
Böyük Britaniyada nüvə enerjisinə 
ictimai dəstək artır. Ukraynada hərbi 
əməliyyatlar başlayandan sonra keçmiş 
baş nazir Boris Conson seçicilərinə deyib 
ki, Rusiyanın enerji idxalından asılılıq 
atom elektrik stansiyalarına sərmayə 
qoymaqla azaldıla bilər. 

Aİ komissarı Paolo Gentiloni hesab 
edir ki, Aİ-nin enerji böhranına 
reaksiyası müstəsna olaraq “iqlim 
transformasiyası” çərçivəsində 
olmalıdır. AES-lər 2050-ci ilə qədər 
karbon neytrallığına nail olmaq üçün Aİ 
strategiyasına uyğun gəlir. 

SƏHIFƏ 11-də

SƏHIFƏ 14-də

Artıq dünya 
ölkələrində 
təhsildə süni 
intellektin 
tətbiqi ilə bağlı 
konkret addımlar 
atılır. Ekspertlər 
Azərbaycan 
təhsilinin də 
buna hazır olduğu 
qənaətindədirlər. 

Hər dəfə yağış 
yağanda Lütfəli 
Abdullayev 
küçəsindəki yol 
sakinlər üçün keçilməz 
bataqlığa, palçığa, su 
gölməçələrinə çevrilir. 
Yolsuzluq səbəbindən 
sakinlər öz evlərinə 
gedib-gəlməkdə 
çətinlik çəkirlər. 

Fars molla rejimi 
müstəqilliyin 
ilk illərindən 
başlayaraq, 
Azərbaycana düşmən 
münasibəti bəsləyib, 
burada özünün 
casus şəbəkəsini 
formalaşdırmağa 
çalışıb. Müxtəlif 
dini, ideoloji çətirlər 
altında özünün təsir 
zonasını yaradıb. İndi 
həmin şəbəkədən 
dövlətimizə qarşı 
istifadə etmək 
planları var. 

Gürcüstanda 
müxalif “Vahid Milli 
Hərəkat”a yeni 
sədr seçilib.  Mixail 
Saakaşvilinin yaxın 
adamı olan Levan 
Xabeişvili təşkilatın 
yeni lideri olub. O 
bəyan edib ki, əsas 
prioritetləri ölkəni 
Rusiya orbitindən 
çıxarmaq və hazırda 
həbsdə olan eks-
prezident Mixail 
Saakaşvilini azad 
etmək olacaq. 

Dərmanlarla bağlı nə 
qiymətdə bəxtimiz 
gətirib, nə də 
keyfiyyətdə. “Əsas 
sağlamlıqdır” deyib, 
məcbur olub alırıq, 
təəssüf ki, faydasını 
ödənişinə uyğun 
görmürük. Dərdimizə 
dərman tapmaq 
üçün ya xaricdən 
sifariş etməliyik, 
ya da qiymətləri 
4-5 dəfə baha olan 
“alman aptekləri”nə 
üz tutmalıyıq.

Sağlamlıq 
haqqında arayışın 
verilməsi üçün 
dövlət rüsumunun 
40 manat 
müəyyənləşdirilməsi 
insanlarda narazılıq 
yaradıb. Bu 
məbləğin yüksək 
olduğunu bildirirlər. 
Ekspertlər deyirlər 
ki, aztəminatlı ailələr 
üçün bu məbləği 
qarşılamaq çətindir. 

“YONCALIQ” 
SAKINLƏRININ 
YOL PROBLEMI

CASUS 
ŞƏBƏKƏSININ 
KÖKÜ KƏSILMƏLIDIR

SAXTA DƏRMANLAR 
ÖLKƏYƏ 
NECƏ GƏLIR?

“40 MANATA 
DA ARAYIŞ 
OLAR?”

SƏHIFƏ 6-da

SƏHIFƏ 3-də

SƏHIFƏ 5-də

SƏHIFƏ 10-da
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ENERJi TƏHLUKƏSiZLiYiNDƏ

Böyük Britaniya yeni AES tikir, Fransa 
Aİ-nin başqa çıxış yolu olmadığı 
qənaətindədir. Bir vaxtlar nüvə 

enerjisinin ən qızğın əleyhdarları 
olan Almaniya və Yaponiya da hazırda 

istismar etdikləri atom elektrik 
stansiyalarının ömrünü uzadır.

YENi SƏHiFƏ

Avropa nüvə enerjisinə köklənir

BAKIDA AVROPANIN ENERJI TƏHLÜKƏSIZLIYI ILƏ BAĞLI ÖNƏMLI TOPLANTI

SƏHIFƏ 2-DƏ

Sazişə əsasən, Qara dənizin dibi ilə 
elektrik enerjisi kabeli çəkiləcək. 
Bu kabel Azərbaycanda istehsal 
olunan elektrik enerjisini Avropaya 
ixrac edəcək. Belə bir layihənin 
icrası Azərbaycan iqtisadiyyatına 
sərmayə qoyuluşunu artıracaq. Çünki 
Azərbaycanın yaşıl enerji sektorunda 
kifayət qədər resursu var. 

Aİ-nin, ABŞ-ın və ümumilikdə, 
dünyanın aparıcı güclərinin xüsusi 
diqqət göstərdiyi iclasda çıxış edən 
Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın 
bərpaolunan enerji potensialının 
yüksək olduğunu, ölkəmizin Avropanın 
mühüm yaşıl enerji təchizatçısına 
çevrilməyi planlaşdırdığını dilə gətirib. 

QARA DƏNIZIN DIBI ILƏ ELEKTRIK KABELI

AVROPANIN YAŞIL ENERJI TƏCHIZATÇISI

Azərbaycan yaşıl enerji potensialını nümayiş etdirir. Bakıda Cənub Qaz 
Dəhlizi Məşvərət Şurası çərçivəsində nazirlərin 9-cu, Yaşıl Enerji Məşvərət 

Şurası çərçivəsində 1-ci iclasının keçirilməsinin xüsusi əhəmiyyəti var.

Zülfiyyə Kişiyeva: 
“Valideynlərim bizə “get, 

dərslərini oxu” deməyiblər. 
Heç “tapşırıqların 

hazırdırmı?” sualını da 
verməyiblər. Biz özümüz 

oxumuşuq. Bacımda da 
qiymətlər yaxşı olub deyə, 

mən elə bilmişəm ki, 
şagird həmişə dərslərinə 

hazır getməlidir”.

STANFORDUN TAM TƏQAÜDLÜ TƏLƏBƏSI 

AZƏRBAYCANLI GƏNC AZƏRBAYCANLI GƏNC 
145 MIN MANATLIQ 145 MIN MANATLIQ 

TƏQAÜDÜ NECƏ TƏQAÜDÜ NECƏ ALIB?ALIB?

SƏHIFƏ 8-9-da

”Cim-bom” əsas rəqibi ilə aralarındakı 
xal fərqini 6 xala çatdırsa da, iki komanda 
arasında mübarizənin son turlara qədər 
davam edəcəyini düşünmək olar. 

ƏZƏLI RƏQABƏTIN 
YENI SƏHIFƏSI 

SƏHIFƏ 16-daSƏHIFƏ 15-də

SÜNI SÜNI 
INTELLEKTINTELLEKT

TƏHSILDƏ 
SÜNI INTELLEKT 
DÖVRÜ BAŞLAYIR 

QARAGÜRUH 
ŞOUNUN IFLASI 

IVANIŞVILIYƏ 
YENI RƏQIB 
GƏLIR

Əvvəlcə mükəmməl sənət 
görünməlidir, sonra şou. İmkan 
versinlər, sənətçilər sənət 
göstərsinlər. Şou əsl sənəti boğub. 

SƏHIFƏ 7-də
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Hesablamalar Azərbaycanın yaşıl 
enerji potensialının kifayət qədər 

olduğunu nümayiş etdirir. Bu 
reallıq fonunda Bakıda Cənub 
Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası 

çərçivəsində nazirlərin 9-cu, Yaşıl 
Enerji Məşvərət Şurası çərçivəsində 
1-ci iclasının keçirilməsinin xüsusi 

əhəmiyyəti var.

TOPLANTIYA MALIYYƏ TƏSISATLARININ 
DA DIQQƏTI BÖYÜKDÜR

Bütün bu hesablamalar 
Azərbaycanın yaşıl enerji 
potensialının kifayət qədər 
olduğunu nümayiş etdirir. 
Belə bir reallıq fonunda 
fevralın 3-də Bakıda Cənub 
Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası 
çərçivəsində Nazirlərin 9-cu, 
Yaşıl Enerji Məşvərət Şurası 
çərçivəsində Nazirlərin 1-ci 
iclasının keçirilməsinin xüsusi 
əhəmiyyəti var. Xüsusən də 
ona görə ki, əvvəlki iclaslara 
nisbətən bu toplantıda daha 
çox dövlət və şirkət iştirak edir. 
Budəfəki toplantıya maliyyə 
təsisatlarının da diqqəti böyükdür. 
İclasda iştirak edən maliyyə 
təsisatları sırasında Dünya Bankı, 
Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyası, 
Avropa Yenidənqurma və 
İnkişaf Bankı, Avropa İnvestisiya 
Bankı, Asiya İnfrastruktur və 
İnvestisiya Bankı, Asiya 
İnkişaf Bankı və digər 
qurumlar təmsil olunur. 
Toplantını əvvəlkilərdən 
fərqləndirən digər əsas 
məqam Məşvərət Şurası 
çərçivəsində “Azərbaycan, 
Gürcüstan, Macarıstan və 
Rumıniya hökumətləri 
arasında imzalanmış 

yaşıl enerji sahəsində strateji 
tərəfdaşlıq haqqında Saziş”in 
icrası üzrə Rəhbər Komitənin ilk 
iclasının keçirilməsidir.

AZƏRBAYCAN AVROPANIN YAŞIL 
ENERJI TƏCHIZATÇISI OLMAQ 
ISTƏYIR

Avropanın, ABŞ-ın və 
ümumilikdə, dünyanın aparıcı 
güclərinin xüsusi diqqət göstərdiyi 
iclasda çıxış edən Prezident İlham 
Əliyev Azərbaycanın bərpaolunan 
enerji potensialının yüksək 
olduğunu, ölkəmizin Avropanın 
mühüm yaşıl enerji təchizatçısına 
çevrilməyi planlaşdırdığını dilə 
gətirib. Dövlət başçısı qeyd edib 
ki, işğaldan azad olunan ərazilərdə 
külək və günəş enerjisi potensialı 
10 giqavatdan çoxdur. Naxçıvan 
Muxtar Respublikasında da böyük 
potensial müəyyən edildiyini 

xatırladan Prezident İlham Əliyev 
hazırda 500 meqavatlıq günəş 
enerjisi stansiyasının tikilməsinə 
dair danışıqlar aparıldığını 
vurğulayıb. Onun sözlərinə 
görə, üç əsas enerji şirkəti ilə 
razılıq əldə olunub, anlaşma 
memorandumu imzalanıb ki, 
25 giqavat həcmində bərpa 
olunan enerji resursları əsasında 
həm quruda, həm dənizdə 
külək və günəş enerjisi istehsal 
edilsin. Qara dənizin dibi ilə 
kabelin çəkilməsi barədə işlərin 
planlaşdırılmasının önəmindən 
söhbət açan dövlətimizin başçısı 
bildirib ki, bu, Avropadakı 
tələbatla əlaqələndirilməlidir: 
“Burada Azərbaycanın quruda 
və dənizdə bərpa olunan enerji 
resurslarından enerjinin alınması, 
həmin enerjinin Gürcüstanla 
sərhədə nəql edilməsi, bundan 

əlavə, Qara dənizin dibi 
ilə kabelin çəkilməsi 
məsələsi də durur. …
Beləliklə, biz potensial 
əməkdaşlığımızı Avropa 
qitəsində görəcəyik. 
Əminəm ki, Rumıniya 
və Macarıstan yaşıl 
enerjinin son nöqtəsi 
olmayacaq”.

Azərbaycan ötən 20 
il ərzində avropalı 
tərəfdaşları ilə həm 

neft, həm də qaz sektorunda 
böyük layihələrə imza atıb. 
Təsadüfi deyil ki, hazırda 
ölkəmiz “qoca qitə”zznin enerji 
təhlükəsizliyində mühüm 
rol oynayır, etibarlı tərəfdaş 
kimi tanınır. Azərbaycan 
öz imkanlarını düzgün 
dəyərləndirərək, siyasi iradə 
nümayiş etdirərək, Avropanın 
qaz və bərpaolunan enerji 
bazarında təsirini daha da 
artırmağa çalışır. Misal üçün, 
2022-ci il iyulun 18-də Prezident 
İlham Əliyev və Avropa 
Komissiyasının Prezidenti xanım 
Ursula Fon der Lyayen arasında 
enerji sahəsində Strateji 
Tərəfdaşlığa dair imzalanan 
Anlaşma Memorandumuna 
əsasən, 2027-ci ilə qədər hasil 
edilən qazın həcmi 2 dəfə 
artırılacaq. Müqayisə olaraq 
qeyd edək ki, Azərbaycanın 
Avropa İttifaqı bazarına təbii 
qaz ixracı 2021-ci ildə 8,2 
milyard kubmetr, 2022-ci ildə 
11,3 milyard kubmetr təşkil 
edib. Memorandumundan irəli 
gələrək, 2023-cü ildə bu həcm 
ən azı 11,6 milyard kubmetr 
olacaq, 2027-ci ildə isə ən azı 18 
milyard kubmetrə çatdırılacaq. 

QARA DƏNIZIN DIBI ILƏ 
ELEKTRIK ENERJISI KABELI 
ÇƏKILƏCƏK

Ölkəmizin bərpaolunan 
enerji sektorunda da etibarlı 
tərəfdaşa çevriləcəyini indidən 
proqnozlaşdırmaq olar. 
Beləki, ötən il dekabrın 17-
də Buxarestdə “Azərbaycan 
Respublikası, Gürcüstan, 

hökumətləri arasında yaşıl 
enerjinin inkişafı və ötürülməsi 
sahəsində strateji tərəfdaşlıq 
haqqında Saziş” imzalanıb. 
Sazişə əsasən, Qara dənizin 
dibi ilə elektrik enerjisi 
kabeli çəkiləcək. Bu kabel 
Azərbaycanda istehsal olunan 
elektrik enerjisini Avropaya 
ixrac edəcək. Belə bir layihənin 
icrası Azərbaycan iqtisadiyyatına 
sərmayə qoyuluşunu artıracaq. 
Çünki Azərbaycanın yaşıl 
enerji sektorunda kifayət qədər 
resursu var. Hesablamalara 
görə, ölkəmizin quruda külək 
və günəş enerjisinin həcmi 
27 qiqavatdan çoxdur. Şimal 
dənizindən sonra Xəzər külək 
enerjisi potensialına görə 
ikincidir. Xəzər dənizinin 
Azərbaycan sektorunda külək 
enerjisi 157 qiqavat təşkil edir. 
Azərbaycan strateji investorların 
biri ilə 2027-ci ilə qədər 3 
qiqavat külək və 1 qiqavat 
günəş enerjisini istehsal etməyi 
planlaşdırır. Bu istehsalın 
80 faizi ixrac olunacaq. 
Azərbaycan 2037-ci ilə qədər 
ən azı 6 qiqavatlıq əlavə gücləri 
yaratmağı planlaşdırır. Yaşıl 
enerji zonası elan edilən Qarabağ 
və Şərqi Zəngəzurda günəş 
və külək enerjisinin minimal 
potensialı 9200 meqavat təşkil 
edir. Hidroenerji potensialı isə 
minimal olaraq 600 meqavatdır. 
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TANAP VƏ TAP-IN ÖTÜRMƏ GÜCÜ ARTIRILACAQ
Ötən ilin dekabrında Buxarestdə 

imzalanan sazişi xatırladan Prezident İlham 
Əliyev enerji təhlükəsizliyi sahəsində yeni 
bir səhifə açıldığını, cari ilin yanvar ayında 
isə Macarıstanla qaz təchizatı sahəsində 
Anlaşma Memorandumu imzalandığını 

söyləyib. O, Cənub Qaz Dəhlizinin 
əhəmiyyətindən də söhbət açıb. Deyib ki, 
hazırda TANAP-ın ötürmə gücünün 16 
milyard kubmetrdən 30 milyard kubmetrə 
qədər, TAP-ın isə 10 milyard kubmetrdən 20 
milyard kubmetrə qədər genişləndirilməsi 

haqqında danışıqlar gedir. Prezident İlham 
Əliyev enerji təhlükəsizliyinin eyni zamanda 
milli təhlükəsizlik məsələsi olduğunu 
xatırladaraq, Azərbaycanın yeni marşrutların 
qurulması və yeni resursların cəlb olunması 
sahəsində işlədiyini bəyan edib.

ENERJI TƏHLÜKƏSIZLIYI ENERJI TƏHLÜKƏSIZLIYI 
SAHƏSINDƏ YENI SƏHIFƏ SAHƏSINDƏ YENI SƏHIFƏ 

RUFİK İSMAYILOV
rufikismayilov@kaspi.az
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İran qonşu ölkələrə qarşı heç 
vaxt dürüst davranmayıb və yeri 
gəldikdə müxtəlif yollarla onlara 

təsir etmək niyyətini açıq şəkildə 
göstərib. Bu siyasət Azərbaycana 
münasibətdə də həmişə hiss olunub. 
Fars molla rejimi müstəqilliyin ilk 
illərindən başlayaraq, Azərbaycana 
düşmən münasibəti bəsləyib, 
burada özünün casus şəbəkəsini 
formalaşdırmağa çalışıb. Müxtəlif 
dini, ideoloji çətirlər altında özünün 
təsir zonasını yaradıb. Bu işlər 
“müsəlman qardaş”, “yaxın qonşu” 
maskası arxasında edilib. Xeyli sayda 
Azərbaycan vətəndaşı da bu tələyə 
düşüb, İran maraqlarının təmsilçisi 
durumuna düşüb. Elə sosial şəbəkələri 
izləməklə də bunu hiss etmək 
mümkündür.   

