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“Azərbaycan dünyası” beynəlxalq jurnalı 1999-cu ildən ölkədə ilk, çoxtirajlı və 3 dildə (Azərbaycan, rus və ingilis)
çıxan jurnaldır. Jurnal azərbaycanlıların xarici ölkələrdə sıx yaşadığı ərazilərdə yayılır. Jurnalın məqsədləri və vəzifələri vətəndaşlıq həmrəyliyinin və beynəlxalq sülhün möhkəmlən-dirilməsinə yönəldilib, o cümlədən həmvətənlərin birləşməsinə, onların hüquqlarının və ictimai maraqlarının müdafiəsinə, Vətən və türk dünyası ilə əlaqələrinin
genişləndirilməsinə istiqamətləndirilibdir. Jurnalın səhifələrində müstəqil Azərbaycanın, eyni zamanda, Vətəndən kənarda yaşayan (Avropa, Rusiya, MDB ölkələri) yurddaşlarımızın siyasi, iqtisadi, İslami və mədəni nailliyyətləri işıqlandırılır.
Jurnal “Dədə Qorqud” mükafatının, sülh naminə “Vətən Övladı”, “Qızıl Ürək” və “Mehriban Ana” ordenlərinin təsisçisidir.
Jurnalın idarə heyətinin fəxri üzvləri akademiklər, ziyalılar və görkəmli ictimai-siyasi xadimlərdir.
Jurnal 1998-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Mətbuat və İnformasiya Nazirliyində qeydiyyatdan keçmişdir. Qeydiyyat
şəhadətnaməsi №639. Redaksiyanın fikri müəllifin fikri ilə üst-üstə düşməyə bilər. Əlyazmalar qaytarılmır və resenziya
edilmir. Məlumatlardan və şəkillərdən istifadə etmək üçün redaksiyadan yazılı surətdə icazə alınmalıdır.
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AZƏRBAYCAN DÖNYASI

Azərbaycan həqiqətlərinin yorulmadan təbliği, Azərbaycan reallıqlarını olduğu kimi təqdim etmək hər bir vətəndaşımızın namus və şərəf
işidir. İnsanlığa xas olan ən vacib xüsusiyyətlər dövlətə xidmət, Vətəninə,
dilinə, dininə olan sevgi, xalqınin bəşəriyyətə bəxş etdiyi qiymətli dəyərlərin təbliği, dünya azərbaycanlılarının birliyinin yaranması və qorunması
üçün yorulmadan çalışmaq bu gün vacibdir. Vətənimizin qüdrətini artmasına naminə hər birimiz əsgər olmalıyıq! Evimiz və son mənziliniz
olan Vətən bizim namusumz, əcdadlarımızın, övladlarımızin şərəf və
qürur yeridir. Tariixi torpaqlarımızı düşmən tapdağından təmizlənməsində əldə etdiyimiz uğurlar Allahın qüdrəti, zamanın diqtəsdir. Dünyanın
Azərbaycan maraqları heyranlıqla dilə gətirilən:-Azərbaycannın öz torpaqlarının işğaldan azad etdiyi döyüşlərdə hərbi qüdrəti, döyüş taktikası,
müasir texnologiyalardan istifadə məharəti! Türkiyyə dövlətinin prezdenti Rəcəb Tayyib Ərdoqan başda olmaqla Türkiyyə dövlətinin dəstəyi,
Azərbaycan Respublikasının Prezdenti , Ali Baş Komandan İlham Heydər
oğlu Əliyevin qətiyyəti, igid oğullarimizin göstərdikləri rəşadətlərlə qürurlanırıq! Azərbaycanın hər bir vətəndaşı səfərbərdir!
Qarabağ müharibəsi Azərbaycan tarixinə qızıl hərflərlə yazıldı. Bu
müharibədə əsgər və zabitlərimiz düşmənin canlı qüvvəsini və texnikasını məhv edərək, xalqımıza qələbə sevincini yaşatdı. 28 illik vətən həsrətinə son qoydu. Canlarından keçən igidlər əsgərlərimiz, həkimlərimiz
xalqın, əzizlərinin ürəyində yaşayacaqlar! Şəhidlər və şəhid anaları qarşısında baş əyirik, qazilərimizə şəfa diləyirik!
”Azərbaycan Dünyası” Beynəlxalq Jurnalının xətti ilə tək Azərbaycanda deyil, xarici ölkələrdə ardıcıl olaraq məqsədyönlü iş aparılır. Dövlətçiliyə xidmət, Azərbaycan həqiqətlərini yorulmadan təbliğ edilməsi,
Azərbaycan reallıqlarını olduğu kimi təqdim etmək əsasa prioritetdir.
“Azərbaycan Dünyası” Beynəlxalq Jurnalı dünyanın bir çox ölkələrində yaşayan azərbaycanlılar üçün mədəni və maarifləndirici rol oynayır,
Azərbaycan diasporu və həmvətənlərimizi ruhlandırır! Diaspora Komitəsinin (Komitə sədri Fuad Muradov) fəaliyyəti nəticəsi Dünya Azərbaycanlılarının birliyini möhkəmləndirdi. Milli təəsübkeşlik hissimiz türk
dünyasına və doğma Vətəninə bağlılığ, ümummili ideologiyamız olan
türkçülük və azərbaycançılıq məfkurələrinə sədaqətimizin daha güclü
olduğunu, amal və istəyimizdə bu kriteriyaların dayandığı tam olaraq
isbatlanıb. Türk dünyasına, canımızdan artıq sevdiyiniz doğma Vətənimizə sədaqətlə xidmət, dünyanın aparıcı ölkələrində insanlar arasında
dostluğun, barışın, birliyin, əməkdaşlığın, sülhün və əmin-amanlığın inkişafına qürurverici böyük töhfələr vermişdir. Türk dünyasının, Azərbaycanın inkişafına və hərtərəfli tərəqqisinə xidmət təqdirəlayiqdir. "Azərbaycan Dünyası" Beynəlxalq Jurnalı müasir Azərbaycan mədəniyyətinə, türk
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xalqları arasında birlik və dostluğun gücləndirilməsinə,
birgə əməkdaşlıq, dəyərlərin qorunması və təbliğinə,
Vətənə və İnsana sevgini özündə etiva edir!
Biz tarixi torpaqlarımızı mənfur düşmənin tapdağından təmizləyirik. Türkiyə, Pakistan, İsrayıl,
Qazaxstan, Özbəkstan, Dağstan, Türkmənstan, Cənubi Azərbaycan və başqa dost ölkələr bizə dəstək
olmuşlar. Dünya buna şahid olsun:- Yeni tarix yazır Azərbaycan! Dostlar bizə dəstəkdir! Qarabağ
Azərbaycandır! Birliyimiz ən parlaq qələbəmizdir!
Azərbaycan-Türkiyə dünya üçün nümunədir! Yeni
dünya nizamına imza atır Azərbaycan-Türkiyə! Qətiyyət və şücaət qələbəyə aparan yoldur! Dünya
türkun haqqına girə bilməz!Hər bir vətəndaşın mill
və bəşəri dəyərlərə sahib olması, insanlığın qorunmasına verdiyi töhfələr Dədə Qorqud istəyinin reallaşmasına töhfə vermiş olur.
Xalqımız tarixən həkimlik sənətinə ən ülvi bir peşə,
həkimə müqəddəs bir şəxs kimi baxmışdır. Xalqın
müqəddəs saydığı inanıb etibar etdiyi həkim adını
daşımaq olduqca şərəfli və məsuliyyətlidir. Tibb üzrə
Fəlsəfə doktoru, Tədqiqat Mamalıq və Ginekologiya
İnstitutunun baş elmi işçisi, praktik ginekoloq - Fatimə
Xanım üçün peşədə sərhəd yoxdur. Fatimə xanım peşəsində şərəf və ləyaqətlə calışır. Gənc alimin İngiltərə, Danimarka, İsveç Macarıstan, Hindistan və Türkiyənin nüfuzlu jurnallarında elmi əsərləri nəşr olunub. 2011-ci ildə
İngiltərənin London şəhərində kecirilən Dünya Mama
Ginekilogiya konqresində elmi işimin poster prenzentasiyası Qızıl Medala layiq görülüb. Fatimə həkimin sağlam ananın , sağlam körpənin uğurda apardığı cihadın
əsas qayəsi xoşbəxt, möhkəm ailələrin olduğu xoşbəxt
cəmiyyətin gələcəyi üçün töhvədir. Vətəndaşlıq borcunu
layiğincə yerinə yetirən Fatmə xanımın rəhbərlik etdiyi
tibbi personal şəhid və qazilərin ailələrinə təmənnasız
xidmət göstərir, vaxtaşıri olaraq onların ailələrinə baş
çəkirlər. Köllektivin hər bir üzvü bu xidmətləri sevərək,
yüksək peşəkarlıqla yerinə yetirirlər. Fatimə Hacıyevanın
ictimai fəaliyyətində də xeyriyyəcilik missiyası təqdirə
layiqdir. Ramil Səfərov adına Cənub İdman Kulubunun
Fəxri üzvü Fatimə xanım yeniyetmələr arasında boks
üzrə Azərbaycan, Ukrayna, Qazaxstan cempionu Rzazadə Rza və Azərbaycan çempionu Nicat Mehdizadəyə
daim dəstək göstərir. Ehtiyaclı olan ailələrə maddi və
mənəvi yardımlar, sağlamlarının bərpası kimi onlarla
faktlar vardır. Bu onun həyat amalıdır. Fatimə xanımım
fəaliyyəti Dədə Qorqud Milli Fondu tərəfindən “QIZIL
ÜRƏK” ordeni ilə mükafatlandırılmışdır. İdarə heyətinin üzvləri Sakit Məmmədov, Rəşid Rzayev, Məhəmməd Qurbanov, Faiq Səlimovun iştirakı ilə keçrilən
tədbirdə Fondun rəhbəri ”Azərbaycan Dünyası” Bey-

nəlxalq Jurnalının Baş redaktoru Eldar İsmayılov ordeni Fatimə xanıma təqdim etmişdir.
Vətənini, dilini, dinini sevəsən, sevmək azdir, həm
də onu sevdirə bilmək gərəkdir. Olumölüm məqamında edilən səhvi Allah heç bir bəndəsinə bağışlamaz!
Qəlbimizdə olan ambisiyaları öldürək, Vətənimizin,
dövlətimizin, dövlətçiliyimizin qorunması üçün bir
olaq!
Güclü dövlət olmaq üçün hüquqlarımızı anlayaq, vəzifələrimizi unutmayaq!
Zəruri məqamlar:
Vətənin, Dövlətin, Millətin qorunması, ölkə vətəndaşlarının güvənli olması üçün:
- Ölkənin bütün sferslsrında baş verən korrupsiya xəyanətə, Xalqa, Millətə, dövlətçiliyə xəyanət kimi
qiymətləndirilməli;
- Vəzifə səlahiyyətlərindən istifadə edərək dövlətə, millətə qarşı törətdikləri maddi və mənəvi xəyanətlərə görə azğınlaşmış məmurlar qanun qarşısında cavab verməli və ciddi cəzalandırılmalı;
- Ölkənin təhlükəsizliyi, insanların mənəviyyatı və
təhsili, vətəndaşların sağlamlığı, vətən müharibəsinin şəhidləri, qaziləri, hərbi qulluqcülar, müəllim və
həkimlərə yüksək səviyyədə qayğı və hörmətlə yanaşılması təmin olunmalıdır!
Yaşasın Azərbaycan! Qarabağ Azərbaycandır!
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Vətən müharibəsində
Qələbəyə həsr olunmuş

AZƏRBAYCAN DÖNYASI
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Zəfər paradı
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Vətən müharibəsi zamanı Azərbaycan Ordusunun darmadağın etdiyi düşməndən ələ keçirdiyi hərbi qənimətlərin
bir qismi də nümayiş etdirildi.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyev paradda çıxış etdi.

Dekabrın 10-da Bakının Azadlıq meydanında
Vətən müharibəsində Qələbəyə həsr olunmuş Zəfər
paradı keçirilib.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev,
birinci xanım Mehriban Əliyeva, Türkiyə Respublikasının
Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan və xanımı Əminə Ərdoğan Zəfər paradında iştirak ediblər.
“Dəmir yumruq” əməliyyatında - Azərbaycanın Vətən
müharibəsində möhtəşəm Qələbəyə həsr olunmuş Zəfər
paradına müdafiə nazirinin müavini, “Zəfər” ordenli general-leytenant Kərim Vəliyev komandanlıq edib.
Paradda 3000 nəfərdən artıq şəxsi heyətin, 150-dək
hərbi texnikanın, o cümlədən silahlanmaya yeni qəbul
edilmiş müasir hərbi texnikanın, raket və artilleriya qurğularının, hava hücumundan müdafiə sistemlərinin, eləcə də
hərbi gəmi və katerlərin nümayişi oldu. Paradda, həmçinin
AZƏRBAYCAN DÖNYASI

-Hörmətli Türkiyə Cümhuriyyətinin Prezidenti, əziz
qardaşım Rəcəb Tayyib Ərdoğan.
Əziz hərbçilər.
Hörmətli qonaqlar.
Xanımlar və cənablar.
İlk növbədə, xahiş edirəm ki, Vətən müharibəsində həlak olmuş şəhidlərimizin əziz xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla
yad edilsin.
Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin!
Bu gün tarixi bir gündür. Bu gün Azadlıq meydanında
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paradında iştirak edərkən, bir daha bizim birliyimizi həm
xalqlarımıza, eyni zamanda, bütün dünyaya göstəririk.
Azərbaycan 44 gün ərzində parlaq qələbə qazanaraq
Ermənistanı məğlub etdi, işğala son qoydu. Bu 44 günün
hər günü bizim şanlı tariximizdir. Hər gün Azərbaycan Ordusu irəli gedirdi, hər gün yeni şəhərlər, kəndlər, qəsəbələr,
yüksəkliklər azad edilirdi. Azərbaycan əsgəri, Azərbaycan
zabiti bir amalla vuruşurdu ki, bu işğala son qoyulsun, bu
haqsızlığa son qoyulsun, ədalət zəfər çalsın, tarixi ədalət
zəfər çalsın və buna nail olduq.
Azərbaycan əraziləri 30 ilə yaxın işğal altında idi. 1990cı illərin əvvəllərində Ermənistanın Azərbaycana qarşı
işğalçılıq siyasəti torpaqlarımızın işğal altına düşməsinə
səbəb olmuşdu. Əslində, Ermənistanın təcavüzkar siyasəti
hələ 1980-ci illərin sonlarından başlamışdı. O vaxt indiki
Ermənistan Respublikasında yaşamış 100 minlərlə azərbaycanlı öz dədə-baba torpaqlarından didərgin salındı.

Zəfər paradı keçirilir. Mən çox şadam ki, bu paradda mənim dəvətimi qəbul edərək Türkiyə Cümhuriyyətinin Cümhurbaşqanı, əziz qardaşım Rəcəb Tayyib Ərdoğan iştirak
edir. Eyni zamanda, Türkiyədən gəlmiş böyük nümayəndə
heyəti, türk əsgər və zabitləri iştirak edirlər. Bu, bir daha
bizim birliyimizi, dostluğumuzu və qardaşlığımızı göstərir.
Vətən müharibəsinin ilk günlərindən, daha doğrusu,
ilk saatlarından biz Türkiyənin dəstəyini hiss edirdik. Türkiyənin Cümhurbaşqanı Rəcəb Tayyib Ərdoğan ilk saatlardan Azərbaycanın haqq işinə öz dəstəyini verdi. Onun
açıq, birmənalı və sərt açıqlamaları Azərbaycan xalqını çox
sevindirdi. Mənim qardaşım demişdir ki, bu müharibədə
Azərbaycan haqlıdır, demişdir ki, Azərbaycan tək deyil və
Türkiyə hər zaman Azərbaycanın yanındadır. Bu, birliyimizin, qardaşlığımızın təzahürüdür. Türkiyənin Azərbaycana
verdiyi siyasi və mənəvi dəstək hər bir Azərbaycan vətəndaşını qürurlandırır, sevindirir. Bu gün biz birlikdə Zəfər
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işğal altına düşməsi bizim vəziyyətimizi daha da ağırlaşdırdı və faktiki olaraq sonrakı işğalçılıq siyasətinin davam
etdirilməsinə səbəb oldu.
Axmayaraq ki, biz ərazi bütövlüyümüzü döyüş meydanında qazandıq, hesab edirəm ki, son illər ərzində apardığımız siyasi və diplomatik səylər öz bəhrəsini verdi, bütün
aparıcı beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıdı və bunu dəstəklədi. BMT Təhlükəsizlik Şurasının 4 qətnaməsi, BMT Baş Assambleyasının qətnamələri,
İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı, Qoşulmama Hərəkatı, Avropa
Parlamenti və digər təşkilatlar Azərbaycanın haqq işini

Zəngəzur, Göyçə, İrəvan mahalı bizim tarixi torpaqlarımızdır. Bizim xalqımız bu torpaqlarda əsrlərboyu yaşayıb,
ancaq Ermənistan rəhbərliyi o vaxt 100 minlərlə azərbaycanlını öz doğma torpaqlarından didərgin salmışdır.
Ondan sonra Dağlıq Qarabağda eyni mənzərə müşahidə
olunurdu, Ermənistan tərəfi zor gücü ilə Azərbaycanın
dinc əhalisinə qarşı hərbi cinayət törətmişdir, Xocalı soyqırımını törətmişdir. Ondan sonra 1992-ci ilin may ayında
Şuşa şəhərinin və Laçın şəhərinin işğala məruz qalması
Ermənistanla Dağlıq Qarabağ arasında coğrafi bağlantı
yaratmışdı. 1993-cü ilin aprel ayında Kəlbəcər rayonunun
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və ildən-ilə bizim üstünlüyümüz özünü daha qabarıq
şəkildə büruzə verirdi. Ermənistan bizimlə rəqabət apara bilmədi. Mən son 17 il ərzində dəfələrlə demişdim ki,
Ermənistan öz xoşu ilə bizim torpaqlarımızdan işğalçı
qüvvələrini çıxarmasa, biz bu məsələni hərbi yollarla
həll edəcəyik. Mən 2003-cü ildə Prezident vəzifəsinə
seçiləndə Konstitusiyamıza və müqəddəs Qurani-Kərimə əl basaraq and içmişdim ki, Azərbaycanın ərazi
bütövlüyünü qoruyacağam. Bu gün böyük qürur hissi
ilə deyə bilərəm ki, Azərbaycan öz istədiyinə nail oldu,
tarixi ədaləti, beynəlxalq hüququ bərpa etdi.

dəstəklədi. Beləliklə münaqişənin həlli üçün hüquqi zəmin
yaradılmışdır. Eyni zamanda, bizim məqsədyönlü səylərimiz nəticəsində münaqişə ilə bağlı, Qarabağın tarixi ilə
bağlı dünya ictimaiyyətinə dolğun məlumat çatdırıldı, Ermənistanın yalançı təbliğatına son qoyuldu və bütün dünya gördü ki, Qarabağ bizim əzəli tarixi torpağımızdır.
Biz bu illər ərzində güc toplayırdıq, həm siyasi
müstəvidə, beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində, həm
də ölkə daxilində iqtisadiyyatımızı gücləndirirdik, biz
ordumuzu gücləndirirdik. Bunun nəticəsində Azərbaycan son illər ərzində çox uğurlu inkişaf yolu keçmişdir
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Biz dünyada gedən prosesləri diqqətlə izləyirdik və
görürdük ki, son illərdə beynəlxalq hüquq və prinsiplər
kobudcasına pozulur. Bəzi ölkələr güc tətbiq edərək öz
məqsədlərinə çatırlar, beynəlxalq hüquq kağızda qalır,
BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələri kağızda qalır.
Belə olan halda münaqişənin hərbi yollarla həll edilməsi
qaçılmaz idi. Bundan əlavə, son illər ərzində, xüsusilə son
2 il ərzində Ermənistanın təxribatçı addımları, bəyanatları,
hərəkətləri müharibəni qaçılmaz etmişdi. Ermənistan rəhbərliyinin çox zərərli və təhlükəli bəyanatları demək olar
ki, danışıqlara son qoymuşdu. “Qarabağ Ermənistandır”
deməklə Ermənistan rəhbərliyi danışıqlara son qoymuşdu.

AZƏRBAYCAN DÖNYASI

Bizim tarixi torpaqlarımızda xaricdən gətirilmiş erməniləri
məskunlaşdırmaq hərbi cinayətdir, beynəlxalq konvensiyalara ziddir. Bu, faktiki olaraq danışıqlara son qoyurdu,
danışıqları mənasız edirdi və biz bunu görürdük, hiss edirdik və öz sözümüzü beynəlxalq kürsülərdən dünya ictimaiyyətinə çatdırırdıq. Bu ilin sentyabr ayında, müharibəyə
3 gün qalmış mən BMT Baş Assambleyasının kürsüsündən demişdim ki, Ermənistan yeni müharibəyə hazırlaşır,
Ermənistan dayandırılmalıdır. Belə də oldu və bu il bizə
qarşı 3 dəfə hərbi təxribat törədildi. İyul ayında Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhədində hərbi təxribat törədildi və Ermənistan bizim torpaqlarımızı işğal etmək istədi.
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Amma biz layiqli cavab verərək onları yerinə oturtduq.
Avqust ayında Azərbaycana diversiya qrupu göndərildi.
O diversiya qrupu da zərərsizləşdirildi. Nəhayət sentyabrın 27-də bizim kəndlərimiz, hərbi mövqelərimiz artilleriya
atəşinə məruz qalmışdır, mülki şəxslər, hərbçilər arasında
itkilər olmuşdur. Biz dedik yetər artıq, bu işğala son qoyulmalıdır və son qoyulacaqdır. Mən Ali Baş Komandan kimi
əmr verdim ki, Azərbaycan əsgəri irəli, torpağımızı azad
etməliyik, işğala son qoymalıyıq, işğalçını cəzalandırmalıyıq və belə də oldu. Azərbaycan 44 gün ərzində istədiyinə
nail oldu, ədaləti bərpa etdi.
Bu 44 günün hər günü bizim şanlı tariximizdir, hər

