
Misir Ərəb Respublikasının Prezidenti 
Əbdülfəttah Əs-Sisi yanvarın 27-də 
Azərbaycan Respublikasına səfərə gəlib. 
AZƏRTAC xəbər verir ki, Azərbaycanın 
və Misirin dövlət bayraqlarının 
dalğalandığı Heydər Əliyev Beynəlxalq 
Aeroportunda ali qonağın şərəfinə fəxri 
qarovul dəstəsi düzülüb.

Misir Prezidenti Əbdülfəttah Əs-Sisini 
hava limanında Baş nazirin birinci 
müavini Yaqub Eyyubov, xarici işlər 
nazirinin müavini Fariz Rzayev və digər 
rəsmi şəxslər qarşılayıblar. Xatırladaq 
ki, səfər xeyli əvvəldən planlaşdırılırdı. 
Lakin COVID-19 pandemiyası 
səbəbindən səfər təxirə salınmışdı.

SƏHIFƏ 2-DƏ

Diqqət çəkən digər məqam 
səfirliyin qarşısındakı İran polisinin 
terrorçunun hücumuna qeyri-adekvat 
münasibətidir. İran polisinin gözü 
qarşısında diplomatik korpusa 
məxsus avtomobil vurulur, qəza 
törədilir, sükan arxasından əli 
avtomatlı şəxs düşərək səfirliyə 
soxulur, amma vəzifəsi səfirliyi 
qorumaq olan polis oturduğu 
“butka”dan bayıra çıxmır, əlini 
silahına atıb avtomatlı şəxsi 
zərərsizləşdirmək barədə düşünmür. 

Yanvarın 27-də səhər saatlarında 
Azərbaycanın İrandakı səfirliyinə 
silahlı hücum olub. Azərbaycan 
XİN-in bu barədə yaydığı məlumata 
görə, hücum edən şəxs “Kalaşnikov” 
markalı avtomat silahla mühafizə 
postunu yararaq, mühafizə xidmətinin 
rəisi - baş leytenant Əsgərov Orxan 
Rizvan oğlunu qətlə yetirib. Səfirliyin 
iki nəfər mühafizə əməkdaşı 
da hücumun qarşısını alarkən 
yaralanıblar.

IRAN POLISI GÖRÜR, AMMA HEÇ NƏ ETMIR

IRANDAKI SƏFIRLIYIMIZƏ SILAHLI HÜCUM

Səhifə 3-də Səhifə 6-da Səhifə 8-9-da Səhifə 11-də Səhifə 16-da

Türk 
klubları 

ulduzlara 
üz tutur 
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Misir Prezidenti Azərbaycana gəlib 

TERROR AKTI
XAiNCƏSiNƏ 
PLANLANAN 

Azərbaycanın İrandakı səfirliyinə edilən silahlı hücum terror aktı kimi 
qiymətləndirilir. Görüntülərdən aydın olur ki, qəhrəman mühafizə əməkdaşı 

olmasaydı, ölü sayı daha çox olacaq, səfirlik qan gölünə çevriləcəkdi.

“Green card”ı elmi 
məqalələrimin 

sayına görə 
almışam”

Qazaxıstandan 
ambisiyalı 

layihələr 

ÜÇ ƏSRİN QƏZETİ

www.kaspi.azQiyməti - 40 qəpik

‘KASPİ’ QƏZETİ 1881-Cİ İLİN YANVARINDAN NƏŞR OLUNUR. QƏZETİN ÇAPI 1999-CU İLDƏ BƏRPA OLUNUB
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Fındığın  
alış qiyməti 

niyə 
ucuzlaşıb?

IRAN RƏHBƏRLIYI ÜZR ISTƏMƏLIDIR
“Törədilmiş terror aktı bu günə kimi İranda 
aparılmış anti-Azərbaycan təbliğatının və 

fəaliyyətin nəticəsidir. Mən İran tərəfindən 
sözügedən terror hücumunu törədənlərin, 
habelə bu qanlı əməlin sifarişçilərinin qısa 

müddətdə müəyyən edilərək ən sərt şəkildə 
cəzalandırılmasını və İranın ali rəhbərinin də 
bu terror aktına görə Azərbaycan xalqından 

üzr istəməsini tələb edirəm!”

SƏHIFƏ 5-də

SƏHIFƏ 7-də

SƏHIFƏ 13-də

SƏHIFƏ 4-də

SƏHIFƏ 12-də

SƏHIFƏ 14-də

Son vaxtlar Fransa 
və Almaniya 
arasındakı 
münasibətlərdə 
ciddi  problemlər 
yaşanır. Ekspertlər 
təşvişlə etiraf 
edirlər ki, Almaniya 
və Fransanın 
uzunmüddətli 
ittifaqı - Avropa 
iqtisadiyyatının iki 
əsas lokomotivi 
təhlükə altındadır.

Bakı Şəhər Təhsil 
İdarəsinin “Kaspi” 
qəzeti ilə birgə 
həyata keçirdiyi 
“Məktəbdə” 
layihəsinin qonağı 
olan kulturoloq 
Fuad Məmmədov: 
“Mədəniyyət ikinci 
süni təbiətdir. 
İnsanın ağlı, 
qəlbi və əməyi  
nəticəsində 
yaranmışların 
hamısı 
mədəniyyətdir”.

İnternetə pulsuz 
giriş nöqtələri 
restoranlarda, 
hotellərdə, hava 
limanlarında, kitab 
mağazalarında 
və hətta müxtəlif 
pərakəndə satış 
mağazalarında 
mövcuddur. Mobil 
internetimiz olsa 
belə, bu yerlərdə 
rahatlıqla internet 
şəbəkəsinə 
qoşulub, istifadə 
edə bilirik. 

Cənubi Qafqazda sabitliyə 
maneə olan Ermənistan 
yenə də 2020-ci ildən əvvəlki 
ritorikaya qayıtmağa cəhd 
edir. Xarici himayədarların 
tumarları erməniləri yenə 
həvəsləndirir. Ermənistan 
rəsmiləri hərbi güc 
tətbiqindən danışmağa 
başlayırlar.

Avtomobil parkımızdakı 
maşınların 80 faizdən 
çoxunun yaşı 10 ildən 
artıqdır. Başqa sözlə desək, 
avtomobil parkımız qocalıb. 
Mütəxəssislər deyirlər ki, 
ekologiyanın qorunması 
və digər səbəblərdən 
gələcəkdə avtomobil parkının 
yenilənməsi işləri aparılmalıdır.

Sakinlər məhəlləarası 
yolların asfaltlanmasını, 
su-kanalizasiya 
şəbəkəsinin qurulmasını, 
mənzillərinə 
ünvan verilməsini, 
dəmiryoluna yaxın 
ərazilərdə təhlükəsizlik 
tədbirlərinin görülməsini 
istəyirlər.

Makron 
Avropada 
ikitirəlik yaradır

“Zamanın 
çağırışlarına 
hazır olmalıyıq”

Irəvanın təhdidi 
cavabsız 
qalmamalıdır

Zövqümüzü 
korlayan köhnə 
MAŞINLAR

Adsız küçələrdə 
yaşanan 
problemlər

ICTIMAI 
YERLƏRDƏ “WI-
FI” TƏHLÜKƏSI

Rəqəmsallaşan 
siyasətin 
gətirdiyi 

təhlükələr 
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Hadisəyə beynəlxalq hüquq nöqteyi-
nəzərindən yanaşsaq, 1961-ci ildə 
qəbul olunan Vyana Konvensiyasına 
görə, diplomatik nümayəndəliklərin 
təhlükəsizliyini diplomatik 
nümayəndəliyin yerləşdiyi dövlət təmin 
etməlidir. Bütün dünya dövlətləri kimi 
İran da bu Konvensiyaya qoşulub və 
üzərinə beynəlxalq öhdəlik götürüb. 
Beynəlxalq hüquq prinsiplərinə görə, 
baş vermis hadisədə İran dövləti 
məsuliyyət daşıyır və bunun cavabını 
verməlidir. İranın ali rəhbərliyi 
Azərbaycan xalqından üzr istəməlidir. 