İkinci Qarabağ müharibəsində və 
ondan sonra baş verənlər artıq İranın 
bu maskalarının hamısının cırılması, 
iç üzünün açılması ilə nəticələndi. 
Hamımız Vətən müharibəsi dövründə 
və ondan sonra İranın işğalçı 
Ermənistanın yanında olduğunu 
aydın şəkildə gördük. Buna görə də 
Azərbaycanla İran arasında diplomatik 
münasibətlər getdikcə gərginləşməyə 
başladı. Sonda İranın molla rejimi 
“çıxış yolu”nu terrorda gördü. 
Azərbaycanın Tehrandakı səfirliyinə 
qarşı təşkil edilən xain terror hücumu 
nəticəsində bir zabitimiz şəhid oldu, iki 
nəfər yaralandı. 

Yırtıcı mahiyyət daşıyan İran 
rejimi paralel olaraq özünün 
Azərbaycanda vaxtilə formalaşdırdığı 
şəbəkəni aktivləşdirməyə çalışdı. 
Təbii ki, bunun qarşısı alınmalı idi 
və artıq bu proses başlayıb. Ötən 
həftə boyu Azərbaycanın hüquq-
mühafizə orqanları tərəfindən İranın 
Azərbaycandakı casus şəbəkəsinə qarşı 
müxtəlif əməliyyatlar keçirildi. Son 
bir neçə gündə Daxili İşlər Nazirliyi 
tərəfindən keçirilən xüsusi əməliyyatda 
39 nəfər saxlanılıb. Saxlanılanlar 
arasında “Salamnyus” informasiya 
agentliyi və “İnteraz” telekanalının 

rəhbəri “Hacı Mətləb” kimi tanınan 
Mətləb Bağırov da var.

Azərbaycan cəmiyyəti də bu casus 
şəbəkələrinin aşkar olunması və 
zərərsizləşdirilməsi istiqamətində 
atılan addımları dəstəkləyir. 

“VƏTƏNDAŞLARIMIZ DAIM  
AYIQ-SAYIQ OLMALIDIR”

Mövzu ilə bağlı “Kaspi” qəzetinə 
açıqlamasında Milli Məclisin deputatı, 
təhlükəsizlik məsələləri üzrə ekspert 
Arzu Nağıyev bildirdi ki, İran xüsusi 
xidmət orqanlarının Tehranda 
törətdiyi cinayət birmənalı şəkildə 
terror hadisəsi idi: “Avtomat və digər 
vasitələrlə silahlanmış bir terrorçunun 
Azərbaycanın İrandakı səfirliyinə 
hücumu və nəticədə bir əməkdaşın 
şəhid edilməsi birmənalı şəkildə İranın 
Azərbaycana qarşı münasibətidir və 
gərginliyin pik həddə çatdırılmasıdır”. 

“IRAN 44 GÜNLÜK MÜHARIBƏNIN 
NƏTICƏLƏRINI QƏBUL EDƏ BILMƏDI”

A.Nağıyev vurğuladı ki, hələ 90-cı 
illərin ortalarında İran Azərbaycanda 
islam rejiminin yaradılması istiqamə-
tində çalışıb: “İran 44 günlük 
müharibənin nəticələrini qəbul 
edə bilmədi. Eyni zamanda, 
140 kilometrlik sərhəd 
bağlandı, hansı ki, bu 
nəzarətsiz zonadan 
öz maraqları 
üçün 
yararlanırdı. 
Azərbaycanın 
öz 

sərhədlərində nəzarəti bərpa etməsi 
ilə bu zonadan narkotik vasitələrin 
keçirilməsinin qarşısı alındı. İran bu 
gün də çalışır ki, Zəngəzur dəhlizinin 
açılmasına mane olsun. İran 
Azərbaycanın nüfuzunun artmasından 
qorxduğundan, yürütdüyü müstəqil 
siyasətdən çəkindiyindən bu 
hərəkətləri edir. Son günlər din adı ilə 
pərdələnmiş agentlərə qarşı hüquq-
mühafizə orqanları tərəfindən keçirilən 
əməliyyatlar, casus şəbəkəsinə aid 
şəxslərin həbsləri bəzi məqamları 
ortaya qoymuş oldu. Onlar Azərbaycan 
haqqında məlumatların toplanması və 
İrana göndərilməsi ilə məşğul olublar. 
Burada Tehrandan gələn tapşırıqların 
icrası ilə gərginlik yaratmağa çalışıblar. 
Lakin onlar məqsədlərinə nail ola 
bilməyəcəklər. Çünki Azərbaycanda 
tam şəkildə əməliyyat şəraitinə nəzarət 
olunur. Azərbaycanın xarici və daxili 

siyasəti dönməzdir. Burada ölkəmizin 
ərazi bütövlüyü, suverenliyi, hər 
bir vətəndaşın rifahı əsas meyardır. 
Bu durumda vətəndaşlarımız da 

daima ayıq-sayıq olmalı və 
düşmənin məkrli niyyətinin 
qarşısını almaq üçün hüquq-

mühafizə orqanlarına dəstək 
verməlidirlər”.  
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Arzu NağıyevArzu Nağıyev

Millət vəkili Ceyhun Məmmədov da 
bildirdi ki, Azərbaycanda İrana məxsus 
casus şəbəkələrinin ifşa olunması və 
zərərsizləşdirilməsi üçün atılan addımlar çox 
önəmlidir: “Çünki İran Azərbaycanda böyük 
bir şəbəkə yaradıb. Bu şəbəkə irançılığı, 
farsçılığı təbliğ edir və gənclərimizin 
beyinlərini yumağa çalışır. Ona görə də hüquq-
mühafizə orqanlarının bu cür əməliyyatlar 
keçirmələri önəmlidir. Dövlət qurumlarının 
da bu istiqamətdə fəaliyyəti təqdirəlayiqdir. 
Hesab edirəm ki, bizim bu istiqamətdəki 
fəaliyyətimiz davamlı xarakter almalı və bu 
məsələ birdəfəlik, kökündən həll olunmalıdır”.

“ƏGƏR BU GÜN BUNU ETMƏSƏK...”
C.Məmmədov qeyd etdi ki, İran qurduğu 

şəbəkələr vasitəsilə  Azərbaycan əleyhinə 
təbliğat aparmağa çalışır: “Təbii ki, onların 
əsas hədəfi və məqsədi Azərbaycan dövlətini 
zəiflətmək və yıxmaqdır. Bu baxımdan, 
dövlət qurumlarımızın üzərinə böyük bir 
vəzifə düşür. Biz bu təxribatların qarşısını 
çox qətiyyətlə almalıyıq ki, dövlətimizin 
təhlükəsizliyini, müstəqilliyini və suverenliyini 
ən yüksək formada qoruyaq. 
Əgər bu gün bunu etməsək, 
növbəti mərhələdə bizi çox 
ciddi problemlər, çətinliklər 
gözləyə bilər. Ona görə də 
casus şəbəkələrinin ifşası 
və zərərsizləşdirilməsi 
istiqamətində 
işləri davam 
etdirməliyik”.

“BU MƏSƏLƏ 
BIRDƏFƏLIK, KÖKÜNDƏN 

HƏLL OLUNMALIDIR”

Fars molla rejimi müstəqilliyin ilk 
illərindən başlayaraq, Azərbaycana 
düşmən münasibəti bəsləyib, burada 
özünün casus şəbəkəsini formalaşdırmağa 
çalışıb. Müxtəlif dini, ideoloji çətirlər 
altında özünün təsir zonasını yaradıb. İndi 

həmin şəbəkədən dövlətimizə qarşı 
istifadə etmək planları var. 

Ceyhun MəmmədovCeyhun Məmmədov

ŞƏBƏKƏSININŞƏBƏKƏSININ
KÖKÜ KƏSILMƏLIDIRKÖKÜ KƏSILMƏLIDIR
ŞƏBƏKƏSININŞƏBƏKƏSININ
KÖKÜ KƏSILMƏLIDIRKÖKÜ KƏSILMƏLIDIR
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Banklarda yerləşdirdiyimiz 
əmanətlərdən əldə etdiyimiz 
gəlir 7 il idi ki, vergidən azad idi. 

Bu müddət bitdi və fevralın 1-dən artıq 
əmanətlərdən əldə etdiyimiz gəlirin 10 
faizi vergi olaraq bizdən tutulacaq. Güzəşt 
müddətinin bitməsi xəbəri yayılandan, 
narahatlıq dolu suallar da yaranmağa 
başladı. “Hamı pulunu banklardan çəkəcək” 
kimi fikirlər səsləndirildi. Bu fikirlərin 
əsasında duran səbəb elə güzəştin tətbiq 
olunması idi. Çünki güzəşt əhalinin banklara 
pul yerləşdirməsinə maraq yaratmaq 
məqsədi ilə edilmişdi. Belə ki, 2015-ci il 
devalvasiyasından sonra pulunu banklarda 
deyil, yastıq altında saxlayanlar çoxalmışdı. 
Əhalinin banka əmanət yerləşdirilməsini 
stimullaşdırmaq üçün müəyyən 
addımlar atıldı. Onlardan biri banklara 
yerləşdirdiyimiz əmanətlərin yüz faiz dövlət 
tərəfindən sığortalanması, digəri əmanət 
faizlərinə vergi güzəşti idi. Nəticədə zamanla 
əhalinin banklara inamı artdı. 2021-ci 
ildən etibarən banklara yerləşdirdiyimiz 
əmanətlərin hamısı deyil, 100 min manata 
qədər hissəsi sığortalanır. İndi isə artıq 7 
illik güzəştdən sonra əmanət faizlərindən 
vergi verməyə başlayacağıq.

“Vergisiz əmanətlər vətəndaşlar üçün 
daha cəlbedici idi”, -  deyən millət vəkili 
Vüqar Bayramov güzəşt müddətinin daha 
bir il uzadılmasını təklif edirdi: “Vergi 
güzəştinin uzadılmaması əmanətlərin 
həcminə və xüsusən də valyuta 
strukturuna neqativ təsir göstərə 
bilər. Bu, milli valyutada 
yığımlara marağı da azalda 
bilər. Belə ki, bu dəyişikliklər 
qəbul edilən zaman əmanət 
portfelində manatla 
depozitlərin payı 
cəmi 18.0 faiz idisə, 
indi bu rəqəm 61.0 
faizədək yüksəlib. 
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Əmanət faizləri 7 il idi ki, vergidən azad idi. Bu müddət 
bitdi və artıq əmanətdən əldə etdiyimiz gəlirdən 10 
faiz vergi ödəməli olacağıq. Ancaq belə fikirlər var 
ki, vergi güzəştinin müddətinin bitməsi insanların 

əmanətlərini banklardan geri çəkməsinə gətirib 
çıxara bilər. Belə hal yaşana bilərmi?

Bank məsələləri üzrə ekspert Cəfər 
İbrahimli ilk olaraq ödəyəcəyimiz 
məbləğdən danışdı: “Xəbər ilk 
yayıldığında, insanlarda bir az yanlış 
anlaşılma da oldu. “Əmanətimdən 
pul tutulacaq?” kimi suallar da verildi. 
Banka qoyduğunuz puldan hər hansı 
faiz tutulmur. Vergi əmanətinizdən 
əldə edəcəyiniz gəlirdən tutulacaq. 
Tutaq ki, bankda 10 000 manat pulunuz 
var, 10 faizlə yerləşdirmisiniz. Sizin 
əmanətdən illik gəliriniz 1000 manat 
olur. İlin axırı həmin 1000 manatın 10 
faizini vergi olaraq ödəməli olacaqsınız. 
Yəni 1000 manat deyil, 900 manat 

alacaqsınız. Güzəşt dövründə isə 1000 
manatı tam alırdınız”. C.İbrahimli 
10 faizlik vergiyə görə əhalinin 
banklardan əmanətlərini geri 

çəkəcəyini düşünmür: “7 
illik güzəştdən öncə 

də əmanətlərin 
faizlərinə vergi 
tətbiq olunurdu. 
O vaxt da 

Azərbaycan 
banklarında 
əmanətlər artırdı. 
Banka əmanət 
yerləşdirmək 
problemi 

devalvasiyaya 
görə yaranmışdı, 

həmin dövrdə bu qərar 

verildi. Bundan sonra təsirinin necə 
olacağını ölçmək lazımdır. Verginin 
banklara əmanət yerləşdirilməsinə 
ciddi təsiri olacağını düşünmürəm. 
Bütün sahələrdə gəlirimizin müəyyən 
hissəsindən vergi verməliyik. Əmanət 
faizləri də elədir”.

C.İbrahimlinin sözlərinə görə, əhali 
həm də ona görə bankdan pulunu 
çəkməyəcək ki, Azərbaycanda digər 
kapital bazarları o qədər də inkişaf 
etməyib: “Digər kapital sektorları 
bank sektorunun kölgəsində qaldığı 
üçün Azərbaycan insanı investisiya 
deyəndə, əsas, banka əmanət qoymağı 
düşünür. Onu da tətbiq edir. Vəsaitləri 
bankdan çıxaranda investisiya etmək 
üçün alternativ sahələr olmalıdır. 
Azərbaycanda səhm, istiqraz, əmlak 
bazarı var, amma bu sektorlar daha çox 
məlumatlılıq tələb edir”. Bank eksperti 
deyir ki, əgər kimsə gəlirinə görə faiz 
ödəmək istəmirsə, məlumatlılığı varsa, 
investisiyasını səhm və istiqrazlara yatıra 
bilər: “Səhm və istiqrazlardan əldə 
edilən gəlirə görə hələ ki vergi güzəşti 
tətbiq edilir. Maliyyə Nazirliyi büdcəyə 
vəsait cəlb etmək üçün illik 2-3 milyard 
manat məbləğində dövlət istiqrazları 
emissiya edir. Onları ala bilərlər. Faizləri 
də təxminən əmanətlərə uyğundur. 
Hətta Azərbaycan bazarında korporativ 
istiqrazların faizi bank əmanətlərinin 
faizindən yüksəkdir”.

C.İbrahimlinin sözlərinə görə, əgər 
banklardan pul çəkilməyə başlanılarsa, 
banklar əmanət faizlərini yüksəldə 

bilərlər: “Banklar vəsaitin banklardan 
çəkildiyini görsələr, o zaman əmanət 
faizini 1 faiz civarında yüksəldərək, 

əhalinin həmin itkisini 
kompensasiya etmiş 
olacaqlar”.

Mərkəzi Bankın sədri 
Taleh Kazımov deyib 
ki, verginin tətbiqi 
əmanətlərə hər hansı 

təhdid yaratmır: “Ola bilər ki, bu kredit 
faizlərinə təsir etsin. Bunu isə qarşıdakı 
təhlillərimiz əsasında deyə biləcəyik”.

C.İbrahimli bildirir ki, verginin tətbiqi 
təklikdə kredit faizlərinə ciddi təsir 
göstərə bilməz. Ancaq uçot dərəcəsinin 
artırılması fonunda, iki amilin bir yerdə 
müəyyən qədər təsiri ola bilər: 
“Əmanət faizlərinin 1 faiz 
artımının kredit faizlərində 
ciddi dəyişiklik yaradacağını 
düşünmürəm. Ancaq 
Mərkəzi Bank fevralın 1-i 

uçot dərəcəsini artırıb 8,5 faiz etdi. Bu 
artımda da məqsəd istehlak kreditlərinin 

azalmasıdır. İnflyasiyanı 
tənzimləmək üçün istehlak 
kreditlərinin əlçatanlığı bir 
az çətinləşdirilir. Bu da bir 

dönəm üçündür. Yəni hər 
iki faktorun təsiri ilə 

kredit faizlərində 
yüksəlmə ola bilər. 

Ancaq böyük 
artım olacağını 
düşünmürəm”.

ƏMANƏT VƏ KREDIT FAIZLƏRINƏ TƏSIRI

Manatın stabilliyi, milli valyutada 
depozitlərə daha çox dividendin ödənilməsi 
kimi faktorlar ilə yanaşı, vergi güzəştləri 
də manatla yığımlara marağı artırıb. O 
baxımdan, daha məqsədəuyğun olardı ki, ya 
məcəlləyə dəyişiklik edilib, güzəşt müddəti 
daha 1 il uzadılsın və ya sığorta olunan 
əmanətlər gəlir vergisindən azad olunsun. 
Birinci halda, növbəti 1 il müddətdə yeni 
mexanizm hazırlamaq mümkündür. 
2024-cü ilin fevralında 
tətbiq olunan 
zaman hər hansı 
çətinlik yaratmaz. 
İkinci halda, 
əmanətçilərin 
əksər 
hissəsinin 
depozitləri 
sığortalanan 
olduğu üçün 
bu əksər fiziki 
şəxsləri əhatə 
edəcək”.

Ancaq güzəşt müddəti 
uzadılmadı. Maraqlıdır, bunun 
nə kimi təsirləri ola bilər?

VERGI ÖDƏMƏK ISTƏMƏYƏNLƏR 
NƏ EDƏ BILƏR?