gün Azərbaycan irəli gedirdi. Bu 44 gün ərzində bir gün
də olmamışdır ki, biz geri çəkilək. Biz Ermənistanın 30 ilə
yaxın müddət ərzində qurduğu istehkamları yararaq keçmişik. Bu istehkamlar elə qurulmuşdu ki, Azərbaycan oradan keçə bilməsin, əsgərimiz oradan keçə bilməsin. Eyni
zamanda, Dağlıq Qarabağ ərazisinin coğrafi relyefi də Ermənistan tərəfi üçün daha əlverişli idi. Azərbaycan əsgər
və zabitləri böyük qəhrəmanlıq, şücaət göstərərək şərəfli
missiyanı yerinə yetirdi və öz doğma torpaqlarını işğalçılardan azad etdi. Cəbrayıl, Füzuli, Zəngilan, Qubadlı rayonları, eyni zamanda, Suqovuşan qəsəbəsi, Hadrut qəsəbəsi,
Xocalı rayonunun bir hissəsi, Kəlbəcər rayonunun bir his-
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səsi, Murovdağ silsiləsi, Laçın rayonunun cənub hissəsi,
strateji yüksəkliklər döyüş meydanında düşməndən azad
edildi, orada Azərbaycan bayrağı qaldırıldı. Şanlı müharibəmizə Şuşa şəhərində yekun vuruldu. Noyabrın 8-də
Şuşa şəhərinin azad edilməsi tarixi nailiyyətimizdir. Şuşa
işğal altına düşmüş birinci şəhərimiz idi və işğaldan azad
edilən sonuncu şəhər oldu. Şuşa işğaldan azad ediləndən
sonra düşmənin beli qırıldı, düşmən təslim olmağa məcbur qaldı. Şuşanın azad edilməsi tarixi hadisədir. Bizim
Ordumuz, qəhrəman övladlarımız dağlardan, dərələrdən,
meşələrdən, cığırlardan keçərək, sıldırım qayaları qət
edərək, qayalara dırmaşa-dırmaşa Şuşaya qalxaraq orada
əlbəyaxa döyüşdə düşməni məhv etdi, Azərbaycan bayra-
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ğını Şuşada qaldırdı. Ondan bir gün sonra daha 70 kənd
işğalçılardan azad edildi və Ermənistan artıq təslim
oldu, ağ bayraq qaldırdı, diz çökdü, öz layiqli cəzasını
aldı və imdad dilədi. Biz ermənilərin uzun illər yaratdıqları mifi darmadağın etdik. Onlar öz ordusu haqqında
yalan məlumat ötürərək mif yaratmışdılar, guya Ermənistan ordusu yenilməz ordudur. Cəmi 44 gün ərzində
Ermənistan ordusu məhv edildi, hərbi texnikası məhv
edildi, canlı qüvvəsi məhv edildi və Azərbaycan öz gücünü, öz qüdrətini göstərdi.
Mən demişəm ki, biz güc toplayırıq və bu gücü toplamışıq. Biz bu qələbəni həm peşəkarlıq, qəhrəmanlıq
hesabına, eyni zamanda, milli ruh hesabına qazanmışıq.
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Biz haqlı idik, haqq-ədalət bizim tərəfimizdə idi. Bizim
əsgər və zabitlərimiz hücuma keçəndə bir amalla yaşayırdı ki, öz doğma torpaqlarını işğalçılardan azad etsinlər.
Noyabrın 10-da Ermənistan məcbur olub kapitulyasiya
aktına imza atıb. Bu kapitulyasiya aktına görə, bir güllə atmadan Kəlbəcər, Laçın və Ağdam rayonları Azərbaycana
qaytarıldı, Azərbaycan bayrağı orada qaldırıldı. Bu, onu
göstərir ki, biz müharibəni həm döyüş meydanında, həm
siyasi müstəvidə qazanmışıq. Halbuki bir çoxları, xüsusilə
bu məsələ ilə məşğul olan vasitəçilər dəfələrlə demişdilər
ki, münaqişənin hərbi həlli yoxdur. Amma biz sübut etdik
ki, münaqişənin hərbi həlli var. Əks-təqdirdə, bu nə hərb,
nə sülh vəziyyəti bundan sonra da 30 il davam edə bilərdi. Biz buna nə qədər dözə bilərdik? Biz nə qədər səbir
göstərə bilərdik? Mən dəfələrlə demişdim ki, Azərbaycan
xalqının səbri tükənib və əgər Ermənistan işğal edilmiş
torpaqlardan öz xoşu ilə çıxmasa, biz onları oradan qovacağıq, onlar rədd olmalıdırlar bizim torpaqlarımızdan!
Mən bunu müharibədən əvvəl və müharibə dövründə
demişəm, xalqa müraciətlərimdə demişəm, xarici mətbu
orqanlara verdiyim müsahibələrdə demişəm. Demişəm
ki, Ermənistan bizim torpaqlarımızdan öz xoşu ilə rədd
olmalıdır, etiraf etməlidir və çıxmalıdır. Əks-təqdirdə sona
qədər gedəcəyik və sona qədər getdik. Ona görə biz döyüş meydanında qələbə qazandıq. Ondan sonra, siyasi
müstəvidə qələbə qazandıq, düşməni məcbur etdik ki,
Kəlbəcər, Laçın və Ağdam rayonlarını azad etsin və bizim
torpaqlarımızı tərk etsin.
Bu zəfər tarixi zəfərdir. Azərbaycan xalqı bu günü 30
ilə yaxın müddət ərzində gözləyirdi, 30 ilə yaxın müddət ərzində Ali Baş Komandanın əmrini gözləyirdi. Mən
dəfələrlə Azərbaycan xalqına müraciət edərkən deyirdim
ki, biz daha güclü olmalıyıq və nəyi nə vaxt, necə etmək
lazımdır, biz bilirik. Həyat göstərdi ki, vaxtında addımlar
atdıq, bütün gücümüzü səfərbər edərək bir dəmir yumruq
yaradıb düşmənin başını əzdik. Müharibə dövründə mən
deyirdim ki, bizim dəmir yumruğumuz həm birliyimizi,
həm də gücümüzü təcəssüm etdirir. Bu dəmir yumruq
düşmənin belini qırdı, düşmənin başını əzdi. Bu gün biz
qəhrəman xalq kimi bu bayramı qeyd edirik. Azərbaycanın müzəffər Ordusu öz tarixi missiyasını yerinə yetirdi, Ermənistanı məğlub etdi. Ermənistan ordusu demək olar ki,
yoxdur, məhv edilib. Bundan sonra əgər erməni faşizmi bir
daha baş qaldırsa, nəticə eyni olacaq. Yenə Azərbaycanın
dəmir yumruğu onların belini qıracaq.
İndi isə bizim üçün yeni dövr başlayır - quruculuq
dövrü. Mənfur düşmən işğal edilmiş bütün torpaqları
yerlə-yeksan edib. Bu məlumat artıq hər kəsdə var, vide-

ogörüntülər var. Azad edilmiş ərazilərə mənim səfərlərim
bunu göstərir. Bütün binalar, bütün tarixi abidələr, məscidlər, qəbirlər, məzarlıqlar mənfur düşmən tərəfindən
dağıdılıb. Biz onların hamısını bərpa edəcəyik. Artıq bərpa işləri başlanmışdır.
Mən bir daha Azərbaycan xalqının qəhrəmanlığını dilə
gətirmək istəyirəm. Mənfur düşmən döyüş meydanında
məğlubiyyətə uğrayarkən mülki əhaliyə qarşı hərbi cinayətlər törədib, bizim şəhərlərimizi ballistik raketlərlə,
fosforlu bombalarla, kasetli bombalarla atəşə tutub. Bu
namərd atəş nəticəsində 100-ə yaxın mülki vətəndaş, onların arasında uşaqlar, qadınlar həlak olublar. Dörd yüzdən
çox mülki vətəndaş yaralanıb, beş mindən çox ev dağıdılıb,
ya da ki, o evlərə ziyan vurulub. Ancaq Azərbaycan vətəndaşı öz torpağından bir addım geri atmayıb. Deyirdilər ki,
öldü var, döndü yoxdur, sona qədər gedəcəyik. Müharibə
dövründə Ermənistan ordusunda 10 mindən çox fərari
olub. Azərbaycan Ordusunda bir dənə də fərari olmayıb.
Yaralı əsgər və zabitlərimiz hərbi hospitallarda, xəstəxanalarda həkimlərdən xahiş edirdilər ki, bizi tezliklə sağaldın,
biz qayıdaq döyüş meydanına, biz öz missiyamızı başa
vurmalıyıq. Azərbaycan xalqı öz böyüklüyünü göstərdi,
yüksək mənəvi ruhunu göstərdi. Bu Qələbənin səbəbkarı
da Azərbaycan xalqıdır. Biz birlik, iradə, əzmkarlıq, milli ruh
göstərərək tarixi missiyamızı yerinə yetirdik.
Bundan sonra Azərbaycan yalnız inkişaf edəcək. Bizim
azad edilmiş torpaqlara bundan sonra həyat qayıdacaq.
Mən demişəm ki, bizim hər birimiz bu işdə fəal olmalıyıq.
Biz düşmən tərəfindən dağıdılmış şəhər və kəndlərimizi
birlikdə bərpa edəcəyik. Bizim iradəmiz də var, imkanlarımız da var.
Azadlıq meydanında paradlar çox keçirilib. Ancaq bu
paradın xüsusi önəmi var. Bu, Zəfər paradıdır. Bu, tarixi hadisədir. Paradların birində mən demişdim ki, parada 2016cı ildə Lələtəpə yüksəkliyində qaldırılmış bayraq gətiriləcək. Demişdim ki, gün gələcək və bu gün işğaldan azad
edilən torpaqlarda qaldırılan Azərbaycan bayrağı Azadlıq
meydanına gətiriləcək və bu gün gəldi. Bu tarixi günün şahidi bizik, Azərbaycan xalqıdır. Biz bundan sonra ancaq və
ancaq irəli gedəcəyik.
Öz çıxışımı məşhur kəlamla yekunlaşdırmaq istərdim.
Hər kəs bilir ki, Ermənistan rəhbərliyi bir il bundan əvvəl
demişdi ki, “Qarabağ Ermənistandır və nöqtə”. Mən isə
demişdim ki, “Qarabağ Azərbaycandır və nida”. Bu gün
bütün dünya görür ki, Qarabağ Azərbaycandır! Qarabağ
bizimdir! Qarabağ Azərbaycandır! Eşq olsun Azərbaycan
Ordusuna! Yaşasın Türkiyə-Azərbaycan dostluğu, qardaşlığı! Yaşasın Azərbaycan əsgəri!
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Prezident İlham Əliyev:

"Bunun səbəbi
ədalətsizlikdir"

A

zərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva fevralın 1-də Abşeron Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının yeni
inşa edilən binasının açılışında iştirak ediblər. Dövlətimizin başçısı İlham
Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva xəstəxanada yaradılan şəraitlə
tanış oldular. Azərbaycan Prezidentinin müvafiq Sərəncamı ilə tikilən
150 çarpayılıq tibb müəssisəsi ən zəruri avadanlıqla təchiz olunub. Burada dünyanın aparıcı şirkətlərinin avadanlığı quraşdırılıb. Xəstəxanada cərrahiyyə,
terapiya, pediatriya, reanimasiya, dializ və digər şöbələr, həmçinin laboratoriyalar
fəaliyyət göstərəcək. Bu binaya Abşeron Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının nəzdində
olan mərkəzi xəstəxana, Abşeron rayon poliklinikası, Abşeron rayon uşaq poliklinikası
və təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardım şöbəsinin köçürülməsi nəzərdə tutulub.
Yeni tibb müəssisəsində yaradılan şəraitlə tanışlıqdan sonra Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Televiziyasına müsahibə verdi.
Prezident İlham Əliyevin müsahibəsi
-Cənab Prezident, ilk növbədə, müsahibəyə
vaxt ayırdığınıza görə Sizə minnətdarlığımızı ifadə edirik. İlk sualım açılışını etdiyiniz bu səhiyyə
ocağı ilə bağlı təəssüratlarınız barədə olacaq.
Necədir təəssüratlarınız?

-Təəssüratlar çox müsbətdir. Yeni tikilmiş bu
xəstəxana bizim səhiyyə sahəsindəki fəaliyyətimizi
əks etdirir. Bildiyiniz kimi, son illərdə bir çox xəstəxa-
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nalar tikilib və onların da müəyyən standartları var,
həm memarlıq baxımından, həm də avadanlıqlarla təchizat baxımından. Ona görə əminəm ki, bu xəstəxanada vətəndaşlara keyfiyyətli tibbi xidmət göstəriləcək.
Çünki bütün müasir avadanlıqlar burada quraşdırılıb.
Bir də ki, xəstəxana, eyni zamanda, həkimlərin
iş yeridir. Burada 200-dən çox həkim və bütövlükdə
600-dən artıq tibb işçisi çalışacaq və təbii ki, onların
da iş şəraiti müsbətə doğru dəyişir. Əminəm ki, burada
göstəriləcək tibbi xidmət vətəndaşların sağlamlığını
təmin edəcək, bərpa edəcək. Xəstəxananın inşası bir
daha onu göstərir ki, bu sahədəki fəaliyyətimiz ardıcıl
şəkildə davam etdirilir və Abşeron rayonunda da müasir xəstəxana artıq fəaliyyət göstərir. Bunun üstünlüyü, eyni zamanda, ondadır ki, bu vaxta qədər müxtəlif
tibb müəssisələri fərqli-fərqli yerlərdə məskunlaşmışdı,
amma indi burada artıq həm xəstəxana, poliklinika,
uşaq poliklinikası, doğum şöbəsi, təcili tibbi yardım şöbəsi – bütün şöbələr bir yerdə fəaliyyət göstərəcək. Əlbəttə ki, bu, insanların rahatlığı üçün də çox önəmlidir.

də icra edildi. Bütün bölgələrdə ən müasir xəstəxanalar,
poliklinikalar, diaqnostika mərkəzləri fəaliyyət göstərir. Əgər biz buna nail olmasaydıq, son illərdə hər il 5
milyon insan tibbi müayinədən keçə bilməzdi. Hesab
edirəm ki, bu da böyük nailiyyətdir. Çünki mən bəlkə də
100-dən çox, - bəlkə də daha çox, indi hamısını xatırlamıram, - xəstəxananın, tibb müəssisəsinin açılışında
olarkən dəfələrlə bir məsələyə vətəndaşların diqqətini
cəlb edirdim ki, mütləq hər bir insan ildə bir dəfə müayinədən keçməlidir. Artıq bunu demirəm, buna ehtiyac
yoxdur. Çünki bu, həll olundu və artıq bir neçə ildir ki,
kütləvi surətdə müayinədənkeçmə prosesi gedir. Yenə
də deyirəm, dövlət hesabına 5 milyon insanı - ölkə əhalisinin yarısını tibbi müayinədən keçirmək böyük təşkilatçılıq və maliyyə resursları tələb edir. Azərbaycan
nadir ölkələrdəndir ki, bu təşəbbüsü həm irəli sürüb,
həm də bunu reallaşdırıb. Eyni zamanda, bildiyiniz kimi
biz indi, icbari tibbi sığorta sisteminə keçmişik. Bu keçid
də mərhələli yollarla həll olunub. Pilot layihələrin icrası
bizə ilkin məlumatlar verib və məlumatlar da çox müsbət idi. Pilot layihələrlə əhatə olunmuş üç şəhərdə həm
tibbi xidmətin keyfiyyəti artdı, eyni zamanda, vətəndaşların məmnunluğu yüksək səviyyədə idi. Ona görə
biz artıq bu sistemə də keçmişik. Əgər müasir xəstəxana fondu olmasaydı, buna keçmək mümkün olmazdı.
Yəni, biz hər şeyi ardıcıllıqla edirik və yəqin ki, gələn
1-2 il ərzində böyük xəstəxanaların tikintisinə artıq son
qoyulacaq və daha çox səhiyyə sisteminin təkmilləşdirilməsi, müasirləşdirilməsi istiqamətində addımlar
atılacaqdır.

-Cənab Prezident, Sizin təşəbbüsünüzlə Azərbaycanın bütün bölgələrində ən müasir standartlara cavab verən xəstəxanalar tikilib. Bundan sonrakı mərhələ barədə fikrinizi öyrənmək
istəyərdik, yəni, bu proqram artıq bitib, yoxsa
icrası davam etdiriləcək?

-Hesab edirəm ki, bütövlükdə artıq başa çatmaq
üzrədir. Çünki ölkəmizin bütün bölgələrində xəstəxanalar fəaliyyət göstərir. Son 17 il ərzində 750-dən çox
xəstəxana ya yenidən tikilib, ya da ki, əsaslı şəkildə təmir edilib. Səhiyyə sistemimizin bu xəstəxana və tibb
müəssisələri fondu demək olar ki, indi ən yüksək standartlara cavab verir. Bundan sonra, əlbəttə ki, biz, ilk
növbədə, səhiyyə sisteminin təkmilləşdirilməsi və tibbi
xidmətin xüsusilə indiki dövrdə keyfiyyətini artırmaq
üçün əlavə addımlar atacağıq.
Səhiyyə sisteminin maddi-texniki bazasının yaradılması, müasirləşdirilməsi başlıca vəzifə idi. Mən xatırlayıram, 2004-cü ildə Prezident vəzifəsinə seçiləndən
sonra bəyan etmişdim ki, biz qara qızılı insan kapitalına
çevirməliyik. Sözün düzü, o vaxt bizim qara qızılımızın
həcmi o qədər də böyük deyildi, Bakı-Tbilisi-Ceyhan
neft kəməri hələ inşa edilməmişdi, ancaq biz bütün bu
işləri artıq proqnozlaşdıra bilirdik. Bilirdik ki, bizi böyük
neft hasilatı dövrü gözləyir. Ona görə neftdən əldən
edilən gəlirləri insan kapitalına yönəltmək mənim başlıca vəzifəm idi. Dediyim kimi, bu vəzifə artıq bütövlükAZƏRBAYCAN DÖNYASI

-Cənab Prezident, yəqin ki, bu xəstəxananın
açılışının məhz pandemiya dövründə edilməsinin
də bir xüsusi əhəmiyyəti var. Yəni, qlobal pandemiya bir ildən artıqdır ki, davam edir. İndiyə qədər
Azərbaycanda bu virusla mübarizədə görülən işləri
necə qiymətəndirirsiniz?

-Bəli, əlbəttə, bu xəstəxananın açılışının pandemiya
dövrünə təsadüf etməsi əlamətdar hadisədir. Amma
təbii ki, bu xəstəxananın tikintisi pandemiyaya qədər
başlamışdı və biz bu xəstəxanaların tikilməsi ilə özümüzü mümkün olan sürprizlərdən sığortalamalı idik.
Çünki heç kimin ağlına gələ bilməzdi ki, pandemiya baş
verəcək. Ancaq başqa hansısa xoşagəlməz hadisələr
baş verə bilərdi. Ona görə bizim xəstəxana fondu buna
hazır olmalı idi. Pandemiya ilə mübarizədə Azərbaycan ilk günlərdən qabaqlayıcı tədbirlər görərək, hesab
edirəm ki, istədiyinə nail oldu. Biz vəziyyəti bütün dövr-
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lərdə, yəni, bu bir il ərzində nəzarətdə saxlamağı bacarmışıq. Burada əlbəttə ki, yeni laboratoriyaların ölkəyə
gətirilməsi xüsusi rol oynamışdır. Çünki pandemiyaya
qədər bizdə cəmi 8 laboratoriya var idi və gündə cəmi
min test keçirilə bilərdi. Hazırda laboratoriyaların sayı
42-dir və 20 min test keçirilə bilər və bunu biz keçiririk.
Bütövlükdə 2 milyon 400 min test keçirilib. Yəni, bu,
çox böyük rəqəmdir.
Eyni zamanda, pandemiya dövründə ilk günlərdən
modul tipli xəstəxanaların ölkəyə gətirilməsi ilə məşğul
olmağa başlamışdıq və hesab edirəm ki, burada da liderlik göstərdik. Çünki bizdən sonra bir çox ölkələr oxşar addımlar atmışdır. Ancaq istehsalçılar artıq çatdıra
bilmirdilər. Biz isə modul tipli 13 xəstəxananı Azərbaycana gətirdik, quraşdırdıq. İndi bizdə xəstəxana fondu
tam imkan verir ki, xəstəliklə bağlı bütün məsələlər həll
olunsun və həm palatalar, həm reanimasiya palataları
kifayət qədərdir. Bunun və eyni zamanda, son həftələr
ərzində dövlət siyasətinin nəticəsidir ki, müsbət dinamika müşahidə olunur, sağalanların sayı xəstələnənlərin sayından xeyli çoxdur. Hesab edirəm ki, vaksinasiya
başladığı üçün bu sahədə daha da uğurlu addımlar
atılacaq. Məhz buna görə biz indi yumşalma mərhələsinə qədəm qoymuşuq. Biz il ərzində rejimi gah yumşaldırdıq, gah sərtləşdirirdik, vəziyyətə uyğun şəkildə
addımlar atırdıq ki, insanların sağlamlığını qoruyaq,
eyni zamanda, insanlar üçün lazım olmayan halda əlavə
çətinliklər yaratmayaq. Yəni, biz daim bu məsələyə çox
həssaslıqla yanaşmışıq ki, bu iki vacib məsələni həll
edək - insanların sağlamlığı, onların rahatlığı və necə

deyərlər, mənəvi durumu.
- Cənab Prezident, biz həm də Azərbaycanın bu
preventiv, eyni zamanda, mübarizə tədbirlərinin
beynəlxalq səviyyədə çox yüksək qiymətləndirildiyinin şahidi olmuşuq, müxtəlif aparıcı beynəlxalq
qurumlar bu barədə öz fikirlərini ifadə ediblər.
Hətta mübarizədə “Azərbaycan modeli” ifadəsindən də bəzi hallarda istifadə olunurdu. Bu barədə
fikirlərinizi bilmək istərdik.

-Bəli, bu, bizi, əlbəttə, çox sevindirir. Biz, əlbəttə,
çox məmnunuq ki, beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanın fəaliyyətini yüksək qiymətləndirirlər. Ancaq əsas
vəzifəmiz ondan ibarət idi ki, xalqımızı, vətəndaşlarımızı qoruyaq. Çünki pandemiyanın ilk günlərində bəlli
deyildi ki, bu xəstəliyin hansı təhlükələri, yaxud da ki,
hansı fəsadları ola bilər və bu gün də tam axıra qədər
tədqiqatlar aparılmayıb. Ona görə biz ilk günlərdən bu
addımları ataraq və eyni zamanda, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı ilə təmaslar quraraq bu sahədə maksimum
səmərəli iş aparmaq üçün çalışmışıq. Qeyd etdiyiniz
kimi, artıq Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı “Azərbaycan
modeli” haqqında danışır, görülən işlərə yüksək qiymət
verir, bir neçə dəfə Azərbaycanı nümunəvi ölkə kimi
təqdim etmişdir. Eyni zamanda, bu yaxınlarda mənə
verilən məlumata görə, dünyanın aparıcı rəy sorğusu
şirkəti olan “Gallup” da Azərbaycan vətəndaşları arasında təhlil-rəy sorğusu aparıb. Vətəndaşların 86 faizi
dövlətin bu sahədəki fəaliyyətini yüksək qiymətləndirir
və bu göstəriciyə görə Azərbaycan dünyada 4-cü yer-
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dədir. Yəni, həm beynəlxalq təşkilatlar, bu sahədə aparıcı təşkilat olan Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı, həm də
ölkə əhalisi bizim fəaliyyətimizi yüksək qiymətləndirir.
Bu, özlüyündə bir göstəricidir və onu göstərir ki, biz
düzgün yoldayıq, hər zaman vətəndaşlara həqiqəti demişik. Hər zaman vətəndaşlara problem yarada biləcək
hansısa məhdudiyyətlər haqqında danışanda deyirdik
ki, bu, zəruridir, bu, labüddür, bunu biz etməsək, böyük
problemlərlə üzləşə bilərik, bizim səhiyyə sistemimiz
artan xəstələrin müalicəsi ilə bağlı öz resurslarını səfərbər edə bilməyəcək. Şadam ki, bizim bütün çağırışlarımız vətəndaşlar tərəfindən də anlayışla qarşılandı.
Nəticə etibarilə həm dövlət siyasəti, həm vətəndaşların
artan məsuliyyəti imkan verdi ki, bu gün vəziyyət nəzarət altındadır.

gərək daha əvvəl razılaşdırılaydı. Biz isə onu öz təşəbbüsümüz kimi irəli sürdük. Bildiyiniz kimi, Ermənistan
buna qarşı çıxmışdır və bu da böyük təəccüb doğururdu. Yəni, Ermənistanda azərbaycanafobiyanın nə qədər
böyük olduğunu Ermənistan bir daha bütün dünyaya
göstərdi və bu, müharibədən əvvəl olan hadisə idi.
BMT Baş Assambleyasının xüsusi sessiyasında
mən Qoşulmama Hərəkatının sədri kimi çıxış edərkən
bütün ölkələri həmrəyliyə çağırmışdım ki, bu bəlaya
qarşı mübarizədə biz səylərimizi birləşdirməliyik, burada hansısa birtərəfli addımlar atılmamalıdır, zəngin
ölkələr məsuliyyət göstərməlidirlər. Peyvənd bütün
ölkələrin xalqlarına çatmalıdır. Hətta demişdim ki, kasıb
olan ölkələrin vətəndaşları üçün zəngin olan ölkələr o
peyvəndi alıb onlara ötürsünlər. Şirkətlərə də çağırışlar
etmişdim ki, onlar da bu sahədə qazanc dalınca qaçmasınlar, yəni, məsuliyyətli olsunlar. Prinsipcə, mənim bu
çağırışlarımı bir çox ölkələr dəstəklədi, amma əfsuslar
olsun ki, real həyat bizə tam başqa mənzərə nümayiş
etdirir. Burada sözlə əməl arasında böyük bir fərqi görürük.

- Biz həm də bu müddət ərzində xarici ölkələrə
Azərbaycanın yardımının da şahidi olmuşuq.

