni 
vətəndaş kimi yetişmək, 
cəmiyyət üçün faydalı insan ol-
maq mütləq vacibdir!

Leyla HADİYEVA, 
Bakı Slavyan 

Universitetinin tələbəsi
Elşən AĞALAR (fotolar) 

Havaların soyuması ilə əlaqədar payız- 
qış aylarında infeksion xəstəliklərin artması 
müşahidə olunur. Burada həm virus, həm də 
bakterial mənşəli infeksiyalar yer alır. Bunu 
“Xalq qəzeti”nə açıqlamasında həkim-terapevt 
Sübhan Hacıyev deyib. 

O bildirib ki, bu xəstəliklərə daha çox uşaq və 
yaşlı insanlar məruz qalırlar: “Çünki onların im-
mun sistemi tam möhkəm deyil, zəifdir. Bir çox 
xəstəliklərə dayanıqlıqları olmadığı üçün tez bir za-
manda xəstələnə bilirlər. Lakin tənəffüs yollarında 
problemi, bağırsaq xəstəliyi olan insanlar gənc yaş-
larında olsalar belə, immun sisteminin hər zaman 
qeyri-aktiv olması nəticəsində xəstəliklərə asan yo-
luxa bilirlər”.

 Sübhan Hacıyev həmçinin qeyd edib ki, bəzən 
insanlar virus mənşəli infeksiyaları ağır keçirirlər: 

“Bu kimi hallarla qarşılaşmamaq üçün, düzgün 
qidalanmaq, vaxtında idmanla məşğul olmaq, 
doğru yuxu rejiminə əməl etməyi tövsiyə edirəm. 
Yaxşı olardı ki, hər bir fəslin özünə uyğun qida-
lanması olsun. Məsələn, payız-qış aylarında əgər 
mədə-bağırsaqda problem yoxdursa, daha çox isti 
yeməklərə, xəmir xörəklərinə, ədviyyatlı qidalara 
üstünlük verək. Doğru olar ki, hər mövsümün özünə 
uyğun meyvə- tərəvəzindən bol istifadə edək. Gü-
nün üçdə bir hissəsini, xüsusilə də gecə saatlarını 
yuxuda keçirək. Orqanizm istirahət etməlidir. İdma-
na ən azı 1 saat vaxt ayrılmalıdır. Burada daha çox 
kardio idmanları nəzərdə tutulur. Yürüşlər, velosi-
ped sürmələr, ümumi, yüngül hər kəsin edə biləcəyi 
idman növlərindən danışılır. Bunları etsək, immun 
sistemi hər zaman aktiv qalacaq, sağlam olmağımı-
za şərait yaradacaq və eyni zamanda, xəstəliklərə 
daha çox dayanıqlı olmağımızı təmin edəcək”.

Şahxanım ƏLİZADƏ,  
“Xalq qəzeti”

FHN-də silsilə 
maarifləndirmə tədbirləri

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 Cənub Regional Mərkəzi 
tərəfindən Lerik şəhər M.Bağışov adına 3 nömrəli tam orta 
məktəbində, Gəncə Regional Mərkəzi tərəfindən Gədəbəy rayon 
E.Məmmədov adına Xar-xar kənd tam orta məktəbində, Muğan 
Regional Mərkəzi tərəfindən Hacıqabul şəhər 2 saylı tam orta 
məktəbində, Qarabağ Regional Mərkəzi tərəfindən Bərdə rayon 
Lənbəran kənd tam orta məktəbində, Şimal Regional Mərkəzi 
tərəfindən Xaçmaz rayon Qımıl kənd tam orta məktəbində, Şimal-
qərb Regional Mərkəzi tərəfindən İsmayıllı rayon İstisu və Suma-
ğallı kənd tam orta məktəblərində, Sumqayıt Regional Mərkəzi 
tərəfindən Abşeron rayon Xırdalan şəhər 25 nömrəli körpələr 
evi-uşaq bağçasında, Aran Regional Mərkəzi tərəfindən Göyçay 
rayon Qarabaqqal kənd 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, ölkəmiz üçün xarak-
terik olan fövqəladə hallar, o cümlədən yanğınların baş vermə 
səbəbləri və bu zaman zəruri davranış qaydaları barədə ətraflı 
məlumat verilib, FHN-in “112” qaynar telefon xəttinin təyinatı izah 
olunub, ilkin yanğınsöndürmə vasitələrindən istifadə qaydaları 
əyani şəkildə nümayiş etdirilib.

“Xalq qəzeti”

Terapevtdən payız-qış  
aylarına dair tövsiyələr
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