900900-U-U
BIZIM,BIZIM,  
100100-U-U  
DOVLƏTIN DOVLƏTIN 

Cəfər Cəfər 
Ibrahimli Ibrahimli 

Taleh Taleh 
Kazımov Kazımov 
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XABEIŞVILI IDDIALI BƏYANATLAR VERMƏKDƏDIR 
Müxalif hərəkatın 

vahid lideri də 
iddialı bəyanatlar 
verməkdədir. “Biz 
qələbəni bayram 
etmək fikrində deyilik. 
Bu gündən ölkəmizi 
sülhə aparacaq proses 
başlayır”, - deyə 
Levan Xabeişvili 
bəyan edib. Yeni lider 
“Milli Hərəkat”ın 
çətin, lakin davamlı 
mübarizəyə başladığını 
və partiyanın bütün 
yeni insanlar üçün açıq 
olacağını vurğulayıb. 
“Bizim partiya bu 
seçkilərlə sübut etdi ki, 
onu məğlub 
etmək, 
döyüş 
meyda-
nından 
çıxarmaq 

mümkün deyil. “Milli 
Hərəkat” bu seçkilərlə 
sübut etdi ki, sıradan bir 
partiya deyil, ölkəmizin 
qələbəsinə həsrət qalan 
yorulmaz insanların 
böyük birliyidir. 
Demokratiya bizim 
üçün sadəcə bir söz 
deyil. “Milli Hərəkat” 
Gürcüstanda yeganə 
partiyadır ki, Qərb 
dəyərlərinə sadiqliyini 
əməli ilə nümayiş 
etdirir və bu seçkilər 
də bunun parlaq və 
birbaşa təzahürüdür”, - 
deyə L.Xabeişvili əlavə 
edib. Onun sözlərinə 
görə, rus oliqarx 
rejimi üzərində qələbə 

uğrunda çətin, lakin 
davamlı mübarizəyə 
başlayırlar: “Aydındır 
ki, ilk qərarlar 

Saakaşvilinin 
azadlığı 

uğrunda 
mübarizə 

ilə 

bağlı olacaq. Mişa, 
mən sənə söz vermək 
istəyirəm ki, sənin 
azadlığın təmin 
olunmayana qədər biz 
dayanmayacağıq”. 

L.Xabeişvili 
mesajının sonunda 
qeyd edib ki, Bidzina 
İvanişvili və onun 
kuklalarının üzərinə 
buludlar yığılır. Yaxın 
vaxtlarda gürcü xalqı 
qəzəbini nümayiş 
etdirəcək. 

Amma seçkilərin 
nəticələrindən narazı 
olanlar da var. Məsələn, 
“Vahid Milli Hərəkat”ın 
üzvü Nuqzar Tsiklauri 
bildirib ki, yeni sədr 
seçkisi ilə partiya geri 
addım atıb. “Bu qərar 
o deməkdir ki, pul və 
qeyri-rəsmi təsirlər 
siyasət və siyasi ideallar 
üzərində qələbə çalıb”, 
– deyə o bildirib. Amma 
əlavə edib ki, buna 
baxmayaraq, M.Sa-
akaşvili həbsdə olduğu 
müddətdə partiyanın 
üzvü olaraq qalacaq. 

Gürcüstanda müxalif “Vahid Milli 
Hərəkat”a yeni sədr seçilib.  Mixail 
Saakaşvilinin yaxın adamı olan Levan 
Xabeişvili təşkilatın yeni lideri olub. O 
bəyan edib ki, əsas prioritetləri ölkəni 
Rusiya orbitindən çıxarmaq və hazırda 

həbsdə olan eks-prezident Mixail 
Saakaşvilini azad etmək olacaq. 

Gürcüstanın siyasi 
rəhbərliyi Ukrayna 
ilə Rusiya arasında 

yaşanan müharibədə 
bitərəf qalmaqla Moskva 
ilə münasibətlərində 
normallaşma yaratsa da, Qərb 
ölkələri ilə bağlı fərqli vəziyyət 
hökm sürür. Sanki Gürcüstan 
Avropanın yadından çıxıb. 
Vaxtilə Qərbin adamı kimi 
xarakterizə edilən Mixail 
Saakaşvili xeyli müddətdir ki, 
həbsə atılıb. Müxalifət dağınıq 
və parçalanmış vəziyyətə 
salınıb. Hakim “Gürcü 
Arzusu”nu 10 ildən artıqdır 
yenə bilməyən “Vahid Milli 
Hərəkat” ciddi sınaqlarla üz-
üzə qalıb. Belə bir şəraitdə 
əsas müxalifət partiyasında 
yeni sədr seçkiləri keçirilib. 
Dörd namizədin mübarizə 
apardığı seçkilərdə Levan 
Xabeişvili qalib olub. O, 53 
səs toplayaraq “Vahid Milli 
Hərəkat” Partiyasının sədri 
seçilib. 

LIDERLIK UĞRUNDA  
4 NAMIZƏD  
MÜBARIZƏ APARIB

Qeyd etdiyimiz kimi, 
müxalifət partiyasının yeni 
lideri postu uğrunda dörd 
namizəd mübarizə aparıb. 
Onların ən məşhurları 
partiyanın hazırkı 
liderlərindən biri olan Nika 
Melia və eks-prezident Mixail 
Saakaşviliyə yaxın olan Levan 
Xabeişvili olub. Qeyd edək 

ki, “Milli Hərəkat” uzun 
müddətdir dərin böhran 
içindədir. 2012-ci ildə “Gürcü 
arzusu”na məğlubiyyətdən 
sonra “Milli Hərəkat”ın 
dağılacağı və unudulacağı 
proqnozlaşdırılsa da, bu, baş 
vermədi. “Milli Hərəkat” 
yoxa çıxmadı, əksinə, aparıcı 
müxalifət qüvvəsi kimi 
formalaşdı. Lakin xarici nisbi 
firavanlıqla daxildəki ciddi 
ziddiyyətlər onu daxildən 
korroziyaya uğratdı. Nəticədə 
Milli Təhlükəsizlik Şurasının 
keçmiş katibi Qiqa Bokeriya, 
siyasi katib Zurab Cavaxişvili,  
Levan Vaşadze kimi tanınmış 
simalar onun sıralarını tərk 
edib. Keçmiş hakim partiyanın 
dərdləri bununla bitməyib. 
Mixail Saakaşvili Ukraynadan 
Gürcüstana qayıtdıqdan və 
həbs edildikdən sonra böhran 
kulminasiya nöqtəsinə çatıb. 
“Milli Hərəkat” öz liderinin 
taleyinin dəyişməsinə də 
nail ola bilməyib. Daxildə 
M.Saakaşvilinin həbsinə 
fərqli münasibət üzə çıxıb. 
Partiyadaxili mənbələr 
deyirlər ki, ziddiyyətləri 
gizlətmək qeyri-mümkün olub 
və yeni liderinin seçilməsi 
təşkilatı xilas etməyin yeganə 
yolu kimi görülüb. Yeni 
sədrə uduzan Nika Melianın 
da mövqeyi maraqlıdır. O, 
seçkilərdə məğlub olduqdan 
sonra deyib ki, Saakaşvili 
Rusiya rejiminin məhbusu 
olduğu müddətdə partiyada 
qalacaq. Melianı səsvermə 
hüququ olanların 40 faizi 
dəstəkləyib. 

İvanişviliyə İvanişviliyə 
yeni rəqibyeni rəqib

AZƏR NURİYEV
azernuriyev@kaspi.az

Gürcü politoloq Giya 
Nodia ölkədə müxalifəti 
çətin sınaqların gözlədiyini 
bildirib. O hesab edir 
ki, müxalifət xalqı 
inandırmalıdır ki, 
hazırkı hökumət 
dayanıqlı 
deyil. İkincisi, 
müxalifət 
birləşməlidir. 
Üçüncüsü isə 
müxalifət rejimi 
dəyişdirmək üçün 

xalq kütlələrini küçələrə 
çıxarmalıdır. 

Xatırladaq ki, bir 
ildən sonra Gürcüstanda 
növbəti parlament 

seçkiləri keçiriləcək. 
Müxalifət qarşısında 
çətin vəzifə durur - 
təsisçisi və qeyri-rəsmi 
lideri ölkənin ən varlı 

adamı Bidzina 
İvanişvili olan 
“Gürcü Arzusu” 
partiyasını 
hakimiyyətdən 
uzaqlaşdırmaq. 
Amma bu, o 
qədər də asan 
olmayacaq. 

Giya NodiaGiya Nodia

YENI LIDER GÜRCÜ MÜXALIFƏTINI XILAS EDƏ BILƏCƏKMI? 

İvanişviliyə İvanişviliyə 
yeni rəqibyeni rəqib
GƏLIRGƏLIR
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ƏN BÖYÜK NÜVƏ ENERJISI 
ISTEHSALÇISI PROBLEM YAŞAYIR

Fransanın maliyyə 
naziri Bruno Le 
Maire də düşünür 
ki, hazırkı enerji 
böhranında nüvə 
enerjisi vəziyyətdən 
çıxmaq üçün yeganə 
çıxış yoludur. Onun 
mövqeyi təəccüblü 
deyil. Fransanın 
enerji balansında 
nüvə enerjisi 
istehsalın 70 faizini 
təşkil edir. Fransa 
Avropanın əsas 
nüvə lobbiçisidir. 
İqtisadiyyat 
üzrə Avropa 
komissarı Paolo 
Gentiloni hesab 
edir ki, Avropa 
İttifaqının (Aİ) 
enerji böhranına 
reaksiyası müstəsna 
olaraq “iqlim 
transformasiyası” 
çərçivəsində 
olmalıdır. Sıfır CO2 
emissiyası olan 
AES-lər 2050-ci 
ilə qədər karbon 
neytrallığına nail 
olmaq üçün Aİ 
strategiyasına uyğun 
gəlir. Fransızların 
mövqeyini Çexiya, 
Macarıstan, 
Rumıniya və Polşa 
da dəstəkləyir. 

AES-LƏRIN 
SAXLANMASI 
ÇƏTINLƏŞIR
Amma bu sahə 
ilə bağlı başqa 

reallıqlar da var. 
Məsələn, son 
on ildə AES-
lərin tikintisi 
və saxlanması 
xərcləri 30 
faiz artıb. 
Paralel olaraq 
külək və günəş 
stansiyalarının 
tikintisinin 
xərcləri isə 90 
faizə qədər azalıb. 
Bundan əlavə, 
böyük AES-lər  
çox çevik deyil: 
yüksək qiymətə 
görə stansiya 
operatoru hasilatı 
maksimum 
səviyyədə 
saxlamağa çalışır. 
Buna baxmayaraq, 
AES-lərin həyat 
dövrü üçün 
istehsal dəyəri 
bütün istehsal 
növləri arasında 
ən yüksək olaraq 
qalır (1 MVt/saat 
üçün 129-198 
dollar). AES-
lərin  tikintisini 
canlandırmaq da 
asan deyil. Bu, 
uzun və bahalı 
prosesdir. 
Yekun olaraq qeyd 
edək ki, bu gün 
dünyanın cəmi 
9 dövləti nüvə 
silahına malik olsa 
da, 31 dövlət atom 
enerjisindən ucuz 
enerji mənbəyi 
kimi istifadə edir. 

QITƏNIN ƏSAS NÜVƏ 
LOBBIÇISI FRANSADIR 

ABŞ hazırda dünyanın ən böyük 
nüvə enerjisi istehsalçısı olaraq 
qalır. Lakin orada da nüvə sənayesi 
onilliklər ərzində tənəzzüldədir: 
AES-lər sürətlə köhnəlir və nüvə 
tullantılarının saxlanması xərcləri 
vergi ödəyicilərinin üzərinə ağır yük 
qoyur. Lakin son illərdə ilk dəfədir 
ki, Amerikada nüvə enerjisinin 
gələcəyi daha az qaranlıq görünür, 
çünki dekarbonizasiyanın aktuallığı 
siyasətçilərə və sənaye liderlərinə 
təzyiq göstərir. İctimai rəy bölünsə 
də, tarazlıq yavaş-yavaş AES-lərin 
xeyrinə dəyişir, Silikon Vadisi atom 
variantını tam dəstəkləyir. Bayden 
administrasiyasının İnflyasiyanın 
Azaldılması Aktı, işləyən reaktorlar 
üçün istehsal vergisi krediti vermək, 
qabaqcıl nüvə texnologiyasını 
stimullaşdırmaq kimi addımları 
da ABŞ-da nüvə potensialını 
genişləndirmək imkanı verir.

BRITANIYADA AES-LƏRƏ  
DƏSTƏK ARTIR

Böyük Britaniyada da nüvə 
enerjisinə ictimai dəstək 
artır. Hakimiyyətin ən yüksək 
eşelonlarında da bu mövqe güclənir. 
Ukraynada hərbi əməliyyatlar 
başlayandan sonra keçmiş 
baş nazir Boris Conson 
seçicilərinə deyib ki, 
Rusiyanın enerji 
idxalından asılılıq 
atom elektrik 
stansiyalarına 
sərmayə qoymaqla 
azaldıla bilər. 
“Financial Times”a 
görə, Conson 

növbəti 30 il ərzində nüvə gücünü 
indiki 5,8 GVt-dan 24 GVt-a 
çatdırmaqla atom sənayesinə 
görünməmiş dəstək verməyi 
planlaşdırırdı. Bunu etməklə Böyük 
Britaniya nəinki enerji asılılığından 
xilas ola bilər, həm də nüvə enerjisi 
üzrə yenidən dünya lideri olmaq 
imkanı qazanardı. “Məqsədimiz 
yenidən bir vaxtlar birinci 
olduğumuz qlobal nüvə sənayesinin 
sükanı arxasında olmaqdır. 2050-
ci ilə qədər Böyük Britaniyada 
istehlak edilən enerjinin dörddə biri 
nüvə enerjisindən əldə edilməlidir”, 
- deyə Conson bildirib. 

B.Conson istefa verdikdən sonra 
onun varisi Rişi Sunak da nüvə 
enerjisinə marağı qoruyub saxlayır. 
Sunak işə başladıqdan bir ay sonra 
Fransanın dövlət enerji şirkəti 
EDF ilə Suffolk sahilində 3,2 GVt 
gücündə atom elektrik stansiyası 
tikmək üçün 840 milyon dollarlıq 
müqavilə bağladı. Tamamlandıqdan 
sonra bu AES 6 milyon evi elektrik 
enerjisi ilə təmin edə biləcək. 
Tənqidçilər xatırladırlar ki, bu, 
Böyük Britaniyanın nüvə enerjisinin 
qızıl dövrünü dirçəltmək üçün ilk 

cəhdi deyil. “Financial 
Times” yazır ki, 

hökumət atom 
elektrik 
stansiyalarının 
sayını 
artırmaq bir 
yana, mövcud 
reaktorları 

yeniləməkdə 
də çətinlik 

çəkir. 

Böyük Britaniya yeni AES tikir, Fransa Avropanın başqa çıxış yolu 
olmadığı qənaətindədir. İş o yerə çatıb ki, bir vaxtlar nüvə enerjisinin 

ən qızğın əleyhdarları olan Almaniya və Yaponiya da hazırda 
istismar etdikləri atom elektrik stansiyalarının ömrünü uzadır.

Avropada qaz və kömür 
qiymətlərində rekord 
artım qitədə nüvə 

sənayesinin canlanması ilə bağlı 
müzakirələri daha da qızışdırıb. 
Qloballaşan dünyada enerjiyə 
olan tələbat sürətlə artır. 
Üstəlik, qlobal enerji istehsalının 
dekarbonizasiyasını təmin 
etmək üçün nüvə enerjisindən 
istifadəyə çağırışlar edilir. 
Mütəxəssislər hesab edirlər ki, 
bütün bunlar dünyada yeni atom 
dövrünün başlanğıcı da ola bilər. 
Nüvə enerjisinin “yaşıl” enerji 
mənbəyi kimi qəbul olunması 
da gözlənilir. İş o yerə çatıb 
ki, bir vaxtlar nüvə enerjisinin 
ən qızğın əleyhdarları olan 
Almaniya və Yaponiya da atom 
elektrik stansiyalarının (AES) 
ömrünü uzadır. Bu da onların bu 
texnologiyadan imtina ilə bağlı 
əvvəlki mövqelərinin dəyişdiyini 
göstərir. 

Dünyaca məşhur “Oil Price” 
nəşri yazır ki, onilliklər ərzində 
nüvə fəlakətləri, xüsusən də 
Fukusima, Tri-Mile Island və 
Çernobılda baş verənlər ictimai 
rəyə böyük təsir göstərib 
və bu səbəbdən də insanlar 
yaşadıqları ərazilərdə nüvə 
reaktorunun olmasını istəmirlər. 
Lakin nüvə reaktorunun 
nüvəsinin əriməsi nadir 
hadisədir. Bundan əlavə, nüvə 
enerjisi havanın çirklənməsi 
səbəbindən baş verə biləcək 
milyonlarla ölümün qarşısını 
alaraq insanların həyatını xilas 
edir. Ancaq utilizasiyası baha 
başa gələn və min illər boyu 
təhlükəli olaraq qalacaq ciddi 
nüvə tullantıları problemi də 
mövcuddur. 

AZƏR NURİYEV
azernuriyev@kaspi.az

Avropa nüvə  Avropa nüvə  
enerjisinə köklənir enerjisinə köklənir 
Avropa nüvə  Avropa nüvə  
enerjisinə köklənir enerjisinə köklənir 
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“40 MANATA “40 MANATA 
DA ARAYIS DA ARAYIS 
OLAR?”OLAR?”
Sağlamlıq haqqında arayışın 
verilməsi üçün dövlət rüsumunun 40 
manat müəyyənləşdirilməsi insanlarda 
narazılıq yaradıb. Bu məbləğin yüksək 
olduğunu bildirirlər. Ekspertlər deyirlər 
ki, aztəminatlı ailələr üçün bu məbləği 
qarşılamaq çətindir. Ona görə də bu məsələdə 

diferensial yanaşma tətbiq olunmalıdır.

AYGÜN ASIMQIZI
aygunasimqizi@kaspi.az

Millət vəkili Musa Quliyev də deyir ki, 
bu məsələdə diferensial 

yanaşma tətbiq olunsa, 
daha yaxşı olar: “Mən 
demirəm ki, bütün 
sağlamlıq haqqındakı 

arayışlar pulsuz 
olsun. Arayış 
elə-belə 
verilmir axı, 
müəyyən 

müayinələrdən keçirilir, bunun da 
xərci var. Məsələn, kimsə orta məktəbi 
bitirib universitetə sənəd verirsə, onun 
üçün sağlamlıq arayışı pulsuz olmalıdır. 
Amma kimsə sürücülük vəsiqəsi almaq 
üçün istəyirsə, bunu ödənişli edək. 
Burada da diferensial yanaşma olmalıdır. 
Arayış qiyməti 10, 20, 80 manat və s. də 
ola bilər. Hansı müayinələrdən keçibsə, 
ona uyğun məbləğ təyin edilsin. Yoxsa 
tavandan bir rəqəm götürüb yazmağı 

doğru saymıram. Üstəlik, ödənişli arayış 
üçün müayinə xərclərinin yarısı TƏBİB, 
yaxud dövlət büdcəsindən qarşılansa, 
daha yaxşı olar. Gərək vətəndaşlarımızın 
sosial vəziyyətini ağırlaşdıran addımlara 
getməyək”.