- Doğrudur. Biz bunu bir məsuliyyətli ölkə kimi
özümüzə borc bildik. Xüsusilə Azərbaycan Qoşulmama
Hərəkatına sədrlik edən bir ölkə kimi mütləq bunu etməli idi. Bir çox ölkələrin maddi vəziyyəti, xüsusilə indiki dövrdə çox aşağıdır. Bir çox ölkələr vətəndaşların
gündəlik tələbatlarını ödəyə bilmirlər. Belə olan halda,
biz hesab edirik ki, mütləq imkan daxilində bu yardımı
etməliyik. Beləliklə, bu dövr ərzində 30-dan çox ölkəyə
maliyyə və humanitar yardım göstərilmişdir, eyni zamanda, beynəlxalq təşkilatlara, o cümlədən Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatına 10 milyon dollar məbləğində
könüllü ianə verilmişdir. Onun 5 milyonu onların ümumi
pandemiya ilə bağlı tədbirlərinə, 5 milyonu isə Qoşulmama Hərəkatına üzv olan xüsusilə kasıb ölkələrin yardımına istiqamətləndirilmişdir.
Bundan əlavə, biz beynəlxalq müstəvidə zirvə görüşlərinin keçirilməsinin də təşəbbüskarı olmuşuq.
Həm Türk Şurasının, həm Qoşulmama Hərəkatının iki
zirvə görüşü COVID-19-a həsr edilmişdir. Onların da
çox müsbət nəticələri olmuşdur. Çünki birinci belə bir
təşəbbüs idi, bunu da biz irəli sürdük, hər iki qurumun
sədri kimi. Ondan sonra artıq Qoşulmama Hərəkatının
üzvlərinin dəstəyi ilə BMT Baş Assambleyasının xüsusi
sessiyasını keçirdik. Bu, o qədər də asan deyildi. Çünki
Baş Assambleyanın xüsusi sessiyasını keçirmək üçün
bir çox amillər lazımdır. Deyə bilərəm ki, bəzi ölkələr
açıq etiraz etməsələr də, buna o qədər də maraqlı deyildilər. Çünki bəziləri hesab edirdi ki, belə bir təşəbbüs,
necə deyərlər, ancaq böyük ölkələrə məxsus olmalıdır
və belə bir təşəbbüs yəqin ki, onların fikirlərinə görə
AZƏRBAYCAN DÖNYASI

- Siz vaksinlərin ədalətli bölgüsünə toxundunuz. Bir məsələ ilə bağlı da fikrinizi öyrənmək
istəyərdik. Ümumiyyətlə, hazırda pandemiya ilə
mübarizədə deyə bilərik ki, yeni bir mərhələ başlayıb - dünya üzrə vaksinasiya. Hətta bu sahədə
də artıq müəyyən ölkələr arasında ümumən gərginliyin şahidi olmaqdayıq. Misal üçün, Avropa İttifaqı ilə Böyük Britaniya arasında olan qalmaqalı
göstərə bilərik. Sizcə, bunun səbəbi nədir?

- Bunun səbəbi, yenə də deyirəm, ədalətsizlikdir, bu
sahədə hətta müttəfiqlər arasındakı münasibətlərdə
olan ziddiyyətlərdir. Dediyiniz bu fakt özlüyündə çox
narahatedici bir faktdır. Çünki Böyük Britaniya bu vaxta qədər Avropa İttifaqının üzvü idi və Avropa İttifaqı
ölkələrini Böyük Britaniya ilə çoxəsrlik tellər bağlayır.
Eyni zamanda, bu ölkələr NATO-nun üzvləridir və onların arasında belə qalmaqal əlbəttə ki, bir çox suallar
doğurur. Biz bunu açıq mətbuatdan görürük. Misal
üçün, mən bu yaxınlarda görmüşəm ki, Avropa İttifaqı
nümayəndələri Böyük Britaniyanı ittiham edirlər ki,
onların istehsal etdikləri vaksinin qeyri-ədalətli bölünməsi ilə bağlı çox ciddi proseslər gedir. Hətta mən o
rəqəmləri də xatırlayıram. Bildirilmişdir ki, Böyük Britaniya vətəndaşlarının 13 faizi artıq peyvəndi alıb, Avropa
İttifaqı vətəndaşları isə 2 faiz. Əgər belə gedərsə Böyük
Britaniya əhalinin 75 faizini iyul ayına qədər vaksinlə
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təmin edəcək, Avropa İttifaqı isə oktyabr ayına qədər.
Yəni, bu, çox düşündürücü açıqlamalardır. Hətta ondan sonra biz gördük ki, bəzi embarqolar da qoyuldu.
Bildiyiniz kimi, bəzi istehsal sahələri Avropada təşkil
olunub. Ona görə belə bir qalmaqal yarandı. Əlbəttə
ki, biz gərək buna diqqətlə nəzər salaq. Əgər inkişaf
etmiş ölkələr bu vaksinləri öz aralarında ədalətli bölə
bilmirlərsə və qarşılıqlı ittihamlar irəli sürürlərsə, onda
başqa ölkələr nə fikirləşməlidir? Kasıb ölkələr, inkişafda olan ölkələrin vətəndaşları, bəs onlara kim kömək
göstərəcək? Bu haqda düşünülmür? Mən inkişaf etmiş
bir çox ölkələrin liderlərindən bu günə qədər bu çağırışları eşitməmişəm.
Ona görə biz Qoşulmama Hərəkatının sədri olaraq
və öz bəyanatlarımıza sadiq qalaraq artıq dünya arenasında bu məsələni qaldırırıq. Mən sədrliyi öz üzərimə götürərkən demişdim ki, Azərbaycan beynəlxalq
hüququ və ədaləti müdafiə edəcək, bütün üzv ölkələrin
maraqlarını müdafiə edəcək və biz bunu edirik. Bu iki
Zirvə görüşünün və bir xüsusi sessiyanın keçirilməsi
onu göstərir ki, biz özümüzü bu sahədə də məsuliyyətli
ölkə kimi aparırıq və bundan sonra da öz səsimizi daim
ucaldacağıq. Çünki istisna edilmir ki, bundan sonra
vaksinlər uğrunda mübarizə daha da kəskinləşəcək və
bu, çox faciəvi fəsadlara gətirib çıxara bilər.

dekabrın 18-də başlamışdır. Yəni, bir aydan sonra artıq
Azərbaycan vətəndaşları bu vaksinləri alırlar, peyvənd
olunurlar, əlbəttə ki, bu, vaksinasiya sahəsində də bizim
səmərəli işimizin təzahürüdür.
Onu da bildirməliyəm ki, indiki şəraitdə, xüsusilə
zəngin ölkələr arasında olan bu ixtilaflar istehsalçılara
da mənfi təsir göstərir, bir çox ölkələrin vətəndaşlarını bu vaksinlərdən məhrum edir. Ondan başqa, bu,
dünyada ölkələr arasındakı inamsızlığı da alovlandırır.
İndi siz Avropa İttifaqı ilə Böyük Britaniya arasındakı
qalmaqaldan danışdınız, amma başqa misallar da var.
Misal üçün, yenə də açıq mətbuata istinad edərək deyə
bilərəm ki, inkişaf etmiş ölkələr dünya əhalisinin 14 faizini təşkil edir. Halbuki inkişaf etmiş ölkələr bu günə
qədər dünya vaksinlərinin 53 faizini sifariş ediblər. Yəni,
bu, yenə də ədalətsizlik, qeyri-bərabərlikdir. “Moderna”
vaksini var, səhv etmirəmsə Amerika istehsalıdır. “Moderna” vaksininin 98 faizini zəngin ölkələr sifariş ediblər. “Pfizer” Avropa istehsalı vaksinidir. “Pfizer” vaksininin 96 faizini zəngin ölkələr sifariş ediblər. Yaxşı, bəs
kasıb ölkələrin vətəndaşları nə etməlidirlər, xəstələnməlidirlər? Onlar xəstələnəndə onların ölmək ehtimalı
daha böyükdür. Çünki o ölkələrdə səhiyyə sistemi inkişaf etmiş ölkələrdən müqayisəedilməz dərəcədə geridə qalıb. Ona görə, bax, bu məsələlər haqqında biz
danışmalıyıq, bunu gizlətməməliyik. Ancaq bu məlumat açıq mətbuatda gedir, sanki ondan sonra unudulur. Çünki sərf etmir. Dünya mediasına rəhbərlik edən
qurumlara sərf etmir. Çünki bu, o aktorların sözlərinin
əməlləri ilə böyük fərqini göstərir.
Bir misal da gətirə bilərəm. Bu yaxınlarda verilən
məlumata görə Kanada 154 milyon əhali üçün vaksinlər
sifariş edib. Kanadanın əhalisi 38 milyondur. Yəni, bu
ölkə, bu ölkənin hökuməti, hansı ki, Vətən müharibəsi
zamanı sırf ermənipərəst mövqe sərgiləyirdi, işğalçıları
dəstəkləyirdi, bizim haqq işimizə kölgə salmaq istəyirdi və hətta “Bayrakdar” pilotsuz uçuş aparatlarının
kameralarının Türkiyəyə ixrac edilməsi ilə bağlı əsassız embarqo qoymuşdu. Həmin bu ermənipərəst ölkə
154 milyon vaksin sifariş edir, onun pulunu verir, öz
ölkə əhalisinin sayı 38 milyondur. Yəni, dörd dəfə çox.
Deməli, 120 milyona bu vaksin çatmayacaq. Onlar almayacaqlar, onlar xəstələnəcəklər, öləcəklər. Bunların
vecinə deyil. Bunlar ancaq eqoist hisslərə qapılaraq
öz maraqlarını təmin etmək istəyirlər. Belə olan halda hansı demokratiyadan söhbət gedə bilər? Hansı
ədalətdən, mərhəmətdən, insan haqlarından söhbət
gedə bilər? Deməli, kasıb ölkələrin insanlarının haqları

- Cənab Prezident, icazənizlə vaksinləmə prosesinin Azərbaycana aid olan hissəsinə qayıdaq.
Siz çıxışınızın əvvəlində artıq qeyd etdiniz ki, ölkəmizdə bu prosesə başlanılıb. Görülən işləri necə
qiymətləndirirsiniz?

- Mən müsbət qiymətləndirirəm. Çünki Azərbaycan
Cənubi Qafqazda ilk olaraq artıq vaksinasiya işlərinə
start verdi. Eyni zamanda, yerləşdiyimiz bölgədə Azərbaycan birincilər sırasındadır. Onun nəticəsidir ki, pandemiyanın ilk günlərindən işlər düzgün qurulmuşdur,
bütün lazımi addımlar atılmışdır, beynəlxalq təşkilatlarla təmaslar qurulmuşdur. Biz COVAKS təşəbbüsünün
üzvüyük və COVAKS xətti ilə müxtəlif vaksinləri ölkəmizə gətirəcəyik. Eyni zamanda, biz bir neçə şirkətlə
vaksinlərin ölkəmizə gətirilməsi ilə bağlı müqavilələr
bağlamışıq. Amma onların bəzilərinin icrası indi yubanır, yəqin ki, bax, dediyim bu səbəblərə görə. Eyni
zamanda, biz artıq 4 milyon doz vaksin sifariş etmişik
və onların artıq Azərbaycana gəlməsi təmin edilib,
Çin istehsalı olan vaksinlər. Yanvarın 18-dən başlayaraq Azərbaycanda vaksinasiya başlamışdır. Müqayisə
üçün deyə bilərəm ki, Avropa İttifaqında bu, keçən il
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zı bir daha eşitmək istəyərdik.

tapdalanır, onların səhhəti, sağlamlığı risk altına düşür.
Amma zəngin ölkələr öz maraqlarını artıqlaması ilə, o
maraqların 4-5 mislini təmin etməklə, necə deyərlər, öz
maraqlarını təmin edirlər.
Bu, sadəcə olaraq bu xəstəliklə bağlı olan məsələ
deyil. Bunun çox dərin kökləri var və bu, təsadüfi deyil. Çünki bu dərin köklər bizi müstəmləkəçilik dövrünə
aparır. Amma elə bil ki, biz neomüstəmləkəçilik dövrünü qeyri-rəsmi müşahidə edirik, yaxud da ki, elan
edilməmiş müstəmləkəçilik, bunun başqa adı yoxdur. Belə olan halda bu ölkələrin mənəvi haqqı varmı
kiməsə nəsə desin, kimisə nədəsə ittiham etsin? Bu,
eqoizmdir, vicdansızlıqdır. Azərbaycan - Qoşulmama
Hərəkatına sədrlik edən ölkə burada səssiz qalmır və
qalmayacaq. Bu gün mən bu imkandan istifadə edərək
Qoşulmama Hərəkatının üzvlərinə də çağırış edirəm ki,
onlar da bizim səsimizə qoşulsunlar və biz bu məsələni
beynəlxalq kürsülərdə, BMT kürsüsündə qaldırmalıyıq.
Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatına müraciət etməliyik,
şirkətlərə müraciət etməliyik, zəngin ölkələrə müraciət
etməliyik ki, bu ölkələr bu praktikadan əl çəksinlər. Bu,
ədalətsizlikdir. Buna göz yummaq olmaz. Bunun üstünü
örtmək olmaz. Bu barədə Azərbaycan BMT-dən sonra
ikinci böyük təsisatın lideri kimi, öz sözünü bundan
sonra da deyəcək.

-Təəssüratlar əlbəttə ki, hər bir Azərbaycan vətəndaşı hansı hissləri keçirir, mən də o hissləri keçirirəm.
Bəlkə daha çox. Çünki mən artıq əyani şəkildə o torpaqlarda olmuşam. İndi vaxtaşırı televiziya reportajlarında o dağılmış, viran qoyulmuş ərazilər göstərilir.
Amma əlbəttə ki, onu əyani şəkildə görəndə mənzərə
tam başqadır. Bu, bir daha onu göstərir ki, hansı bəlaya qarşı biz mübarizə aparmışıq. Bu gün bizim haqlı
davamıza kölgə salmaq istəyən ermənipərəst, anti-Azərbaycan, islamofob dairələr bunu bilməlidirlər ki,
mənfur Ermənistan bizim torpaqlarımızı zəbt edərək,
işğal edərək bütün infrastrukturu dağıdıb. Mən Ağdam,
Füzuli, Cəbrayıl, Qubadlı, Zəngilan rayonlarında, Şuşa
şəhərində olmuşam. Ağdam şəhəri tamamilə dağıdılıb.
Bir dənə də salamat bina yoxdur. Bir yarıdağılmış məscid qalıb, onu da ermənilər təhqir ediblər. Füzuli şəhərində bir dənə də bina yoxdur. Bir üç-dörd mərtəbəli
hərbi hissənin binasıdır. Cəbrayıl şəhərində, şəhərin
girəcəyində bir hərbi hissə var, şəhər yoxdur. Qubadlı
və Zəngilanda bir neçə ev sadəcə olaraq qalıbdır, özü
də yarıdağılmış vəziyyətdə. O evlərdən də onlar polis
şöbəsi kimi, deməli hərbi baza kimi istifadə edirdilər.
Yol boyunca kəndlərdə bir dənə də salamat bina yoxdur. Kəndlərin bütün binaları dağıdılıb, talan edilib. Bu
mənzərə indi bütün dünyaya təqdim edilir və təqdim
edilməlidir. Uzun illər Ermənistan rəhbərliyi və onun havadarları bunu gizlədirdilər. Sanki belə bir şey yoxdur. O
bölgələrdə olan beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri
də bunun üstünü örtürdülər. Bu talançılıq, bu vəhşilik,

-Siz Vətən müharibəsi məsələsinə toxundunuz.
Növbəti sualım icazənizlə erməni işğalından azad
edilən torpaqlarla bağlı olacaq. Həmin ərazilərə
artıq bir neçə dəfə səfər etmisiniz. TəəssüratlarınıAZƏRBAYCAN DÖNYASI
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bu düşmənçilik bütün dünyanın diqqətini cəlb etməlidir. Məhz buna görə biz oraya jurnalistləri dəvət edirik,
diplomatik korpusun nümayəndələrini. Daha da böyük
sayda dəvət etməliyik ki, hər kəs görsün. Biz təkcə öz
ərazi bütövlüyümüzü bərpa etməmişik, biz erməni
faşizmini məhv etmişik, erməni vəhşiliyini məhv etmişik. Biz bölgəmizi faşist ideologiyasından tam xilas
etməsək də, onun böyük hissəsini məhv etmişik. Buna
görə bizim şanlı qələbəmiz bölgə üçün, dünya üçün çox
böyük əhəmiyyət daşıyır.
Mən özümə sual verirdim ki, nə üçün onlar bunu
edib və sözün düzü suala cavab tapa bilmirəm, bu günə
qədər də. Bir səbəb ondan ibarətdir ki, onlar hesab edirdilər ki, belə olarsa, bütün evlər yerlə-yeksan edilərsə,
azərbaycanlılar o torpaqlara qayıtmayacaqlar. Çünki
onlar hesab etmirdilər ki, biz o faciədən sonra ayağa
dura bilərik, möhkəmlənə bilərik, zəngin təbii ehtiyatlarımızdan səmərəli şəkildə istifadə edib ölkəmizi inkişaf
etdirə bilərik, bu torpaqları, əraziləri bərpa edə bilərik.
Onlar hesab edirdilər ki, heç vaxt biz oraya qayıtmayacağıq. Bu, birinci səbəb. İkinci səbəb, bəlkə də birinci
səbəb onların ürəyində bizə qarşı olan düşmənçilikdir.
Biz bunu sovet dövründə bilmirdik, hiss etmirdik. İndi
mən o illəri yaxşı xatırlayıram. Azərbaycanda minlərlə erməni yaşayırdı. Bizim onlara münasibətimiz çox
müsbət idi. Onlar da özlərini burada cəmiyyətin necə
normal üzvləri kimi aparırdılar. Heç bir ədavətdən, düşmənçilikdən söhbət gedə bilmirdi. Bəs necə oldu ki,
92-93-cü illərdə onlar bizə qarşı bu qədər qəddarlıq
göstərdilər, Xocalı soyqırımı, digər günahsız insanların
öldürülməsi ilə nəticələnən onların hərbi əməliyyatları,
dinc əhaliyə qarşı bu qədər qəddarlıq. Deməli, bunların
ürəyində bu düşmənçilik toxumları həmişə var idi. Özü
də o vaxt axı Azərbaycan, indi bu gün Azərbaycan onların belini qırıb, onların başını əzib, onların ordusunu
məhv edib, onların ideologiyasını məhv edib, onların
yetişdirdikləri illər boyunca, onilliklər boyunca ideoloji əsaslarını məhv edib, bu gün onlar, əlbəttə ki, aydın
məsələdir, onların bizə münasibəti nədir? Bəs o vaxt biz
nə pislik etmişdik? Heç bir pislik etməmişdik. Bülbülün,
Natəvanın, Üzeyir Hacıbəylinin büstlərini gülləbaran etməklə, gərək adamın ürəyində nə qədər nifrət olsun, nə
qədər düşmənçilik olsun, özü də kimə? O xalqa ki, sənə
burada yer verib. Sən burada yuva salmısan. Sənin
üçün yad olan torpağa, Qarabağa köçürülmüsən, Anadoludan, İrandan köçürülmüsən, gəlmisən, sənə burada qucaq açıb Azərbaycan xalqı, çörək verib. Sən bu
çox sağ ol əvəzinə, 92-93-cü illərdə bütün binaları dağı-

dırsan, məscidləri dağıdırsan, təhqir edirsən. Bu kadrlar
var internetdə. O hərbi cinayətkar və bu dəfə Qarabağ
müharibəsində Qarabağa gəlmiş və siçan kimi oradan
qaçmış Koçaryan Ağdam məscidinin önündə dayanıb
və Ağdam məscidinin divarının üzərində təhqiramiz
ifadələr. Bax budur o. O, bu hisslərlə yaşayıb. Biz onların belini qırdıq, onları məhv etdik.
Hesab edirəm ki, müasir dünya ikinci belə vəhşilik
görməmişdir. Əliyalın insanları yandırıblar, öldürüblər, uşaqları yandırıblar. Bütün binaları, məscidlərimizi
dağıdıblar. Erməni faşizmi ən qəddar, ən təhlükəli, ən
mənfur, ən çirkin ideologiyadır və biz bu ideologiyanı
məhv etdik. Hesab edirəm ki, illər keçdikcə bizim bu
tarixi xidmətlər daha da dolğun şəkildə dərk ediləcək
dünya tərəfindən. O cümlədən erməni xalqı vaxt keçəcək, bizə minnətdar olacaq ki, biz onları bu bəladan
xilas etmək istədik. Ümid edirəm ki, onlar xilas olunacaqlar. Əks təqdirdə, Ermənistan dövlətinin dövlət kimi
gələcəyi çox böyük şübhə altında olacaq.
-Cənab Prezident, mətbuatda gedən bir məlumatda deyilir ki, Mərkəzi Bankın sədri Şuşada təmsil etdiyi qurumun nümayəndəliyinin açılacağını
bildirib və bu məsələyə münasibətinizi öyrənmək
istəyərdik.