Milli Məclisin Azərbaycan-İran 
parlamentlərarası əlaqələr üzrə işçi 
qrupunun üzvü, deputat Madər 
Musayev də “Report”a açıqlamasında 
deyib ki, İranın ali rəhbəri Azərbaycan 
xalqından üzr istəməlidir: “Mən bu 
terror aktında İranın ölkəmizə qarşı 
qarayaxma kampaniyası aparmasının 
da rolunu görürəm. Hesab edirəm ki, 
törədilmiş terror aktı bu günə kimi 
İranda aparılmış anti-Azərbaycan 
təbliğatının və fəaliyyətin nəticəsidir. 
Mən İran tərəfindən sözügedən terror 
hücumunu törədənlərin, habelə bu 
qanlı əməlin sifarişçilərinin ən qısa 
müddətdə müəyyən edilərək ən sərt 
şəkildə cəzalandırılmasını və İranın 
ali rəhbərinin də bu terror aktına görə 
Azərbaycan xalqından üzr istəməsini 
tələb edirəm!”

Bununla yanaşı, diqqət çəkən digər 
məqam səfirliyin qarşısındakı İran 
polisinin terrorçunun hücumuna qeyri-
adekvat münasibətidir. İran polisinin gözü 
qarşısında diplomatik korpusa məxsus 
avtomobil vurulur, qəza törədilir, sükan 
arxasından əli avtomatlı şəxs düşərək 
səfirliyə soxulur, amma vəzifəsi səfirliyi 
qorumaq olan polis oturduğu “butka”dan 
bayıra çıxmır, əlini silahına atıb avtomatlı 
şəxsi zərərsizləşdirmək barədə düşünmür. 
Hadisəni törədən İran vətəndaşı Yasin 
Hüseynzadənin İranın xüsusi xidmət 

orqanları, ən əsası isə SEPAH-la əlaqəli 
olmasına dair ciddi şübhələr var. 

Ümumilikdə rəsmi Tehranın 
açıqladığı məlumatlar İran xüsusi 
xidmət orqanları ilə bağlılığı olan 
terrorçunu hədəfdən yayındırmaq, yerli 
və beynəlxalq ictimaiyyəti yanlış ünvana 
istiqamətləndirmək cəhdidir. Bu həm də 
onu göstərir ki, İranda nəinki Azərbaycan 
səfirliyinin, ümumiyyətlə bütün 
diplomatik korpusların toxunulmazlığına 
zəmanət yoxdur. Tehran rejiminin 
xislətinə uyğun olaraq, istənilən zamanda 

istənilən xarici ölkə səfirliyinə qarşı oxşar 
terror aktı törədilə bilər. Törədilmiş terror 
aktını bu günə qədər İranda aparılmış 
anti-Azərbaycan təbliğatın və fəaliyyətin 
nəticəsi kimi də dəyərləndirmək olar. 

Qeyd edək ki, İranın Azərbaycandakı 
səfiri Seyid Abbas Musəvi terror hücumu 
ilə əlaqədar olaraq, Azərbaycan XİN-ə 
çağırılıb. Törədilmiş silahlı basqının, 
terror aktının şiddətlə qınanıldığı, 
diplomatik nümayəndəliklərə qarşı bu 
kimi hücumların qəbuledilməz olduğu 
səfirin diqqətinə çatdırılıb. 

Yanvarın 27-də səhər saatlarında 
Azərbaycanın İrandakı səfirliyinə 
silahlı hücum olub. Azərbaycan 

XİN-in bu barədə yaydığı məlumata görə, 
hücum edən şəxs “Kalaşnikov” markalı 
avtomat silahla mühafizə postunu yararaq, 
mühafizə xidmətinin rəisi - baş leytenant 
Əsgərov Orxan Rizvan oğlunu qətlə yetirib. 
Səfirliyin iki nəfər mühafizə əməkdaşı da 
hücumun qarşısını alarkən yaralanıblar. 

Bu xain hücum barədə paylaşım edən 
Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın 
İrandakı səfirliyinə silahlı hücumu 
qınayıb, həlak olan zabitimizin ailəsinə və 
yaxınlarına başsağlığı verib. Dövlətimizin 
başçısı səfirliyə silahlı hücumu terror aktı 
kimi qiymətləndirib: “Bu gün Tehrandakı 
səfirliyimizə qarşı törədilmiş terror 
aktını şiddətlə qınayıram. Səfirliyin və 
səfirlik əməkdaşlarının mühafizəsini 
təmin edərkən həlak olan baş leytenant 
Əsgərov Orxan Rizvan oğlunun 
ailəsinə və yaxınlarına dərin hüznlə 
başsağlığı verirəm. Bu terror aktının 
tezliklə araşdırılmasını və terrorçuların 
cəzalandırılmasını tələb edirik. Diplomatik 
nümayəndəliklərə qarşı terror hücumu 
qəbuledilməzdir!”

Birinci vitse-prezident Mehriban 
Əliyeva da instaqram hesabında paylaşım 
edərək Azərbaycanın İrandakı səfirliyinə 

terror hücumu zamanı həlak olan 
mühafizəçinin ailəsinə başsağlığı verib: 
“Bu gün Tehrandakı səfirliyimizə qarşı 
törədilmiş terror aktı zamanı həlak olmuş 
həmvətənimiz, baş leytenant Əsgərov 
Orxan Rizvan oğlunun doğmalarına 
və yaxınlarına dərin hüznlə başsağlığı 
verirəm. Allah rəhmət eləsin! Yaralıların 
tezliklə sağalması üçün dua edirəm. Uca 
Tanrı Azərbaycan xalqına yar olsun!”

SILAHLI ŞƏXS ƏVVƏLCƏDƏN 
SƏFIRLIYI NƏZARƏTDƏ SAXLAYIB

İran polisi və XİN-i hadisənin guya 
məişət zəminində törədildiyi görüntüsü 
yaratmağa çalışıb. Amma hadisə baş verən 
zaman səfirliyin qarşısında və içəridəki 
nəzarət kameraları Tehranın polis rəisinin 
yalan danışdığını, planlı şəkildə həyata 

keçirilən terror aktından ictimaiyyətin 
diqqətini yayındırmaq məqsədi güddüyünü 
ortaya qoydu. Müşahidə kameralarından 
qeydə alınan görüntülərdə açıq-aşkar 
görünür ki, silahlı şəxs əvvəlcədən səfirliyi 
nəzarətdə saxlayıb. Səfirliyin mühafizə 
rəisi öz avtomobilini diplomatik korpusun 
qarşısında saxlayıb içəri daxil olduqdan 
qısa müddət sonra terrorçuya məxsus 
avtomobil yüksək sürətlə əraziyə yaxınlaşır, 
hətta mühafizə rəisinin avtomobilini 
arxadan vuraraq səs-küy salır. Ardınca 
əlində avtomat avtomobildən düşərək 
birbaşa səfirliyə soxulur. Nə yaxınlıqda, 
nə də avtomobildə həmin vaxt azyaşlı 
uşaqlar görünmür. Deməli, terrorçu 
planlı şəkildə diplomatik korpusa məxsus 
avtomobili vurub qəza törətməklə, içəridəki 
mühafizəçilərin çölə çıxmasını, onların 
hamısını zərərsizləşdirərək maneəsiz 
şəkildə səfirliyin içərisinə daxil olmağı, 
diplomatik korpusda qarşısına çıxan hər 
kəsi qətlə yetirməyi planlaşdırıbmış. Amma 
səfirliyin mühafizə əməkdaşının böyük 
şücaət göstərərək əliyalın şəkildə avtomatlı 
şəxsin qarşısını alması terror aktının daha 
geniş miqyas almasını əngəlləyib. Səfirliyin 
içərisindəki müşahidə kamerasının 
görüntülərindən aydın olur ki, qəhrəman 
mühafizə əməkdaşımız olmasaydı, ölü sayı 
çox olacaq, səfirlik qan gölünə çevriləcəkdi. 