Yeri gəlmişkən, TƏBİB-dən o da 
bildirildi ki, arayışların verilməsi ilə bağlı 
gələcəkdə hansısa əhali kateqoriyası 
üçün güzəştlərin tətbiq edilməsi hazırda 
müzakirə edilir.

“XƏRCLƏRIN ƏLLI FAIZINI DÖVLƏT QARŞILASA, YAXŞI OLAR”

Almaniyada fəaliyyət göstərən 
azərbaycanlı həkim Elvin Hüseynov 
çalışdığı ölkədə sağlamlıq haqqında 
arayış üçün pul ödənilmədiyini 
bildirir: “Sağlamlıq haqqında arayış 
lazımdırsa, ailə həkiminə müraciət 
edirlər, o da arayış verir. Bunun 
üçün hər hansı pul ödənmir. Ancaq 
onu da qeyd edim ki, Almaniyada 
icbari sığorta üçün ödənişlər 
çoxdur. Aylıq maaşın 18 faizini 
dövlət icbari tibbi sığorta üçün 
tutur. Düzdür, müəyyən həddən 
sonra maaşın artsa da, ödədiyin 
miqdar artmır. Ancaq ümumilikdə 
ödəniş daha çoxdur. 2-3 il işləyən 
həkim üçün haradasa 1000-1200 
manat dövlətə pul ödənilir. Bu 
məbləğin yarısı işçinin özündən, 
yarısı da işəgötürəndən çıxılır”.

“AZTƏMINATLI 
AILƏLƏR NƏZƏRƏ ALINMALI IDI”

İqtisadçı Rauf Qarayev deyir 
ki, tibbi arayışlar üçün ödənişin 
rəsmi olması yaxşı haldır, amma 
təyin edilən məbləğ heç də hər 

kəsin maddi durumuna uyğun 
deyil: “Bir neçə il öncə arayış üçün 
hər hansı rüsum yox idi. Kimin 
nəyə gücü çatırdısa, poliklinikada 
həkimə verirdi, bu arayışı alırdı. 
Təbii ki, o ödənişlər qeyri-qanuni 
idi. Amma sonra bu rəsmiləşdi. Bu, 
yaxşı haldır. Tibbi arayışın pulsuz 
verilməsinin tərəfdarı deyiləm. 
Sadəcə, burada əhalinin qazancı 
nəzərə alınmalıdır. Axı hər kəsin 
qazancı eyni deyil. Elə ailə var ki, 
aztəminatlıdır. Onun tibbi arayışa 
bu qədər pul ödəməyə imkanı 
yoxdur. Kimdənsə borc almalıdır. 
Nəticə olaraq narazılıq yaranır. 
Məbləğ təyin edərkən 
aztəminatlı ailələr 
nəzərə alınmalı, 
kateqoriyalara 
uyğun 
qiymət-
lər 
təyin 
edil-
məli 
idi”.

TIBBI ARAYIŞ

Rauf 
Qarayev

Musa 
Quliyev

Ilqar 
Hüseynli

ALMANIYADA ARAYIŞ ÜÇÜN PUL ÖDƏNMIRƏvvəllər sürücülük vəsiqəsi almaq 
üçün tələb olunan tibbi arayış 30, 
sağlamlıq haqqında iş yerinə təqdim 

edilən arayış  üçün qiymət 15 manat təşkil 
edirdi. Ötən ilin sonundan hər ikisi üçün 
dövlət rüsumu 40 manat 12 qəpik təyin 
edildi. Beləliklə, bu arayışı almaq üçün 
müraciət edənlər qiymətlə tanış 
olduqda “40 manata da arayış 
olar?” sualını verirlər.

Bugünlərdə Milli Məclisin 
Səhiyyə komitəsinin iclasında 
deputat Məlahət İbrahimqızı da bu 
mövzuya toxunub: “Sağlamlıq 
arayışının rüsumu 41 manatdır. 
Bu, kasıb ailə üçün bir kisə 
un deməkdir. Tarif Şurasında 
həkim olub-olmadığını bilmirəm. 
Amma bu məsələyə komitədə baxaq”.

Həqiqətən də 40 manata da arayış olar? 
Bu qiymət nəyin əsasında təyin edilib? 

ARAYIŞ 40 MANATDAN BAHA DA OLA BILƏR
Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarəetmə 

Birliyindən (TƏBİB) bildirildi ki, arayış 
alınması tibbi göstəriş əsasında deyil, 
profilaktik müayinə olduğu üçün icbari 
tibbi sığorta təminatına daxil deyil. Lakin 
sosial layihə olaraq bəzi arayışlar icbari 
tibbi sığortanın təminatına alınıb. Bunlar 18 
yaşa qədər uşaqların bütün növ arayışları 
və həqiqi hərbi xidmətə çağırılanların 
müayinəsidir. Ancaq sürücülük vəsiqəsi 
almaq üçün, işə qəbul zamanı tələb olunan, 
peşə xəstəliyini müəyyən etmək üçün 
tibbi müayinələrdən keçmək və s. ödənişli 
arayışlardır.

Qeyd edildi ki, bu arayışlar üçün 
tariflər tibbi xidmətlərin maya dəyəri, 
əhalinin tələbatı, dünya təcrübəsi, həkim 
müayinələri, instrumental-laborator 
müayinələrin həcmi nəzərə alınaraq 
müəyyən edilib. Belə ki sağlamlıq 
haqqında arayışlara terapevt, cərrah, 
nevropatoloq, oftalmoloq, otolarinqoloq, 
dermatoveneroloq, stomatoloqun ixtisaslı 
həkim müayinəsi, flüoroqrafiya, qanın 

ümumi analizi, sidiyin ümumi analizi 
daxildir.

TƏBİB qeyd edir ki, hər bir arayışın 
təsviri Səhiyyə Nazirliyinin qərarları 
ilə tənzimlənir. Hansı ixtisaslı həkimin 
müayinəsindən, hansı instrumental-
laborator müayinələrdən keçmək 
lazımdırsa, onların hamısı olarsa, bu zaman 
məbləğ daha yüksək olur. Yəni arayış bizə 

40 manatdan da yüksək məbləğə başa 
gələ bilər.

“HEÇ BIR IQTISADI 
VƏ SOSIAL ƏSASI YOXDUR”

Sosial məsələlər üzrə ekspert 
İlqar Hüseynli deyir ki, sağlamlıq 
haqqında arayış ödənişli olmalı 
deyil: “Ölkəmizdə ancaq dövlət 
səhiyyə müəssisələrinin verdiyi tibbi 

arayışlar rəsmi olaraq tanınır. Dövlət 
tibb müəssisələrində xidmət pulsuzdur. 

Bu məntiqlə dövlət müəssisələrində 
verilən tibbi arayışlar da tamamilə pulsuz 
olmalıdır. Həkimin arayış üçün yoxlamasını 
da icbari tibbi sığortaya oturtsaq, arayış 
üçün müayinə aparan həkimə də sığorta 
çərçivəsində müəyyən ödəniş edilə bilər”.

İ.Hüseynli bildirdi ki, rüsumun 40 manat 
müəyyənləşdirilməsi də doğru olmayan 
yanaşmadır: “Niyə 40 manat? Bunun heç 
bir iqtisadi və sosial əsası yoxdur. Bir ailənin 
4 üzvünə arayış lazım olsa, get-gəl xərcini də 
hesablasan, bu, 200 manat xərc deməkdir”.



STANFORD UNIVERSITETININ TAM TƏQAÜDLÜ TƏLƏBƏSI UĞURUNUN SIRRINI AÇIR 

Eyniliyi sevməyənlərin 
eynilik sevdası

Məşhurların, səhnə və efir adamlarının, 
daim göz önündə olanların plastik cərraha 
üz tutmalarına öyrəşmişdik. Özlüyümüzdə 
buna belə don geyindirirdik ki, onlara 
lazımdır, daim diqqət mərkəzindədirlər. 
Daha sonra tendensiya dəyişdi. Yavaş-yavaş 
cərrah “bıçağı”nın yaratdığı möcüzələr 
başqa sahələrdə çalışan xanımlarda, daha 
sonra elə evdar xanımlarda da görünməyə 
başladı. Sayı az olsa da, bu gün kişilərin də 
plastik cərrahiyyədən istifadə etməsi artıq 
heç kimi təəccübləndirmir. 

XANIMLARIN GƏNC 
GÖRÜNMƏK ARZUSU TAM TƏBIIDIR

Əslində müəyyən yaşdan sonra 
xanımların gənc görünmək arzusu 
tam təbiidir. Bundan ötrü həm estetik 
cərrahlara, həm də kosmetoloqlara 
müraciət də anlaşılandır. Axı xanımıq, 
həmişə gənc və gözəl görünmək istəyirik. 
Problem ondadır ki, plastik əməliyyatlar 
gənc xanımların da arasında dəb halını 
aldı. Artıq “bantik” dodaqlara, “avatar” 
üz quruluşuna, “kaman” qaşlara, 
“fındıqburun”lara hər addımda rast 
gəlməyə başlayırıq. Ardınca da bədən 
şəkilləndirmələr dəbə düşdü. 

PULLARINI VƏ CANLARINI 
GÖTÜRÜB QAÇDILAR GÖZƏLLƏŞMƏYƏ

Dünya standartlarına uyğun sinə, bud, 
baldır, omba və s. bir-birinin ardınca 
gözəllik bazarına girdi, maddi və fiziki 
imkanı olan xanımlar pullarını və canlarını 
götürüb qaçdılar gözəlləşməyə. Bunun bir 
səbəbinin də  psixoloji olduğunu desəm, 
yanılmaram, yəqin ki. Araşdırmalara 
görə, plastik əməliyyatlara çox vaxt həqiqi 
ehtiyacdan müraciət olunsa da, müəyyən 
hallarda bədənin hansısa bir hissəsinin 
başqa bir formaya salmaq arzusunun, 
sadəcə, bir kapriz, istək olduğu hallar da 
az deyil. Kim bununla özünü xoşbəxt hiss 
edirsə, etsin. Nə gözəl! Amma təəssüf ki, 
bəzən həkimlərin qeyri-peşəkarlığından, 
bəzən də pasiyentlərin peşəkar həkimləri 
dinləməyib öz istədikləri forma və 
ölçünü tələb etmələrindən ortaya qəribə 
“gözəlliklər” də çıxır. 

BU DA GÖZƏLLIKDIRMI?
Gözəl demişkən, yəqin ki, təkcə mən yox, 

elə bir çoxunuz da plastik əməliyyatdan 
çıxan xanımların bir-birinə oxşadığını 
hiss etmisiniz. Bu da gözəllikdirmi? 
Bəzən mənə elə gəlir ki, bu cür insanlar 
“estetika fabriki”nin “plastika” dəzgahında 
konveyer üsulu ilə istehsal olunublar. İki 
addımdan bir eyni üzlü, eyni cizgili, eyni 
bədən formasında adamları görüb bəzən 
özüm də hürkürəm. Axı eyni cürünü bir az 
əvvəl görmüşdüm. Deyirəm, bəlkə robotlar 
planetindəyəm? 

Bilirəm, bunun qarşısını almaq mümkün 
deyil. Hərə öz bədəninin sahibidir və onu 
istədiyi şəklə salmaq haqqı var. Heç kim 
buna qarışa bilməz. Bəs rəfiqəsilə eyni cür 
ayaqqabını geyinməyən, iş yoldaşıyla eyni 
cür çanta götürməyən, eyni don seçməyən 
xanımlar nə əcəb bir-birinə bənzəmək 
istəyirlər? Nədir bu eyniliyi sevməyən 
xanımların eynilik sevdası? 

Xanım Aydın
BAXIŞ

xanimaydin@kaspi.az

Zülfiyyənin bacısı isə hazırda ABŞ-ın 
Pensilvaniya Universitetinin 2-ci kurs 
tələbəsidir. Zülfiyyə bu nailiyyətlərində 
valideynlərinin həm maddi, həm də mənəvi 
dəstəyinin önəmi olduğunu bildirir: “Bu 
nailiyyətlərin əldə edilməsində valideyn 
və müəllim dəstəyi çox önəmlidir. Mən 
ən çox valideyn dəstəyini qeyd edərdim. 
Valideynlərim bizə maddi və mənəvi 
dəstək olublar. Kiçik ailə biznesimiz var, 
maddi gəlirimiz oradandır. Dərsdən kənar 
hazırlıqlar, kurslar olur. Bunlar üçün maddi 
vəsait lazımdır. Valideynlər təhsilimiz 
üçün maddi vəsait ayırıblar. Eyni zamanda 
mənəvi dəstək olublar. Nə ixtisas, nə də ölkə 
seçimində limit qoymayıblar. Öz öhdəmizə 
buraxıblar. Bəzi valideynlər uşaqlarına 
texnoloji cihazlardan istifadəni limitləyirlər. 
Bizə isə limit qoymaq əvəzinə düzgün 
istifadəni öyrədiblər. Çox kiçik yaşlarımızdan 
bizim kompüterimiz olub”.

Zülfiyyə valideynlərin onlara “get dərslərini 
oxu” demədiyini də qeyd etdi: “Məktəbi qızıl 
medalla bitirmişəm. Qiymətlərimin hamısı 
5 olub. Ancaq kənardan bəzən düşünülür 
ki, valideyn məcburiyyəti olur, ona görə 

uşağın yaxşı oxumaqdan başqa çarəsi 
qalmır. Çünki məktəbdə 

belə təcrübə çoxdur 
ki, uşaq aşağı qiymət 
alanda valideyninin 
əsəbiləşəcəyini bilir və 
məcbur olub oxuyur. 
Bizdə valideynlərim 

“get, dərslərini 
oxu” deməyiblər. Heç 
“tapşırıqların hazırdırmı?”, 
- sualını da verməyiblər. Biz 

özümüz oxumuşuq. Bacımda da qiymətlər 
yaxşı olub deyə, mən elə bilmişəm ki, şagird 
həmişə dərslərinə hazır getməlidir. Bəzən 
4 aldığım olub. Amma deyiblər ki, 4 aşağı 

qiymət deyil. Hətta atam deyirdi ki, 2 almayan 
şagird şagird deyil (Gülür). Hər zaman 
deyiblər ki, zəif nəticə göstərdiyiniz zaman da 
olacaq, yüksək nəticə göstərdiyiniz də”.

AZƏRBAYCANLI GƏNC 145 AZƏRBAYCANLI GƏNC 145 
MIN MANATLIQ TƏQAÜDÜ MIN MANATLIQ TƏQAÜDÜ 
NECƏ ALIB?NECƏ ALIB?

Zülfiyyə 
Kişiyeva: 

“Valideyn-
lərim 

bizə “get, 
dərslərini 

oxu” 
deməyiblər. 

Heç 
“tapşırıqların 
hazırdırmı?”, 
- sualını da 

verməyiblər. 
Biz özümüz 
oxumuşuq. 

Bacımda da 
qiymətlər 
yaxşı olub 

deyə, mən elə 
bilmişəm ki, 

şagird həmişə 
dərslərinə 

hazır 
getməlidir”

Amerika Birləşmiş 
Ştatlarının nüfuzlu ali 
təhsil müəssisələrindən 

olan Stanford Universitetində 
tam təqaüdlü təhsil imkanı 
qazanıb. Tətbiqi riyaziyyat 
ixtisası üzrə alacağı təhsil üçün 
ayrılan təqaüdün məbləği 145 
min manatdır (85 min dollar). 
Söhbət azərbaycanlı gənc Zülfiyyə 
Kişiyevadan gedir. Bəs o, bu 
nəticəyə necə nail olub? Elə bu 
haqda onun özü ilə söhbətləşdik.

Zülfiyyə riyaziyyata marağının 
çox kiçik yaşlardan başladığını 
deyir: “Hətta 3-4 yaşımdan 
deyərdim. Bir bacım var, məndən 
iki yaş böyükdür. Valideynlərim 
ona riyaziyyat dərslərində 
köməklik edəndə mən də 
eşidirdim, marağım yaranmışdı. 
Atamın texniki fənlərə marağı 
var. Bunun da marağımın 
yaranmasında rolu olub. 1-2-ci 
sinifdə oxuyanda artıq vurma 
cədvəlini əzbərləmişdim. Bunu 
məcbur öyrətmirdilər, öz marağım 
var idi”.

“ISTƏYƏN HƏR 
KƏS BUNU BACARA BILƏR”

Z.Kişiyeva uşaqda kiçik bir 
həvəs yaranandan sonra onun 
davamının uğurlu gəlməsi 
üçün əsas rolun müəllim və 
valideynlərə düşdüyünü bildirir: 
“O vaxt Xaçmazda yaşayırdıq. 
Valideynlərim evdə dərslərimə 
köməklik edirdilər. Bu sahəyə 
marağımı görüb məktəbdən əlavə 
müəllim yanına da qoydular. Mən 
3-4-cü sinifdə oxuyanda müəllimin 
hələ keçmədiyi dərsləri öncədən 
öyrənirdim. Bəzi müəllimlər buna 
icazə vermirdilər, çünki həmin 
dərsi izah edəndə, mən o dərsi 
öyrənmiş olurdum. Bəziləri buna 
pozitiv yanaşırdılar, hətta özləri 
irəli dərslərdən mənə keçirdilər. 
Riyaziyyata olan marağımı həm 
qorumağa, həm də irəli aparmağa 
müəllimlərim çox köməklik 
etdilər”.