-Mənim münasibətim buna mənfidir. Özü də mən
deyim nəyə görə. Birincisi, bu, özbaşınalıqdır. Belə
açıqlama veriləndə mütləq rəhbərliklə gərək məsləhətləşmə aparılsın. Azad edilmiş torpaqların bərpası ilə bağlı mənim tərəfimdən bir çox önəmli qərarlar
qəbul edilib, qərargah yaradılıb. Qərargaha Prezident
Administrasiyasının rəhbəri rəhbərlik edir. Mən demişdim ki, bütün təkliflər, bütün təşəbbüslər oraya
göndərilməlidir. Çünki biz kim necə istəyir o torpaqları,
əraziləri bərpa edə bilmərik. Biri filial açmaq istəyir, biri
nə bilim başqa qurum açmaq istəyir. Bu, yolverilməzdir və qəbuledilməzdir. Ona görə burada subardinasiya
olmalıdır. Ucuz populyarlıq qazanmaq üçün, yaxud da
ki, özü üçün hansısa bir ofis, yeni ofis yaratmaq üçün
belə açıqlamaların verilməsi tamamilə qəbuledilməzdir
və buna son qoyulmalıdır.
İkincisi, biz bütün işləri ardıcıllıqla edirik və mən
bu ardıcıllıq haqqında dəfələrlə demişəm Azərbaycan
xalqına hansı işləri biz görəcəyik ki, insanlar da bilsinlər. İlk növbədə, keçmiş köçkünlər, nə vaxt onlar qayıda
bilərlər o torpaqlara. Birinci, minalardan təmizləmə.
Bu, böyük bir prosesdir. Ermənilər bizə mina xəritələrini, mina sahələrinin xəritələrini vermirlər. Ona görə

21

YANVAR / 2021

indi partlayışlar da tez-tez olur. Biz indi Minatəmizləmə
Agentliyini yenidən formalaşdırırıq və onun fəaliyyəti
daha səmərəli olacaq. Ancaq bu, müəyyən vaxt aparacaq. Mina təmizləməklə əlaqədar işlər əlbəttə ki, başa
çatmalıdır. Ondan sonra ziyanın qiymətləndirilməsi. Biz
əgər ziyanın qiymətləndirməsini etməsək, sabah biz
təzminat davasında da uğur qazana bilmərik. Ona görə
ki, ilk növbədə, yerli qurumlar bütün dağılmış evlərin
pasportlaşdırılması aparılmalıdır, video, foto çəkilişlər,
dron çəkilişləri, protokollaşma – hər bir binanın, hər
kənddə yerləşən binanın, hər şəhərdə yerləşən binanın
öz pasportu olmalıdır. Bunu, bu məlumatı biz verəcəyik
cəlb edilmiş beynəlxalq şirkətlərə, onlar özləri tədqiqat
aparacaqlar, özləri monitorinq missiyaları həyata keçirəcəklər və onlar bizə Ermənistana qarşı açılacaq
təzminat davasında kömək göstərəcəklər. Yəni, bu
ardıcıllıq budur. Bu işlər görüləndən sonra infrastruktur layihələri icra edilməlidir. Axı infrastruktur olmasa,
orada insan necə yaşayacaq? Su yox, işıq yox, yol yox,
yoxdur, necə yaşaya bilər? Ondan sonra evlər tikilməlidir. Mən artıq göstəriş vermişəm, artıq bizim qurumlar
işləyirlər bütün şəhərlərin baş planları hazırlanır, özü də
elə-belə yox. “Ağıllı şəhər” konsepsiyası, “ağıllı kənd”
konsepsiyası. Bu, zaman tələb edir. Eyni zamanda, hər
şey planlı şəkildə olmalıdır. Yoxsa biri oradan duracaq
deyəcək ki, mən burada bunu tikəcəyəm, biri oradan
duracaq ki, mən bunu. Kimsən sən? Sən get öz işinlə
məşğul ol. Yenə də deyirəm, ucuz populyarlıq dalınca
qaçanların axırı pis olur, bir. İkincisi, qayda-qanun var
ölkədə. Heç kim özbaşınalıq edə bilməz. Əgər kimsə
unudur, biz onun yadına salarıq. Təkcə bu işlərlə, əlbətAZƏRBAYCAN DÖNYASI

tə ki, məsələ bitməyəcək. Sosial obyektlər də tikilməlidir. Evlərin tikintisi ilə paralel olaraq sosial obyektlər
– xəstəxanalar, məktəblər, mədəniyyət ocaqları, idman
qurğuları. Yoxsa əgər biz indi gedib haradasa, necə
deyərlər, məktəb tiksək, ya xəstəxana tiksək, amma
kim oraya gedəcək. Orada adam yoxdur.
Şuşa şəhərinə gəldikdə, Şuşa şəhəri mənim tərəfimdən ölkəmizin mədəniyyət paytaxtı elan edilib.
Bunu hər kəs bilir və bu qərar yüksək qiymətləndirilib.
Şuşa nəinki Azərbaycanın, bölgənin, bəlkə də dünyanın mədəniyyət paytaxtlarından birinə çevriləcəkdir.
Şuşada çox zəngin mədəni həyat olmalıdır. Şuşada
yaşayacaq bizim soydaşlarımız da, onlar bütün işlər
görüləndən sonra oraya qayıtmalıdırlar. Şuşa demək
olar ki dağılıb, bütün binalar dağılıb. Bir keçmiş raykom
binası qalıb, harada ki, mənfur xunta özü üçün yuva
salmışdır, bir də xunta başçısının villası və bir-iki də cinayətkar, rüşvətxor erməni məmurunun villası. Başqa
orada bina yoxdur. Bir də “xruşşovkalar”, hansılar ki,
çoxdan öz ömrünü bitiriblər, orada da 2 min erməni yaşayırdı. İndi Mərkəzi Bank insanlara xidmət göstərib ki,
orada filial açsın? Kimin üçün filial açacaq? Özü üçün ki,
gedib orada otursun, yaxud da ki, gedəndə bunun bir
iqamətgahı olsun, şəraiti olsun, oraya pullar xərclənsin
və insanların buna hansı xeyri dəyəcək? Heç bir. Təkcə
bu, deyil. Digər qurumlar da, indi mənə müraciət etmişlər. Onların hər halda ağlı çatıb mənə müraciət etməyə
və mən onlara dedim ki, gedin oturun yerinizdə. Onları
da mən deyə bilərəm, sadalaya bilərəm, qoy Azərbaycan vətəndaşları bilsinlər. Azəravtoyol, onun rəhbəri
mənə müraciət edib ki, icazə verin, Şuşada Azərbaycan
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Azəravtoyol qurumunun regional mərkəzini açaq. Nə
üçün? Yol çəkmək lazımdır, get, yol çək. Özü öz hesabına heç kim yol çəkmir, dövlət büdcə ayırır. Şuşada
Azəravtoyolun regional mərkəzinin nə işi var? Belə də
özü üçün şərait yaratsın, getsin o torpağı zəbt etsin,
özü üçün iqamətgah tikdirsin, onu hasara alsın, bir qarovulçu qoysun və bəli, oraya gedəndə otursun orada
belə təbiəti, necə deyərlər, seyr etsin. AZAL, onun da
rəhbəri mənə müraciət etmişdir ki, AZAL-ın hansısa
qurumunu Şuşada yaratmaq istəyirlər. Bu, prinsipcə
absurddur. Ona da lazımi sözləri demişəm ki, get otur
yerində. Ondan sonra, Dövlət Gömrük Komitəsi Şuşada
Qarabağ Regional Mərkəzinin yaradılması ilə bağlı müraciət edib. Şuşada sərhəd var ki, gömrüyün regional
mərkəzi olsun?
Bilirsiniz, belə ziyanlı fikirlər bu adamların beyninə
gəlir və onlar da bunu tələffüz edirlər. Siyahı davam
edir hələ. Fövqəladə Hallar Nazirliyi, mənə nazir müraciət edib, icazə verin, orada biz Fövqəladə Hallar
Nazirliyinin Qarabağ regional mərkəzini yaradaq, Şuşa
şəhərində. Yenə də eyni məqsədlə, yenə də torpaq,
hələ ki, orada indi heç kim yoxdur, yenə də hasar, yenə
də nə bilim tikanlı məftil, iqamətgah. Dövlət Sərhəd
Xidməti. Bu təklifi indi desəm yəqin ki, mənim kimi indi
Azərbaycan xalqı da güləcək. Mənə zəng edib deyir
xidmətin rəisi ki, icazə verin biz sərhəd xidmətini Şuşa
zastavasında yaradaq. Dedim ki, a kişi Şuşada sərhəd
var? De də mənə Şuşada sərhəd var, yoxsa yox? Deyir
yoxdur. Deyirəm bəs nə zastava yaradırsan? O boyda
indi bizim sərhədimiz yaranıb, ta şimaldan cənuba qədər, Kəlbəcərdən Cəbrayıla qədər, Ermənistanla sərhəd. Cəbrayıl rayonunda İranla sərhəd, get orada yarat
da. Şuşada nə işin var sənin?! Yenə də gəlim, oturum,
yerləşim, iqamətgah qurum, hamısı da dövlət hesabına, hamısı dövlət hesabına. Burada mənim burada bir
rezidensiyam olsun. Mən bəzən bu şeyləri demirəm
vətəndaşlara ki, o vətəndaşları iyrəndirməyim, bağışlayın sözümə görə, ifadəmə görə. Amma da mənim də
artıq səbrim tükənir və deyirəm ki, vətəndaşlar da bilsinlər, bu məmurlar da bilsinlər. Məmurlar öz yerini, yerlərini bilsinlər, öz işləri ilə məşğul olsunlar. Bir də mən
Şuşanı mədəniyyət paytaxtı elan etmişəm, məmurlar
paytaxtı elan etməmişəm. Ona görə hərə otursun yerində, öz işi ilə məşğul olsun, məni də əsəbləşdirməsin.
Şuşanın ərazisinin ölçüsü 300 hektardır. Mən qoymamışam ki, bir dənə daş daş üstə qoyulsun. Çünki birinci
təhlil aparmalıyıq. Ondan sonra o tarixi binaları bərpa
etməliyik, necə bərpa etməliyik, bunu mən də deyə bil-

mərəm, mütəxəssislər deməlidir, biz indi cəlb etmişik.
Misal üçün, Xurşidbanu Natəvanın sarayı, necə bərpa
edilməlidir? Çünki onun bir divarı var, qalan divarlar
uçub. Hansı formada o bərpa edilməlidir? Onu yenidənmi eyni stildə qalan o uçan hissəsi tikilməlidir, yaxud
da ki, elə formada tikilməlidir ki, oraya gələn görsün
ki, bax bu, buradan dağılıb, oradan sökülüb. Bu suala
mənim cavabım yoxdur, çünki mən mütəxəssis deyiləm
və indi müxtəlif şirkətlər, yerli, xarici şirkətlər məşğul
olurlar artıq bu işlərlə. Şuşada biz ancaq və ancaq tarixi binaları bərpa etməliyik, mən belə hesab edirəm.
Ondan sonra “xruşşovkalar”la bağlı, indi qabaqlamaq
istəmirəm, mənim fikrim var ki, onların bir çoxu oradan
yığışdırılmalıdır. Onların yerində yəqin ki, müasir 4-5
mərtəbəli yaşayış binaları tikilməlidir, ancaq bunu yenə
də mən sadəcə olaraq öz fikirlərimi bölüşürəm, amma
necə olacaq, onu mütəxəssislər deyəcək, memarlar,
tarixçilər, şuşalılar özləri, onlar necə bu şəhəri görmək
istəyirlər, çünki bu, onların şəhəridir. Yoxsa bütün bunlar, işlər, bu işlər kənarda qala-qala biri durur ki, mən
filial açıram, biri deyir ki, mən zastava açıram, biri deyir
ki, mən fövqəladə hallar açıram. Vallah, adam söz tapmır. Mən söz tapmışam, onlara elə söz demişəm ki, onlar o sözü unutmayacaqlar. Azərbaycan vətəndaşlarına
da deyirəm, bərpa işləri ilə bağlı görüləcək işlərdə mütləq ictimai nəzarət olmalıdır. Olmasa bax bilin, yenə də
eybəcər binalar tikiləcək, torpaqlar zəbt ediləcək, hərə
özü üçün bir obyekt tikəcək. Mən indi o biri məsələni
də demək istəyirəm. Mən indi müvəqqəti idarəetmə
strukturu yaratmışam. Nəyə görə? Çünki mən görürəm,
bilirəm, artıq gözlər tikilib oraya. İndi oraya elə bil ki,
hücum gözlənilir, zəbtetmə hücumu. O torpaq mənim,
o torpaq sənin, oranı mənə, buranı sənə. Amma mən
bunların hamısını cəzalandıracağam, hamısını, özü də
necə lazımdır. Otursun hərə öz yerində öz işi ilə məşğul
olsun. Bütün torpaqlar planlı şəkildə bərpa ediləcək.
Orada insanlar üçün şərait yaradılacaq, elə şərait ki,
dünya üçün nümunə olacaq. Heç bir qanunsuz hərəkət
ola bilməz. Heç bir torpaq zəbt oluna bilməz. Hər şey
planlı şəkildə və əsaslı şəkildədir. Mən əminəm ki, buna
biz nail olacağıq. Biz hamımız istəyirik ki, dağıdılmış
şəhərlər tezliklə bərpa edilsin, amma, eyni zamanda,
elə olsun ki, bu, oraya qayıdacaq insanların rahatlığını
təmin etsin və müasir, güclü Azərbaycanın gücünü bütün dünyaya göstərsin.
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Şuşa Qarabağın tacıdır və bu gün
Azərbaycan o tacına qovuşmağın
sevincini yaşayır
Möhtəşəm qələbəmiz bir xalq olaraq hər bimizin
köksünü fəxarət və qürur hissi ilə qabartdı. Hər birimiz
məğrur, mübariz və ədalətli xalq olduğunuzun, ən əsası
isə milli birliyimizin qırılmaz olduğunun bir daha şahidi
olduq. Xalq olaraq sevincliyik.
Bu sevinci Şuşa xatirələri ilə yaşayan bir insan var ki,
onun qəlbi bir başqa həyacanla döyünür. O, Şuşada atalı
günlərini axtarır. Gəlin, onun bu qəmli - şirin xatirələrini
onun dilindən eşidək.
Müsahibimiz hüquq üzrə fəlsəfə doktoru, Beynəlxalq Ekoenergetika Akademiyasının fəlsəfə üzrə fəxri
professoru Rəşid Rzayevdir.

isə bir sıra kitab və dövri mətbuatdan tez-tez eşitdiyim
bir söz vardır: "Şuşa Azərbaycanın konservatoriyasıdır".
Bu fikir Şuşa üçün çox yerində və olduqca mənalı fikirdir. Şuşa nəinki Azərbaycanın, hətta deyərdim ki,
dünyanın musiqi beşiyidir.
Burada hər daşın qədim mənbələrə sahib olduğunun şahidi olursan. Abidələr şəhəri olan Şuşa eyni zamanda gözəl təbiətə və coğrafi mövqeyə malikdir.
Ancaq ən önəmlisi isə Şuşa gözəl, dəyərli, istedadlı
şəxsiyyət və insanların var olduğu bölgələrimizdən biridir.
– Bu günlərdə rəşadətli, mübariz ordumuzun döyüş meydanında, möhtərəm Prezidentimiz, Ali baş
komandan İlham Əliyevin söz-siyasət meydanında
möhtəşəm qələbəsi ilə torpaqlarımız, xüsusilə də Şuşamız düşmən tapdağından azad olundu. Yaxın günlərdə biz hamımız xalq olaraq o torpaqların görüşünə
gedəcəyik. Bəs siz– Rəşad müəllim, Şuşaya ilk ayaq
basdıqda edəcəyiniz ilk iş nə olacaq?
– Bu günlərdə ard-arda gələn qələbələr bir xalq olaraq hamımızı sevindirdi. Şuşa bu xalqın birmənalı şəkildə
qələbəsi, sevinci və qürur yeridir. Hamının illərlə gözlədiyi o məqam gəlib çatmışdır. Biz hamılıqla bu günlərdə o torpaqlara getməyi ən ümdə plan kimi qarşımıza
qoymuşuq. Mənim də bununla bağlı bir neçə xəyallarım,
planlarım var. Mən Şuşaya ayaq basdığım an, o uşaqlıqda gözümün önündə həkk olub qalan Şurasının bütün
küçələrini, tarixi abidələrini, qədim məkanlarını, uşaqlığımın şirin xatirəsinə çevrilmiş məhəllələri bir- bir gəzib
uşaqlıq xatirələrimi təzələyəcəyəm. Mən o illər, o anlarım üçün çox darıxmışam. Orada Cıdır Düzü, Xan Bulağı,
Bülbülün ev müzeyi, Qarabağ Xan Sarayı, müxtəlif adda
tarixi malikanələri, İsa bulağı, Şuşa qalası, Turş Su və s.
yerləri gəzərdim. Bilirsiniz, Şuşada Cıdır Düzü deyilən bir
yer vardır. Orada bitməyən bitki, açmayan çiçək yoxdur.
Orada bitən kəklikotunun ətri hələ də mənim burnumdadır. Şuşanın saf havası mənim hissiyyatıma həkk olunub. Mənim ruhumda bütün bunlar hələ də canlıdır. Bax,
o hissiyatları yenidən yaşamaq üçün həyəcan keçirirəm.

– Rəşid müəllim, Şuşa haqqında xatirələrinizdən
danışa bilərsinizmi?
– Atam köklü şuşalıdır. Əvvəllər Şuşada bir neçə
məhəllələr vardı. Bizim nəslimiz o mərkəzi məhəllələrin
birində, Merdinlidə yaşayıblar. Təqribən 1930 - cu illərdə
atamın ailəsi Bakıya köçüb. Düzdür, mən Bakıda doğulmuşam, ancaq buna baxmayaraq, hər zaman bayram və
dövlət əhəmiyyətli əlamətdar günlərdə atam bizi Şuşaya
aparardı. Yay tətillərində də Şuşada yaşayan qohumlarımıza– bibimgilə gedərdik. Atam bizə Şuşanı gəzdirər,
oranın hər bir kiçik detalları ilə bizi tanış edərdi. Bilindiyi
kimi, Şuşa Azərbaycanın qədim yaşayış məskənlərindən
biridir. Şuşa Azərbaycanın, eyni zamanda Qafqazın mədəniyyət mərkəzlərindən sayılır. Atam Şuşa şəhərinin
tarixi hadisələr ilə bağlı yerlərini, milli-mədəni dəyərlərə
malik binalarını, tarixi şəhərsalma ansambıllarını, şəhərin qədim qalıqlarını və s. bizə göstərər, bu haqda ətraflı
məlumat verərdi. Azərbaycanın mədəniyyət tacı sayılan
Şuşanın milli-mənəvi dəyərlərin beşiyi sayıldığını mən ilk
atamdan öyrənmişdim. Yaxşı yadımdadır ki, atam teztez Şurasının hərbi- strateji əhəmiyyətə malik qədim
şəhər olduğunu da qeyd edərdi. O anlıq xatirələri xatırladıqca, həmin səhnəni gözlərimin önünə gətirdikdə bir
daha əmin oluram ki, Şuşa həqiqətən də Azərbaycanın
qədim tarixə malik olan şəhər mədəniyyətinin nadir və
təkrarsız incilərindəndir. İlk dəfə atamdan, daha sonralar
AZƏRBAYCAN DÖNYASI
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Bir də mən də bütün şuşalılar kimi Cıdır düzünün yaxınlığında yerləşən qəbristanlığa gedib öz ata- babalarının
ziyarət edəcəm. Elə həmin qəbristanlıqda yerləşən Molla
Pənah Vaqifin də məqbərəsinə də baş çəkəcəyəm. Ədəbiyyatımızın sönməyən günəşi, Şuşamızın atributlarından birinə çevrilmiş Vaqif türbəsi hər bir azərbaycanlı
kimi mənə də əzizdir. Ümumiyyətlə, bizim o torpaqlarda
nəinki yaşamağa, tez - tez ziyarət etməyə haqlı səbəblərinin çoxdur.
– Böyük şairimiz Şəhriyarın belə bir misrası var:
... Dur ayağa! Ya azad ol, ya tamam yan,
Azərbaycan!..
Durdu ayağa Azərbaycan! Zalımın top- tüfənginə,
göydən yağan bombalara, od-alova qarşı şəhidlərin
ruhu ilə silahlandı Azərbaycan. "Millət şərqisi oxuyaoxuya öz haqqına qovuşmaq üçün haqq çarpışmalarına qalxdı Azərbaycan...
Qələbə bizimlədir !!!
Qələbələrimiz haqqında nə deyə bilərsiniz?
– Siyasət dünyasının zirvəsini fəth edən və müstəqil
dövlətimizin ay- ulduzlu bayrağını, ulu xalqımın azadlıq
məşəlini özü ilə birlikdə bu zirvəyə qaldıran bu qələbə
bir ölkə vətəndaşı kimi məni də çox sevindirdi. Qələbə
hamımızın qürur mənbəyidir. Ard-arda gələn qələbələr
xalqımız üçün gözlənilən idi.
Düşünəndə ki, artıq torpaqlarımız bütövdür, tamdır,
bax bundan böyük fəxarət ola bilməz. Torpaq namusu-

muzdur, milli qürurumuz, and yeri, fəxarət yerimizdir.
Əyilməz başımız, deməyə sözümüz, şərəfimiz, ən əsası
isə əbədiyyətimizdir.
Şuşa Qarabağın tacıdır və bu gün Azərbaycan o tacına qovuşmağın sevincini yaşayır.
"Şuşa sən azadsan!", "Qarabağ bizimdir, Qarabağ
Azərbaycandır!". Nə gözəl səslənir bu şüarlar...
Biz bu torpaqları düşməndən xilas etməklə yanaşı,
həm də düşmənin siyasətinin, iqtisadiyyatının, ordusunun, rəşadətinin, xalq olaraq mənəvi birliyinin xaosdan
başqa bir şey olmadığını, bütün bunların yalnız hakimiyyətin dilində pafoslu sözlər olaraq deyildiyinin bir daha
şahidi olduq. Belə deyim, biz torpaqlarımızı, eləcə də
Şuşamızı geri almaqla onların sözün həqiqi mənasında
bellərini qırdıq. Onurğa sütununu sındırdıq. Düşmən çətin
ki, ayağa qalxsın.
– Bilindiyi kimi, Xocalı faciəsi dünyada öz genosidinə görə İkinci Dünya Müharibəsindən sonra,
ikinci yerdədir. Yəni Azərbaycan olaraq yaramız bu
qədər ağrılı, düşmən bu qədər amansız olmuşdur.
Bu haqda nə deyə bilərsiniz?
– Mən bu suala cavabı ümummilli lider Heydər
Əliyevin fikirlərini sitat gətirərək başlamaq istərdim.
O, demişdir: "Bütövlükdə Azərbaycan xalqına qarşı
törədilmiş Xocalı soyqırımı öz ağlasığmaz qəddarlığı və
qeyri-insani cəza üsulları ilə bəşər tarixində tayı bəra-
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bəri olmayan bir vəhşilik aktıdır. Bu soyqırım, bütün
bəşəriyyətə qarşı tarixi bir cinayətdir."
O dövrdə vahid ordumuz yox idi, düşmən ölkəmizdəki qarma-qarışıqlıqdan istifadə edərək vətən toraqlarımızı bəzi xarici dairələrin dəstəyi ilə işğal edə bildi.
1992-ci ildə fevralın 25-dən 26-na keçən gecə erməni
quldurları Xankəndində yerləşən 366-cı moto-atıcı alayı
bölmələrinin yardımı və iştirakı ilə Azərbaycanın Xocalı
şəhərini məhv etdilər. Xocalıya amansız divan tutuldu.
Heç kimə–qocalara, qadınlara, uşaqlara hətta südəmər körpələrə belə rəhm etmədi erməni terrorçuları. Çox adamı qapıları bağlayıb, öz evlərinin içərisində
yandırırdılar. Diri- diri yandırılan insan ətinin dəhşətli iyi
hələ də bir xalq olaraq burnunuzdan getməmişdir. Düşünürəm ki, o torpaqlara bu gün dövlətimiz tərəfindən
diqqətlə qayğı göstəriləcəkdir. Biz elə şərait yaratmalıyıq ki, bütün dünya xalqları axın- axın Xocalıya gəlsin
və bu misilsiz faciənin yaşandığı o torpaqların, dağındaşın canlı şahidi olsunlar.
– Rəşid müəllim, sizcə qələbəmizin səbəb nə idi.
Hansı amillərə görə qələbə bizimlə oldu? Haqlı savaşımızın qalibiyyətlə sonlanmasını nede görürsünüz?
– Mən hesab edirəm ki, bizim qələbəmizin, döyüş
meydanında o şücaətin, əsgərlərin göstərdiyi o qəhrəmanlıq və vətən eşqi ilə düşmən qarşısında sərgilədiyi mübarizliyin arxasında Azərbaycan dövlətinin və
ölkə başçısının böyük işi durur. Yəni Azərbaycan gənci
elə ruhda tərbiyə alır ki, o öz vətəni üçün özünü fəda
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verməyə hər an hazırdır və bunu da edir. Onun elə
cəsarətlə gedib torpaq uğrunda qəhrəmanlıqla ölümə
gedib torpaqlarımızı azad etməsinin də kökündə Azərbaycanda düzgün aparılan daxili və xarici siyasət durur.
Azərbaycan gəncləri o ruhda böyüməsi üçün Azərbaycan dövlətinin onlarda o ruh yüksəkliyini yaratması bu
günün uğurudur.
Azərbaycan ordusu ən müasir texnikaya malikdir və
Azərbaycan əsgərinin o texnikadan istifadə etməyi bacarığıdır. Bilirsinizmi, ordumuz müasir texnikanı kifayət
qədər istifadə edə bilməsə idi, onun savadı, biliyi kifayət
qədər olmasa idi, yəni onlar o texnikadan elə sərrast,
mükəmməl şəkildə istifadə edə bilməsələrdi qələbə qazanmaq çox çətin olardı. Bunlar hamısı böyük şərtlərdir.
Bunun da arxasında təhsil, tədris, milli vətənpərvərlik
ruhunda yetişmək, Azərbaycanın iqtisadi qüvvəsi durur.
Hər bir dövlət bunları edə bilmir. Bütün bunlar vəhdət
təşkil edərsə, bu yol qələbədən keçər. Bu bizdə uğurla
həyata keçirildi.
Qarabağ xalqımızı bir daha birləşdirdi. Şeirdə olduğu kimi:
Torpaq uğrunda ölən varsa, vətəndir...
Bu vətən övladları heç bir bölgə, ərazi ayrımı etmədən hamı bir bədəndə bir qəlbə döndü, yumruğunu
eyni yerə vuraraq vətən deyib silaha sarındı. Bu əslində
tək Qarabağ deyil vətənimiz uğrunda gedən müharibə
idi. Ona görə də, buna vətən müharibəsi deyirik və davamız haqlıdır, haqq uğrundadır.
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– Müharibə bütün zamanlarda dünya xalqları
arasında birmənalı şəkildə xoşagəlməz hal, arzuolunmaz hadisə kimi qarşılanıb. Müharibə ölüm, itim,
faciə, tənəzzül deməkdir. Ancaq bəzən olur ki, müharibə qaçınılmaz və ya haqlı olaraqdan da ola bilər.
Bizim haqq savaşımız kimi. Mənfur qonşu artıq bir
əsrdir ki, tarixin ayrı-ayrı dönəmlərində bizimlə mübarizə aparmış və havadarlarının dəstəyi ilə müxtəlif illərdə soyqırımlar törətmişlər. Yaxın keçmişdə də
onlar torpaqlarımızın 20% - ni işğal etmişlər. Müharibə bəzən ər- kişilik meydanına da çevrilə bilər. Bu
dünyanın da qəbul etdiyi bir normadır. Bir ölkənin
əks tərəfindən əsgəri, ordusu qırıla, hərbi texnikası
məhv edilə bilər. Bütün bunlar müharibənin adiləşdirdiyi haldır. Ancaq bir ölkənin dinc əhalisi- qadını, yaşlısı, uşağı, körpəsi hədəf götürülüb qırılırsa,
evləri yağmalanırsa, sərvəti talanırsa, meşələri od
vurulub yandırılırsa, dini inancı, təriqəti, etiqadı
ayaqlar altına alınırsa, milli-mədəni irsi yox edilirsə,
ekologiyası amandızca korlanırsa, bax bu dünyanın
heç bir halda qəbul etmədiyi bir haldır. Dünyanın gözündə bu barbarlıq, terrorçuluq, qətliam hesab olunur... Dövlətin aparıcı huquq işçisi kimi bu haqda
nə deyə bilərsiniz?
– Bir hüquqşünas kimi deyə bilərəm ki, erməni
faşistləri bir sıra beynəlxalq konvensiyaları da kobud
surətdə pozmuşlar. Bu ilk növbədə Cenevrə konvensiyasıdır. Bundan sonra ətraf mühitin qorunmasına dair