IRANIN ALI RƏHBƏRLIYI 
AZƏRBAYCAN XALQINDAN 
ÜZR ISTƏMƏLIDIR

RUFİK İSMAYILOV
rufikismayilov@kaspi.az

IRANDA DIPLOMATIK  TOXUNULMAZLIĞA ZƏMANƏT YOXDUR

Orxan ƏsgərovOrxan Əsgərov

Azərbaycanın İrandakı səfirliyinə 
edilən silahlı hücum terror aktı 
kimi qiymətləndirilir. 
Görüntülərdən aydın olur ki, 
qəhrəman mühafizə əməkdaşı 
olmasaydı, ölü sayı daha çox olacaq, 

səfirlik qan gölünə çevriləcəkdi. 

XAINCƏSINƏ PLANLANAN XAINCƏSINƏ PLANLANAN 
TERROR TERROR 
AKTIAKTI

XAINCƏSINƏ PLANLANAN XAINCƏSINƏ PLANLANAN 
TERROR TERROR 
AKTIAKTI
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BURADA SİZİN
REKLAMINIZ OLA BİLƏR

Hazırda ən təhlükəli 
kontent “Tik-Tok”dadır, 
hərçənd ki, bu sosial şəbəkədə 
daha ciddi məzmunlar da 
mövcuddur. ABŞ, Hindistan 
kimi ölkələr bu şəbəkəyə 
qarşı təbdir görürlər və onun 
fəaliyyətini məhdudlaşdırırlar. 

Çünki “Tik-Tok” milli 
təhlükəsizliyə xələl gətirə 
biləcək nəhəng dalğadır. 
İnformasiya axınlarında “Tik-
Tok”un ölkə gündəminə daha 
çox mənfi təsirlər etdiyini 
müşahidə edirik. 

Fikir verək, ölkə 
gündəmində oturan 
informasiyaların mənbəyində 
“Tik-Tok” çəki qazanır, 
xüsusilə də söyüşlər, qarğışlar, 
hətta şəhidləri belə təhqir 
edən sərsəmləmələrlə süni 
gündəmlər yaradılır. 

Kütlə də bunun arxasınca 
getməyə məcburdur, 
axı mənəvi prinsiplərin 
aşınmasının sərhəd 
tanımaması ölkəni və cəmiyyəti 

düşündürən ağrılı məsələdir. 
Ancaq cəmiyyət və onu ayağa 
qaldıran “Tik-Tok” fenomenləri 
bir-birinə qarşı leksikonunu 
sərtləşdirdikcə, taleyüklü 
məsələlərə diqqət də azalır. 

Digər təhdidlərdən biri də 
kiberhücumlardır, məqsəd 
ölkə təhlükəsizliyinin onurğa 
sütununu təşkil edən məxfi 
sənədləri oğurlamaq, rəqəmsal 
infrastrukturu çökdürməkdir. 
Azərbaycan bu sahədə ciddi 
mübarizə tədbirləri həyata 
keçirir və öz tərəfdaşlarının 
imkanlarından yararlanır. 

Beləliklə, Azərbaycan 
yerləşdiyi coğrafiyanın 
həssaslığını nəzərə alaraq 
rəqəmsal, sosial şəbəkə 
güclərinə nəzarət üçün 
getdikcə daha çılğın axtarışlara 
başlamaq çağırışları ilə qarşı-
qarşıyadır. 

Yəqin ki, təhdidlərin 
miqyası nəzərə alınaraq yeni 
tənzimləmə üsulları axtarılacaq 
və müvafiq qərarlar çıxarılacaq. 

Siyasətin rəqəmsallaşması müasir çağırışlara adekvat Siyasətin rəqəmsallaşması müasir çağırışlara adekvat 
reaksiyadır, təbliğatda, təşviqatda, kampaniyalarda reaksiyadır, təbliğatda, təşviqatda, kampaniyalarda 
yüksək intellekt nümunələrinin nəticə hasil etməsinə yüksək intellekt nümunələrinin nəticə hasil etməsinə 
yardımçı olur. Lakin üstün siyasi zəkanı müşayiət yardımçı olur. Lakin üstün siyasi zəkanı müşayiət 
edən rəqəmsal və virtual dünyadan başqa ölkələrin edən rəqəmsal və virtual dünyadan başqa ölkələrin 
suverenliyini, ərazi bütövlüyünü, təhlükəsizliyini suverenliyini, ərazi bütövlüyünü, təhlükəsizliyini 
təhdid edən vasitə kimi də istifadə cəhdləri az deyil.təhdid edən vasitə kimi də istifadə cəhdləri az deyil.

Beynəlxalq siyasi nizamın 
format olunmasının ağrılı 
əməliyyata çevrilməsi 

köhnə münaqişələri qızışdırır, 
yeniləri üçün yelkən açır. 
Supergüclər ərazi nailiyyətlərinə, 
zəngin təbii resurslara çıxışa 
və onun idarə olunmasına, 
qlobal bazarlarda dominant 
mövqelərə sahiblənmək üçün bir-
birlərini “al qana” qərq edirlər. 
Supergüclərin öz keçmişlərindən 
güc alaraq hərisliklərini artırması 
onların nostalji prioritetlərinin 
dəyişmədiyini göstərir. Yenilik odur 
ki, onlar mübarizə üsullarında xeyli 
təkmil tətbiqlərdən istifadə edirlər. 

Güc vitrinlərini öz məhsulları 
ilə doldurmaq istəyən qüvvələrin 
metodologiyasında süni 
intellektdən, rəqəmsal həmlələrdən, 
sosial şəbəkələrin rəy yaratma 
qabiliyyətindən gen-bol yararlanılır. 
Rəqəmsallıq artıq texnoloji yenilik 
anlayışının sərhədlərini keçərək, 
siyasətə, təhlükəsizliyə sirayət edir 
və təhdidlər sferasında həlledici pay 
sahibinə çevrilir.

Siyasətin rəqəmsallaşması 
müasir çağırışlara adekvat 
reaksiyadır, təbliğatda, təşviqatda, 
kampaniyalarda yüksək intellekt 
nümunələrinin nəticə hasil 
etməsinə yardımçı olur. 

Lakin üstün siyasi zəkanı 
müşayiət edən rəqəmsal və 
virtual dünyadan başqa ölkələrin 
suverenliyini, ərazi bütövlüyünü, 
təhlükəsizliyini təhdid edən vasitə 
kimi də istifadə cəhdləri az deyil. 

Ən maraqlısı da budur ki, siyasi, 
kəşfiyyat laboratoriyalarında 
hazırlanan reseptlərin beyinlərə 
yeridilməsi üçün rəqəmsal 
sistemlərin və sosial şəbəkələrin 
alqoritmlərinə müraciət edilir. 

Dezinformasiyalar, 
üsyankar virtual platformaların 
planlaşdırılması, siyasi rəqiblərə 
qarşı amansız təbliğatın 
əsas mühərrikləri sırasında 

“Telegram”, “Facebook”, 
“WhatsApp”, “Tik-Tok”, 
“Twitter” xüsusi yerə malikdir. 
Sosial şəbəkələr üzərindən 
manipulyasiyaların şiddətlənməsi 
virtual ekstremizmdir, bunlarla 
cəmiyyətlər nələrəsə təhrik edilir, 
diqqət taleyüklü məsələlərdən 
yayındırılır və gündəmdə at 
oynadan ucuz fenomenlər meydana 
çıxır. 

TALEYÜKLÜ MƏSƏLƏLƏRDƏN 
DIQQƏT YAYINDIRILIR 

Dünyadakı virtual müharibələr 
Azərbaycana da təsirsiz ötüşmür, 
ölkəmizdə də dezinformasiyalardan 
və ya sosial şəbəkələr vasitəsilə 
rəylərin yönləndirilməsi 
tendensiyaları mövcuddur. 