Ancaq xaricdə təhsil almaq 
istəyi Bakıda liseydə oxuduğu 
dövrdə yaranır: “Xaçmazda 
yaşadığım dövrdə riyazi sahəyə 
marağım olduğu üçün I qrup 
üzrə təhsil almağı düşünürdüm. 
O vaxt heç bilmirdim ki, xaricdə 
təhsil almaq mümkündür, ya 
yox. Sonra Bakıya köçdük, liseyə 
qəbul oldum. Liseydə bu haqda 
bizi məlumatlandırdılar. Məndə 
xaricdə təhsil marağı yarandı. 
Bildim ki, xaricdə təhsil təqaüdlə 
də mümkündür. İstəyən hər kəs 
bunu bacara bilər”.

AZƏRBAYCANDA QƏBUL 
IMTAHANINDA IŞTIRAK ETMIR

Bundan sonra məqsədi xaricdə 
təhsil almaq olur. Ona görə yerli 
qəbul imtahanlarında iştirak 
etmir: “11-ci sinfin sonunda 
valideynlərim, ətrafdakı insanlar 
dedilər ki, Azərbaycandakı 
imtahanda da iştirak edə bilərsən. 
Xaricdə təhsil alınmasa, bu da 
hazır variant olsun. Dedim ki, 
istəmirəm. Alınmasa, daha aşağı 
universitetlərə sənəd verərəm, 
yaxud 1 il gözləyərəm”.

Təqaüdlü təhsil imkanı 
qazandığı universitetdə oxumağı 
isə 8-ci sinifdən məqsəd 
olaraq götürdüyünü bildirir: 
“Azərbaycanda dərsə gedirsiniz, 
sonra qayıdıb gəlirsiniz. 
Amerikada isə siz universitetdə - 
tələbə şəhərciyində yaşayırsınız. 
Təcrübə tamamilə fərqlidir. Bu 
haqda oxuyurdum, eşidirdim. 
Amma daha detallı öyrənmək 
üçün Stanford Universitetinin 
riyaziyyatla bağlı yay kampında 
iştirak etdim. Əslində yay kampı 
universitetin kampusunda 
baş tutmalı idi. Koronavirus 
dövrünə düşdüyü üçün onlayn 
keçirildi. Fərqli ölkələrdən 
şagirdlər qatılmışdı. Universitetin 
professorları bizə dərs keçirdilər. 
Professorları ilə tanış oldum. 
Onlardan bir ilə əlaqə saxladım. 
Ünsiyyət qurduq, ona öz mühitim, 

təcrübələrim haqqında məlumat 
verdim. Dedim, mənim də bu 
universitetdə oxumaq imkanım ola 
bilərmi? O, mənə çox dəstək oldu. 
Belə bir şansım olduğunu bildirdi. 
Bu məlumatı alandan sonra 
daha da həvəsləndim. Daha çox 
araşdırdım, daha çox professorla 
əlaqə qurdum”.

“RIYAZIYYAT IŞIĞI 
ALTINDA KAINAT”

O, bu imkandan 
yararlanmasında uşaq yaşlarından 
ingilis dilini öyrənməsinin böyük 
rolu olduğunu deyir: “Hələ kiçik 
yaşlarımızdan valideynlərimiz 
ingilis dilinin önəmini bizə 
aşılamağa çalışırdılar. Xarici 
dilin fərqli qapıları açmaq üçün 
açar olduğunu deyirdilər. 5-6 
yaşdan ingilis dilini öyrənməyə 
başlamışıq. Mən 8-ci sinifdə 
Stanford Universitetinin yay 
kampına qoşulanda, ingilis dili 
biliyim artıq əla idi. Bu olmasa 
idi, kampda o qədər aktiv ola 
bilməzdim. O kampda elə uşaqlar 
var idi ki, danışmırdılar, sadəcə 
dinləyirdilər”.

11-ci sinfin sonunda “Riyaziyyat 
işığı altında kainat” adlı kitabı çap 
olunur. Zülfiyyə universitetə qəbul 
prosesində bu kitabın da önəmli 
olduğunu vurğuladı: “Mən özüm 

evdə öyrənəndə riyaziyyatın 
elə yönlərini kəşf edirdim, 

elə tərəfləri ilə tanış 
olurdum ki, bizim 
məktəb uşaqları 11-ci 
sinfi bitirəndə belə, 
bu haqda bilmirlər, 
öyrənmirlər. Çünki 
proqramda 

yoxdur. Stanfordun kampında 
onlayn iştirak etsəm də, fiziki 
iştirak etdiyim riyaziyyat kampları 
da olub. Xarici universitetlərin 
kamplarında iştirak etdikcə, həm 
də fərqli ölkələrin riyaziyyata 
yanaşmasını öyrənirdim. 
Görürdüm ki, bizə riyaziyyatı 
fərqli şəkildə tədris edirlər. Bizim 
məktəbdə öyrəndiyimizdən çox 
fərqlidir. Mən onsuz da riyaziyyata 
vurğun idim. Kamplarda iştirak 
etdikcə, onların yanaşmalarını 
gördükcə, riyaziyyata ayrı cür 
vurğun oldum. Bizdə məktəblilərin 
çoxu riyaziyyatı sevmirlər. 
Niyə? Çünki çoxuna çətin gəlir. 
Bu qərara gəldim ki, bizim 
proqramımız fərqlidir, dünyaya 
o qədər uyğun deyil. Ona görə 
düşündüm ki, şagirdlərə bir 
köməyim dəysin. Mən riyaziyyatın 
hansı tərəflərini görürəm, 
hansı səbəblərdən riyaziyyatı 
sevirəm? Bunu kitabda çatdırsam, 
bəlkə uşaqlarda da bu sahəyə 
sevgi yaranar. 
Universitetə 
qəbulda bu 
kitabın da 
bir rolu 
oldu”.

Xarici 
universitetlərin 

kamplarında 
iştirak etdikcə, 
həm də fərqli 

ölkələrin 
riyaziyyata 

yanaşmasını 
öyrənirdim. 

Görürdüm ki, 
bizə riyaziyyatı 

fərqli şəkildə 
tədris edirlər. 

Bizim məktəbdə 
öyrəndiyimizdən 

çox fərqlidir. 
Mən onsuz da 
riyaziyyata 

vurğun idim. 
Kamplarda 

iştirak 
etdikcə, onların 
yanaşmalarını 

gördükcə, 
riyaziyyata 

ayrı cür 
vurğun oldum.

Azərbaycanda 
dərsə 

gedirsiniz, 
sonra qayıdıb 

gəlirsiniz. 
Amerikada 

isə siz 
universitetdə 

- tələbə 
şəhərciyində 
yaşayırsınız. 

Təcrübə 
tamamilə 
fərqlidir.

VALIDEYNLƏRIN MADDI 
VƏ MƏNƏVI DƏSTƏYI

Fotolar: 
Rüfət Mikayılov / Global Media Group
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Keyfiyyətsiz dərman problemi qanayan 
yaramızdır. Yəqin hər kəs dəfələrlə 
müalicə vaxtı dərmanların təsirinin 

az olması problemi ilə rastlaşıb. Dərmanlarla 
bağlı nə qiymətdə bəxtimiz gətirib, nə də 
keyfiyyətdə. “Əsas sağlamlıqdır” deyib, 
məcbur olub alırıq, təəssüf ki, faydasını 
ödənişinə uyğun görmürük. Dərdimizə 
dərman tapmaq üçün ya xaricdən sifariş 
etməliyik, ya da qiymətləri 4-5 dəfə baha 
olan “alman aptekləri”nə üz tutmalıyıq. 
Hətta iş o həddə çatıb ki, həkimlər də 
resept yazanda əgər müalicənin təsirini tez 
görmək istəyiriksə, bizi sözügedən bahalı 
əczaxanalara, xaricdəki dost-tanışlarımızdan 
kömək istəməyə yönləndirirlər. 

DƏRDIMIZƏ DƏRMAN TAPMIRIQ
Keyfiyyətsiz dərmanlarla bağlı dəfələrlə 

yazsaq da, dərdimizə dərman tapmırıq ki, 
tapmırıq. Hətta iş o həddə çatıb ki, xarici 
dərman istehsalçılarından biri Azərbaycanda 
dərmanlarının saxta olması ilə bağlı 
əhaliyə müraciət edir. Danimarka dərman 
istehsalçısı “Novo Nordisk A/S” şirkəti bu 
yaxınlarda açıqlama yayaraq bildirib ki, 
“Ozempik” preparatına tələbatın yüksək 
olması ilə əlaqədar olaraq, “Ozempik” 
0,5 mq və 1,0 mq preparatının çoxsaylı 
saxtalaşdırılma hallarının meydana çıxması 
müşahidə olunur. Yəni Danimarka istehsalı 
adı ilə apteklərdə satılan bu dərman əslində 
saxtadır. 

Sual olunur: bu faktdan sonra xarici 
ölkələrdən gələn dərmanların həmin 
ölkələrin istehsalı olduğuna necə inanaq? 

VƏTƏNDAŞLARIMIZ KEYFIYYƏTSIZ DƏRMAN 
VASITƏSI ILƏ RASTLAŞARSA...

Səhiyyə Nazirliyi Analitik Ekspertiza 
Mərkəzindən (AEM) sorğumuza cavab 
olaraq bildirildi ki, Azərbaycana rəsmi yolla 
idxal edilən bütün dərman vasitələri Analitik 
Ekspertiza Mərkəzində (AEM) laborator 
analizdən keçir və sənədlərinin uyğunluğu 
yoxlanılır. Qurumun açıqlamasına görə, 
vətəndaşlar dərman vasitəsi alan zaman 
onun saxta olmasını çox sadə yolla müəyyən 
edə bilərlər: “AEM-in idxalına 
icazə verdiyi bütün dərman 
vasitələrinin qutusunun 
içərisində mütləq qaydada 

Azərbaycan dilində içlik 
və qutusunun üzərinə 
vurulmuş nəzarət 
markası olur. Əgər 
vətəndaşlar dərman 
vasitəsi alarkən qeyd 
etdiyimiz iki haldan 
heç biri və ya hər hansı 
biri olmazsa, deməli, 
bu dərman vasitəsi 
ölkəyə rəsmi şəkildə 
idxal edilməyib. 
Vətəndaşlarımız 
yuxarıda qeyd 
olunan hallarla 
və ya keyfiyyətsiz 
dərman vasitəsi 
ilə rastlaşarlarsa, o 
zaman aptekin ünvanı, 
dərman vasitəsinin 
alındığını sübut edən 
kassa çeki ilə birgə 
AEM-in “Bir pəncərə” 
sisteminə müraciət etməklə, 
mərkəzin “qaynar xətt”inə zəng edərək, 
www.pharma.az saytı vasitəsi ilə əlaqə 
yaradaraq, yaxud AEM-in sosial şəbəkə 
səhifələri vasitəsi ilə bu barədə məlumat 
verə bilərlər”. 

“VƏTƏNDAŞLARIN DƏSTƏYI ÖNƏMLIDIR”
Qurum vurğulayır ki, ölkəyə 

gətirilən saxta dərman vasitələrinin 
aşkar olunmasında vətəndaş dəstəyi 
önəmlidir: “AEM-in Əczaçılıq müfəttişliyi 
şöbəsinin əməkdaşları il ərzində əczaçılıq 
məhsullarının satışı ilə məşğul olan 
müəssisələrdə planlı və plandan kənar 
yoxlamalar həyata keçirir. Lakin ölkəyə 
gətirilən saxta dərman vasitələrinin aşkar 
olunmasında ictimai nəzarətin olması və 
vətəndaşların dəstəyi çox önəmlidir”. 

Sosial 
məsələlər 

üzrə ekspert 
İlqar Hüseynli 

Danimarka 
dərman 

istehsalçısının yaydığı 
açıqlamaya inanmadığını 

bildirdi: ““Ozempik” şəkər 
əleyhinə dərman preparatı 

kimi istifadə olunur, tərkibi 
insulindir. Lakin son dövrlər 
Azərbaycanda “Ozempik”dən 
arıqlamaq məqsədilə istifadə 
edənlərin sayı artdı. Bu dərman 
əvvəlcə çox az gətirlmişdi. Satılıb 
bitəndən sonra isə gətirilməsində 
problem yarandı. Bundan sonra 
bəzi güclü şirkətlər həmin 
dərman preparatının Türkiyə 
variantını qanunsuz 
yolla ölkəyə gətirdilər. 
Əslində saxta deyil, amma 
dövlət qeydiyyatından 
keçirilmədən 
birbaşa Türkiyədən 
Azərbaycana 
gətirilir. 
Şirkət də 
Danimarka 
istehsalının 

deyil, Türkiyə istehsalının meydana 
gəlməsini gördükdə, həmin dərman 
bazarına öz təsir imkanlarını 
saxlamaq üçün əhaliyə müraciət 
etdi. Düşünürəm ki, bu məlumat ona 
görə yayılıb ki, qaçaqmalçılıq yolu 
ilə gətirilən dərmanlara inamsızlıq 
yaransın”.

“BUNU SAXTALAŞDIRMAQ ÜÇÜN 
MILYONLARLA VƏSAIT LAZIMDIR”

Mütəxəssisin sözlərinə görə, məhz 
bu dərman vasitəsini saxtalaşdırmaq 
mümkün deyil: “Bu dərman ampula 
formasındadır. Birdəfəlik dozalarla 
şəkər xəstələri istifadə edirlər. Bu 
formaların saxtalaşdırlması üçün 
ümumiyyətlə texnoloji imkanlar 

yoxdur. Əgər bu imkanlar olsaydı, 
onda Azərbaycan rəsmi 

qeydiyyatdan keçib 
özü onun istehsalına 
başlayardı. Bunun üçün 
milyonlarla vəsait lazımdır. 
Danimarka şirkəti bazarda 
öz monopolist imkanlarını 

qoruyub 
saxlamaq 
üçün bu 
müraciəti 
yayıb”.

BU DƏRMANLAR ÖLKƏYƏ NECƏ GƏLIB?
Mütəxəssis vurğuladı ki, bu 

dərmanları xaricdə saxtalaşdırıb 
gətirirlərsə, burada gömrük orqanları 
məsuliyyət daşıyır: “Yox, əgər gömrük 
orqanlarında problem 
yoxdursa, dərmanlar 
ölkəyə gətirilərkən 
bütün qaydalara riayət 
olunursa, onda Analitik 
Ekspertiza Mərkəzi 
onlardan nümunələr 
götürüb analiz 
etməlidir. Uyğunsuzluq 
müşahidə edəcəksə, 
sertifikat verməməlidir. 
Kimsə özü üçün istifadəyə 

gətiribsə, buna artıq qanun 
icazə verir. Məsələn, bir fərd 
özü üçün 5 dərman gətirib, 

3-nü satırsa, bu “Dərman 
vasitələri haqqında” qanunun 

6-cı maddəsi ilə uyğunluq təşkil 
edir. Yəni bəlli miqdarda istifadə üçün 
gətirilməsinə qadağa yoxdur”.

TƏHLÜKƏLI “SÖVDƏLƏŞMƏ”
Dərmanların keyfiyyətsizliyi 

məsələsinə gəldikdə isə, mütəxəssis 
vurğulayır ki, keyfiyyəti azaltmağın 

da yolları var: “Keyfiyyətin göstəricisi 
dozadır. Yəni dərman preparatının 
üzərində əsas təsiredici molekulun 
dozası yazılır. Hər bir dərman preparatı 

ölkəyə daxil olduqdan sonra 
qeydiyyatdan keçir və 

göstəriciləri öz əksini tapır, 
keyfiyyət sertifikatı verilir. 
Əgər əsas təsir edən 

kimyəvi maddənin 
miqdarı azalıbsa, 
buna sertifikat 

verən qurum cinayət 
məsuliyyəti daşıyır. İkinci 

təsir amili odur ki, özəl şirkət 
gedir əsasən Asiya ölkələrindən 

bir zavod tapır, deyir ki, onun tərkibinə 
daxil edəcəyin əsas maddələrin dozasını 
azalt, məbləğini məndən ucuz al, amma 
baha sənədləşdir. Bu, “sövdələşmə” 
əsasında baş verə bilər. Həmin partiya 
ölkəyə rahatlıqla daxil olur. Bu zaman 
həm dərmanı gətirən, həm analiz edən, 
həm də istehsal edən korrupsiyanın 
elementinə çevrilir. Adətən xarici ölkə 
zavodları belə sövdələşməyə getmir. 
Elə bir hal mümkündürsə, deməli, 
işbazlarımız o zavodlara da yol tapa 
bilirlər”.

Dərmanlarla bağlı nə qiymətdə 
bəxtimiz gətirib, nə də keyfiyyətdə. 
“Əsas sağlamlıqdır” deyib, məcbur 
olub alırıq, təəssüf ki, faydasını ödənişinə 
uyğun görmürük. Dərdimizə dərman 
tapmaq üçün ya xaricdən sifariş etməliyik, 
ya da qiymətləri 4-5 dəfə baha olan “alman 

aptekləri”nə üz tutmalıyıq.

ƏSLINDƏ 
SAXTA DEYIL?