bir sıra beynəlxalq konvensiyaların pozulmasıdır. Maddi- mədəni irsin qorunması haqqında olan konvensiyalarının pozulmasıdır. Buna görə də, Azərbaycan dövləti
xüsusi ekspert komissiyaları yaratmışdır ki, bu, ziyanlar
hesablanıb və Ermənistandan bunun təzminatı beynəlxalq məhkəmələrdə tələb edilsin.
– Qələbə bizə sevinc, əminlik, özgüvən, mübarizlik ruhumuzun bərpasını, mənəvi dəyərlərimizi, dünya miqyasında tanınmış daxili və xarici siyasətimizin
doğruluğunu və ən əsası da millət olaraq birliyimizi,
məkan dil, din, milliyyət ayrı olmadan birliyimizi, bütövlüyümüzü bir daha qaytardı. Bütün bunları özümüzə və dünyaya sübut etdi. Bir sozlə, qələbə bizi
bir daha böyütdü, bir daha gücləndirdi. Bu haqda nə
deyə bilərsiniz?
– Bizim bu möhtəşəm qələbəmiz ədalətin təntənəsidir. Beynəlxalq hüququn qələbəsidir. Faşizm və barbarlıq üzrə qələbədir. Kadrlardan da göstərilir ki, onlar
necə barbarlıq ediblər. Faşistlər belə bu dərəcədə dağıntılar vurub, ziyan törətməyiblər.
Meşələri qırmaq, mədəniyyət abidələrini yox etmək,
təbii sərvətləri bu qədər talamaq, qədim dini məbədləri
kobud şəkildə yağmalamaq, ən əsası bu qədər günahsız insan qətliamı insanlıqdan kənar, sözün əsl mənasında terror aksiyasıdır.
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Qafqazda sülh,
bölgədə sülh,
dünyada sülh!
Redaksiyamızın qonağı Bakı Dövlət Universitetinin
“Qafqaz xalqları tarixi” kafedra-sının müdiri, tarix elmləri
doktoru, professor, Azərbaycan Respublikasının Əməkdar
müəllimi, Türk Dünyası Araşdırmaları Beynəlxalq Elmlər
Akademiyasının həqiqi, Dünya Elminə göstərdiyi xidmətlərinə görə “Avropa Xidmət Ordeni” , 2019-cu ildə Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən
“Tərəqqi” medalı ilə təltif olunmuş Hüseynova İradə Mehdiqulu qızı “Qafqaz xalqlarının tarixi” adlı 1248 səhifə (78
çap vərəqi) həcmində fundamental dərsliyin müəllifidir.
İradə xanım Qafqazda gedən proseslər, xüsusən regionda
baş verən hadisələrin həlli yolları haqqında elmi mülahizələrinizi zəhmət olmasa oxucularımızla bölüşərdiniz.

klassik mədəni irsinin Qərbin yeni, müasir texnologiyaları
ilə daha da zənginləşməsində Avropa-Qafqaz-Asiya nəqliyyat dəhlizi müstəsna əhəmiyyət daşıyır. Qafqazda sülhü
və sabitliyi təmin etmədən Şərqlə Qərb, Cənubla Şimal
arasında, həmçinin region ölkələrinin bir-biri ilə iqtisadi,
siyasi və mədəni inteqrasiyasından söhbət gedə bilməz.
Bütün bu tarixi, ictimai-siyasi, iqtisadi və mədəni amillər
deməyə əsas verir ki, "Qafqazda sülh, bölgədə sülh, dünyada sülh!" modeli bu gün beynəlxalq aləmi düşündürən
başlıca amillərdən, dünyanı narahat edən qlobal problemlərdəndir. Bu gün Qafqazda sülhün, əmin-amanlığın, siyasi
sabitliyin, iqtisadi və mədəni inteqrasiyanın əsas təminatçısı və alovlu təbliğatçısı, çağdaş dövrdə "Qafqazda sülh",
"Ümumi Qafqaz evi" ideyasının və konsepsiyasının banisi
və bu konsepsiyanı həyata keçirən əsas lider missiyasını
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev yerinə yetirmişdir. Heydər Əliyev bütün Qafqaz bölgəsində
sülhün yaradılması təşəbbüsü ilə çıxış etmiş, onun təklifi ilə
imzalanmış "Qafqaz regionunda sülh, sabitlik və təhlükəsizlik haqqında" Tbilisi Bəyannaməsində (1996) "Ümumi
Qafqaz evi" ideyasını dəstəkləmiş, ATƏT-in İstanbul zirvə
görüşündə (1999) "Cənubi Qafqazda sülh, təhlükəsizlik və
əməkdaşlıq paktı"nın yaradılması təklifi ilə çıxış etmiş, bu
təklif bir çox region dövlətləri tərəfindən müdafiə olunmuşdur. Bütün bu geniş və perspektivli fəaliyyətinə görə
Qafqaz xalqları Heydər Əliyevi "Ümumqafqaz evinin ağsaqqalı" hesab edirdilər.

İradə xanım:- Bəşər sivilizasiyasının ən qədim yaşayış
məskənlərindən biri olan Qafqaz etnodil, etnodemoqrafik,
etnososial, etnomədəniyyət və etnik baxımdan dünyanın unikal bölgəsidir. Qafqaz geosiyasi mövqeyinə görə
də Şərqlə Qərb, Cənubla Şimal arasında mühüm strateji
məkanda yerləşir. Müasir mərhələdə - XXI əsrin başlanğıcında Qafqaz dünya siyasətində geostrateji bölgə kimi
daha önəmli yer tutmaqdadır. Tarixən də Qafqaz böyük
imperiyaların, aparıcı dövlətlərin maraq və mənafelərinin
kəsişdiyi, toqquşduğu bölgələrdən biri olmuşdur. Zəmanəmizdə də Qafqaz regionu dünyanın aparıcı dövlətlərinin
milli maraqlarının, dövlət mənafelərinin kəsişdiyi coğrafi məkanlar içərisində öncüllərdən sayılır. Çünki Qafqaz
regionu Asiya ilə Avropanı iqtisadi və mədəni cəhətdən
bir-birinə qovuşduran, inteqrasiyaya yardım edən körpü
rolunu oynayır. Bu mənada Qərb və Şərq sivilizasiyalarının
bir-birinə inteqrasiyasında, qoca Şərqin qədim və zəngin
AZƏRBAYCAN DÖNYASI

- Zamanın nəbzini tutmağı, hadisələrə real qiymət
verməyi bacaran, Lider missiyasına münasibətiniz.?
-İdarə edə bilmək, həlledici çoxluğu razı salmaq, onları
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konkret amallar uğrunda səfərbər etmək əsl siyasi peşəkarlıq və liderlik məharətidir. Bu mənada, böyük siyasi lider
daim öz cəsarəti, çevik və rasional qərarları, ən çətin situasiyalarda optimal çıxış yolu tapmaq məharəti ilə seçilən
parlaq şəxsiyyətdir. XX əsrdə xalqımızın yetirdiyi ən böyük
şəxsiyyət, dünya şöhrətli siyasi xadim Heydər Əliyev də
belə fenomenal dühalardan olaraq özünün təkmil dövlətçilik konsepsiyasında ədalət, müdriklik və həqiqət kimi üç ali
dəyəri bir araya gətirərək çağdaş tariximizdə əbədiyaşarlığını təmin etmiş, gücün siyasətinə qarşı çıxaraq, siyasətin
gücünü qoymuşdur. Azərbaycan xalqının ümummilli lideri
Heydər Əliyev uzaqgörən, siyasi proseslərin inkişaf trayektoriyasını duyan, çoxgedişli kombinasiyalar qurmağı bacaran, hadisələrə pozitiv təsir göstərən fenomenal şəxsiyyət
idi. Heydər Əliyev şəxsiyyətinin Azərbaycanın dövlətçilik
tarixində müstəsna yeri vardır. Azərbaycançılıq məfkurəsinin parlaq daşıyıcısı kimi Heydər Əliyev öz müdrik siyasəti, dönməz əqidəsi və tarixi uzaqgörənliyi sayəsində milli
dövlətçilik ideyasının gerçəkləşdirilməsinə, müasir Azərbaycan dövlətinin qurulmasına və xalqımızın müstəqillik

arzusuna çatmasına nail olmuşdur yaşayan azərbaycanlılar üçün əsas ideya olubdur. Bu gün müstəqil Azərbaycan
dövlətinin öz siyasi dəst-xətti, dövlətçilik siması, inkişaf yolu
vardır. Cənab İlham Əliyev hər cür pafosdan, populizmdən
tamamilə uzaq olan, praqmatik, realist təfəkkürlü liderdir.
Fəqət, öz liderinin yüksək iradəsi, əzmi, qətiyyəti sayəsində,
idarəçilik keyfiyyətləri sayəsində Azərbaycan sürətli inkişaf
yolu keçmiş, bir sıra taleyüklü məsələlərin həllinə nail olmuşdur. Dövlət başçısı əldə olunmuş nailiyyətlərlə bərabər,
problemləri və onların həlli yollarını göstərir, verdiyi hər bir
göstərişin icrasına nəzarət edir, islahatları sürətləndirən
struktur tədbirlər həyata keçirir. Ölkə başçısının rəhbərliyi
altında aparılan işlər Azərbaycanın əldə etdiyi nailliyyətlərin qarşıdakı illərdə daha geniş miqyas alacağını əminliklə
söyləməyə imkan verir.
İradə xanım maraqlı müsahibənizə görə təşşəklür
edirik. Elmi fəaliyyətinizdə yeni-yeni uğurlar arzu edirik.
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"Неуд" армянской диаспоре
- разброд и шатание в
армянском обществе
В армянском обществе реальные разброд и шатания. Дело тут в том, что поражение армянских оккупационных сил, полученное от доблестной азербайджанской армии, стало ударом для армянского социума
далеко не только в аспекте демонстрации слабости
их военного поля. Наступающее сегодня прозрение у
отдельных категорий лиц позволяет им в новом ключе взглянуть на ситуацию в целом, а именно, осознать
глобальное поражение, включая политическое, экономическое и дипломатическое поля.
Вместе с тем, насколько усматривается из дискуссий на эту тему в социальных сетях, возможно, что наиболее сильным ударом для армян оказалось поражение спюрка, как они именуют свою диаспору. Говоря
словами несгибаемого Штирлица, здесь проявился
полный провал: "Что-то у них не сложилось". Опосредованным проявлением чего уверенно можно рассматривать рождение некой т. н. "Инициативной группы
развития отношений Родина-Диаспора", в которую вошли довольно известные в армянском обществе лица
- Атом Мхитарян, Мгер Оганнисян и др.
В своем заявлении члены этой группы, признав
нахождение Армении "в состоянии кризиса", продекларировали утерю жизнеспособности (так в тексте)
в отношениях "Армения-Диаспора". Обеспокоенность
сложившейся ситуацией и сформировала у представителей армянской интеллигенции идею о создании платформы, "необходимой для национальной солидарности, регулирования атмосферы единства". В свете чего
целью объявленной "Инициативы..." было определено
содействие "эффективному развитию отношений
Родина-Диаспора, их правильному представлению в
общественно-политической повестке дня Армении".
Важным путем к реализации чего должна стать подготовка конкретных предложений и программ.
Согласимся, что данная оценка и выводы представителей армянской общественности однозначно свидетельствуют о полученном спюрком нокауте. Тонкость
тут, однако, в том, что утеря армянской диаспорой своих позиций начала происходить значительно раньше.
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А в течение 44-х блестящих для азербайджанского
народа дней спюрк лишь расписался в своем бессилии.
Причина чего - в неимоверной активности на
протяжении последних двух лет азербайджанской
диаспоры по всему миру. Речь тут далеко не только
о мероприятиях, проводимых в памятные для азербайджанского народа дни. Диаспора стала осуществлять свою деятельность значительно глубже. Шире.
Колоритнее. Креативнее. Причем с использованием
технологических наработок. А открытие в ряде стран
мира "Домов Азербайджана" позволило приобщиться
к истории и культуре нашего многонационального народа и местным жителям.
В качестве примера можно привести несколько мероприятий, осуществленных представителями диаспоры в течение последних дней. Так, 20 декабря по инициативе азербайджанской общины в Великобритании
и при поддержке Госкомитета по работе с диаспорой
в Лондоне начал реализовываться проект, восславляющий богатую культуру и традиции Азербайджана. На шести табло, установленных на 20 станциях
лондонского метро помещены сменяющие друг друга
фотографии, отражающие многообразие и разнородность нашей национальной культуры: архитектурные
памятники Баку, карабахские скакуны, сладости и
цветок хары бюльбюль. Наслаждаться фотографиями
в рамках проектов - "Разнообразие архитектурного
искусства в Азербайджане, где встречаются Восток и
Запад", "Карабахские скакуны Азербайджана", "Aзербайджанская национальная кухня" - жители и гости
Лондона смогут до 3 января 2021 года.
Параллельно, по инициативе функционирующей
в Норвегии Азербайджано-норвежской диаспорской
организации "CAN" и при поддержке Госкомитета по
работе с диаспорой на центральных улицах Осло установлено 200 рекламных щитов (билбордов), повествующих о карабахских реалиях. Авторы проекта призывают мировую общественность обратить внимание на
военные преступления, совершенные армянскими вооруженными силами против мирных азербайджанцев.
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В свою очередь, Ассоциация молодых азербайджанских профессионалов в Европе (AYAPE) направила письмо более, чем 250 депутатам Европейского
парламента, включая делегацию по Южному Кавказу,
Комитет по внешним связям и депутатов Парламентской ассамблеи Евронест, в котором выразила протест против инициативы создания в Европарламенте
группы дружбы с Нагорным Карабахом в составе трех
человек. С подчеркиванием противоречия данного
решения международному праву, позиции ООН и ЕС в
отношении признания территориальной целостности
Азербайджана.
Ну а буквально вчера в израильском городе Ришон-Ле-Цион прошел камерный концерт, посвященный Дню солидарности азербайджанцев мира.
Мероприятие было организовано членом правления
Международной ассоциации Израиль-Азербайджан "Azİz", солисткой Израильского оперного театра
Камелией Иоффе совместно с выпускницей Бакинской музыкальной академии имени У.Гаджибекова,
студенткой Музыкальной школы Бухман-Мехта при
Тель-Авивском университете, скрипачкой Гамер Керимли. Зрители аплодировали прекрасному исполнению произведений Узеира Гаджибекова, маэстро Ниязи, Тофика Кулиева и Вагифа Мустафазаде К. Иоффе,
Г. Керимли и Миланы Ханукаевой.
Здесь же можно отметить, что при содействии Государственного комитета по работе с диаспорой, Сети
женщин из азербайджанской диаспоры и Молодежной
платформы Азербайджана наши детишки из Баку, Агдама, Шуши, Шамкира, Джебраила, Тертера, Джоджуг Марджанлы и др. регионов принимают участие в

открывшейся 15 декабря по инициативе Фонда Mine
Mark Королевства Нидерландов виртуальной выставке
рисунков под названием "Мир и мечты: глазами детей".
Обратим внимание, что выше перечислены всего
лишь несколько акций, проведенных азербайджанской
диаспорой в течение последних дней.
Не случайно, по итогам завершающегося 2020го года, в преддверие Дня солидарности азербайджанцев мира, Госкомитет по работе с диаспорой
организовал видеоконференцию под названием
"Будем едины и солидарны!" (с участием около 500
азербайджанцев, проживающих за рубежом, представителей турецкой диаспоры, а также дружественных Азербайджану стран). В рамках которой
группа наших соотечественников была награждена
медалью Азербайджанской Республики "За заслуги
в диаспорской деятельности". Многие азербайджанцы получили Благодарственные письма.
Даже несколько этих фактов из повседневной жизни азербайджанской диаспоры зримо демонстрируют
идеологический прорыв, осуществленный нашими
зарубежными соотечественниками. На фоне чего отчетливее высвечиваются причины, вследствие которых
армянское общество в зачетную книжку спюрка поставило жирный неуд. Посему ряд армянских интеллигентов и посчитало актуальным создать т. н. "Инициативную группу развития отношений Родина-Диаспора".
Хотя и этот шаг вряд ли приведет к значительным успехам армянской диаспоры.
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Mehriban Əliyevanın
İNSANLARLA KEÇİRDİYİ GÖRÜŞLƏR
ÜNSİYYƏT MƏDƏNİYYƏTİ ÜÇÜN ÖRNƏKDİR

Fatimə Hacıyeva
tibb üzrə fəlsəfə doktoru

Heydər Əliyev Fondun yaranması Azərbaycan
xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin siyasi məfkurəsinin həmişəyaşar səciyyəsini əks etdirmək zərurəti, qloballaşan dünyada Heydər Əliyevin azərbaycançılıq fəlsəfəsinin Azərbaycan üçün əhəmiyyətini
vurğulamaq niyyəti, Heydər Əliyevin yaratdığı milli
dövlətçilik ideyalarını yeni nəsillərə daim aşılamaq
zərurətindən irəli gəlmişdir.
Bununla da görkəmli siyasi xadimin ölkənin sosial-iqtisadi, mədəni tərəqqisi, sivil dünya birliyinə inteqrasiyası, xalqın maddi rifahının yaxşılaşması naminə
müəyyən etdiyi, işləyib hazırladığı siyasətin öyrənilməsinə, təbliğinə və bu ideyaların həyata keçirilməsinə
dəstək vermək, Azərbaycanın tərəqqisi və xalqımızın
rifahı naminə ümumilli lider Heydər Əliyevin zəngin irsindən bəhrələnərək bu işə xidmət edən genişmiqyaslı
proqram və layihələrın reallaşmasına kömək etmək,
elm, təhsil, mədəniyyət, səhiyyə, idman, ekoloji sahələrə
aid proqram və layihələr hazırlayıb həyata keçirmək,
yerli əhəmiyyətli sosial problemlərin həllinə yardımçı
olmaq, xüsusi qayğıya ehtiyacı olan insanlara kömək
göstərmək, Azərbaycan mədəniyyətinin geniş təbliği,
sağlam mənəvi dəyərlərin qorunması ilə bağlı aparılan
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işlərə kömək etmək, uşaq və gənclərin hərtərəfli biliklərə malik vətəndaş kimi yetişdirilməsi işinə xidmət
etmək, Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq nüfuzunun artırılması ilə bağlı tədbirlərin həyata keçirilməsinə
yardım göstərmək, Azərbaycan həqiqətlərini dünya
ictimaiyyətinə çatdırmaq, dini tolerantlığın bərqərar olmasına, vətəndaş cəmiyyəti quruculuğuna, qloballaşan
dünyaya inteqrasiya prosesində milli-mənəvi dəyərlərin
qorunub saxlanılmasına dəstək vermək və s. Heydər
Əliyev Fondunun ali məqsədidir.
Məlumdur ki, qədim tarixə malik Azərbaycanda
zəngin xeyriyyəçilik ənənələri vardır. Heydər Əliyev
Fondu həmin xeyriyyəçilik ənənələrini, bəşəri milli
dəyərləri öz məqsədyönlü və səmərəli fəaliyyəti nəticəsində davam etdirir.
Azərbaycanın uğurlu iqtisadi inkişafı fondun fəaliyyətinin iqtisadi əsaslarını gücləndirən mühüm amildir.
Heydər Əliyev Fondunun titanik və məqsədyönlü fəaliyyəti nəticəsində biz qalıq prinsipindən uzaqlaşdıq.
Son illər elmə, təhsilə, mədəni inkişafa ayrılan xərclər
artmaqda davam edir. Bu gün iqtisadi inkişafla mədəni
inkişaf arasında qırılmaz əlaqə vardır.
Fondun prezidenti, həyat fəlsəfəsi insanlara xidmət-
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“Mən öhdəmə götürdüyüm hər bir işə çox məsuliyyətlə
yanaşıram. Hər zaman öz fəaliyyətimlə bir neçə məqsədə çatmağı
düşünmüşəm. Bunlar vətənpərvərlik və mərhəmətlilikdir.”
Mehriban Əliyeva
dən qaynaqlanan Mehriban xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə keçirilən layihələr gələcək nəsillər üçün zəngin
irsdir. Onun atdığı addımlar Azərbaycanın dünyada imicinin artırılmasındavacib amillərdir.
Mehriban xanımın insanlarla ünsiyyət mədəniyyəti
və onun keçirdiyi görüşlər örnəkdir. Fondun humanistliyi, xeyirxahlığı, gənc nəslin formalaşması istiqamətində
həyata keçirdiyi layihələr, onun təşəbbüsü ilə Bakıda keçirilən sivilizasiyalararası dialoq və konfranslar Azərbaycan haqqında məlumatların dünya birliyinə çatdırılması
baxımından da əhəmiyyətlidir.
Fondun prezidentinin “Qızıl ürək” və Dünya Səhiyyə
Təşkilatının İhsan Doğramacı adına Ailə Sağlamlığı Fondunun mükafatına, “Əsrlərin xeyriyyəçiləri” Beynəlxalq
Fondunun Yaqut Xaç ordeninə, “XXI əsrin böyük qadını” laureatına, YUNESKO-nun “Qızıl Motsart” medalına,
Krans Montana Forumunun qızıl medalına, “Heydər
Əliyev mükafatı”na layiq görülməsi illərdən bəri çəkilən
zəhmətə beynəlxalq səviyyədə verilən dəyərdir.
Parisdə, Romada, Vatikanda, Moskvada müstəqilliyimizin bərpa olunmasının 20-ci ildönümünə həsr
olunmuş tədbirlər həqiqi mənada Azərbaycan mədəniyyət və incəsənətinin, milli mənəvi dəyərlərinin,
el sənətlərinin tanıdılmasında növbəti təşəbbüs kimi
maraqla qarşılandı.
Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban xanım
Əliyevanın Fransa Prezidentinin sərəncamı ilə “Şərəf
Legionu” ordeninin zabit rütbəsi ilə təltif olunması ölkəmizin xarici siyasətinin uğuru olmaqla, respublikamızın
beynəlxalq aləmdə nüfuzunun artmasının təsdiqidir.
Fondun ən böyük xidmətlərindən biri ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda gündən-günə inkişaf edən sahibkarlıq, onların rəhbərləri özlərinin cəmiyyət qarşısında
sosial məsuliyyətini dərk edir, bir sıra irimiqyaslı sosial
layihələrin fəal iştirakçıları olurlar.
Fondun “Uşaq evləri və internat məktəblərinin inkişafı” proqram və layihələrinə uyğun olaraq həyata
keçirdiyi yenidənqurma və bərpa işlərinə, gənc nəslin
fiziki və əqli inkişafına diqqəti, fiziki cəhətdən zəif inki-