Azərbaycana, regional 
təhlükəsizliyə təhdidlərin 
çoxaldığı bir zamanda müxtəlif 
alqoritmlərlə taleyüklü məsələlərə 
cəmiyyət olaraq vahid yanaşmanın 
sərgilənməməsi üçün ortaya 
cürbəcür şayiələr atılır. 

Sosial şəbəkələrin 
funksiyalarından istifadə 
edilərək hətta vaxtı 
keçmiş söhbətlər 
yeni imiş kimi 
təqdim olunur və 
cəmiyyət fikrən 
parçalanır. 

Biz baxırıq, lağ 
edirik, “bu, ciddi 
söhbətlər deyil”, - 
deyib keçirik, ancaq hesablamırıq 

ki, həmin ucuz 
variantlar 
kimlərinsə 
bahalı 
məqsədlərə 
çatmasında nə qədər böyük 
rol oynayır. 

Burada konkret bir fərdi və ya 
fərdləri təqsirləndirmək olmaz, 
onlar böyük oyunlarda özləri 
də bilmədən istifadə edilən alət 
olduqlarını başa düşmürlər. Onsuz 
da indi üzdəki ucuz fenomenlər 
olmasa belə, onların yerini 
dolduran tapılar. Sosial şəbəkələrin 
şirnikləndirmələri, məsələn, “şir 
atılsa, yaxşı pul qazanacaqsan” 
təşviqi nəhəng maraqların 
təminində sadəcə bir elementdir. 

Dezinformasiyalara gəlincə, 
onlar elə bir sürətlə yayılır və 
cəmiyyətin şüuruna oturur ki, 
ortaya atılan iddianın yoxlanılması 
və ya onun qarşısına daha tutarlı 
məzmun qoymaq vəziyyəti 
kökündən dəyişmir. 
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“BU MÖVQE BLEF XARAKTERI DAŞIYIR”

Cənubi Qafqazda sabitliyə 
maneə olan Ermənistan 
yenə də 2020-ci ildən 
əvvəlki ritorikaya 
qayıtmağa cəhd edir. 
Xarici himayədarların 
tumarları erməniləri 
yenə həvəsləndirir. 
Ermənistan rəsmiləri hərbi 
güc tətbiqindən danışmağa 
başlayırlar. Amma başa 
düşmürlər ki, bu çağırışlarla 

özlərinə ölüm hökmü 
çıxarmış ola bilərlər. 

4 SIYASƏT

Ermənistan yenə də pozucu 
fəaliyyətini davam etdirir. 
Biz rəsmi İrəvandan sülh 

müqaviləsi üzrə daha konstruktiv 
mövqe gözlədiyimiz anda, qarşı tərəf 
yenə köhnə əyyamlara qayıdış etmək 
istəyir. Ermənistan xarici işlər naziri 
Ararat Mirzoyan bu günlərdə Avropa 
İttifaqı Parlamentinin Xarici Əlaqələr 
Komitəsində çıxışı zamanı Laçın yolu 
ətrafında yaranmış vəziyyətin hərbi yolla 
həll edilməsi təklifini səsləndirib. Təbii 
ki, bu, Ermənistan tərəfindən xarici 
himayədarlara sığınaraq verilən bəyanat 
olub. Maraqlıdır ki, bu bəyanatdan bir 
neçə gün öncə Azərbaycan Prezidenti 
ilə telefon danışığında ABŞ dövlət 
katibi Antoni Blinken rəsmi Bakını sülh 
səylərini ikiqat artırmağa çağırıb. Bu 
çağırışın fonunda Ermənistanın xarici 
işlər naziri müharibə çağırışı edib. Belə 
görünür ki, üçtərəfli bəyanatın icrasını 
tələb edən Azərbaycandan sülh səylərinin 
daha da artırılması tələb edilir, müharibə 
çağırışı edən Ermənistana isə “gözün üstə 
qaşın var” deyən olmur. 

“ERMƏNISTAN REGIONDA POZUCULUQ 
FƏALIYYƏTI ILƏ MƏŞĞULDUR”

Mövzu ilə bağlı “Kaspi” qəzetinə 
açıqlamasında Milli Məclisin deputatı 
Elşad Mirbəşir bildirdi ki, bu açıqlama 
ilə Ermənistan 2020-ci ildən əvvəlki 
ritorikasına qayıdıb: “2020-ci ilin 
payızında bu ritorikanın nə ilə 
nəticələndiyini bütün dünya gördü. Bu 
ona dəlalət edir ki, Ermənistan yekun 
sülh sazişini imzalamaq fikrində deyil. 
Yenə də kənardan gələn təlimatlar, 
tapşırıqlar əsasında davranmaqdadır, 
regionda pozuculuq fəaliyyəti ilə 
məşğuldur. ABŞ-ın da həmişə 
olduğu kimi, məqsədli ikili 
yanaşması göz önündədir. 
İndiki şəraitdə Azərbaycan 
ərazisində hansısa 
məsələnin hərbi yolla 
həllindən danışılırsa, bu, 
çox təhlükəli bir vəziyyət 
yaratmış olur”. 
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E.Mirbəşir 
vurğuladı ki, 
düşmən bu açıqlama 
ilə açıq şəkildə barış niyyətində 
olmadığını göstərir, yenə də 
Azərbaycanı müharibə ilə təhdid 
edir. Amma görünür Ermənistanın 
xarici işlər nazirinin ölkəsinin 
hərbi imkanları haqqında dolğun 
təsəvvürü yoxdur. 2020-ci ilə qədər 
də yenilməz erməni ordusundan 
bəhs edirdilər. Amma 44 günlük 
Vətən müharibəsində Azərbaycan 
Ordusu həmin “yenilməz 
ordu”nu darmadağın etdi. 
Ermənistan ordusunda 
10 mindən artıq 
fərari qeydə alındı. 
İndi Ermənistan 
darmadağın 
edilmiş ordusu 
ilə Azərbaycan 
ərazisində Laçın 

yolunu 
açmaq 

istəyirsə, özünə 
ölüm hökmü imzalamış olacaq. Yəni 
Ermənistanın xarici işlər nazirinin 
bu mövqeyi reallıqdan tam uzaqdır, 
blef xarakteri daşıyır. ABŞ başda 
olmaqla Qərbin Ermənistan xarici 
işlər nazirinin bu açıqlamasından 
sonra susqunluq nümayiş etdirməsi 
bizdə onların Azərbaycan-

Ermənistan münasibətlərinin 
tənzimlənməsində maraqları 
olmadığı təsəvvürlərini 
möhkəmləndirir. Əksinə, 

onlar Ermənistandan yenə 
də bir alət kimi istifadə 

edərək Cənubi Qafqazda 
münaqişəli vəziyyət 

yaratmağa çalışır, 
gərginliyi artırmağa 

cəhd edirlər”.

“DEMƏLI, HƏLƏ AZƏRBAYCANI YAXŞI TANIMAYIBLAR”“DEMƏLI, HƏLƏ AZƏRBAYCANI YAXŞI TANIMAYIBLAR”
Politoloq Natiq Miri də bildirdi ki, 

Ermənistan hökuməti son proseslər 
kontekstində ruhlanıb: “Laçın-
Xankəndi yolundakı vəziyyətlə 
bağlı ciddi beynəlxalq təzyiq var. 
Avropa İttifaqı, onun tərkib hissəsi 
olan Fransa, o cümlədən Avropa 
Parlamentinin qəbul etdiyi qətnamə, 

ABŞ-ın “Laçın yolu açılmalıdır” 
məzmunlu telefon zəngləri 
Azərbaycana təzyiq xarakter 
daşıyır. Ermənistan da bundan 

ruhlanıb. Əslində Mirzoyanın 
“müharibə yolu ilə Laçın yolu 

açılmalıdır” fikrinin 
arxasında Ermənistan 
ordusuna arxalanma 
nəzərdə tutulmur. O, 
beynəlxalq birliyin 
təşkil etdiyi hərbi 
gücün vasitəsilə bu 

yolun açılmasını təklif edib. Çünki 
Ermənistan bu gücdə deyil ki, ordu 
ilə gəlib bu yolu aça bilsin. Ayrıca bu, 
növbəti işğal cəhdi sayıla bilər. Çünki 
Laçın yolu deyilən ərazi Azərbaycan 
ərazisindədir. Buraya heç bir dövlətin 
hərbi müdaxiləsi mümkün deyil. 
Bu, beynəlxalq hüquqa görə birbaşa 
işğal deməkdir. Ümumilikdə 
bu, çox absurd bir istəkdir 
və ermənilərin növbəti dəfə 
özlərini aldatmalarından 
başqa bir şey deyildir. Əgər 
düşünürlərsə ki, sərt 
ritorika ilə rəsmi 
Bakını geri 
çəkilməyə məcbur 
edəcəklər, deməli, 
hələ Azərbaycanı 
yaxşı 
tanımayıblar”.