Ilqar HüseynliIlqar Hüseynli

AYGÜN ƏZIZ
aygunaziz@kaspi.az
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Çinin Hangzhou şəhərindən olan 
tələbə Çjou Yi süni intellekt 
(Artificial Intelligence) vasitəsi ilə 

riyaziyyatla bağlı problemlərini həll edib. 
Xüsusi alqoritm tələbənin dərslərinə 
nəzarət edib və semestrin sonunda 
Çjou test üçün maksimum bal toplaya 
bilib. 2019-cu ildən Çin məktəblərində 
süni intellekt dərslərini tədris etmək 
üçün 10 cildlik süni intellekt dərsliyi 
seriyasının işıq üzü görməsi şagirdlərin 
yeni texnologiyalarla təmasını daha 
da sıxlaşdırıb. Şagirdlər bu fənni ya 
seçmə, ya da məktəb kurikulumunun bir 
hissəsi kimi öyrənirlər. Süni intellektin 
inkişaf tarixini və bu texnologiyaların üz 
tanıma, avtonom idarəetmə və ictimai 
təhlükəsizlik kimi sahələrdə necə tətbiq 
oluna biləcəyini təsvir edən dərsliklər 
Çin hökumətinin qərarı ilə ibtidai və 
orta məktəblərin kursu üçün yazılıb. 
“Bu, uşaqlara təkcə mövzuya dair zəruri 
elementar biliklər vermək deyil, həm 
də onların yaradıcılıq qabiliyyətlərini 
və təxəyyüllərini maksimum dərəcədə 
üzə çıxarmaq və reallaşdırmaq üçün 
edilir. Digər nəşrlərdən fərqli olaraq, 
bu dərsliklər sizə “şagirdlərin həm 
əllərindən, həm də beynindən” istifadə 
etməyə imkan verəcək”, - deyə Çin 
hökumətinin qərarında qeyd edilib. 
Nəzəri təlimdən dərhal sonra proqramın 
daha yaxşı başa düşülməsinə və 
mənimsənilməsinə yönəlmiş praktiki 
məşğələlər keçirilir. Çində süni intellektin 
öyrənilməsi üzrə məktəb dərsliklərinin 
tətbiqi onu göstərir ki, süni intellektin 
tədqiqində böyük irəliləyiş əldə edən ölkə 
bu texnologiyanın öyrənilməsini mümkün 
qədər çox uşaq üçün əlçatan etmək 
qərarına gəlib.

Azərbaycanın Elm və təhsil naziri 
Emin Əmrullayevin bu yaxınlarda 
ölkəmizdə səfərdə olan “Microsoft” 
şirkətinin rəsmiləri ilə görüşdə müxtəlif 
təhsil pillələrinin idarə olunması 
və tədqiqatların stimullaşdırılması 
məqsədilə süni intellekt və hesablayıcı 
bulud texnologiyalarından istifadə 
imkanlarını müzakirə etməsi bizim 
təhsilin də süni intellektin tətbiqinə 
yaxınlaşdığından xəbər verir.

İT mütəxəssisi Emin 
Axundov yaxın gələcəkdə 
süni intellektin nəinki 
təhsili, bütün sahələri 
əhatə edəcəyi fikrindədir. 
Belə ki ölkə təhsilində artıq 
“Virtual məktəb” platforması 

kimi bir təcrübə mövcuddur: 
“Pandemiya dövründə “Virtual 

məktəb” layihəsi həyata keçdi – 
bütün müəllim və şagirdlər virtual 

mühitdə görüşdülər. Onların hər bir 
addımı elektron mühitdə olduğuna 

görə qeydə alınırdı. Şagirdlərimiz 
haqqında çox data yığsaq, onların fənn üzrə 

gələcək nəticələrini də proqnozlaşdıra bilərik. 
Süni intellektin tətbiqi sübut olunmuş proqnoz 
əsasında hansısa faktorları dəyişməklə daha 
yaxşı nəticəyə gəlib çıxmağın bir yoludur”.

 
BIR IL ƏRZINDƏ TƏTBIQ EDƏ BILƏRIK

Ekspert hesab edir ki, biz bu tətbiqə kifayət 
qədər hazırıq: “Rəqəm yığmaq baxımından 
yaxşı təcrübəmiz oldu. Elm və Təhsil Nazirliyi 
kiçik və böyük summativ qiymətləndirmələri 
(KSQ və BSQ) keçirdi. Bir neçə məktəb 
qeydiyyatın daha çevik olması üçün bunu 
elektron formaya keçirir. Əgər bizim təhsil 
sistemi virtual məktəbin elementlərini istifadə 
etsə, o zaman uşağın ev tapşırığı fəaliyyəti 
kompüterdə qeyd olunur. Biz ölkə olaraq bəzi 
dəyişikliklərə hazırıq. “Microsoft”un sistemində 
iştirak edən ölkələrdən ən yaxşılardan biri biz 
idik. Bizim təhsil kütləmiz göstərdi ki, lazım 
olan vaxt vəziyyətdən çıxa bilir. Pandemiya 
vaxtı şagirdlərin 70 faizi dərslərə telefonla, 30 
faizi kompüterlə daxil olurdu. Müəllimlər isə 
əksinə, 70 faiz kompüterdən, 30 faiz telefondan 
istifadə edirdi. Dövlətin dəstəyi olmadan 
insanlar özləri bunu etdi. Datanın daha 
detallı yığımı, elektron hökumət alətlərinin 
çoxalması əminəm ki, bir ilə ölkə təhsilinin 
idarə edilməsində süni intellektin tətbiqinə nail 
olmağa imkan verəcək”. 

ŞAGIRDLƏRIMIZƏ DƏ MƏLUMAT VERMƏLIYIK
Ekspert süni intellektin tətbiqinin 

əhəmiyyətini belə izah edir: “Qərarlarımız 
daha əsaslı, düzgün və reallığa əsaslanan 
olacaq. Bu da nəticələrin yaxşılaşmasına 
gətirəcək. Subyektiv faktor aradan qalxacaq. 
Maliyyə, inzibati planlamada daha yaxşı 
nəticələr göstərə bilərik. Bundan başqa, 
süni intellektin tətbiqi bütün sahələrdə 

günün tələbi olacaq”. E.Axundov hesab 
edir ki, süni intellektin əsasları haqda 
şagirdlərimizə də məlumat verməliyik: 

“Gələcək peşəkarlara gələcəyin 
istiqaməti haqda məlumat 

vermiş olacağıq. Həkimlərimiz, 
polislərimiz, mühəndislərimiz və 
başqa peşə sahiblərimiz də süni 
intellekti başa düşəcək.  4-cü 
sənaye inqilabının özəyi də məhz 
süni intellektdir”. 

Artıq dünya ölkələrində 
təhsildə süni intellektin 
tətbiqi ilə bağlı konkret 
addımlar atılır. Ekspertlər 
Azərbaycan təhsilinin 
də buna hazır olduğu 
qənaətindədirlər. Onların 
fikrincə, pandemiya 
dövründə təhsilin onlayn 
aparılması təcrübəsi 
bu sahədəki potensialı 
ortaya çıxarıb. Belə 
təsəvvürlər var ki, süni 
intellektin tətbiqindən 
sonra müəllimlərin tədris 

prosesində iştirakı 
azalacaq. 

TƏRANƏ MƏHƏRRƏMOVA
taranamaharramova@kaspi.az

ŞAGIRDLƏRIN BAŞA DÜŞƏCƏYI DILDƏ 
Proqnozlara 

görə, tezliklə 
təhsili süni intellektin (AI) 
iştirakı olmadan təsəvvür etmək 
mümkün olmayacaq. İstər-istəməz 
sual yaranır: süni intellektin təhsil 
prosesinə inteqrasiya olunmasının 
əhəmiyyəti nə olacaq? Yeni 
texnologiyaların təhsilalanlar üçün 
hansısa təhlükəsi varmı? 

Ekspertlər hesab edirlər ki, 
süni intellekt təhsil sahəsini ciddi 
şəkildə dəyişəcək. Belə ki, 
tədris üsulları, öyrənmə 
yolları, biliyə çıxış və müəllim 
hazırlığı inqilabi dəyişikliklərə 
məruz qalacaq. 

ADA Universitetinin 
professoru Gülməmməd 
Məmmədovun 
fikrincə, süni 
intellekti təhsildə iki 
istiqamətdə tətbiq 

etmək 
olar: “Süni 

intellekt haqqında 
dərsliklərdə şagirdlərin başa 
düşəcəyi dildə məlumat verilməlidir. 
Süni intellekt təhsildə işlənən 
texnologiyaların tərkib hissəsi ola 
bilər. Yəni bu texnologiyalar süni 
intellekt əsaslı olmalıdır. Əslində 
günümüzdə yüksək texnologiyaların 
elementləri istifadə olunur. 
Artıq onunla ünsiyyətimiz var. 

Telefonlarımızda, cihazlarımızda 
olan tətbiqlər xidmətlər 

göstərir. Günümüzdə hansısa 
bir təhsil proqramında 
yüksək texnologiyalar, 
mobil telefonlar və ya  

planşetlərdən istifadə 
edilirsə, bu o deməkdir 
ki, onlar vasitəsilə 
süni intellekt istifadə 
edilir”. 

Riskə gəlincə, professor hesab 
edir ki, məlumatların ikinci şəxsə 
ötürülməsi təhlükəsi hər zaman var. 
Belə ki, texnologiyalardan istifadə 
edəndə bu, narahat olacağımız 
məqamdır: “Ümumiyyətlə, 
texnologiyalardan istifadə edəndə 
onun riskli tərəfləri də olur. İstifadə 
zamanı bu riskləri də idarə etmək 
olar. Süni intellekt bir qədər qorxulu 
səslənə bilər. Şagirdlər süni intellekt 
cihazı ilə ünsiyyət qurursa, müəyyən 
dərəcədə ehtiyatlı davranmalıdırlar. 
Kiber mühitdə olanda bu riskləri 
gözə almalıdırlar”. G.Məmmədov 
süni intellektin təhsildə tətbiqi 
ilə bağlı səslənən proqnozlara da 
münasibətini bildirir: “Elə bir inanc 

var ki, gələcəkdə təhsil süni intellekt 
vasitəsilə veriləcək. Müəllimlərin 
tədris prosesində iştirakı keçmişdə 
qalacaq. Bu, müəyyən dərəcədə 
doğru olsa da, tam belə olması 
mümkün deyil. Tədris prosesi 
təkcə biliyin müəllimdən şagirdə 
ötürülməsi deyil, öyrənənlə 
öyrənən arasındakı qarşılıqlı 
mübadilədir. Süni intellekt 
öyrənmədə empatiyanı, 
müəllimi, bağçada 
tərbiyəçini, insanın 
emosional hisslərini 
əvəz edə bilməz. Ən 
azı, bu, yaxın 
gələcəkdə 
mümkün deyil”. 

INSANLIĞI ITIRMIŞ OLARIQ

DAHA YAXŞI 
NƏTICƏ ƏLDƏ 
ETMƏYIN YOLU

Gülməmməd Gülməmməd 
MəmmədovMəmmədov

Emin Emin 
AxundovAxundov

SÜNI SÜNI 
INTELLEKTINTELLEKT



Övladları dünyaya 
gəldikdən sonra peyvənd 
vurdurmamaq üçün dava 
edən valideynlər var. 
Peyvənd xofunun nə qədər 
kəskin olduğunu pandemiya 
dönəmində də gördük. “Bizə 
çip taxırlar”,  “vaksinlərlə 
əhalinin sayını azaldacaqlar”, 
“vaksin sonsuzluğa aparır”, 
“qəsdən kökümüzü 
kəsirlər”, “peyvənd yaxşı 
olsaydı, pulsuz olmazdı” kimi 
fikirlərlə çarpışmağımızdan 

çox vaxt keçməyib.
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Ətrafımızda peyvəndə qarşı çıxan, ondan 
qorxan insanlar az deyil. Xüsusilə hər 
il qış mövsümündə, hər hansı xəstəlik 

yayılan zaman peyvənd mövzusu gündəmə gəlir, 
inananlarla inanmayanlar arasında “mübarizə” 
başlayır. Övladları dünyaya gəldikdən sonra 
peyvənd vurdurmamaq üçün dava edən 
valideynlər də var. Peyvənd xofunun nə qədər 
kəskin olduğunu pandemiya dönəmində də 
gördük. “Bizə çip taxırlar”,  “vaksinlərlə əhalinin 
sayını azaldacaqlar”, “vaksin sonsuzluğa 
aparır”, “qəsdən kökümüzü kəsirlər”, “peyvənd 
yaxşı olsaydı, pulsuz olmazdı” kimi fikirlərlə 
çarpışmağımızdan çox vaxt keçməyib. Onlar 
düşünürlər ki, sanki bütün dünya xəstəliyin 
qarşısını almaq üçün deyil, xəstəlik yaymaq, 
yaxud insanları öldürmək üçün vaksinasiyanı 
kəşf edib. Bəs peyvənd xofunun səbəbi nədir? 
Ümumiyyətlə, peyvənd qorxusunun əsası varmı?

Almaniyada çalışan azərbaycanlı həkim 
Elvin Hüseynov deyir ki, peyvənd xofunun 
yaranmasının 3 səbəbi var. Əsas səbəb isə 
məlumatsızlıqdır: “Təkcə, Azərbaycanda deyil, 
bütün dünyada peyvənd xofunun 3 əsas faktoru 
var. İlkin səbəb məlumatsızlıqdır. Azərbaycanda 
peyvəndləşdirmə istiqamətində maarifləndirmə 
işləri kifayət qədər aparılmır. İkinci səbəb 
səhiyyə sisteminə inam və gətirilən peyvəndlərin 
tərkibinə şübhə edilməsi ilə bağlıdır. Sistemə 
inam olmadığı üçün bunu həyata keçirən 
həkimin də savadına şübhə edirlər. Üçüncü 
səbəb isə əhalinin ümumi təhsil və intellekt 
səviyyəsi ilə əlaqəlidir. Təcrübə göstərir ki, 
daha çox ali təhsilli, akademik kütləsi çox olan 
ölkələrdə peyvəndləmə faizi də çox olur”. 

“VƏTƏNDAŞIMIZ HANSISA “RUS MÜTƏXƏSSISIN” 
SÖZLƏRINƏ INANIR”

Mütəxəssis deyir ki, bütün dünyada 
“peyvənd əleyhdarları” deyilən xüsusi bir 
cərəyan mövcuddur. Bu cərəyanın aparıcı 
olduğu ölkələrdən biri də Rusiyadır: “Bizə 
Rusiyanın sosial şəbəkələr üzərindən təsiri 
çoxdur. İstənilən bir insan elmi faktları olmadan 
video çəkir və sosial şəbəkədə yerləşdirir. 
Bunu dinləyən vətəndaşımız hansısa “rus 
mütəxəssisin” sözlərinə inanır və peyvəndə 
inamı itir. Çünki dinlədiyini fakt hesab edir”.
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Peyvənd əleyhdarlarının gətirdikləri 
əsas odur ki, peyvəndin yan təsirləri 
var və ciddi xəstəliklərə səbəb olur. 
Mütəxəssis isə deyir ki, istifadə etdiyimiz 
hər dərman preparatının yan təsirləri 
mövcuddur: “2 qızım var. Hətta biri 
vaxtından əvvəl dünyaya gəlmişdi. Biz 
bütün peyvəndlərini etdirdik. 
Əgər peyvənd təhlükəli idisə, 
həkim olaraq, bunu kütlədən 
öncə bilərdim və əlbəttə, 
qızlarımın peyvənd olunmasına 
icazə verməzdim. Yan təsirlərinə 
gəldikdə isə, təbii ki, 
peyvəndlərin özlərinin 
də növləri var. 
İnaktivləşdirilmiş 
törədicilərlə olan 
peyvəndlər və 
tərkibində aktiv 
viruslar olan 

peyvəndlər. Uşağın orqanizmi yoxlanılır, 
əgər uşaq immun sistemini zəiflədən 
dərman qəbul edir, kəskin infeksiyası 
varsa, peyvənd vurulmur. Göstəriş yanlış 
olsa, peyvəndin təsirindən uzunmüddətli 
zədələr əmələ gələ bilər. Amma bu yan 
təsirlər sırf peyvəndlə bağlı deyil, qəbul 

edilən istənilən preparatdan ola bilər. 
Tibdə mövcud olan heç bir dərman 
vasitəsi tam təhlükəsiz deyil. Peyvənd 
orqanizmi xəstəliyi keçirmədən o 
xəstəliklə mübarizəyə hazırlayır 

və təsir mexanizmi də tam məntiqə 
dayanır. Üstəlik, peyvəndlərin 

lisenziya alması üçün 
yoxlamaları dərman 

preparatlarından daha 
ciddi şəkildə gedir. 
Buna görə də əgər 

xof varsa, bu, bütün 
preparatlara olmalıdır”. 

TIBDƏ MÖVCUD OLAN HEÇ BIR 
DƏRMAN VASITƏSI TƏHLÜKƏSIZ DEYIL

Pediatr Vaqif Qarayev deyir ki, 
peyvənd yoluxucu xəstəliklərdən 
qorunmaq üçün təbabətin bu günə 
fikirləşdiyi ən yaxşı inqilabi yenilikdir: 
“Sovet dövründə “təbii çiçək” xəstəliyi 
var idi, milyonlarla insanın həyatını məhv 
etmişdi. Tibb peyvəndlə bu xəstəliyə 
qalib gəldi. Hər il mütləq şəkildə peyvənd 
olunmalıyıq. Çünki bütün dünyada 
peyvənd olunub xəstələnməyənlərin 
sayı kifayət qədərdir. Uşaqlarla 
işlədiyimə görə, mən öz 
təcrübəmdə də peyvəndin 
faydasını kifayət qədər görmüşəm. 
1993-cü ildə Azərbaycanda uşaqlar 
arasında difteriya deyilən çox 
təhlükəli xəstəlik yayılmışdı. 
O qədər dəhşətli idi ki, 
mən o vaxta qədər onun 
haqqında ancaq kitabda 
oxumuşdum. Amma 
müharibə dövrü 
olduğu üçün peyvənd 

unudulmuşdu və bu, epidemiyaya səbəb 
oldu. Peyvənd əleyhdarlarına ən birinci 
arqumentim budur. Qızılca elə belə 
xəstəlik deyil. Onun koronovirusdan da 
ağır pnevmoniyası var. Koronavirusdan 
öncə bizdə qızılca yayılmışdı. Çünki 
peyvənd olunmurdular. Sovet dövründə 
hamı məcburi peyvənd olunmalı idi. Ona 
görə də difteriya, qızılca, göy öskürək, 

qulaqdibi kimi xəstəliklərə demək olar 
ki, rast gəlinmirdi. Peyvəndlərlə 
bağlı demokratiya bizə gələndən 
sonra valideynlər nə övladlarını 
peyvənd etdirdilər, nə özləri 

peyvənd olundular. Valideyn 
peyvənddən könüllü 

imtina edir. Mən 40 
ildən çoxdur işləyirəm, 
15 ildir davamlı olaraq 
peyvənd etmişəm, 
hələ peyvəndin 1 
ağırlaşmasına rast 
gəlməmişəm”. 