şaf etmiş uşaqlar üçün nəzərdə tutulan layihələrə xüsusi qayğısı əvəzsizdir. Uşaq evləri və internatların yenidənqurulması təşəbbüsünü irəli sürən Fondun diqqət
və qayğısı nəticəsində 30-dan artıq təlim-tərbiyə
müəssisəsi ən müasir avadanlıqlarla təmin olunmuş,
valideyn himayəsindən məhrum körpələrin fiziki cəhətdən sağlam, hazırlıqlı vətəndaş, zəngin biliyə malik
insanlar kimi yetişməsi istiqamətində önəmli tədbirlər
həyata keçirilmişdir.
“Hər bir uşağın ailəyə ehtiyacı var” kampaniyasını
irəli sürməklə uşaqların ailələrə verilməsi kimi önəmli
layihənin həlli istiqamətində milli-mənəvi dəyərlərimizi
əks etdirən tədbirlərin keçirilməsinə nail olan Fondun
təşkilatçılığı ilə həyata keçirilən təşəbbüslərin əsasında
bir vəzifə dayanır: Vətən üçün sağlam düşüncəli, layiqli,
bacarıqlı övladlar yetişdirilsin.
“Yeniləşən Azərbaycana yeni məktəb” layihəsinin
təşəbbüskarı olan Fondun dəstəyi və YUNESKO-nun
iştirakı ilə Bakıda keçirilən dünyada savadlılığın dəstəklənməsi üzrə regional konfranslar çərçivəsində “Avropada subregional çərçivədə savadlılıq problemlərinə
baxış: tərəfdaşlıq əlaqələrinin qurulması və innovativ
yanaşmaların tətbiqinə dəstək” beynəlxalq konfrans
Azərbaycanda elmin, təhsilin inkişafı istiqamətində həyata keçirilən dövlət siyasətinin uğuruna baxış idi.
Onun bir çox ölkələrdə (ABŞ, Rusiya, Türkiyə, Rumıniya, Gürcüstan və.s) nümayəndəlikləri fəaliyyət
göstərir və qurum çoxsaylı layihələri ilə artıq təkcə
Azərbaycanda deyil, onun hüdudlarından kənarda da
böyük işlər görür.
Pakistanda qızlar üçün yeni orta məktəb binasının
inşası “Təhsilə dəstək” layihəsi çərçivəsində Heydər
Əliyev Fondunun həyata keçirdiyi ən uğurlu və önəmli
işlərdən biridir. Bu, Fondun Azərbaycan hüdudlarından
kənarda inşa etdirdiyi ilk məktəbdir. Bununla yanaşı,
Rumıniya, Rusiya Federasiyası, Gürcüstan, Hollandiya
və Misirin bir neçə təhsil müəssisəsinin yenidən qurulması və avadanlıqla təminatı həyata keçirilib. Polşa,
Litva və Fransanın ölkəmizdəki səfirliklərinin dəstəyi ilə
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“Həyatda hər bir kəsin yerini və taleyini tarix müəyyən edir.
Odur ki, nə böyük, nə də kiçik rollar olmur.
Öz həyat kitabını yazmağa ancaq sənin şəxsi,
dərk edilmiş məsuliyyətin imkan verir.”
Mehriban Əliyeva
təhsil sahəsində də layihələr gerçəkləşir.
Diabetli, hemofiliyalı, fiziki cəhətdən qüsurlu uşaqların sağlamlığı qayğısına qalan Fondun
bilavasitə diqqət və qayğısı ilə həyata keçirilən
“Talassemiyasız həyat naminə”, “Diabetli uşaqlara ən yüksək qayğı”, “Kor və zəif görən uşaqların
İKT-yə çıxışının təmin olunması” kimi layihələr
üzrə görülən işlər, Bakıda Talassemiya Mərkəzinin, tələbatı ödəyəcək qədər ehtiyata malik Qan
Bankının yaradılması xeyirxahlıq, vətənpərvərlik
hisslərini birləşdirən humanist duyğulardır.
Heydər Əliyev Fondu dünyanın bir sıra aparıcı
səhiyyə şirkətləri ilə əməkdaşlıq edir. İndiyədək
“FreseniusMedicalCare”, “Karl-Storz”, “Servier”
kimi nüfuzlu şirkətlər tərəfindən Fonda bağışlanmış müasir tibbi avadanlıq və dərman preparatları ölkənin müvafiq tibb müəssisələrinə
təqdim edilmişdir.
UNİSEF-lə birgə ana və uşaqların sağlamlığı
ilə bağlı faydalı tədbirlər gerçəkləşir. Rusiyanın
“Uralsib” Maliyyə Korporasiyası ilə əməkdaşlıq
çərçivəsində Bakıda xüsusi qayğıya ehtiyacı olan
uşaqlar üçün reabilitasiya mərkəzi inşa olunaraq
istifadəyə verilmişdir.
Milli mədəniyyətimizin inkişafına, təbliğinə
diqqət yetirən Fondun təşəbbüsü ilə həyata keçirilən tədbirlər təkcə bu gün üçün deyil, gələcək naminə görülən misilsiz xidmət kimi dəyərləndirilir.
Digər tarixi abidələr kimi Azərbaycan muğamı da Fondun təşəbbüsü ilə YUNESKO tərəfindən bəşəriyyətin qeyri-maddi irsinin inciləri
siyahısına salınıb.
Fondun Azərbaycanın milli mənəvi dəyər-
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lərinin qorunub, inkişaf və təbliğ olunması istiqamətində apardığı misilsiz xidmətlər arasında
Dağlıq Qarabağ həqiqətlərinin, Xocalı soyqırımının dünya xalqlarına çatdırılması üçün göstərdiyi
vətəndaşlıq mövqeyi də təqdirəlayiqdir. Müxtəlif
dövlətlərdə təşkil olunan dinləmələr, keçirilən aksiyalar, münaqişə nəticəsində hüquqları pozulan
azərbaycanlıların haqq səsinin, tələblərinin beynəlxalq təşkilatlarda səsləndirilməsində də Heydər
Əliyev Fondunun xidmətləri ölçüyəgəlməzdir.
Mehriban xanım tolerantlıq, dözümlülük,
dünyaya inteqrasiya, dünyəvilik istiqamətində
milliliyi qoruyub-saxlamağı başlıca amil hesab
edir. Xalqımızı, müasir cəmiyyətimizi ayıq-sayıq
olmağa, bu gün və sabah miqyasında düşünməyə, keçmişin ibrət dərslərini tam öyrənməklə
gələcəyin qapılarını açmağa, bir sözlə, intibaha
səsləyir.
“Ot kökü üstündə bitər” deyiblər. İnsan irsi də
belədir. Xalqımız Mehriban Əliyevanı böyük bir
şəcərənin layiqli varisi kimi tanıyır, ictimai-siyasi
xadim olaraq, onun rolunu yüksək qiymətləndirir.
Yüksək vətəndaşlıq, vətənpərvərlik, gənc
nəslin təlim-tərbiyəsində rolu, qayğıya ehtiyacı
olan hər bir körpəyə göstərdiyi diqqət və qayğı,
onlara biganə qalmamağı, milli-mənəvi dəyərlərimizə hörmət, bir daha sübut edir ki, Mehriban
Əliyevanın ruhu yüksək irsə, əsl-nəcabətə söykənərək xeyirxahlıq ənənələrinə köklənmişdir.
Mehriban xanım öz fəaliyyəti sübut etdi ki, o
həqiqətən işıqlı və mənalı ömrün sahibidir. Bu
ali məqsədlərə aparan yolda Sizə cansağlığı və
uğurlar diləyirik!
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Əziz Əliyev fenomeni –
xalqımızın qürur mənbəyidir

A

zərbaycan xalqının tarixində
öxünəməxsus yeri olan müstəsna
qabiliyyətli fədakar insanlardan biri
də Əziz Məmmədkərim oğlu Əliyev
olmuşdur.

Cəlil Əliyev

Allahın insanlara bəxş etdiyi bütün ali keyfiyyətləri özündə cəmləşdirən Əziz Əliyev ensiklopedik biliyə,
böyük istedada, çağlayan enerjiyə, ilhama malik fenomenal bir şəxsiyyət səviyyəsinə yüksəlib. Onun fitri
istedadı daim əməksevərliyi ilə üzvi vəhdət təşkil edib.
Ə.Əliyevin gəncliyi təlatümlər içərisində keçib. Ermənilər onun doğulduğu, türk-müsəlman əhalisinin
əzəli torpağı sayılan İrəvan şəhərində dəhşətli soyqırımıtörədəndə Əziz Əliyev ailəsi ilə bərabər bu faciədən qurtularaq, sağ qalan soydaşlarımızla birlikdə
Naxçıvanın Şahtaxtı kəndinə köçür. Həmin hadisələrə
qədər o, İrəvanda təhsil aldığı rus-tatar gimnaziyasını qızıl medalla bitirir və1917-ci ildə Sankt-Peterburqda ali təhsil almaq istəyir. Amma bunun üçün
maddi imkanı olmadığından Ə.Əliyev Bakı milyonçusu Hacı Zeynalabdin Tağıyevə məktubla müraciət
etməli olur. Tağıyevin ona 300 rubl pul göndərməsi
Ə.Əliyevin Peterburqa yola düşməsinə və orada Hərbi-Tibb Akademiyasında təhsil almasına səbəb olur.
Lakin 1920-ci ilin əvvəlində erməni vandallarının
törətdiyi növbəti soyqırımdan xilas olmaq üçün Ə.Əliyevin ailə üzvləri və şahtaxtılılarla birlikdə Arazın o
tayına keçməsi və Ərəblər kəndində məskunlaşması
ilə nəticələnir.Yalnız vəziyyət sabitləşdikdən sonra –
1921-ci ilin ortalarında ailə Şahtaxtıya qayıda bilir.
1923-cü ilin mayında o, ailəsi ilə birlikdə Bakıya köçür və Xalq Komissarlar Sovetində işə düzəlir (əvvəlcə
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iş icraçısı, sonra ümumi şöbənin müdir müavini kimi)
və 1927-ci ilədək burada çalışır. Bu zaman milli əlahiddəliyi rədd edən bolşevik beynəlmiləlçiliyi artıq qələbə
qazanmış və milli zəmində ədavət zahirən səngimişdi.
Ə.Əliyev 1929-1938-ci illərdə Azərbaycan Klinik
İnstitutunun direktoru işləməklə yanaşı, Tibb İnstitutu yarandıqdan sonra əvvəlcə dekan, sonra həmin institutun rektoru vəzifələrində çalışır, eləcə də
Azərbaycan Dövlət Universitetinin rektoru vəzifəsini
də həyata keçirir. Ə.Əliyev Azərbaycan SSR Səhiyyə
komissarı vəzifəsində də uğurla fəaliyyət göstərir
(1939-1941). O, bu vaxt ərzində 45 dərslik və dərs
vəsaitinin hazırlanmasının təşkilatçısı və bilavasitə
müəllifi olur. Bu dövrdən etibarən o, SSRİ rəhbərliyinin də diqqətini cəlb etməyə başlayır.
Həmişə prinsipial, işgüzarlığı ilə seçilən Ə.ƏliyevəDövlət Müdafiə Komitəsinin qərarı ilə Cənubi
Azərbaycana göndərilən hərbi missiyaya rəhbərlik
etmək vəzifəsi həvalə olunur. 1941-ci ilin avqust ayında SSRİ-İran müqaviləsi imzalanmış və bu müqavilənin şərtinə görə, sovet qoşunları İrana daxil olmaq
hüququ qazanmışdı. İranda Azərbaycan milli hərəkatı geniş vüsət aldığına görə, burada sovet hərbi
birləşmələri bir xilaskar qismində xüsusi məhəbbətlə
qarşılanırdı. Ona görə də Ə.Əliyevin rəhbərlik etdiyi
missiya burada geniş fəaliyyət göstərə bilir. O, İranda dislokasiya edilmiş 47-ci ordunun Hərbi Şurasının
üzvü vəzifəsinə təyin edilir. Rəhbərlik etdiyi missiyanın, eləcə də Hərbi Şuradakı fəaliyyəti ilə əlaqədar
oktyabrın 24-də geniş hesabat hazırlayaraq, Azərbaycan SSR-in siyasi rəhbərliyinə göndərir. Hesabatda İrandakı vəziyyət geniş təhlil olunur.
16 sentyabr 1942-ci ildə artıq İ.Stalinin də rəğbətini qazanmış Ə.Əliyev onun əmri ilə etimadı doğrulda
bilmədiyinə görə vəzifədən kənarlaşdırılmış Linkinin
yerinə Dağıstan Vilayət Partiya Komissarının birinci
katibi təyin edilir. Dağıstan o zaman üçün böyük strateji əhəmiyyət kəsb edirdi. O, Bakı üçün bufer rolunu oynayırdı. Çünki faşistlərin hər vəchlə can atdığı Bakının
süqutu SSRİ-nin də iflası demək idi. Bunun qarşısının
alınması üçün Ə.Əliyevin misilsiz xidmətlər göstərir və
əsl fədakarlıq nümayiş etdirir.
Dağıstan etnik cəhətdən də dünyanın ən mürəkkəb regionu idi. Stalin onlara bel bağlamırdı. Ona görə
də Dağıstan əhalisini müharibənin gedişinə cəlb etmək, beləliklə buradakı xalqları baş verə biləcək dəh-

şətli aqibətdən uzaqlaşdırmaq lazımdı. Həmin ərəfədə
Dağıstan Vilayət Partiya Komitəsinin 14-cü Plenumu
keçirilir. 1942-ci ilin 23 sentyabrında keçirilən plenum
həm Dağıstan əhalisinin, həm də Ə.Əliyevin taleyində
mühüm rol oynayır. O, plenuma tanınmış ağsaqqalları
və din xadimlərini cəlb etməklə əhaliyə müharibə şəraitinin diktə etdiyi dilemmanı çatdıra bilir. Nəticədə,
Dağıstan əhli deportasiya faciəsindən qurtulmuş oldu.
İnsanlar ona inanmağa başladı və onu özlərinin əsl lideri kimi dəyərləndirdilər. Ona “Qurucu Əziz" adının
verilməsi həmin inamın göstərici idi.O, bu vəzifədə
1948-ci ilin payızına kimi çalışdı. Bu gün də dağıstanlılar Ə.Əliyevin adını minnətdarlıqla xatırlayırlar.
Sonra onu Moskvaya – Ali Partiya kurslarına
dəvət etdilər. Həmin kursu bitirdikdən sonra o ÜK(b)
P MK-nın inspektoru işləyir. Ə.Əliyevin daha da irəli
getmək şansı yaranmışdı. Bu vəziyyət Azərbaycan
SSR rəhbəri M.Bağırovun narahatlığına səbəb olur.
O, vaxtilə irəli çəkdiyi adamı qısqanmağa, aradan götürmək və ya gözdən salmaq yolu tutmağa başlayır.
1949-cu ilin payızında M.Bağırov onun Respublika
Nazirlər Sovetinin sədr müavini vəzifəsinə gətirilməsini təşkil edir. Və bu vəzifədə də özünü prinsipial
bir işçi kimi göstərən Əziz Əliyevi tərcümeyi-halı ilə
şantaj etməyə başlayırlar. M.Bağırov öz güclü və ləyaqətli rəqibini bacısının İranda yaşamasını və öz sosial mənşəyini gizlətməkdə suçlamağa çalışır.
Vəzifəsindən azad olunan Ə.Əliyev səhiyyə sistemində işə keçirilir. Əvvəlcə, Elmi-Tədqiqat Ortopediya
və Bərpa Cərrahiyyə İnstitutunun direktoru təyin edilir,
lakin qısa müddət sonra bu vəzifədən də çıxarılaraq
Caparidze adına Klinik xəstəxananın baş həkiminin
müavini təyin edilir. O, hakimiyyət zirvəsindən endirilməsinə baxmayaraq bu işə də vicdanla yanaşır.
Amma bu mənəvi sarsıntılar onun sağlamlığından
yan keçmirdi. Azərbaycan siyasi rəhbərliyi dəyişdikdən sonra – 1954-cü ildə o əvvəl işlədiyi Ortopediya və
Bərpa Cərrahiyyəsi İnstitutuna, 2 il sonra isə Həkimləri
Təkmilləşdirmə İnstitutuna direktor təyin edilir.Bu vəzifədə o, ömrünün sonuna kimi – 1961-ci ilin iyul ayının
27-dək işlədi. İndi həmin İnstitut onun adını daşıyır.
Görkəmli dövlət xadimi, səhiyyə təşkilatçısı, tibb elmləri doktoru, professor, Azərbaycanın əməkdar həkimi
və böyük insan olan Əziz Əliyevin adı haqq etdiyi xalq
məhəbbəti ilə birlikdə həmişə yaşayacaq.
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По нему сверяя шаг
Айдан ХОДЖАТОВА
30 декабря 2019 года Господином Президентом Ильхамом
Алиевым был издан приказ об объявлении 2020 года “Годом
Волонтеров”. Как нам известно, в Азербайджане волонтерство
развито на высоком уровне, показателем чего является успешное участие волонтеров в организации таких международных
мероприятий как конкурс песен Евровидение, I Европейские
игры, соревнования “Формула 1”, IV Игры Исламской Солидарности, а также большое внимание и поддержка волонтеров со
стороны государства. Незадолго до издания вышеупомянутого
приказа, в период с 1 по 9 декабря 2019 года в Азербайджане
прошла “Неделя Волонтерства”, в рамках которой 5 декабря
2019 года прошел “Форум Солидарности Волонтеров Азербайджана”, посвященный “Международному Дню Волонтеров”. В рамках данного Форума была организована выставка
всех волонтерских движений и молодежных организаций,
действующих в стране. Одной из таких Организаций является
Союз Молодежных Студенческих Организаций Азербайджана,
который является самым большим как в Азербайджане, так и
на Южном Кавказе, и который объединяет в себе 101 Студенческих Молодежных Организаций высших и средних специальных учебных заведений и больше 200.000 студентов.
Одной из 101 Студенческих Молодежных Организаций является Студенческая Молодежная Организация Бакинского
Филиала ФГАОУ ВО Первого Московского Государственного
Медицинского Университета им.И.М.Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет). Хочу отметить, что университет был создан на основании соответствующего распоряжения
Президента Ильхама Алиева, а также по инициативе Первого
вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой.
Наша Студенческая Молодежная Организация начала
свою деятельность 27 марта 2017 года. За период своей деятельности она успела провести множество конференций, мероприятий, проектов, интеллектуальных игр и проявила себя
с лучшей стороны, несмотря на большую конкуренцию среди
ВУЗов с большим числом обучающихся. Также наша Студенческая Молодежная Организация сотрудничает с Британским
Медицинским Журналом (British Medical Journal – BMJ), которая
представляет информацию о более чем 1000 заболеваниях,
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основанных на доказательной медицине, более 7000 международных диагностических и лечебных протоколов, около 250
медицинских калькуляторов врачам, резидентам и студентам
медицинских ВУЗов.
Учитывая наш медицинский профиль, люди часто задаются вопросом “Насколько студенты медицинского университета
заинтересованы в социально-общественной работе?”. Будучи
председателем Студенческой Молодежной Организации нашего ВУЗа, могу сказать с уверенностью, что наши студенты
принимают активное участие в общественно-политической,
культурной, социально-экономической жизни как университета, так и страны. Общественная деятельность помогает нам
развивать как личные, так и социальные качества, ведь мы не
только будущие врачи, но и участники международных форумов, конференций, где требуются не только знания, но и умения
их представлять публике.
Хочу отметить, что в рамках нашей СМО функционируют
различные клубы, к которым относятся клубы Науки и Образования, Искусства, Танцев, Музыки, Проектов и Организаций,
Шахматный клуб, Conversation club с охватом английского и немецкого языков, а также клуб СМИ. В каждом из этих клубов состоят множество наших студентов, которые учатся всему новому, делятся опытом и достойно представляют наш Университет.
В 2020 году мы успели поучаствовать на многих мероприятиях и провести свои. В период пандемии наши студенты не забыли наших “героев в белом”, борющихся лицом к лицу с коварным вирусом, приняв участие в видео-проекте “HəkimlərimİZ”,
что в переводе значит “Наши врачи”. С целью просвещения
молодежи об особой важности гигиены в период пандемии
студентами был снят видеоролик под названием “Чистые
руки”. Я снялась в видеоролике просветительского характера,
организованном Азербайджанским Фондом Молодежи при
Президенте Азербайджанской Республики и Unicef Azerbaijan.
Не остались и вне внимания наших студентов нуждающиеся
и малообеспеченные семьи. Так, в период пандемии наши студенты помогли множествам семей, обеспечив их продуктами и
вещами. Также они стали участниками проекта ”Доброволец по
соседству”, организованного Союзом Волонтерских Организаций Азербайджана (ранее Координационный Центр Волонтеров Азербайджана). 11 апреля по инициативе Министерства
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Молодежи и Спорта Азербайджанской Республики прошел
онлайн-форум под названием “Мир и Молодежь в новых
условиях”, на котором я приняла участие в качестве гостя.
10 мая Исполнительный совет нашей Организации (я и три
моих заместителя) приняли участие на онлайн-конференции
“Гейдар Алиев и Азербайджанская Молодежь”, посвященной
97-летию со дня рождения Общенационального лидера Гейдара Алиева и организованной Азербайджанским Фондом
Молодежи при Президенте Азербайджанской Республики.
Также хочу отметить наше участие в видеоролике с озвучкой
строк из стихотворения “Heydər Xalqım deyəcək, Xalq Heydər
söyləyəcək”. 22 мая я приняла участие на встрече с экс-министром Образования Джейхуном Байрамовым, на котором
председатели Студенческих Молодежных Организаций получили ответы на вопросы, касающиеся образования в период
пандемии. 28 мая студенты приняли участие на онлайн-видеоконференции, посвященной 102-летию образования
Азербайджанской Народной Республики и организованной
Союзом Молодежных Студенческих Организаций Азербайджана и Общественным Объединением Молодежных Движений “Cavan”. К 26 июня – Дню Вооруженных Сил Азербайджанской Республики мы организовали шахматный турнир и
межуниверситетский конкурс по рисованию и вышивке под
названием “Azərbaycan güclü dövlətdir və Azərbaycanın güclü
ordusu var!”. В целом, за указанный выше период времени,
наши студенты приняли участие на многих вебинарах, конференциях, получив новые знания.
Как нам известно, в период с 27 сентября по 10 ноября
2020 года наша страна прошла через Отечественную войну, из которой наша доблестная армия и сплоченный народ
во главе с Главнокомандующим, Господином Президентом
Ильхамом Алиевым вышла победителями и возобновила
свою историческую территориальную целостность. В этот
непростой для каждого из нас период, студентами нашего
ВУЗа были собраны средства для пожертвования в Фонд
Помощи Военным Силам Азербайджанской Республики, за
что хочу поблагодарить каждого, кто внес вклад в данное
дело. В период Отечественной войны, 2 ноября 2020 года
состоялся I Азербайджано-Турецкий Молодежный Форум,
на котором Фонд Молодежи Турции заявил о солидарности с
Азербайджаном. Целью форума, в котором приняли участие
представители различных молодежных организаций Азербайджана и молодежная делегация из Турции, было укрепление сотрудничества между молодежью двух стран, пропаганда азербайджанских реалий, провокацию вооруженных
сил Армении, доведение террористических актов против
Азербайджанского народа до молодежи из братской страны и проведение совместного обмена мнениями. Выступая
от имени молодежи Азербайджана, наряду с исторической
дружбой между двумя странами, отраслями сотрудничества,
я отметила важность поддержания связи молодежи двух
стран и дальнейшего их развития. Также отметила важность
информационной войны наряду с войной на передовой линии, и активное участие нашей молодежи в ней, которая достойно разоблачала ложь врага.
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В заключение хочу выразить благодарность Руководству нашего Университета во главе с Ректором Профессором
Азизом Джамиль оглы Алиевым, который очень сильно поддерживает и старается для наших студентов, выслушивает
их предложения и делится своими знаниями и навыками в
области медицины. Профессор Азиз Джамиль оглы Алиев
внук одного из выдающихся личностей азербайджанского
народа, заслуженного врача, доктора медицинских наук,
профессора Азиза Мамедкерим оглы Алиева, который обладал глубоким умом и мышлением, способностью руководить
и богатым жизненным опытом. Выдающийся ученый обратил
особое внимание на организацию работы здравоохранения
в Азербайджане, его незаменимые заслуги в этой области
были отмечены золотыми буквами. Азиз Алиев, работая на
должностях заведующего лечебным отделом Народного комиссариата здравоохранения, заведующего отделом здравоохранения города Баку, заместителя комиссара народного
здравоохранения, комиссара народного здравоохранения
и других, объездил все районы Республики, принял практические меры для устранения проблем в этой области. Азиз
Алиев, принимавший в 1930 году активное участие в создании Азербайджанского Государственного Медицинского
Института на базе медицинского факультета нынешнего Бакинского Государственного Университета, руководил Институтом на последующих сложных этапах. Азиз Алиев неустанно трудился, привлекая к работе азербайджанские кадры,
расширил сферу их деятельности и, таким образом, добился
написания учебников, учебных пособий, монографий и рекомендаций на родном языке.
14 мая 1998 года на государственном уровне был отмечен
100-летний юбилей со дня рождения выдающегося ученого,
общественного деятеля Азиза Мамедкерим оглы Алиева. Выступая на юбилейном мероприятии, Общенациональный лидер Гейдар Алирза оглы Алиев, высоко оценив личность ученого, сказал: “Азиз Алиев - один из видных представителей
азербайджанского народа. Он был необычным человеком с
самого начала. Он был и врачом, и ученым, и организатором
здравоохранения. Он был государственным деятелем, министром, одним из руководителей Азербайджана в трудные
годы, первым руководителем Дагестана в самые тяжелые
годы XX века, работал ответственным в Москве, а затем в
Азербайджане. Но в то же время его жизнь прошла не так
легко, он столкнулся с препятствиями, трудностями, многими несправедливостями, совершенными против него. Но это
устраняет все это и не отступает от его пути".
В конце хочу поздравить нашу страну, наш народ с блестящей победой в Отечественной войне и возобновлении
территориальной целостности. Именно благодаря точно
продуманным действиям Главнокомандующего, Господина
Президента Ильхама Алиева, наша доблестная армия нанесла врагу сокрушимый удар. Хочу также выразить соболезнование семьям, чьи отважные сыновья пали в борьбе
за Родину. Справедливость восторжествовала! Карабах это
Азербайджан!
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Íå ìîãó ìîë÷àòь êàê òþðêñêàÿ æåíùèíà,
êîãäà èäåò âîéíà â Íàãîðíîì Êàðàáàõå...