ERMƏNISTANIN 
SƏRT RITORIKASI 
CAVABSIZ 
QALMAMALIDIR

N.Miri qeyd etdi ki, bu açıqlamanı 
o qədər də ciddi qəbul etmək lazım 
deyil: “Ancaq hər bir halda, sərt 
ritorika Azərbaycanı ciddi şəkildə 
təhdid etmək deməkdir və bu, 
cavabsız qalmamalıdır. Əlbəttə ki, 
əgər belə bir hərbi təhdid varsa 
və bunu bir dövlətin xarici işlər 
naziri edirsə, nəyə görə onda bizim 
sərhədlər açıq qalmalıdır? Ona 
görə də biz bu açıqlamaya cavab 
olaraq, Laçın yolunu ümumiyyətlə 
bağlamalıyıq. Ən azından, 
sərhədçilərimiz və gömrüyümüz 
bu yolda giriş-çıxışa nəzarət 
etməlidirlər. Ermənilər Zəngəzur 
dəhlizinin açılmasına və rus 
qoşunlarının oraya nəzarət etməsinə 
imkan verirlərmi? Vermirlər və buna 
qarşılıq Rusiya Ermənistana heç 
nə etmir. Bəs onda biz niyə Laçın 
dəhlizini tam olaraq rus hərbçilərin 
nəzarətinə verməliyik? Ermənistanın 
Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı mövqeyi 
o deməkdir ki, 10 noyabr sənədinin 
bir müddəası tamamilə yerinə 
yetirilmir. Ermənistan bundan açıq 
şəkildə imtina edir. Bunun heç bir 
zaman həyata keçirilməyəcəyi ilə 
bağlı açıqlama verir. Ermənistanın 
xarici işlər nazirinin və parlament 
spikerinin son açıqlamalarına 
baxsaq, bunu bir daha görmüş 
olarıq. Belə olduğu təqdirdə 
Azərbaycan da öz mövqeyində 

bəzi dəyişikliklər etməlidir. 
Bütün dünyaya bəyan 
etməlidir ki, Azərbaycan 
öz ərazi bütövlüyünü və 

suverenliyini təmin edir. 
Kimsə buna qarşı çıxa 

bilməz”.

Elşad Elşad 
MirbəşirMirbəşir

Natiq Natiq 
MiriMiri

Antoni Antoni 
BlinkenBlinken

İRƏVANIN TƏHDİDİ İRƏVANIN TƏHDİDİ 
CAVABSIZ QALMAMALIDIRCAVABSIZ QALMAMALIDIR

Ararat Ararat 
MirzoyanMirzoyan



Son vaxtlar Fransa və 
Almaniya arasındakı 
münasibətlərdə ciddi  
problemlər yaşanır. 
Ekspertlər təşvişlə etiraf 
edirlər ki, Almaniya və 
Fransanın uzunmüddətli 
ittifaqı - Avropa 
iqtisadiyyatının iki əsas 
lokomotivi təhlükə altındadır. 
Ölkələr arasında yaşanan 
ziddiyyətlərin səbəbkarı kimi 
Fransanın, daha doğrusu 
onun prezidenti Emmanuel 
Makronun yürütdüyü 

yarıtmaz siyasət 
göstərilir.

5DÜNYA

Son 20 ildə ilk dəfədir ki, Avropanın 
iki ən qüdrətli dövləti - Fransa və 
Almaniya arasında münasibətlərdə 

problem yaşanır. İki ölkə arasında İkinci 
Dünya müharibəsindən sonra imzalanan 
barışıq müqaviləsinin 60-cı ildönümü 
günlərində yaşanan fikir ayrılıqları 
Avropanın gündəmini də dəyişib. 
Ölkələr arasında yaşanan ziddiyyətlərin 
səbəbkarı kimi Fransanın, daha doğrusu 
onun prezidenti Emmanuel Makronun 
yürütdüyü yarıtmaz siyasət göstərilir. 
Parisə yubiley sammitinə gələn Almaniya 
kansleri Olaf Şolz Emmanuel Makronla 
birlikdə onları ayıran deyil, birləşdirən 
məsələlərə diqqət yetirməyə çalışsa da, 
buna müvəffəq ola bilməyib. Görünür, 
elə bu səbəbdən də liderlər səfər zamanı 
mətbuat konfransı belə keçirməyiblər. 

Xatırladaq ki, Fransanın hazırkı 
prezidentinin təklifi ilə 2019-cu ildə Fransa 
ilə Almaniya arasında əməkdaşlıq və 
inteqrasiya haqqında saziş imzalanmışdı. 
Ölkələr təkcə siyasətdə deyil, həm də 
iqtisadiyyat və müdafiə sahələrində 
də ikitərəfli əməkdaşlıq etmək 
öhdəliyi götürüblər. Fransa-
Almaniya tandemindəki 
problemlər təkcə 
ciddi siyasi və iqtisadi 
çağırışlarla deyil, 
böyük ölçüdə Angela 
Merkelin gedişi və 
Ukrayna böhranının 
kəskinləşməsi ilə izah 
olunur. 

FRANSA VƏ ALMANIYA SÜRƏTLƏ 
BIR-BIRINDƏN UZAQLAŞIRLAR 

AVROPA ITTIFAQINDA ILK 
SKRIPKANI ÇALMAQ MÜBARIZƏSI

VƏTƏNDAŞLAR DA 
ƏLAQƏLƏRIN YAXŞI 

SƏVIYYƏDƏ OLMADIĞI 
QƏNAƏTINDƏDIRLƏR
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MAKRON AVROPADA MAKRON AVROPADA 
IKITIRƏLIK IKITIRƏLIK 
YARADIRYARADIR

Olaf Şolz və Emmanuel Makron 
danışıqlar masası arxasında iki ölkə 
arasında son aylarda aktuallaşan fikir 
ayrılıqlarının öhdəsindən gəlməyə 
çalışıblar. İki liderin Paris görüşü kifayət 
qədər qısa olub və bir neçə məsləhətçi 
ilə işgüzar nahar formatında keçib. Təbii 
ki, Ukrayna müharibəsi, Çin, enerji 
böhranı müzakirə edilib. 

Ekspertlər təşvişlə etiraf edirlər ki, 
Almaniya və 
Fransanın 
uzunmüddətli 
ittifaqı - Avropa 
iqtisadiyyatının 
iki əsas 
lokomotivi 
təhlükə 
altındadır. 

Ölkələr nəinki öz aralarında razılığa 
gələ bilmir, həm də sürətlə bir-
birindən uzaqlaşırlar: Paris və Berlin 
enerji, müdafiə, maliyyə siyasəti və 
Aİ-nin gələcək genişlənməsi ilə bağlı 
qiymətləndirmə və yanaşmalarında 
fərqli mövqelərə malikdirlər. Makronun 
bu görüşdən əvvəl Brüsseldə olarkən 
rəsmi Berlinin özünü Avropadan təcrid 
etmək riski daşıdığını deməsinin 

ardınca Fransanın 
maliyyə naziri 
Bruno Le Maire 
də etiraf edib 
ki, Almaniya ilə 
münasibətlər 
gərgindir və 
“yenidən qurulma” 
tələb olunur. 