PEYVƏND INQILABI YENILIKDIR

Elvin Elvin 
HüseynovHüseynov

Vaqif Vaqif 
QarayevQarayev

PEYVƏND XOFU NƏDƏNPEYVƏND XOFU NƏDƏN
QAYNAQL    ANIR? QAYNAQL    ANIR? 

AXI DÜNYADA AXI DÜNYADA 
MILYARDLARLA MILYARDLARLA 

UŞAQ PEYVƏNDLƏ UŞAQ PEYVƏNDLƏ 
XILAS OLUBXILAS OLUB

Peyvəndlərlə bağlı dünyada 
ortaya atılan ən böyük 
iddialardan biri, autizmin 
peyvənd vasitəsilə yaranmasıdır. 
Lakin bununla bağlı elmi heç bir 
sübut yoxdur. Həmsöhbətimiz 
bildirir ki, antivaksinator 
ordusu internetdən tapdığı 
yanlış məlumatlarla insanları 
səhv yönləndirirlər: “Hamı 
peyvəndlərlə bağlı internetdən 
əsassız məlumatlar oxuyub 
ona inanır, mütəxəssisə qulaq 
asmır. İnsanlar daha çox mənfi 
düşüncələrə meyillidirlər. Daha 
dəhşətlisi isə bəzi həkimlərin 
peyvəndlə bağlı əks təbliğatıdır. 
Bu, artıq dünyanın sonudur. 
Kiminsə uşağında hansısa 
xəstəlik varsa, bunu peyvəndə 
bağlamaq olmaz. Axı dünyada 
milyardlarla uşaq peyvəndlə 
xilas olub”.

ƏHALINI DEZINFORMASIYAYA 
INANMAMAĞA ÇAĞIRIRIQ

Respublika Gigiyena və 
Epidemiologiya Mərkəzindən 
bizə verilən məlumatda 
bildirilir ki, peyvənd xofunun 
yaranmasının səbəbi internet 
saytlarda aparılan əks-təbliğat 
kampaniyaları və səhv 
məlumatlardır: “Peyvəndlərin 
vacibliyi və təhlükəsizliyi barədə 
əhalinin maarifləndirilməsi 
peyvəndə qarşı qorxunun dəf 
edilməsində böyük rol oynayır. 
Yalnız aidiyyəti qurumların 
verdiyi məlumatlar bu sahədə 
aparılan ən son elmi işlərə 
əsaslandığından əhalini 
dezinformasiyaya inanmamağa 
çağırırıq”.

AYGÜN ƏZIZ
aygunaziz@kaspi.az



Bloqer Səma Abıyeva isə 
filtrdən istifadə edənləri qınamır. 
Onların səhv və ya düz etdiklərini 
isə şəxsi məsələləri hesab edir: 
“Bloqer olaraq mən də filtrlərə 
rast gəlirəm. Bəzən öz üzərimdə 
də tətbiq edir, necə göründüyümə 
baxıram. Amma heç vaxt üzümdəki 
görüntünün dəyişməsinə səbəb 
olacaq filtrdən istifadə etmirəm. 
Filtr mənim üçün sadəcə 
yolgöstərən ola bilər. Ondan 
istifadə edib xarici görünüşümlə 
bağlı hansısa istiqamətə yönələ 
bilərəm. Filtr real görüntümdə 
gözümün altındakı qaralığı və 
yaxud sızanaqları qapadır, daha 
yaxşı görünürəmsə, realda da 

buna nail olmağa çalışaram. Yəni 
reallıqda da filtrdəki kimi görünüm 
deyə, üzərimdə işləyə bilərəm. 
Məsələn, gözaltı qaralıq üçün yaxşı 
yata, çoxlu su içə, dərimə düzgün 
qulluq edə, şəkəri rasionumdan 
çıxara bilərəm. Kosmetoloqdan 
məsləhət alaram ki, filtrdəki kimi 
olmaq üçün nə edim”. 

“ƏGƏR BIR INSAN DODAQ 
ÖLÇÜSÜNÜ BƏYƏNMIRSƏ...”

Amma S.Abıyevanın hamı 
onun kimi etməlidir 
deyə bir düşüncəsi 
yoxdur: “Mən xarici 
görünüşümdə total 
dəyişikliyə həvəsli 

deyiləm. Əgər bir insan dodaq 
ölçüsünü bəyənmirsə, filtrlə 
böyüdəndə, ona xoş gəlirsə, 
kosmetoloq ifrata getmədən 
onu istədiyi ölçüyə gətirə bilər. 
Amma kosmetoloqda dolğu 
etdirib üstündən filtrləyirsə, real 
görüntüsündən kəskin fərqlənən 
cizgilərə sahib olursa, artıq bu 

məsələni özü üçün siqnal 
kimi görməlidir. Özünə 
sual verməlidir ki, 
özüm olmaqdan 
qorxurammı? 
Mütəxəssisdən 
məsləhət ala, bu 
haqda məqalələr 
oxuya bilər”. 

Sosioloq Aynur Hacıyeva 
da hesab edir ki, insanların 
şəkillərini filtrlərlə 
dəyişdirmələrinin səbəbləri 
müxtəlifdir: “Səbəblərdən 
biri özgüvənin aşağı 
olmasıdır. 
Görünüşlərində 
heç bir problem 
olmasa belə, özlərini 
olduqları kimi qəbul 
etməyə çəkinirlər. 
Digər bir 
səbəb - effektlə 
şəkil çəkən 
proqramlar 
əlçatan, can 
qurtarandır. 
Ona görə 

istifadəsi geniş yayılıb”.
A.Hacıyeva hesab edir 

ki, bu aldatma oyunu 
insanların öz seçimidir: 
“Sadəcə onu bilməlidirlər 
ki, özlərini şəkillərdə qəbul 

etməyə necə çətinlik 
çəkirlərsə, insanlar da 
onları real görüntüləri 
ilə qəbul etməkdə 
çətinlik çəkirlər. 

Çalışmalıyıq 
özümüzü 

olduğumuz 
kimi qəbul 
edək və 
digərlərinə 
də elə qəbul 
etdirək”.
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Əvvəllər makiyajın insanları 
dəyişdiyini deyirdilər, amma artıq 
ona belə ehtiyac yoxdur. İnsanlar 
proqramlarla özlərini arıqlada, 
kökəldə, makiyaj edə və hətta saç 
düzümü, geyimlərini də dəyişə 
bilərlər. Bəs əslində insanları buna 
sövq edən nədir? Bu, insanların 

özünü aldatması deyilmi?

Elə bir dövrdə yaşayırıq 
ki, kim realdır, kim 
saxta - bəlli deyil. Son 

vaxtlar bu istiqamətdə bir 
problem də yaranıb. Bəzən 
sosial şəbəkələrdə şəkillərdən 
gördüyümüz şəxsləri canlı 
görəndə tanıya bilmirik. 
Səbəb isə axır vaxtlar dəbə 
düşən filtrlərdir. Əvvəllər 
makiyajın insanları dəyişdiyini 
deyirdilərsə, indi dəyişmək 
funksiyasını filtrlər əvəz edir. 
Bu ənənə uzun illərdir mövcud 
olsa da, son vaxtlar ifrat 
dərəcədə artıb. İnsanlar 
bu proqramlarla özlərini 
arıqlada, kökəldə, 
makiyaj edə və hətta saç 
düzümünü, geyimlərini 
də dəyişə bilərlər. 
“Snapchat” kimi effekt 
verən proqramlarla 
yanaşı, artıq sosial 
şəbəkələrin 
özlərində 
də insanları 
inanılmaz 
dərəcədə dəyişən 
filtrlər dəbdədir. 

Bəs əslində insanları buna sövq 
edən nədir? Bu, insanların 
özünü aldatması deyilmi? Yoxsa 
burada bir psixoloji problem 
var? 

ÖZÜNƏVURĞUNLUQ ISTERIK 
NEVROZA GƏTIRIB ÇIXARA 
BILƏR

Psixoloq 
Vəfa Əkbərin 
fikrincə, estetik 
gözəlliyə və 
filtrə önəm 
verən insanların 
əksəriyyəti 
özgüvən problemin-

dən əziyyət çəkir: “Öz 
potensiallarına bələd 

deyillər və olanlarını da 
ortaya çıxara bilmirlər. 
Özlərini təqdimatda 
çətinlik çəkdikləri 
üçün gözəllik etalonu 

ön plana keçir. 
İnsanların dəbə 

uyğun gözəllik 
anlayışı nədirsə, 

ona uymağa 
çalışırlar. 
Biri var 

gözəllik üçün 

etdiyimiz bəzək-düzək, kiçik 
toxunuşlar, bir də var öz 
obrazımızdan çıxmaq. Bəzən 
filtrlərdən istifadə edənlər öz 
obrazlarından tamamilə çıxırlar. 
Belə olduğu təqdirdə özlərini 

daha rahat, komfortlu hiss 
edirlər”. 

V.Əkbər 
hesab edir 
ki, insanlar 
psixoloji 
pozuntular 
yaranmasın 
deyə, özlərini 

olduqları kimi 
qəbul etməlidirlər: 

“Daim diqqət cəlb etmək, 
psixoloji özünəvurğunluq 
narsistliyə, isterik nevroza 
gətirib çıxara bilər. Bu hallardan 
qurtulmaq üçün birinci növbədə 
özlərini dərk etməli, xüsusi 
bacarıq və istedadlarını ortaya 
çıxararaq, ətraflarına sağlam 
münasibət qura biləcəkləri 
insanlar yığaraq, mənfi 
xüsusiyyətlərini korreksiya 
edib, müsbətləri ortaya 
çıxarmalıdırlar. Belə edərlərsə, 
özlərindən daha çox məmnun 
qala bilərlər”. 

ZƏRİF SALMANLI
zarifsalmanli@kaspi.az

Vəfa ƏkbərVəfa Əkbər

Səma AbıyevaSəma Abıyeva

Aynur Aynur 
HacıyevaHacıyeva

ÖZÜNDƏN BASQA ÖZÜNDƏN BASQA 
HAMIYAHAMIYA  
OXSAYANLAROXSAYANLAR
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Abşeron Rayon İcra Hakimiyyəti 
Başçısının müavini – İctimai-
siyasi və humanitar məsələlər 
şöbəsinin müdiri Gülnar Rəhimova 
isə qəzetimizə açıqlamasında 
bildirdi ki, Abşeron rayonunda 
təmirə ehtiyac duyulan, həmçinin 
asfalt örtük vurulacaq yeni 
yolların siyahısı hazırlanıb. 
O, bu istiqamətdə proqramın 
reallaşdırıldığını diqqətə çatdırdı. 
Bildirdi ki, rayondakı hər bir 
inzibati ərazi üzrə yeni yolların 
çəkilməsi, asfalt döşənməsi 
və təmiri planlaşdırılıb və bu 
iş ardıcıllıqla həyata keçirilir: 
“Çalışırıq ki, ötən il olduğu kimi 
cari ildə və qarşıdakı illərdə plana 
uyğun olaraq rayon ərazisindəki 
yolları təmir edək. Biz də istərdik 
ki, bu işlər ən qısa zamanda, 
yüz faiz nəticə ilə həyata keçsin, 
vətəndaşların rahatlığı təmin 
olunsun, yolsuzluq problemi 
tamamilə həllini tapsın. Yeni 
salınan yaşayış məhəllələrində 
yol problemi daha qabarıq şəkildə 
özünü göstərir. Bundan da 
xəbərimiz var və bir qədər əvvəl 
söylədiyim kimi, mərhələ-mərhələ 
yol problemi həllini tapacaq. Şübhə 
yoxdur ki, bu tədbirlər çərçivəsində 
Lütfəli Abdullayev küçəsinin 
sakinlərinin də yol problemi həllini 
tapacaq. Amma bəzi hallarda yol 
çəkilişini, təmirini bizdən asılı 
olmadan gecikdirən amillər olur. 
Buna misal olaraq kommunikasiya 
xətlərinin qurulmasını, hava 
şəraitini və sairi göstərmək olar. 
Lakin bütün bunlara baxmayaraq, 
çalışırıq ki, planlı şəkildə işləri başa 
çatdıraq”.

Hər dəfə 
yağış 

yağanda 
Lütfəli 

Abdullayev 
küçəsindəki 
yol sakinlər 

üçün 
keçilməz 

bataqlığa, 
palçığa, 

su gölmə-
çələrinə 
çevrilir. 

Yolsuzluq 
səbəbindən 
sakinlər öz 

evlərinə 
gedib-

gəlməkdə 
çətinlik 
çəkirlər. 

Sakinlərin 
sözlərinə 

görə, taksi 
xidməti 

göstərən 
şəxslər də 

müxtəlif 
bəhanələrlə 

əraziyə 
gəlməkdən 

imtina 
edirlər.

İCRA 
HAKİMİYYƏTİNDƏN 

SAKİNLƏRƏ ŞAD XƏBƏR

Abşeron rayonu Masazır 
kəndi Lütfəli Abdullayev 
küçəsinin bir qrup sakini 

redaksiyamıza müraciət edərək 
yolsuzluq problemindən əziyyət 
çəkdiklərini bildiriblər. Qeyd 
ediblər ki, el arasında “Yoncalıq” 
kimi tanınan bu ərazidə 10 ildən 
artıqdır yeni yaşayış məhəllələri 
salınıb. 

ÖZ EVLƏRİNƏ GEDİB- 
GƏLMƏKDƏ ÇƏTİNLİK  
ÇƏKƏN SAKİNLƏR

Onların iddialarına görə, 
həmin vaxtdan indiyə qədər 
Abşeron İcra Hakimiyyəti 
Başçısının Masazır icra 
nümayəndəliyi və Masazır 
bələdiyyəsi tərəfindən bu 
problemin həlli üçün hər hansı 
tədbir görülməyib. Sakinlər şəxsi 
büdcələri hesabına dəfələrlə 
yola mişar daşı, kərpic və aqlay 
qırıntıları, şeben tökdürüblər. 
Lakin bu, ciddi effekt verməyib. 
Hər dəfə yağış yağanda yol 
yenidən keçilməz bataqlığa, 
palçığa, su gölməçələrinə çevrilib. 
Yolsuzluq səbəbindən sakinlər öz 

evlərinə 

gedib-
gəlməkdə çətinlik 
çəkirlər. Sakinlərin sözlərinə 
görə, taksi xidməti göstərən 
şəxslər də müxtəlif bəhanələrlə 
əraziyə gəlməkdən imtina edirlər. 
Hətta xəstələnən biri üçün təcili 
tibbi yardım çağıranda yoldakı 
zığ-bataqlıq səbəbindən həkimlər 
ünvana gəlib çıxa bilmirlər. 

YOLDA HƏR HANSI TİKİNTİ-TƏMİR 
İŞLƏRİ APARILMAYIB

Sakinlər vurğulayıb ki, 2022-
ci il sentyabrın 14-də Masazır 
kəndində 960 şagird yerlik 6 
nömrəli yeni məktəbin açılışı 
olub. Açılışdan əvvəl yalnız 
məktəbin qabağı və 569 saylı 
marşrut avtobusun sonuncu 
dayanacağına qədər olan hissəyə, 
yəni “Abşeron” küçəsinin gözlə 
görünə biləcək yerlərinə asfalt 
örtük döşənib. Lakin yolun 
569 saylı marşrut avtobusun 
sonuncu dayanacağından üzü 
aşağı – transformatora qədər 
olan hissəsində hər hansı tikinti-
təmir işləri aparılmayıb. Beləliklə 
də yolun yarısı asfaltlanıb, amma 
geridə qalan hissəsi, eləcə də 
Lütfəli Abdullayev və digər 
küçələr asfaltlanmayıb. Sakinlər 
mövzunu ictimailəşdirmək, 
aidiyyəti 

qurumların 
diqqətini çəkmək, bu minvalla 
problemin həllinə nail olmaq 
üçün qəzetimizə müraciət etmək 
məcburiyyətində qaldıqlarını 
vurğulayıblar.

MASAZIR BƏLƏDİYYƏSİNDƏ SÖZ 
VERİB ƏRŞƏ ÇƏKİLDİLƏR

Mövzu ilə bağlı əvvəlcə yerli 
özünüidarəetmə orqanının 
münasibətini öyrənmək istədik. 
Masazır bələdiyyəsi ilə əlaqə 
saxlayıb vətəndaşların şikayətini 
çatdırdıq. Bələdiyyənin xanım 
işçisi Masazır kəndi Lütfəli 
Abdullayev küçəsi sakinlərinin 
gündəmə gətirdiyi problemi, 
həmçinin redaksiyamızın əlaqə 
nömrəsini qeyd edərək söz verdi 
ki, bələdiyyə sədri gələn kimi 
məruzə ediləcək, ardınca da 
bizimlə əlaqə saxlanılıb mövqe 
bildiriləcək. Lakin bələdiyyə 
sədrinin səsini eşitmək, Masazır 
sakinlərinin probleminin 
həllinə dair hansısa 
tədbirlərin görülüb-
görülməyəcəyi barədə 
mövqe öyrənmək  
bizə nəsib  
olmadı.

Masazır kənd sakinlərinin müraciətini 45 
saylı Abşeron Seçki Dairəsindən Milli Məclisə 
deputat seçilən Oqtay Əsədova çatdırmaq, 
seçicilərinin üzləşdiyi problemə dair onun 

mövqeyini öyrənmək istədik. Əfsuslar olsun 
ki, Milli Məclisin iclaslarında üzünü görə 
bilmədiyimiz deputatın səsini də eşitmək bizə 
qismət olmadı. Parlamentin meclis.gov.az 

saytında deputatın köməkçisi kimi ad-soyadı, 
mobil telefon nömrəsi qeyd olunan Rauf 
İrzayevlə əlaqə saxlamağa çalışdıq. Ancaq o, 
telefon zəngimizə cavab vermədi.