Насиха Гумаркызы
Общественный деятель РК, Член Союза журналистов Казахстана
В эти трудные и жестокие дни освободительной
войны Азербайджана за свои исконно исторические, родные земли, за Нагорный Карабах, я не могу
молчать. Не могу молчать, как женщина, как мать ,
бабушка, как гражданка Казахстана, как простая
тюркская женщина и большой друг Азербайджана.
Перед глазами всплывает Ходжалинский геноцид 1992 года, Сумгаит. Агдам. Смерть маленькой
девочки Захры в Физулинском районе, в результате минометного обстрела мирного населения. . А
теперь такая жестокая смерть женщин, стариков и
детей, мирно спавших в своих домах в городе Гянджа в результате ночного варварского обстрела
баллистической ракетой.
С болью в сердце, со слезами на глазах каждый
день слежу за событиями в Нагорном Карабахе.
Плачу вместе с азербайджанцами и молюсь , чтоб
были освобождены оккупированные земли, и все
вернулись на свою родину. Радуюсь каждой победе азербайджанской армии! Горжусь Президентом
Ильхамом Алиевым!!!
Невозможно смотреть на фото, где 10-месячную
малышку Нарин, погибшую при ракетном ночном
обстреле вооружёнными силами Армении в Гяндже
в ночь с 16 на 17 октября 2020 года, где отец Тимур
Халигов несёт её на руках…. .
Сейчас весь мир прикован к событиям в НагорAZƏRBAYCAN DÖNYASI

ном Карабахе. И весь мир знает , что Карабах-это
Азербайджан! Знают все мировое сообщество-что
Армения агрессор и окуппант! Армения 30 лет
удерживала азербайджанские земли террором,
насилием.
Ночная атака ракетами мирно спящего населения в Гяндже –это военное преступление против
человечества. Это наглый и жестокий терроризм,
геноцид мирного азербайджанского населения.
Но к сожалению, некоторые страны которые
кричат , льстят и пишут «Азербайджан наш партнер, наши братья и сестры, наши мусульмане,
наши тюрки!» не могли решиться официально морально поддержать Азербайджан, поддержать
Президента Ильхама Алиева, поддержать братский
азербайджанский народ.
Азербайджану не нужна материальная поддержка, снабжение оружием… Азербайджан сильная страна, армия оснащена и не нуждается в посторонней помощи и вмешательстве.
Не зря гласит пословица: «Друг познается в
беде. » Освободительная война Азербайджана показала- кто есть кто.
Конечно все прекрасно знают, что отношения
между народами Азербайджана и Казахстана
имеют многовековую историю... Дружба между Казахстаном и Азербайджаном- знак особого отно-
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шения к историческим личностям обоих народов,
еще один вклад в дело укрепления сотрудничества
в гуманитарной сфере. . . Нас связывают общие
тюркские корни. У нас одно наследие КоркытАта
(Dədə Qorqud).
В своих молитвах мы призываем Коркыта, чтоб
он встряхнулся и голос кобыза поддержал дух потомков Огыза. Казахский простой народ осуждает эту войну, агрессию Армении, выражают слова
поддержки в соц. сетях.
Казахстан , где проживает 300 национальностей разных народов, в том числе тюркских народов призывает и желает только победы и полного
освобождения родных земель.
Наши государства в ХХ веке на правах союзных республик входили в СССР. В 1930-1940-е годы
Казахстан стал местом депортации для многих народов, в том числе и для тысяч азербайджанских
семей. Казахский народ протянул руку помощи, помог освоиться в тяжелое время на новом месте, в
суровом лагере АЛЖИР в Акмолинской области , на
севере Казахстана помогли выжить 44 азербайджанским женщинам .
Казахский писатель Олжас Сулейменов одним
из первых прилетел в январе 1990 года в Баку и
осудил ввод войск в Баку, в результате чего погибли невинные люди. Олжас Сулейменов –сейчас уважаемый и большой друг Азербайджана. .
Я иногда не понимаю, зачем Армения оккупировала азербайджанские земли? За 30 лет они её не
облагородили, а наоборот уничтожили всё святое,
все исторические памятники, мечети превратили
в свинарники, уничтожили жилые дома, варварски уничтожили могилы…. Слов нет их варварству,
злости, ненависти, мести к мусульманам, к тюркам.
30 лет сидели в окопах, стреляли ночью по мирным
жителям, по детям. Все 30 лет убивали мирных жителей азербайджанцев.
Я уверена, во всем виновата Армения. Ведь в
результате её захватнической и кровожадной политики страдают, погибают и его армянский народ,
молодые ребята –солдаты, чьи –то сыновья. Война
приносит только горе и смерть, страдания родным
и горькие слёзы матерям.
Карабахская война-это одна непрекращающаяся трагедия двух народов по вине одного человека.
Уверена никто не хочет войны. Всем нужен мир.
Часто на своих мероприятиях я рассказываю о Ход-

жалы, о Нагорном Карабахе.
В моей памяти землетрясение в Спитаке- это самое страшное землетрясение в Армении. Это был
1988 год. Произошло сильнейшее землетрясение
в истории Армении. Мощные подземные толчки за
30 секунд разрушили почти всю северную часть
республики, охватив территорию населением около миллиона человек. В эпицентре землетрясения
оказался город Спитак. Были разрушены города
Ленинакан, Степанаван, Кировакан и еще более
300 населенных пунктов.
Тогда армяне протянув руки вверх и со слезами
обращались к Богу со словами «За что так нас покарал?» Трезвый армянский простой народ должен
помнить это и знать, что такое смерть невинных
детей, стариков и женщин, смерть молодых ребят –
солдат на войне. Они должны знать каково жить не
на своей земле. Миллионы армян уехали, сбежали в
Россию, в Европу, в Казахстан после Спитака, позже
после Карабаха. Тогда им помогал весь советский
народ, все союзные республики. Самым первым на
помощь пришёл Азербайджан!!!
Сейчас не укладывается в голове всё это куда
делось?
В СМИ и с соцсетях бурно обсуждаются кто на
чьей стороне.
Казахстан никогда не пойдёт и не применит
военные силы против Азербайджана. Этому доказательство наши крепкие тюркские корни, общее
наследие КоркытАта, наша дружба и солидарность,
партнерские экономические отношения. И ещё доказательство тому, официальное заявление Президента Казахстана К. Токаева, в котором выразил
поддержку и солидарность Азербайджану.
Сейчас в Казахстане активизировались акции в
поддержку Азербайджана. Истар, и млад- все понимают насколько близок нам азербайджанский
народ, и все верят и выражают надежду, что Карабах будет освобожден. И зацветут сады в Карабахе!
В такие моменты нужно обьединяться и быть
солидарными всему Тюркскому миру! Ведь с каждым может случится такое…
Я призываю весь Тюркский мир, все страны поддержать Азербайджан, признать агрессию и терроризм Армении против Азербайджанского народа!
Призываю к миру обе стороны остановить войну!
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SAĞLAM QADIN,
SAĞLAM KÖRPƏ
XOŞBƏXT
GƏLƏCƏYİMİZ!
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llahın insana lütfü, onun qədər qismət yazısıdır. Xöşbət kəslər üçün qeyri adi
olur bu yazı. Enişli, yoxuşlu. sınaqlarla dolu bir yol gedir insan! Səbirli, dözümlü, təmkinli, zəhmət sevər, düzgün peşə seçən, peşəkar olanlar üçün həyatda
özünü təsdiq etmək imkanı verilir. İnsanlığa xas olan ən vacib xüsusiyyətlər:
mübariz, əməksevər, vicdanlı, xeyirxah, fədakar, bu günü ilə şükr edib sabahını
dualar içində açan insan ola bilər. Bu keyfiyyətlər hamısı bir arada toplanıbsa,
nə xoş bizlərə. İnsani dəyərlər həyatımızın bütün sahələrini tənzimləməklə bizim üçün müəyyən mənada yazılmamış qanunlar, əxlaq kodeksi rolunu oynayır. Həyat mübarizədir!
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TURAL QƏLBİNUR

Biz həkim kollektivi olaraq
bunun dəfələrlə şahidi olol
muşuq. Harada bir xeyriyyə
aksiyası, xeyriyyə cəmiyyəti
varsa, Fatimə xanımın da o
işdə əməyinin bəhrəsi var.
Sənətində yüksək ciddiyciddiy
yətə malik xanım, dostluqda
və kollektiv söhbətlərdə o
qədər mülayim özünəməxözünəməx
sus xarakterə, istiqanlılıga,
dürüstlük və ən əsası sadəsadə
liyə və səmimiyyətə malik
bir həkimdir. Onunla birgə
keçirdiyimiz zaman olduqolduq
ca maraqlı və səmərəli olur.
Qızıl ürək əlbəttə mücərrəd
söz anlayışıdır, ancaq o sösö
zün həqiqi mənasında qızıl ürəyə məxsus bir insandır.
Bunu ən çox onun əlindən şəfa tapmış xəstələri, xəstə
yaxınları, birgə işlədiyi həkim kollektivi, dostları, ailəsi,
bütövlükdə onu tanıyan hər kəs deyə bilər məncə. Bu
yaxınlarda eşitdim ki, ona "Dədə Qorqud fondu" tərəfindən çox layiqli bir orden– "Qızıl Ürək" ordeni təqdim
olunub. Bu birmənalı şəkildə məni və onu tanıyan hər
kəsi sevindirdi. Fatimə xanım onsuz da o qızıl ürəyi o
doğulduğu andan sinəsində gəzdirir, o ürək hər zaman
yaxşılıq, mübarizlik və neçə- nəçə uğurlar üçün döyünürdü. Biz bunu görməsək də dəfələrlə şahidi olurduq.
Dostlar ulduzlar kimidir, onları hər vaxt görə bilməsən
də amma sənin üçüm hər zaman var olduqlarını və
səni düşündüklərini bilərsən. Dəyərli dostum Fatimə
xanım sizi təbrik edir, uğurlarınız daim olsun deyirəm.

Tibb elmləri doktoru ,
oftalmoloq-cərrah

İbn Sinadan bu yana dünyada tibb hər gün inkaşaf
edir. Azərbaycanda da bu
sahəyə illərini, hətta deyərdim
ki, ömrünü həsr edən minlərlə insan var. Aparılan hər bir
araşdırmalar, tədqiqatlar, novator və peşəkar təşəbbüslər
isə tibbin intibahı deməkdir.
Tibb bəşəriyyəti nurlandıran
məşəl, həkim isə dünyanın
məşəl aparanlarıdır. Həkim ali
tibb təhsili olan, bu sahədə
əldə etdiyi bilik və bacarıqlarını
insanların xəstəliklərinin müalicəsinə, insan sağlamlığının qorunması və saxlanılmasına həsr edən insandır
eyni zamanda. Belə dəyərli insanlardan, peşəkarlardan biri də Fatimə xanımdır. Biz Tibb Universitetinə
ekstren yolla qəbul olunmuşuqduq. Onu olduqca
şən , mehriban , dərs prossesində fəal , yaddaşımıza
həmdə işgüzar, işini sevən, eyni zamanda işini bilən,
peşəsinin çətinliklərindən layiqincə gələn biri kimi
tanıdım. Fatimə xanımda ilk gördüyüm xarakter əzm
oldu. Onun qəribə bir əzmi, dəyanəti var. Zərif, incə, əsl
Azərbaycan qadınınına xas zəriflik, gözəllik, sadəlik və
ləyaqətinə məxsus bir xanımda böyük bir əzm, cəsarət,
mübarizlik vardır. O yüzlərlə insana, həmcinslərinə şəfa
verdi və verməkdədir. Fatimə həkim, xeyriyyə cəmiyyətlərinə qoşular, insanlara, insanlığa xidmət edər.
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Mübarizə deyən kimi insanın yadına əzablar,
dərdlər düşür. İnsan bu iztirablardan, əziyyətlərdən keçə-keçə möhkəmlənir, kamilləşir və kamillik zirvəsində qalırlar. Tanrı bu cür insanların
dostudur, belə ömür yaşayan insanlar əsrlər boyu
özlərini təsdiqləyiblər. İnsanın ən ali keyfiyyəti,
onun dözümlüyü və sərt əngəllərə qarşı qalib
gəlməsidir. İnsan keçmişsiz və gələcəksiz yaşaya
bilməz. Əsl insan təmənnasızdır, qarşısındakı adamın kim olduğundan asılı olmayaraq ona kömək
etmək, onu anlamaq, mərhəmət etmək, bu keyfiyyətlər insanı insan kimi düşünməyə vadar edir.
Xalqımız tarixən həkimlik sənətinə ən ülvi bir
peşə, həkimə müqəddəs bir şəxs kimi baxmışdır.
Sənətini yaxşı bilən, xalqın sağlamlığı keşiyində
ləyaqətlə dayanan həkimlər. Həkimliklə heç bir
əlaqəsi olmayan, lakin ədəbi-ictimai fikirdə böyük islahatlar yaratmış şəxsiyyətlər öz zamanlarında ucalıq rəmzi kimi həkim adını daşımışlar. Bu
adı onlara xalq vermişdir. Dərin ağıllı, mütərəqqi
adamlar loğmanla müqayisə edilmişlər. Xalqın
müqəddəs saydığı, inanıb etibar etdiyi həkim
adını daşımaq olduqca şərəfli və məsuliyyətlidir.
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Sevginin ən böyük
göstəricisi xidmətdir
dan fədakarlıq, pak niyyət tələb edir. Hər kəs buna
qadir ola bilməz. Bunun üçün həkimin fikri aydın,
qəlbi təmiz olmalııdır. Seçdiyimiz peşə, bizim
gələcəkdə həyatımızda bacarığımıza və maraqlarımıza uyğun gəlməli və biz bu peşədən daim
həzz almalıyıq. Dünyada minlərcə peşə və sənət
mövcuddur. Bu müxtəliflikdə nəçi olmaq böyük bir
sınaq və imtahandır. Hansını seçməli? Nəçi olmalı?
Həqiqətən çox məsuliyyətli bir məsələdir. Uşaqlıq
illərində həkim olmaq istəyib günümüz qəhramanı, Fatimə Hacıyeva. Beş yaşında kağız üzərində
möhür hazırlayıb, oyuncaqlarını müalicə edib,
resept yazan körpə qızcığaz əslində öz gələcək
peşəsini secib. Uşaq təfəkkürünün məhsulu mən
həkim olacam istəyini reallaşdıran cərrah mama
ginekoloq Fatimə Rasim qızı Hacıyeva Bakı şəhərində ziyalı ailəsində anadan olub. 1995-ci ildə
Bakı şəhəri 7 saylı məktəbi əla qiymətlərlə bitirən
Fatimə xanım elə həmin il ekstren yolla həmyaşıdlarından 2 il öncə N.Nərimanov adına Azərbaycan
Dövlət Tibb Universitetinin müalicə profilaktika
fakültəsinə yüksək balla daxil olmuşdur. 2001-ci

Həkimliyi öyrənmək, əslində insanlığı öyrənməkdir. Əsl həkim üçün təbabət yalnız sənət deyil,
bütünlüklə onun həyatıdır. Həkim öz davranışı,
şəxsiyyəti, təfəkkürü, dünyagörüşü və insanlarla
münasibəti ilə başqalarından fərqlənmələ, özünə
inam yaratmağı bacarmalıdır. Bütün bunlar həkimlik etikasının əsasını təşkil edir. İnsanda inam
hissi olmasa, həkimin müalicəsinə şübhə yarana
bilər. Həkimə inam hissi olmadıqda onun həyata
keçirdiyi bütün müalicə tədbiləri səmərəsiz olur.
Əslində, inam həkimlik sənətində ən dəyərli, faydalı vasitədir. Ölümlə həyat arasında çapalayan
bir xəstəyə təcili yardım lazım olanda həkim şəxsi
evinin qəflətən alova büründüyünü görərkən etdiyi kimi hərəkət etməlidir. Həkim, öz humanist
fikrlərini, xeyirxah tədbirlərini sözlə ifadə etməyib,
əhalinin sağlamlığı üçün yollar axtarmalı, fəaliyyət
göstərməlidir. İnsan o zaman xoşbəxt ola bilər ki,
öz peşəsini ürəkdən sevsin, dərk etsin ki, bu peşə
xalqa lazımdır və onun əməyi xalqa fayda gətirir.
Həkimlik sənəti qəhrəmanlıqdır, hünər deməkdir.
Bu faktor daha çox önəm daşıyır. Bu peşə adamAZƏRBAYCAN DÖNYASI
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ALİK QURBANOV
Baku Medikal Plaza Klinikasının Doğum və
Ginekologiya Şöbəsinin müdiri
Fatimə xanımla məni bir-birinə neçə- neçə illər və əldə
etdiyimiz nailiyyətlər bağlayır. Fatimə xanım tələbəm olub. İstedadlı, zəhmətsəvər ,peşəsinin vurğunu mənimlə birgə minlərlə əməliyyatlarda iştirak etmişdir.. Fatimə həkim haqqında
çox söz deyə bilərəm, sadəcə desələr ki, onu bir neçə sözlə
əvəz elə deyərəm ki, yenilikçilik, peşəkarlıq və istedat . Bu üç
cümlənin vəhdətindən yaranıb Fatimə xanım. Ona təkcə gözəl
həkimdir demək doğru olmazdı. O həm qayğıkeş ana, həm sədaqəti dost, həm mehriban iş yoldaşı, həm ləyaqətli, təmkinli
Azərbaycan qadını, həm də vətənpərvər vətəndaşıdır. O öz peşəsi üzrə dəfələrlə vətən hüdudlarından kənarda Azərbaycanı
layiqincə təmsil etmiş, ölkəyə müxtəlif adda fəxri fərman, medal və s. geri qayıtmışdır. Bir çox uğurların arxasında Fatimə
xanımın imzası var. Bəli, Fatimə xanım vətənini sevən, onun maraqlarını bütün maraqlardan üstün tutan bir ziyalıdır. O son
söhbətlərimiz in birində bu kəlməni işlətmişdir: "Doktor, siz bilirsinizmi, son günlər Azərbaycanda nə qədər oğlan uşaqları doğulub. Bu son günlərdə, bu müharibə şəraitində, qəhrəman oğullar şəhid verdiyimiz bu günlərdə bu bizim xalqımıza
ilahi payı, tanrı ərmağanıdır. Doktor, demək ki, bir Mübariz ölər, min mübariz doğular, bir Polad ölər, min Polad doğular bu
ölkədə..." . Bax, təkcə bu sözlər Fatimə xanımın vətənpərvərliyindən xəbər verən bir incə nüyanslardandır. O həqiqətən
qızıl ürəyə sahib olan insandır. Ona təltif olunan bu orden, fəxri ad isə birmənalı şəkildə ona yaraşandır. Öz tələnəmə artıq
həmkarınlma sadəcə uğur və şans arzulayıram. Bilirəm ki, Fatimə xanım tərəqqiyə iri addımlarla gedən bir ziyalı həkimdir.
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2008-ci ildə dissertasiya mövzusu təsdiq edilir və
2013-cü ildə həmın mövzunu müdafiə edərək tibb
üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəs alır.
Elm-işıqdır, Allah nurundan yaranıb. Əsl alimlər
bu nurun daşıyıcılarıdırlar. Elm işığında öyrənmək,
işığın içində işıq aramaq elə Allahın işığına doğru
daha bir addım yaxınlaşmaq deməkdir. Bir insanın
qiyməti onun elmi, biliyi qədərdir. Elmi fəaliyyətini uğurla davam etdirən Fatimə Hacıyeva 2017-ci
ildə N. Nərimanov adına Azərbaycan Dövlət Tibb
Universitetinin elmlər doktoru proqramı üzrə dissertanturasına qəbul olunub.
Belə bir ifadə var: "Əgər həkimin işığı başqası-

ildə həmin fakültəni fərqlənmə diplomu ilə bitirib.
2001-2002-ci illərdə F. Əfəndiyev adına xəstəxananın bazasında olan endokrinologiya şöbəsində
internatura keçən Fatimə həkim 2005-2007-ci illərdə N. Nərimanov adına Azərbaycan Dövlət Tibb
Universitetinin Mamalıq-ginekoligiya kafedrasında kliniki ordinatura keçərək, mama-ginekoloq
ixtisasına yiyələnib.
Əmək fəaliyyətinə 2008-ci ildə Elmi Tədqiqat Mamalıq Ginekologiya İnstitutunun (ETMGİ) “Mamalıq“ elm bölməsinə elmi işci vəzifəsində başlayan Fatimə xanım nəzəri və praktik
fəaliyyətini elmlə birləşdirmək qərarına gəlir.
AZƏRBAYCAN DÖNYASI
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ANAR AĞAYEV

Azərbaycan Dövlət Tbb Universitetinin
Səhiyyənin təşkili və Ictimai Islahatlar
fakültəsinin dekanı, tibb elmləri doktoru,
professor
Fatimə xanımla müştərək elmı əməkdaşlıq
ediedirik. Onunla tələbəlik illərindən dostluq edi
rik.Fatimə xanım haqqında çox söz danışmaq
olar. O ilk növbədə ziyalı Azərbaycan qadını,
həkimbilikli insan, bacarıqlı peşəkar, şəfqətli həkim
dir. Hər bir insanın görünən və görünməyən üzü
vardır. Ən gözəli odur ki, Fatimə xanım daxilən
də,olduqca mehriban, təmkinli, daim irəliyə
getmək istəyən, Azərbaycan tibb dünyasına
yenilik gətirən və bu yolda əzmlə irəliləyən,
hər kəsə eyni gözlə baxan necə deyərlər, işinin
xeyərbabı bir xanımdır. Təmənnasız yaxşılıq, xey
riyyəçilik, sadəlik, mehribanlıq Fatimə xanımın həyat almalıdır. Dəfələrlə şahidi olmuşam ki, bu həkim onun
adını tutub gələn hər kəsə sağlamlıq bəxş edib. Onlar bu gün də öz həkimindən ağızdolusu danışırlar. Fatimə
xanım xəstələrə heç vaxt fərq qoymayıb. Peşəsindən, tutduğu mövqeyindən, hətta dinindən, dilindən asılı
olmayaraq Fatimə xanım hər kəsə eyni gözlə baxmış, eyni istəklə yanaşmışdır. Bu, onda aşkar etdiyim ən
gözəl xüsusiyyətlərdəndir. Fatimə xanım işinə olan ciddiyəti qədər mejriban və gülərüzdür, Həyat eşqi bol
olan Fatimə həkim həyat qədər sevdiyi peşəsində daim uğurladır. Onun bir neçə uğurunu bir həkim dostu
olaraq eşidib sevinirəm. Bu yaxınlarda isə onun yeni ordenlə təltif olunduğunu bilib sevindim. Eşidəndə ki, o
orden "Qızıl Ürək" adlanır daha çox sevindim ki, belə mənalı bir orden Qızıl ürək sahibi dəyərli Fatimə xanıma
təqdim olunub. Fatimə xanım, biz onsuz da sizin qızıl ürəyə sahib olduğunuzu bilirdik, ikinci bir "Qızıl Ürək"
sizə uğurlu olsun. Gələcək uğurlarımızı görmək diləklərimlə.