Şolzun Parisə səfəri bu baxımdan 
kəskin siyasi küncləri düzəltmək və 
ziddiyyətləri minimuma endirmək 
cəhdi kimi görünə bilər. Ancaq heç 

kimin bu barədə 
xüsusi illüziyaları 
yoxdur. Şolz 
Makronun şəxsi 

dostluq 
münasi-

bətləri 
saxla-

dığı və 
demək 

olar ki, hər 

gün yazışdığı Angela Merkeldən 
fərqlidir. Fransanın “Fiqaro” 
qəzetinin səfər ərəfəsində yazdığı 
kimi, qonşu ölkələr arasında 
“donmuş münasibətlər” – 
geostrategiyada köklü dəyişikliyin 
nəticəsi, çoxdan başlamış və 
Avropanın simasını dəyişməyə 
məhkum olan “qitə sürüşməsi”dir. 
Ən gözəl şərhi isə “Neue Zurcher 
Zeitung” qəzetinin analitiki Ulrik 
Spek səsləndirib. “Əsl səbəb odur 
ki, bu ölkələrin hər ikisi Avropa 
İttifaqında ilk skripkanı çalmaq üçün 
yarışır”, - deyə o bildirib.

Qərb mediası da gərginliyə geniş yer 
ayırır. Əsas xətt də budur ki, Ukrayna böhranı 
və dəyişən dünya nizamı iki ölkə arasında 
münasibətləri çətinləşdirib. Əsas ziddiyyət 
müdafiə siyasəti məsələsindəki fikir ayrılıqları 
ilə bağlıdır. Xüsusilə söhbət yeni Avropa 
qırıcılarının və tanklarının hazırlanması, 
hücum helikopterlərinin modernləşdirilməsi 
mövzularından gedir. Almaniyanın İsrail və 
ABŞ sistemləri və silahları ilə “Avropanın 
müdafiə qalxanı”nın hazırlanması təklifi 
Fransa tərəfindən qəbul edilmir. Qərb mediası 
yazır ki, ölkələr yox, daha çox iki lider arasında 
münasibətlər mürəkkəbdir. Berlindəki 
Alman Xarici Əlaqələr Şurasının tədqiqatçısı 
Yakob Ross bildirib ki, Paris Berlinin 
Fransa-Almaniya münasibətlərində maraqlı 
olmadığını düşünür. Fransa respondentlərinin 
36 faizi, almanların isə 39 faizi “Ipsos” 
sorğusunda ölkələr arasında əlaqələrin ən 
yaxşı səviyyədə olmadığını bildiriblər. Hər 
iki ölkədə əksəriyyət hesab edir ki, Fransa-
Almaniya tərəfdaşlığı Avropa İttifaqı üçün 
həyati əhəmiyyət kəsb edir. 

“FRANSA-ALMANIYA DOSTLUĞU YALNIZ 
LIDERLƏRIMIZIN SÖZÜNDƏDIR” 

“VoisTout” nəşri yazır ki, “Fransa-Almaniya 
dostluğu yalnız liderlərimizin sözündədir və 
biz onların ardınca getməklə itkilər veririk”. 

“Marko 54” nəşri isə Almaniya ilə Fransa 
arasındakı münasibətləri “saxta dostluq” 
adlandırır: “Almaniya heç vaxt müharibəni 
uduzduğunu etiraf etmədi. Fransadan qisas 
almaq arzusunu heç vaxt dayandırmadı. 
Almanlar iqtisadi müharibədə qalib gəlmək 
üzrə idilər, lakin Ukrayna münaqişəsi buna 
mane oldu. Makron isə Fransanı xaricə satdı. 
Fransızları aldatdı. O, aldatmağa davam 
edir. Bundan əlavə, Avropanın bayrağı olan 
fotoşəkillərdə alman bayrağı deyil, yalnız 
Fransa bayrağı mütləq təsvir olunur”. 

ABŞ-ın “Politico” agentliyi xatırladıb 
ki, “son aylarda Şolz və Makron arasında 
münasibətlər bütün zamanların ən pis 
nöqtəsinə çatıb”. 

Almaniyanın “Welt” televiziya kanalı 
isə Fransa və Almaniya liderləri arasında 
dialoqda kiçik irəliləyiş əldə olunduğunu 
qeyd edib: “Bununla belə, yaxın gələcəkdə 
onlar son vaxtlar həddindən artıq gərgin olan 
münasibətləri yaxşılaşdırmalı olacaqlar”. 

Ümumilikdə Fransanın bugünkü siyasəti 
reallığa uyğun deyil. Afrikada itirilən 
mövqelər, Almaniya ilə ciddi fikir ayrılıqları 
ölkəni problemlərə sürükləyir. 

AZƏR NURİYEV 
azernuriyev@kaspi.az



Enerji resurslarının 
nəqli üçün alternativ 
yollar axtarışında olan 

Qazaxıstan ambisiyalı layihələr 
həyata keçirməkdə davam edir. 
Qonşu dövlət Mərkəzi Asiya və 
Xəzər regionunda tam hüquqlu 
nəqliyyat qovşağına çevrilmək 
niyyətində olduğunu açıq şəkildə 
bəyan edir. Ölkə prezidenti 
Kasım-Jomart Tokayev Əbu-
Dabidə səfərdə olarkən bu 
planlardan birini açıqlayıb. Bu 
planın reallaşmasında Astanaya 
Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri 
(BƏƏ) və bu ölkənin dünyaca 
məşhur “Abu Dhabi Ports” şirkəti 
kömək edəcək. BƏƏ-nin qeyd 
olunan şirkəti Qazaxıstanın 
“KazMunayQaz” (KMG) şirkəti ilə 
birlikdə Xəzər dənizində tanker 
və ticarət donanması yaradacaq və 
iri neft-qaz layihələri ilə işləyəcək. 
Bəs bu planın hədəfi nədir? Bəlli 
olduğu kimi, Rusiyanın Ukraynaya 
hərbi təcavüzündən sonra Qərb 
Moskvaya qarşı sanksiyalar 
tətbiq edib. Bu sanksiyalar açıq 
da olmasa, dolayısı ilə Rusiya 
ilə əməkdaşlıq edən ölkələri 
də hədəfə alır. Qazaxıstan da 
sanksiyaların yaratdığı reallıqlarda 
alternativ yollar axtarır. 

ƏBU-DABI LIMANLARININ 
TƏCRÜBƏSINDƏN  
ISTIFADƏ ARZUSU  

Qeyd edək ki, “Abu Dhabi Ports 
Company” (ADPC) BƏƏ-də liman 
sənayesi və logistika operatorudur. 
Şirkət BƏƏ və Qvineyada 11 
limana sahibdir və onları idarə 
edir. KMG İdarə Heyətinin sədri 
Maqzum Mirzəqaliyev və ADPC-
nin rəhbəri Məhəmməd Əl-Şamisi 