SEÇİCİLƏRİNİN SƏSİNƏ HAY VERMƏYƏN DEPUTAT

“YONCALIQ”DA  “YONCALIQ”DA  
YOL PROBLEMIYOL PROBLEMI

RUFİK İSMAYILOV
rufikismayilov@kaspi.az
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KLIP SAATLARI OLMALIDIR
Klip saatları olmalıdır

Müğənni Murad Arif isə 
bir qədər fərqli düşünür və 
deyir ki, əksinə, xüsusən 
də, 2018-2019-cu illər 
çox məhsuldar keçib: 

“Bu dönəmlərdə bir çox 
mahnılar hit oldu və yadda 

qaldı. Sonra da 
2020-ci ildən 
pandemiya 
dünyanı və 
həmçinin də 
Azərbaycanı 

sardı. Digər sahələr kimi bu sektor da 
dayandı. Düşünürəm ki, yerli kanallar 
milli musiqiyə, milli estradaya mütləq 
şəkildə dəstək verməlidir. Klip 
saatları olmalıdır. Bu da estradanın 
inkişafına təkan olacaq. Amma inkişaf 
üçün ayrıca klip kanalımız olmalıdır. 
Çatışmayan cəhət məhz budur. Siz 
2000-ci illərin əvvəllərini ona görə 
xatırlayırsınız ki, onda ABA kanalı 
vardı. Orada daim klip saatları olurdu, 
maraq, həvəs yaradırdı. Bu, daha 
faydalı, daha effektiv idi. Hər şey 
medianın əlindədir”. 

Azərbaycan 
estradası 
2000-

ci illərin 
əvvəllərində, 
daha dəqiq desək, ilk 
onilliyində  xüsusi 
bir bum yaşamışdı. 
Sənətçilər arasında 
rəqabət vardı. Hamısı 
bir-birindən daha yaxşı 
mahnılar oxumağa 
can atırdılar. Bunun 
nəticəsində hit mahnılar 
daha çox yaranır, analoji 
olaraq da estrada inkişaf 
edirdi. Amma ikinci onillikdən 
bunun səngidiyini hiss etməyə 
başladıq. Dinləyicilər 
arasında apardığımız 
sorğu da bunu təsdiqlədi 
ki, bu sahədə səngimə 
gözəçarpacaq dərəcədədir. 

SƏNƏTÇI – TAMAŞAÇI TƏMASI
Bəstəkar Gövhər Həsənzadə 

deyir ki, hələ sovet dönəmində 
akustikasına görə “Melodiya” 
şirkəti tərəfindən özəl olaraq 
seçilən, valların yazılışı, canlı 
konsert üçün çox gözəl zalı və 
səhnəsi olan Şəhriyar adına Bakı 
Mədəniyyət Mərkəzi 2000-2008-ci 
illərdə müğənnilərlə tamaşaçıların 
təmasını təşkil edirdi: “Bəli, maliyyə 
baxımından çətinlik vardı, biletlər 
ucuz satılırdı. Amma insanlara 
şou satılmır, pirotexnika hesabına 
konsert təşkil edilmirdi. Ancaq sənət 
göstərilirdi. Mübariz Tağıyev, Flora 
Kərimova, Sərxan Sərxan, Nisə 
Qasımova, Nazpəri Dostəliyeva, 
Faiq Ağayev, Zülfiyyə Xanbabayeva, 
Aygün Kazımova, Eyyub Yaqubov, 
Ədalət Şükürov, İzzət Bağırov, 
Baloğlan Əşrəfov, Nadir Bayramlı, 
Nazəninin konsertləri, “Bu 
şəhərdə”nin proqramları keçirilirdi. 
İlk dəfə qəzəl və meyxana gecəsi, o 
cümlədən Namiq Qaraçuxurlunun 
ilk solo konserti də orada baş tutub. 
Oranın akustikası, səhnəsi konsert 
üçün o qədər mükəmməl idi ki, 
hətta mikrofona belə ehtiyac yox 
idi. Aşıq gecələrinin ilk konsertləri 
(bilet satışı ilə) də orada olub.  
Azərbaycanın bütün bölgələrindən 
aşıqların konsertinə tamaşaçılar 
gəlirdi. Mən onda başa düşdüm ki, 
Azərbaycan xalqının xalq musiqisinə 
bağlılığı necə böyükdür”. 

“24 RƏQS QRUPU 
PƏRƏN-PƏRƏN OLDU”

Gövhər xanım deyir ki, mərkəzdə  
qəzəl və meyxana gecələri də 
keçirilib: “Qəzəlxanlar, söz 
ustadları toplaşırdı. Çox gözəl və 
sanballı tədbirlər alınırdı. Dəyərli 
qələm sahibi Zəlimxan Yaqubun 
idarə etdiyi poeziya gecələri 
unudulmazdır. Demək istəyirəm 
ki, o konsert meydançasının 
taleyi 2008-ci ildə bitdi. Orada 
fəaliyyət göstərən 24 rəqs 
qrupunun hamısı pərən-pərən 
oldu. Təsəvvür edin, Azərbaycanın 
say-seçmə müğənnilərinin 
toplandığı, fəaliyyət göstərdiyi 
bir məkanın fəaliyyəti dayandı. 
Bütün məşhur qruplar mədəniyyət 
mərkəzində təmənnasız olaraq 
məşq edir, səsyazma studiyasından 
yararlanırdılar. Mərkəz fəaliyyətini 
dayandırdığından, estradanın, yəni 
canlı səhnə ifalarının və səsyazma 
studiyasındakı musiqilərin 
yaranması da inkişafdan qaldı. 
800 nəfərlik zala açıq kassa satışı 
vasitəsi ilə tamaşaçı toplaya bilən 
sənətçilər peşəkar səhnədə özlərini 
sübut edərək Heydər Əliyev 
Sarayında konsert vermək 
üçün püxtələşirdilər. Ora 
sanki müğənnilərin daha 
böyük səhnəyə keçid 
alması üçün tramplin idi”.

“İndi  
belə bir imkan, 

şərait yoxdur”, - deyir 
Gövhər xanım: “O şərait yoxdursa, 
demək, nə mənim fəaliyyətim, nə də o 
yaradıcı mətbəx yoxdur... Mən səhnə, 
populyarlıq, reklam istəyən, bunun 
dalınca qaçan adam olsaydım, ən 
azından ildə bir dəfə yaradıcılıq 
gecəmi keçirər, mahnılarımın 
reklamı ilə məşğul olub, disklərimi 
buraxardım, təqdimatlar 
keçirərdim. Əsl sənət üçün 
sənətkarların yaradıcı və 
aktiv bir ortamda olmaları 
şərtdir. Düşünürəm ki, 
Azərbaycanda yaradıcılıq 
üçün şərait yaradılan 
təmənnasız bina, canlı 

səhnə olsa, yenidən sağlam 
rəqabət də olacaq, analoji 
olaraq inkişaf da. Amma bu 
mətbəx, bu ortam yoxdur 
indi. Düşünürəm ki, isti 
bir yaradıcılıq məkanı, 
peşəkarların, gənclərin 
toplaşdığı bir mərkəz 
olmadıqca, milli kadr olan 

nəsil yetişməyəcək. 
Qazancı sənət 
sahəsindən 
çıxan dəllallara 

demək istəyirəm 
ki, pirotexnika, şou ilə sənətə 

böyük zərbə vurursunuz. Əvvəlcə 
mükəmməl sənət görünməlidir, 

sonra şou. İmkan versinlər, sənətçilər 
sənət göstərsinlər. Şou əsl sənəti 

boğub. Bu gün dünyada qaragüruh 
şou artıq yoxdur. Hanı Rihanna, hanı 
Beyons və sairələri? Hanı o fonoqramlı 
müğənnilər? Yerdən çıxan, göydən 
düşən, havada tullanıb akrobatlıq edən 
müğənnilər? Biz “Avroviziya”ya gedəndə 
də şou deyil, sənət göstərdik. İlk növbədə 
muğamımızı, müasir estrada ifaçılıq 
məharətimizi göstərdik. Bunu bir şou 
xarakterli görüntü ilə təqdim etdik ki, 

Avropa tamaşaçısının diqqətini cəlb 
edək, bizi qəbul etsinlər. Yəni bunu 
tamaşaçı üçün etmişdik. Çörəkləri 
bilet satmaqdan çıxan adamlara 
deyirəm ki, siz şəxsi marağınıza 
görə sənəti boğmayın. Birinci sənət 

gəlməlidir, sonra sənət üzərindən 
qazanc. Sənəti kommersiyaya 

qurban vermək olmaz. Bu, 
bizim mədəniyyətimizə, 

həqiqi 
təqdimatımıza və 
şəxsiyyətimizə 
böyük təhlükədir”.Gövhər 

Həsənzadə

Murad Arif

XANIM AYDIN  
xanimaydin@kaspi.az

Əvvəlcə mükəmməl sənət 
görünməlidir, sonra şou. 
İmkan versinlər, sənətçilər 
sənət göstərsinlər. Şou 
əsl sənəti boğub. Hanı 
Rihanna, hanı Beyons 
və sairələri? Hanı o 
fonoqramlı, yerdən çıxan, 
göydən düşən, havada 
tullanıb akrobatlıq 
edən müğənnilər? ƏVVƏL SƏNƏT, 

SONRA QAZANC

QARAGURUHQARAGURUH
SOUNUN IFLASI SOUNUN IFLASI 



www.kaspi.az4 FEVRAL ŞƏNBƏ 2023

Türkiyə Superliqasında 
“Qalatasaray” və “Fənərbaxça” 
arasında çempionluq yarışı 
gərginləşib. ”Cim-bom” əsas 
rəqibi ilə aralarındakı xal 
fərqini 6 xala çatdırsa 
da, iki komanda 
arasında mübarizənin 
son turlara qədər davam 
edəcəyini düşünmək olar. 
“Fənərbaxça” cəbhəsi 
isə hakimlərdən 
şikayətçidir. 

Türkiyə Superliqasının 22-ci turunun 
matçları başa çatarkən əzəli rəqiblər 
“Qalatasaray” və “Fənərbaxça” 

arasında rəqabət pik səviyyəyə qalxıb. “Cim-
bom” bu turda öz meydanında autsayder 
“Ümraniyyespor”la oyunda 2 dəfə hesabda 
geri düşsə də, oyunu qələbə ilə başa vura 
bilib. “Fənərbaxça” isə bu turda güclü 
rəqiblərdən olan “Adana Dəmirspor”la 
səfərdə keçirdiyi oyunda 1:1 bərabərə 
qalaraq çox önəmli 2 xal itirib.  Bununla 
da Okan Burukun komandası liderliyini 
möhkəmləndirib və “Fənərbaxça” ilə 
aralarındakı xal fərqini 6 xala çatdırıb. 

Matçın başa çatmasından sonra “Cim-
Bom”un sosial şəbəkədəki paylaşımı 
gündəm olub. Belə ki, “aslanlar” ön planda 
komandanın 6 nömrəli futbolçusu Frederik 
Midtşönün yer aldığı bir foto dərc ediblər. 
Bununla da, çempionatın hazırkı lideri 
ən yaxın izləyicisi ilə xal fərqinin 6-ya 
çatmasına işarə edib.

“QURULAN BÜTÜN ITTIFAQLARI, 
OYUNLARI POZACAĞIQ”

“Fənərbaxça” cəbhəsi isə Türkiyə 
Futbol Federasiyasının, Mərkəzi Hakimlər 
Komitəsinin onlara qarşı iş apardığından 
şikayətçidir. Xüsusilə də “Adana 
Dəmirspor”la oyundan sonra etirazlar pik 
həddə çatıb. Klub rəhbərliyi hesab edir ki, 
həmin oyunda onların 1 təmiz qolu 
hesaba alınmayıb və 1 penaltiləri 
verilməyib. Bundan əvvəl də 
“Fənərbaxça”nın hakimlərin 
“Qalatasaray”a yardımçı olması ilə 
bağlı etirazları var idi. Bu etirazlardan

sonra Mərkəzi 
Hakimlər 
Komitəsinin sədri istefaya 
göndərildi, yeni sədr seçildi. Amma 
belə görünür yeni sədrin gəlişi 
də “Fənərbaxça”nın yarasına 
məlhəm olmayıb. “Adana 
Dəmirspor”la oyundan sonra 
klub özünün sosial şəbəkə 
səhifəsində “VAR-ı, hakimləri, 
rəqibləri,... qurulan bütün 
ittifaqları, oyunları 
pozacağıq” tipli 
paylaşım etməklə 
meydan oxuyub.  

Ümumiyyətlə, Türkiyədə həmişə  “Qalatasaray” - 
“Fənərbaxça” rəqabəti gündəm olub. Pandemiya 
dönəmində çempionluğu “Beşiktaş” və 
“Trabzonspor”a uduzan əzəli rəqiblər yenidən 

çempionatdakı ipləri əllərinə alıblar. Mövsümün 
əvvəlində “Qalatasaray” yeni rəhbərliyinin aktiv 
dəstəyi ilə ulduz futbolçular transfer etməklə 

çempionluqda iddialı olduğunu nümayiş etdirdi. 
“Fənərbaxça” isə ötən illərdəki uğursuzluqlardan 

nəticə çıxararaq ilk növbədə baş məşqçi problemini 
həll etdi. Komandanın sükanı arxasına tanınmış 

portuqaliyalı Jorje Jesus gətirildi. Əksər 
futbol şərhçiləri bu il “Fənərbaxça”nın 

çempionluq həsrətinə son qoyacağını 
proqnozlaşdırırdı. Komanda həqiqətən 
də mövsümə fırtına kimi başlayaraq 
turnir cədvəlində rəqiblərindən 
xeyli aralanmağı da bacarmışdı. Klub 
Avropa Liqasında da yaxşı oyun 
sərgiləyərək düşdüyü çətin qrupda 
lider olmağı bacarmışdı. Amma 
dünya çempionatına görə verilən 
fasilə Jesusun komandasına pis 
təsir etdi. Ardıcıl qələbələr qazanan 
“Qalatasaray”  “Fənərbaxça”ya çatdı. 
Üstəlik, Okan Burukun komandası 
rəqib meydanında keçirilən derbidə 
rəqibini 3:0 hesabı ilə məğlub 
etməklə ona sarsıdıcı zərbə vurmuş 
oldu. İndi əsas rəqiblər arasında 

ikinci oyunun “Qalatasaray”ın 
meydanında keçiriləcəyini və aradakı 

6 xallıq fərqi nəzərə alsaq, onlar 
çempionluğa daha yaxın görünürlər. 

OKAN BURUK 
1 TRANSFERLƏ 

KIFAYƏTLƏNIB

ƏVVƏL “FƏNƏRBAXÇA”, 
SONRA “QALATASARAY”

Bəs heyət 
baxımdan hansı 

komandalar çempionatın 
finişinə necə hazırlaşıblar? 
Qış fasiləsində hər iki 
komanda elə də səs-
küylü transferlər həyata 
keçirmədilər. “Qalatasaray” 
Türkiyə yığmasından 

tanıdığımız A 
seriyası təmsilçisi 

“Sassuolo”nun 
müdafiəçisi Kaan 
Ayhanı icarəyə 

götürüb. O, bu mövsümün 
sonuna kimi icarə əsasında 
İstanbul təmsilçisində 
çıxış edəcək. 

Heyətə düşməkdə 
çətinlik çəkən 
isveçrəli Haris 
Səfəroviç və 
rəqabətdə 
mövqe üzrə 
komanda yoldaşlarına 
uduzan niderlandlı 
Patrik van Aanholt isə 
komandadan ayrılıblar. 

JESUS DAHA ÇOX MÜDAFIƏ XƏTTINI GÜCLƏNDIRIB
“Fənərbaxça”  da qış fasiləsində 

daha çox müdafiə xəttini 
gücləndirib. İstanbul klubu 
“Adana Demirspor”un futbolçusu 

Samet Akaydının transferini 
rəsmiləşdirib. 29 yaşlı 

müdafiəçi ilə 3,5 illik 
müqavilə imzalanıb. 

Komandanın 
digər transferi İtaliya 

“Parma”sının futbolçusu 
Ceyden Ostervolden 

olub. Niderlandlı 
müdafiəçi ilə 4.5 

illik müqavilə 
imzalanıb. 

“Fənərbaxça” bu transfer üçün 6 
milyon avro təzminat ödəyib.

“Fənərbaxça”nın heyətinə 
qatdığı üçüncü oyunçu isə Əmrə 
Dəmir olub. İstanbul təmsilçisi onu 
“Barselona”nın B komandasından 
transfer edib və 
4.5 illik müqavilə 
imzalayıb. 
Dünən futbolçu 
“Samsunspor” 
klubuna icarəyə 
verilib. 19 yaşlı 
yarımmüdafiəçi 
üçün 
Kataloniya 

klubuna təzminat ödənilməyib. 
Ancaq şərtə görə futbolçunun 
satışından əldə olunacaq gəlirin 20 
faizi “Barselona”ya ödənilməlidir.

Amma 6 xallıq fərqə baxmayaraq, 
superliqada çempionluq yarışının 

son turlara qədər davam 
edəcəyini düşünmək olar. 
“Fənərbaxça” həqiqətən 
yaxşı oyun nümayiş etdirir, 
Jesusun təcrübəsini də 
nəzərə alsaq, komandanın 

tez təslim olacağını 
düşünmək 

sadəlövhlük 
olardı. 

Okan BurukOkan Buruk Kaan AyhanKaan Ayhan

Samet Samet 
AkaydınAkaydın

Jorje JesusJorje Jesus
Ceyden Ceyden 

OstervoldenOstervolden
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RƏQABƏTIN RƏQABƏTIN 
YENI SƏHIFƏSI YENI SƏHIFƏSI 
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