təyin olunub. Həmin vəzifədə şərəf və ləyaqətlə
çalışır. Gənc alim 2 dərs vəsaitinin, 60-dan çox
elmi məqalənin müəllifidir. İngiltərə, Ukrayna, Danimarka, İsveç Macarıstan, Hindistan və Türkiyənin nüfuzlu jurnallarında elmi əsərləri nəşr olunub. 2011-ci ildə İngiltərənin London şəhərində
Elizabeth Queen sarayında keçirilən Mama ginekoloqların və androloqların IV Böyük Konqresində elmi işinin poster prenzentasiyası Qızıl Medalla
mükafatlandırılmışdır.
Vətəndaşlıq borcunu layiqincə yerinə yetirən
Fatimə xanımın rəhbərlik etdiyi tibbi personal şəhid və qazilərin ailələrinə xidmət göstərir, vaxtaşı-

nın üstünə düşmürsə, özünün sönməsi yaxşıdır."
"Hər birimiz bir şam işığı qədər işıq verə bilsək,
planetimizin Günəşə ehtiyacı qalmaz", - deyən
gülərüzlü, xoş rəftarlı Fatimə Rasim qızı Hacıyeva
öz işinin əsl peşəkarıdır. Tibb üzrə Fəlsəfə doktoru, dosent Elmi Tədqiqat Mamalıq və Ginekologiya
İnstitutunun elmi işçisi, praktik ginekoloq - Fatimə xanım üçün peşədə sərhəd yoxdur. Fatimə
Hacıyeva 2017-ci ildə ETMGİ-nin "Mamalıq" elm
bölməsinin böyük elmi işçisi seçilib. 2019-cu ildə
Azərbaycan Respublikası AAK tərəfindən dosent
elmi adını alıb. Elə həmin ilin iyun ayında ETMGİ-nun "Ginekologiya" şöbəsinin müdiri vəzifəsinə
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Fatimə həkimin sağlam ana, sağlam körpə uğrunda apardığı mübarizənin əsas qayəsi xoşbəxt,
möhkəm ailələrin olduğu xoşbəxt cəmiyyət üçün
töhfədir. Onuni iş fəaliyyəti ilə yanaşı ictimai fəliyyətində də xeyriyyəçilik missiyası təqdirəlayiqdir.
Ehtiyaclı olan ailələrə maddi və mənəvi yardımlar, sağlamlıqlarının qeydinə qalmaq kimi onlarla
faktlar var. Fatimə xanımın timsalında olduğu
kimi həkim hər zaman öz həyatını, vaxtını, əyləncəsini, ailəsini… digərlərin həyatlarının daha sağlam olması uğrunda fəda edir. Həkimin xoş sözü,
mehribanlığı, həssaslığı, qayğıkeşliyi xəstənin vəziyyətinə bir qayda olaraq müsbət təsir göstərir.
Ailəsindən, qohum və tanışlarından, dostlarından
ayrı düşmək xəstələri kövrəldir. Fikrən həssas olan
insan, xəstələndikdə daha da həssas olur. Yerində
işlədilməyən sözə, hərəkətə qarşı ciddi reaksiya
verir. Belə hallarda həkimin qayğısı, səmimiyyəti
ən təsirli müalicə vasitəsidir. Xəstələrə fərdi yanaşmaq, onların şəxsiyyətlərinə, ləyaqətlərinə hörmət
etmək həkimlərin müqəddəs borcudur. Əsl həkim
hərtərəfli hazırlıqlı, yaradıcı təfəkkürlü, dövrünün
tələbləri səviyyəsində durmağı bacaran, sadə, alicənab, müdrik, xeyirxah və işgüzar xarakterə malik olanlardır. Həkim peşəsi olduqca məsuliyyətli
və çətindir. Bu sənəti seçən insan daim fövqəladə
vəziyyətlərə hazır olmalı və insanlara yardım etmək hissindən həzz almalıdır, Fatimə xanım kimi.
Həkimlik sənətinə yiyələnmiş, onun sirlərinə
bələd olan, qadın və uşaqların sağlamlığın qorunması sahəsində respublikamızın səhiyyəsinə öz
töhfələrini vermiş, tanınmış həkim-cərrah-mama-ginekoloq, tibb üzrə fəlsəfə doktoru, dossent
Fatimə xanım Hacıyevaya şəxsi həyatında, şərəfli
peşəsində, eləcə də elmi yaradıcılığında və ictimai
fəaliyyətində uğurlar arzulayırıq.

rı olaraq onların ailələrinə baş çəkirlər. Köllektivin
hər bir üzvü bu xidmətləri sevərək, yüksək peşəkarlıqla yerinə yetirirlər.
Fatimə Hacıyevanın ictimai fəaliyyətində də
xeyriyyəçilik missiyası təqdirəlayiqdir. Ramil
Səfərov adına Gömrükçü Cənub İdman Kulubunun
Fəxri üzvü olan Fatimə xanım yeniyetmələr arasında boks üzrə Azərbaycan mükafatçısı, Ukrayna
Beynəxalq turnirinin qalibi, Qazaxıstan çempionu
Rzazadə Rza və Azərbaycan mükafatçısı, dəfələrlə Bakı çempionu olan Nicat Mehdizadəyə daim
dəstək olur. İdmana həsr olunmuş 6 elmi əsərin
müəllifi olmaqla ehtiyaclı olan ailələrə maddi,
mənəvi yardımlar edir və sağalmalarına köməklik
göstərir. Bu onun həyat amalıdır.
Fatimə xanımım fəaliyyəti Dədə Qorqud Milli
Fondu tərəfindən “QIZIL ÜRƏK” ordeni ilə mükafatlandırılmışdır. İdarə Heyətinin üzvləri Sakit
Məmmədov, Rəşid Rzayev, Məhəmməd Qurbanov, Faiq Səlimovun iştirakı ilə keçrilən tədbirdə
Fondun rəhbəri, ”Azərbaycan Dünyası” Beynəlxalq
Jurnalının Baş redaktoru Eldar İsmayılov ordeni
Fatimə xanıma təqdim etmişdir.
AZƏRBAYCAN DÖNYASI

Zülfiyyə Vəliyeva
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Daimi olan heç nə yoxdur,
dəyişiklikdən başqa

QURBAN YETİRMİŞLİ
g.-m.e.d. dosent, AMEA-nın müxbir üzvü
Fatimə həkim ailədə, qohum-qardaş, dosttanış arasında rəğbət qazandığı kimi işlədiyi
müxtəlif adda tibb müəssisələrində də öz
kollektivi tərəfindən ilk günlərdən sevilib, qəbul
edilib, doğmalaşıb. O, işlədiyi müəssisələrdə
qırılmaz, etibarlı dostluqlar qazanıb. Bu onun
yeri gələrsə, biliyindən və işlədiyi sahədəki
uğurundan, yeri gələrsə də, mehribanlığından,
səmimiyyətindən və dürüstlüyündən irəli gəlir.
Fatimə xanım yoldaşa duz, dosta sədaqətlidir.
Bax budur onu ətrafına bir daha sevdirən...
Mən Fatiməni lap körpəlikdən tanıyıram. Bizim qohumluq əlaqələrimiz var. Bu körpə qızcığaz mənim
gözlərim qarşısında böyüyüb. İndi o balaca qızdan əsər-əlamət görmürəm. Çox sevinirəm ki, o böyüyüb,
belə gozəl sənətə mükəmməl yiyələnib, peşəsinin ustadı olub və öz xalqına ürəklə qulluq edir. Fatimə
insanlara ən böyük neməti– sağlamlığı bəxş edir. Yüzlərlə insan onun əliylə sağlamlığına qovuşub. Bir
vətəndaş üçün bundan gözəl nə ola bilər ki. Bax, bu, məni çox qururlandırır.
Dönüb arxaya baxıram, keçmişə, Fatimənin kiçik yaşlarını gözüm önünə gətirirəm. Həqiqətən Fatimə
o anladrakı məktəbli vaxtlarından çalışqanlığı bu günündən xəbər verirdi əslində. Fatimə azyaşlı
vaxtlardan çox çalışqan idi. Sinif birincisiydi. Hər dəfə onlara gedəndə o balaca qızcığazın bir uğurunu
eşidir, şahidi olurdum. Heyvanları çox sevərdi. Xəstələnən cücəni, pişiyi, ümumiyyətlə, hər hansı kiçik
ev heyvanını özü yedizdirir, qayğısına qalar, əzizləyib oxşayar, sanki əli ilə onlara şəfa verərdi. Balaca
həşəratları, kəpənəkləri belə müşahidə edər, onlara balaca əllərindən şəfa verməyə çalışardı. Demək ki,
bu günün uğuru o gündən keçirmiş...
Yolun açıq, uğurun bol olsun, Fatimə qızım. Sənin bu gün də uğurlarını eşidib sevinirik. Xalqına xidmət
etmək hər vətən qızına qismət olmur. Bu tanrı tərəfindən sənə verilən ən böyük ərməğan, töhfədir.
Bütün uğurların və yeni "Qızıl Ürək" ordenin münasibətilə səni təbrik edirəm.

Bütün
xəstəliklərin
kökündə
qısqanclıq
dayanır
AZƏRBAYCAN DÖNYASI

54

Elmi-Tədqiqat Mamalıq və Ginekologiya İnstitutu PHŞ-nin baş direktoru, Hamiləlik, doğuş,
zahılıq dövrlərində ana və uşaq ölümü və ağırlaşmış doğuş hallarının təhlili üzrə Komissiyanın sədri, "Ginekologiya və Perinatologiyanın
İnkişafına Dəstək"Assosasiyasının prezidenti, tibb elmləri doktoru, professor Cəmilə Fazil qızı Qurbanovanın Fatimə xanım Hacıyeva
haqqında dedikləri:
Fatimə xanım haqqında olan xatırələr, birgə işlədiyimiz illər və uzun müddət davam edən səmimi münasibət rəvac verir ki, mən onun haqqında
ağız dolusu danışım. Onunla işləmək, həmkar olmaq, onunla ünsiyyətdə olmaq, ən əsası bir müəssisə rəhbəri kimi onu kənardan izləmək həqiqətən
xoşdur. Çünki o, işini bilən, son dərəcə məsuliyyətli həkim olmaqla bərabər gözəl xüsusiyyətlərə
malik insan, qayğıkeş qadındır. Bəli, Fatimə xanım mənim üçün çox dəyərli həkimdir. O müəssisəmizin ən fəal, ən uğurlu və ən peşəkar həkimlərindəndir. O, daima ən ağır xəstənin qarşısında
belə narahatlıq keçirmədən, təlaşa düşmədən
işini layiqincə görmüşdür. Çünki Fatimə xanım nə
edəcəyini yaxşı bilən peşəkardır, necə deyərlər, o
işinin ərbabı, peşəsinin mütəxəssisidir.
O, daima ən çətin işləri belə asana çevirməyi
bacarır. Ölüm anında belə xəstə ananı vəzıyyətdən
çıxardığının dəfələrlə şahidi olmuşuq. Kiçik bir qığılcımdan belə tonqal quran Fatimə xanım dəfələrlə
ümüdü üzülən xəstəni nəinki həyata qaytarıb, qısa
zamanda onu əvvəlki səhhətinə geri döndərmişdir.
Biz onunla ən ağır əməliyyatlarda olmuşuq və onun

səlis işi məni daim qane edib. Fatimə xanım Hacıyeva ən çətin, ən gərgin iş rejimində belə müsbət
enerjisini heç vaxt itirməyib, biz daim onun üzündə
gülüş, təbəssüm görmüşük. O, öz peşəsi uğrunda
sözün həqiqi mənasında gecəsini gündüzünə qatan
həkimlərimizdəndir. Onun üçün fərq etməyib, gecənin və ya gündüzün biri, üçü, beşi. Onun həyatında çox olub əməliyyat otağında açılan dan yeri və
ya gecənin qaranlığı. Zaman onun üçün lüzumsuz
anlayışa çevrilir bəzən. Onun üçün önəmli olan insanlığa xidmət etmək, insanlara ən uca nemət olan
sağlamlığı bəxş etməkdir. Bu tək bizim müəssisənin deyil, bütövlükdə Azərbaycanın uğurudur deyə
bilərəm. İnsanlara nəyisə bəxş etmək gözəl əməldir, sağlamlıq bəxş etmək isə alililikdir.
Onun adını deyib tibb ocağımıza üz tutan
xəstələrimiz olduqca çoxdur. O, kollektiv içərisində
yaradıcı bir həkim olmaqla yanaşı, mehribanlığı və
yüksək mədəniyyəti ilə də seçilir. Fatimə xanım hamımımızın sevimlisidir.
Mən ona can sağlığı və uğurlu illər arzu edərdim. "Azərbaycan dünyası" jurnalının təsisçisi Eldar
bəy İsmayılova kollektivin adından təşəkkürümü
bildirirəm ki, onu belə mənalı ordenlə, "Qızıl Ürək"lə
təltif edib. Bu addım təkcə Fatimə xanıma deyil, hamımıza qürurdur.
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Önəmli olmaq
gərəkmir,
önəmli olan
gərəkli olmaqdır

Hicran Kazımova
Tibbi Xidmətlər Depatamenti Stasionar Tibbi Xidmətin Təşkili
şöbəsinin baş mütəxəssisi, ETMGİ-nin mamalıq
şöbəsinin mama genekoloqu
İllərdi bir kollektivdə calışdığım qayğıkeş həkim, peşəsinin vürğunu Tibb üzrə fəlsəfə doktoru, dossent Fatimə
xanım Hacıyeva haqqında danışmaq çox xoşdur. Fatimə
xanım bu gün əldə edilən uğurlara nail olmaq olma üçün
sınaqlarla dolu çətin bir yol keçmişdir. Səbrli, dözümlü, zəhmətsevər insanlar əsrlər boyu özlərini təsdiqləyiblər. İnsanın
ən ali keyfiyyəti, onun dözümlüyü və sərt əngəllərə qarşı
qalib gəlməsidir. Fatimə xanım peşəsinin vurğun olmaqla
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yanaşı öz üzərində işləyən, yeniliklərə açıq olmaqla nəzəri
və praktik bacarıqlarını elmi əsaslarla təsdiq etmişdir. İnsan
kimi təmənnasız, qarşısındakı adamın kim olduğundan asılı
olmayaraq ona kömək etmək, onu anlamaq, mərhəmət etmək kimi keyfiyyətlərin daşıyıcısı olan Fatimə xanım sağlam
körpələrin dünyaya gətirən anaların vaxtında müəalcə almasına , onların qayğı ilə əhatə olunmasına çalışır.
İnsani dəyərlər həyatımızın bütün sahələrini tənzimləməklə bizim üçün müəyyən mənada yazılmamış qanunlar, əxlaq kodeksi rolunu oynayır . Həkimlik sənəti ən ülvi
bir peşə, həkim müqəddəs bir şəxsdir. Sənətini yaxşı bilən,
xalqın sağlamlığı keşiyində ləyaqətlə dayanan həkimlərimizin sırasında bizim sevimli Fatimə Hacıyevada vardır. Onunla
eyni kollektivdə çalışmaq, birgə səfərlərdə olamaq xoşdur.
Dərin ağıllı, mütərəqqi adamlar loğmanla müqayisə edilmişlər. Xalqın müqəddəs saydığı, inanıb etibar etdiyi həkim
adını daşımaq olduqca məsuliyyətlidir. Həkimliyi öyrənmək,
əslində insanlığı öyrənməkdir. Fatimə xanım Hacıyevanın
həyat və fəaliyyəti bunu deməyə əsas verir: Əsl həkim üçün
təbabət yalnız sənət deyil, bütünlüklə onun həyatıdır. İnsan
o zaman xoşbəxt ola bilər ki, öz peşəsini ürəkdən sevsin,
dərk etsin ki, bu peşə xalqa lazımdır və onun əməyi xalqa
fayda gətirir.
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Dədə Qorqud

milli fondunun xoşməramlı missiyası

Öz tarixi və dini kökləri üzərində ümumbəşəri
prinsiplərə əsaslanan hər bir cəmiyyət öz qanunla
qanunlarını rəhbər tutur.
Demokratik dövlətlərdə yaradılan fondlar elm
və mədəniyyət sahəsində milli nailiyyətlərin və xalqa
xidmət etməyin təbliğatçısı funksiyasını yerinə yetirir.
Eyni zamanda həmin fondlar gənc nəslə öz bilik və
bacarıqlarını cəmiyyətin xeyrinə sərf etməkləri üçün
şərait yaradır. Onlar beynəlxalq aləmdə öz xalqlarının
tarixi, mədəniyyəti,elm və daxili nailiyyətləri haqqın
haqqında informasiyalar yaymaqla başqa dövlətlərdə öz
xalqlarının cəlbedici obrazını yaratmaqla yanaşı,
beynəlxalq siyasətdə cari problemlərin həll olun
olunmasında öz dövlətlərinə kömək etmiş olurlar.
Azərbaycanın tarixində elə şəxsiyyətlər ol
olmuşdur ki, öz həyat və yaradıcılıqlarını millətin
maariflənməsinə, mədəni və mənəvi dəyərlərinin
yüksəldilməsinə, sərf etmişlər. Hətta həmin in
insanların peşəkar müdaxiləsi olmadan, xidmət
xidmətləri yüksək humanizm nümunəsi kimi mənsub
olduqları xalqın və tarixin yaddaşına əbədi
həkk olunmuşdur. Z.Tağıyev, M. Muxtarov, H.
Hacınski, Nabat xanım Xocabəy qızı Əmircan
Əmircanlı, S. Əsədullayev, Seyid Mirbabayev və başqaları öz yaradıcı əməklərini cəmiyyətin maraqlarına
cavab verən istiqamətə yönəltmişlər. Əsası keçmişdə qoyulmuş
ideya ənənələri gələcək nəsillər üçün sanki normasına çevrilmişdir. Keçmişin xeyirxah ənənələri bu gün həm Azərbaycanda, həm
də başqa dövlətlərdə yaşayan həmvətənlərimiz tərəfindən davam
etdirilir. Azərbaycanlıların harada yaşamasından asılı olmayaraq,
məktəb mədəniyyət, idman və sağlamlıq mərkəzləri tikdirmələri
Türk dünyasına dəstək olmalarının bariz nümunəsidir.
Azərbaycan öz müstəqilliyini qazandıqdan sonra milli özünüdərkin mühümlüyünü başa düşən insanlar tərəfindən fondlar
yaradılır və onlar Azərbaycan mədəniyyəti, incəsənəti, elmi və
təhsili haqqında planlı şəkildə müxtəlif layihələr hazırlayıb, həyata
keçirməyə başladılar. Bu baxımdan “Azərbaycanın mədəniyyətinin
dostları”, “Heydər Əliyev” fondları xeyriyyəçilik və Azərbaycanın
bütün dünyada təbliğ olunub, tanınmasında görülən işlərə görə ən
parlaq nümunədir.
Azərbaycanda yaxşı ənənələri davam etdirənlərdən biri də
“Dədə Qorqud” Milli xeyriyyəçilik fondudur. Dədə Qorqud kimdir və
biz onun haqqında nə bilirik? Dədə Qorqud bütün Türk dünyasının
əsrlər boyu davam edən ənənələrinin, mədəniyyətinin, məişətinin,
təfəkkürünün, və milli dilinin banisidir. Bu mənada onun obrazı
Türk xalqlarının müqəddəs simvoludur. Buna görə də Dədə Qorqudun adını daşıyan fond birinci növbədə onun ideallarını və xalqın
ruhunu tərənnüm edən ənənələrini təbliğ etməlidir.
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Bu mənada fondun üzərinə çox məsuliyyətli və şərəfli bir vəzifə
düşür. Qeyd etmək lazımdır ki, uzun illər ərzində bu istiqamətdə
fond tərəfindən xeyli iş görülmüşdür. Əlbəttə ki, fondun özünəməxsus proqramı və məqsədləri vardır və o, nəinki təkcə Azərbaycanda, eləcə də, xarici ölkələrdə ardıcıl olaraq məqsədyönlü iş aparılır.
“Dədə Qorqud” fondunun başlıca və özünü doğruldan vəzifələrindən biri Türk dünyasının lider və böyük şəxsiyyətlərini bir arada birləşdirməsidir. Türk xalqının tarix və mədəniyyətinin, eləcə də dilinin
çox qədim və sağlam kökləri var. Özümüz və müdrik əcdadlarımız
haqqında gərəkli məlumatları gələcək nəsillərə ötürmək çox asan
iş olmasa da vacib məsələlərdəndir. Keçmişin və indinin prioritetlərinin dərin əlaqələri Türk dünyasının dəyərlərinin, vətənə sevgi və
xidmət ənənələrinin qorunmasına şərait yaradır və “Dədə Qorqud”
fondu böyük işlərin mərkəzinə çevrilib.
Bu gün Azərbaycan vətənin inkişafı və milli özünüdərkin təbliğinə xidmət edən oğulları ilə fəxr edə bilər. Onların adları gördükləri
işlərin mühümlüyünə və vacibliyinə baxmayaraq çoxlarına məlum
deyil. Qeyd etmək lazımdır ki, Dədə Qorqud fondu öz ətrafında
Azərbaycanın xeyli ziyalısını toplaya bilib. Məhz Dədə Qorqud
fondu yaradıcı insanların qiymətləndirilməsi kimi məsuliyyətli bir
işi öz üzərinə götürüb. Fondun təsis etdiyi “Vətən övladı”, “Mehriban ana”, “Qızıl ürək” ordenləri və “Dədə Qorqud” mükafatları ilə
layiqli insanları, vətənə, xalqa və öz köklərinə bağlı olan adamları
müntəzəm olaraq təltif edir.
Beynəlxalq aləmdə Dədə Qorqud fondunu və onun fəaliyyətini Azərbaycan Dünyası jurnalı işıqlandırır. Bu jurnal eyni zamanda
dünyanın bir çox ölkələrində yaşayan azərbaycanlılar üçün mədəni
və maarifləndirici körpü rolunu oynayır, Azərbaycan diasporu və
həmvətənlərimizi ruhlandırır. Dədə Qorqud fondunun təsisçiliyi ilə
nəşr olunan jurnal ilk gündən geniş dünya məkanında azərbaycanlıların və həmvətənlərimizin birləşməsi kimi xeyriyyəçi bir məqsədə
xidmət edir. Jurnal müasir Azərbaycan mədəniyyətini və Rusiya ilə
olan tarixi əlaqələrin köklərini təbliğ edən əsas mətbuat orqanlarından biridir.
Bizi –Türk azərbaycanlılarını güc, dövlət və səadət birləşdirir.
Amma Türk xalqları arasında birlik və dostluq da olsaydı daha yaxşı
olardı. Bu sözləri fondun ali məqsədini ifadə edir. Başqa cür də ola
bilməz. Çünki Dədə Qorqudun sülhpərvər ideallarını yalnız fəal və
yorulmaz yaradıcı fəaliyyətlə həyata keçirmək olar.
Cəmiyyətin inkişaf prosesində, ələlxüsus da cəmiyyət daxili inkişafının həlledici məqamlarını yaşayanda həmişə ayrı-ayrı insanlar
və ya insanlar qrupu peyda olur ki, həmin insanlar cəmiyyətin və
dövlətin inkişaf istiqamətlərini daha dərk edərək, həm də mənsub
olduqları xalqın mühüm bir zərrəsi kimi cəmiyyətin inkişafının prinsiplərini izah edirlər və bütün güclərini və vəsaitlərini sərf edirlər
ki, ictimai fikri cəmiyyətin inkişafı istiqamətindəki əsas məsələlərin
həllinə yönəltsinlər.
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