Qazaxıstan prezidentinin 
BƏƏ-yə səfəri çərçivəsində 
Əbu-Dabidə görülən işlərin 
təfərrüatlarını müzakirə 
ediblər. Şirkət rəhbərləri dəniz 
və sahilboyu yükdaşımaları 
sahəsində ikitərəfli əməkdaşlığın 
perspektivlərindən danışıblar. 
Tərəflər Xəzər dənizində iri dəniz 
neft-qaz layihələrinə xidmət 
göstərmək üçün əməkdaşlıq 
imkanlarını nəzərdən keçirirlər. 
“Şirkətlərimiz arasında strateji 
tərəfdaşlıq haqqında sazişin 
imzalanması birgə əməkdaşlığın 
genişləndirilməsinə mühüm töhfə 
verəcək. Bu saziş çərçivəsində 
cari ildən başlayaraq Qazaxıstanın 
investisiya layihələrində fəal 
iştirak edəcək birgə müəssisə 
yaradılır. Biz Qazaxıstanda 
dəniz neft-qaz yataqlarının 
işlənməsi layihələrinə və 
nəqliyyat-logistika layihələrinə 
xidmət göstərməkdə Əbu-Dabi 
limanlarının təcrübəsindən 
istifadə etməyə ümid edirik”, 
- deyə Mirzəqaliyev bildirib. 
Qazaxıstan prezidenti Kasım-
Jomart Tokayev “Abu Dhabi 
Ports Group”un Xəzər dənizində 
dəniz və liman infrastrukturunun 
inkişafı planlarını və KMG ilə 
strateji tərəfdaşlıq sazişinin 
imzalanmasını alqışlayıb. 
Dövlət başçısı qeyd edib ki, 
Qazaxıstan Mərkəzi Asiya və 
Xəzər regionunda tamhüquqlu 
nəqliyyat qovşağına çevrilmək 
niyyətindədir və nəqliyyat 
marşrutlarının şaxələndirilməsi 
üzərində işləyir. “Ölkəmiz xüsusilə 
Transxəzər Beynəlxalq Nəqliyyat 
Marşrutunu və Şimal-Cənub 
Nəqliyyat Dəhlizini fəal şəkildə 
inkişaf etdirir”, - deyə Tokayev 
vurğulayıb. 
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Rusiya mediası dərhal 
layihəyə şübhə ilə 
yanaşıb. Düzdür, qeyd 
olunur ki, Qazaxıstanın 
bu nəqliyyat dəhlizini 
aktivləşdirməyə 
çalışması 
başadüşüləndir. 
“Amma Əmirliklər 
külli miqdarda pul 
yatırsa belə, çətin 
ki, pul qazansın”, - 
deyə rusiyalı ekspert 
Aleksandr Knyazev 
bildirib. O hesab edir 
ki, infrastruktura 
milyardlarla 
dollar sərmayə 
qoyulsa belə, 
bu, Rusiya 
ərazisindən 
enerji 

daşıyıcılarının və 
ya əmtəə axınının 
tranzitinə alternativ 
olmayacaq. Lakin 
ekspert vurğulayıb ki, 
“İrandan dəmir yolu ilə, 
Özbəkistandan isə BTQ 
vasitəsilə Türkiyənin 
Mersin limanına 
yönləndirilə bilən kiçik 
əmtəə axınları üçün bir 
istisna var”. 

Xəzər Strateji 
Araşdırmalar 
İnstitutunun regional 
layihələr üzrə direktoru 

Yuri Solozobov 
isə bildirib ki, 

Moskvanın 

Xəzərdə Şimal-
Cənub dəhlizinin 
inkişafı strategiyası 
var: “Azərbaycandan 
keçən qərb marşrutu 
perspektivli istiqamətdir 
və inkişaf edəcək dəniz 
yolu var. Bu gəmilərin 
tikintisi və limanların 
yenidən qurulması 
üçün yüksək xərclər 
nəzərdə tutur. Bütün 
Xəzəryanı ölkələrdən 
yalnız Azərbaycan və 
Türkmənistan liman 
təsərrüfatının yenidən 

qurulmasına nail 
olublar. Qazaxıstan 
səylər göstərdi, 
lakin bunlar 

kifayət deyil”.

RUSIYA LAYIHƏDƏN NARAHAT OLUB?

Məsələ ondadır ki, bir müddət 
əvvəl Qazaxıstan olduqca ağır 
vəziyyətə düşmüşdü. Rusiya 
qazax neftinin ixracı ilə bağlı 

əngəllər yarada biləcəyini 
nümayiş etdirmişdi. Rəsmi Astana 

bu səbəbdən də indi neftinin 
alternativ marşrutlarla ixracına nail 

olmağa çalışır. Bu məqsədlə hətta 
Azərbaycanın enerji boru kəmərlərinin 

imkanları araşdırılmağa başlayıb. Əgər 
rəsmi Astana bu vəziyyətdən ən az itki ilə 

çıxmağı bacarsa, Kremlin ona qarşı təzyiq vasitəsi 
kimi yararlandığı daha bir faktordan xilas olmaq 

şansı qazanacaq. Yuxarıda qeyd edilən razılaşmaya əsasən, 
tərəflər Qazaxıstan neftinin ixracı üçün alternativ marşrutların 

inkişafını nəzərə alaraq Xəzər dənizindəki layihələri dəstəkləmək üçün 
donanma (müxtəlif tipli kiçik ölçülü gəmilər), habelə Aktau limanı vasitəsilə 
Azərbaycan istiqamətində hərəkət edəcək tanker donanması yaradacaqlar. Hər 
iki tərəf ticarət donanmasının yaradılması imkanlarını da araşdıracaq. Tokayevin 
sözlərinə görə, 2025-ci ilə qədər Aktau limanında konteyner qovşağı tikiləcək 
ki, bu da konteyner daşımalarının həcmini artırmalıdır. Proqnozlara görə, bu 

layihələrin icrası ilə Qazaxıstanın dəniz limanları ilə 
konteyner daşımalarının həcmi 5,4 dəfə artacaq. 

İndi Qazaxıstanın dəniz limanlarının gücü 
ildə təxminən 21,2 milyon tondur. Kurık 

limanında çoxfunksiyalı Sarja dəniz 
terminalının tikintisi planlaşdırılır. 

QazaxıstandanQazaxıstandan  
ambisiyalı layihələr ambisiyalı layihələr 

Qonşu dövlət Xəzər 
regionunda nəqliyyat 
qovşağına çevrilmək 

niyyətindədir. Bu 
məqsədlə Birləşmiş 
Ərəb Əmirlikləri ilə 

Xəzər dənizində birgə 
donanma yaradılacaq. 

Qazaxlar bu layihəyə 
neft ixracında 

Rusiyadan asılılığa son 
qoyacaq şans kimi baxırlar. 

Rusiyalı ekspertlər isə 
layihənin reallaşmasının real 

olmadığı qənaətindədirlər. 

Aleksandr Knyazev Aleksandr Knyazev Yuri SolozobovYuri Solozobov

QAZAX NEFTININ 
IXRACI ÜÇÜN 
ALTERNATIV 

MARŞRUTLAR
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“ZAMANIN “ZAMANIN 
ÇAĞIRIŞLARINA ÇAĞIRIŞLARINA 
HAZIR OLMALIYIQ”HAZIR OLMALIYIQ”

“Siz Neft və Kimya 
İnstitutunu bitirmisiniz. 
Amma tarix elmləri 
doktoru, kulturoloqsunuz. 
İxtisasınızın bu formada 
dəyişməsinə səbəb nədir? 
Maraq dairəsi?”, - deyə 
şagirdlərdən biri sual 
ünvanladı: “Mən hələ 

məktəbdə oxuyarkən 
ya hüquqşünas, ya 
diplomat, ya da tarixçi 
olmaq istəyirdim. Neft 
və Kimya İnstitutuna 
valideynlərimin təkidi ilə 
getdim, orada oxumaq 
istəmirdim. Amma  o 
zaman Neft və Kimya 

İnstitutu çox nüfuzlu ali 
məktəb idi. Mən o institutu 
çox yaxşı qiymətlərlə 
bitirdim. Tələbə həmkarlar 
təşkilatının sədri, ən böyük 
fakültənin komsomol 
təşkilatının katibi idim. 
Amma ürəyimdə ictimai 
elmlərə məhəbbət 

qalmışdı. Valideynlərimə 
minnətdaram ki, o ali 
məktəbi bitirdim. Çünki 
texnoloji təhsilim olduğuna 
görə kulturologiyada 
yeniliklər etdim. İnstitutu 
qurtarandan sonra elm 
tarixi ilə məşğul olmağa 
başladım”.

MƏKTƏBDƏ 7

VALIDEYNLƏRIMƏ MINNƏTDARAM KI...

ÖZÜNÜ TƏHSILLƏNDIRMƏ, 
ÖZÜNÜ TANIMA,  

ÖZÜNÜ TƏRBIYƏ...

Məktəbin müəllimlərindən 
biri onu narahat edən suala cavab 
istədi: “İndi uşaqlarımız blogger, 
yutuber olmaq istəyirlər. Yeni 
dövrü nəzərə alıb övladlarımızın 
gələcəkdə sizin kimi alim olması 
üçün nə etməliyik?” 

“Gərək çalışaq, elmə daha 
çox üstünlük verək ki, gənclərin 
də marağı artsın”, - deyə 
F.Məmmədov cavab verdi: 
“Böyük mütəfəkkir Nizami 
Gəncəvi: “Qüvvət elmdədir, 
başqa cür heç kəs, heç kəsə 
üstünlük eləyə bilməz”, - deyə 
yazırdı. Norveç, Türkiyə və başqa 
Avropa ölkələrinin təcrübəsinə 
nəzər salın. Nizami öz 
əsərlərində oğluna yazırdı ki, şeir 
yazmaq çox gözəl şeydir, amma 
elmin dalıyca get, elm dəyərlidir. 
Nizami yaradıcılığında ən gözəl 
dəyərlər elm, ədalət olub və 
bununla ruhi mədəniyyətə 
xidmət edib”. F.Məmmədov 
şagirdlərə tövsiyə etdi: “Çalışın, 
həyatda dörd koməkçiniz olsun: 
özünü təhsilləndirmə, özünü 
tanıma, özünü tərbiyə və  özünü 
idarə. Özünü təhsilləndirmə 
inkişafınızda mühüm amildir. 
Yaxşı kitablar oxuyun, müdrik 
insanlarla ünsiyyət edin, ustad 
dərsləri, treninqlər, mühazirələr, 
hansısa yeni ideyalar sizin 
həyatınızı kökündən dəyişə 
bilər. Məhz yüksək mədəniyyətli 
azərbaycanlı ölkəmizin, 
xalqımızın tükənməz resursudur. 
Mədəniyyət yüksək olmasa, 
insanın dəyəri yüksək olmur. 
Biz gərək zamanın çağırışlarına 
həmişə hazır olaq. Bunun 
üçün həmişə öz üzərinizdə 
işləyin. İnsan, şəxsiyyət kimi 
kamilləşin!”

Bakı Şəhər Təhsil İdarəsinin “Kaspi” qəzeti ilə birgə həyata  
keçirdiyi “Məktəbdə” layihəsinin qonağı olan kulturoloq  
Fuad Məmmədov: “Mədəniyyət ikinci süni təbiətdir. İnsanın ağlı, 
       qəlbi və əməyi  nəticəsində yaranmışların hamısı mədəniyyətdir”.

TƏRANƏ MƏHƏRRƏMOVA
taranamaharramova@kaspi.az

“Mədəniyyət 
nədir?”, 
“Kulturologiya 

elminin mahiyyəti nədən 
ibarətdir?”, “Xoşbəxtliyin 
düsturu nədir?” 

Bakı Şəhər Təhsil 
İdarəsinin “Kaspi” 
qəzeti ilə birgə həyata 
keçirdiyi “Məktəbdə” 
layihəsinin Qaradağ 
rayonu, Müşfiqabad 
qəsəbəsindəki 320 saylı 
tam orta məktəbdə 
keçirilən görüşündə əsas 
müzakirələr bu suallar 
ətrafında oldu. 

HOMO SAPIENS-DƏN 
BAŞLAYAN MƏDƏNIYYƏT

Layihənin qonağı - 
kulturoloq, tarix elmləri 
doktoru, Elm və Təhsil 
Nazirliyi yanında İctimai 
Şuranın üzvü Fuad 
Məmmədov ölkəmizdə 
əsasını qoyduğu 
“Kulturologiya” elmi 
haqqında məlumat 
verməzdən öncə 
“Mədəniyyət nədir?” 
sualını auditoriyaya 

ünvanladı. Şagirdlərin 
müxtəlif məzmunlu 
cavabları eşidildi. 

Kulturoloq “Mədəniyyət 
o qədər dərin anlayışdır 
ki, biz onu düzgün dərk 
etməsək, onun dəyişdirici 
imkanlarını itirmiş oluruq. 
Amma həyat həmişə 
dəyişir. Biz mütləq bu 
prosesə uyğunlaşmalı, 
milli və şəxsin inkişaf 
tələbatlarına və zamanın 
çağırışlarına uyğun özümüz 
də kamilləşməli, həyatımızı 
təkmilləşdirməliyik”. 
F.Məmmədov qeyd etdi 
ki, mədəniyyət qədim 
dövrlərdən indiyə kimi 
insanın öz həyatını qoruyub 
yaxşılaşdırmaq haqqında 
qaydadır: “Mədəniyyət 
ikinci süni təbiətdir. 
İnsanın ağlı, qəlbi və əməyi  
nəticəsində yaranmışların 
hamısı mədəniyyətdir. 
Mədəniyyət homo sapiens 
- ağıllı insan dövründən 
başlayır”.

QƏLBI QOHUMLUQ 
OLMAYANDA

“Xoşbəxtliyi nisbi anlayış 
adlandırırlar. Siz isə onun 

düsturunu kəşf etmisiniz. 
Kimdir xoşbəxt insan?”, - 
deyə şagirdlərdən birinin 
maraq dolu sualını alim 
təbəssümlə cavablandırdı: 
“Xoşbəxtliyin  27 tələbi 
var. Amma mən onun əsas 
tələblərini deyəcəm. İlk 
növbədə insanın özünün 
və əzizlərinin cansağlığı 
lazımdır. Buraya sevgi, 
dostluq, mərdlik, cəmiyyətə 
tələb olunan şəxsiyyət 
kimi formalaşmaq, ailə 
və dostların etimadını 
doğrultmaq,  səmimi olmaq 
kimi amillər daxildir. Yoxsa 
heç bir məhəbbət sona 
kimi davam edə bilməz. 
Münasibətlər qurulanda 
çalışın, qəlbi qohumluq 
əsasında adam seçin. Bu, 
insanları həmişə birləşdirir. 
Qəlbi qohumluq olmayanda 
kiçik bir münaqişə 
nəticəsində münasibətlər 
dağılır”.

HƏQIQI MƏHƏBBƏT, 
DOSTLUQ VƏ 
YARADICILIQ

Şagirdlərdən 
birinin 
“İnsanlar  

arasında mədəni 
münasibətlər necə 
olmalıdır”, - sualına 
alimin cavabı tövsiyə 
xarakterli oldu: “Həmişə 
insanlarla yumşaq rəftar 
edin, heç vaxt kiməsə 
zor göstərməyin. Səmimi 
olun, insanları sevin. 
Həyat insana bir dəfə 
verilir. O enerjini üç 
şeyə sərf etməyə dəyər: 
həqiqi məhəbbətə, 
həqiqi dostluğa və 
yaradıcılığa. Sən tək 
özün üçün yox, başqaları 
üçün də yaşamalısan. 
Yolunuzda riyakar 
adamlara rast gəlsəniz, 
onlarla ədavətə getməyin. 
İnsan münasibətlərində 
məhəbbət, etimad, 
nəzakət, mərifət 
olmalıdır. Qarşınızdakı 
insanın bu tələblərə 
cavab vermədiyini 
görsəniz, onunla ədavətə 
girməyin. Çalışın, 
onun mədəniyyətini 
dəyişin. Ona müsbət 
təsir göstərmək üçün 
özünüz də kifayət 

qədər mədəniyyətli 
və bilikli olmalısınız. 
İnsanın davranışı 
onun mədəniyyətinin 
dəyişməsi ilə dəyişir. 
Görsəniz alınmır - 
onda kənara çəkilin, 

öz qəlbinizi, əməyinizi 
elə insanlara sərf edin ki, 
onun qədrini bilsinlər”. 

FOTOLAR: Rüfət MİKAYILOV/Global Media Group

“ZAMANIN “ZAMANIN 
ÇAĞIRIŞLARINA ÇAĞIRIŞLARINA 
HAZIR OLMALIYIQ”HAZIR OLMALIYIQ”
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ABŞ-
da tədqi-
qatçı alim 

kimi çalışan 
azərbaycanlı 

Aqşin Tağıyev: 
“90-cı illərin 

sonunda 
getmək qərarı 

vermişdim. 
Həmin 

müddətdə 
Amerikaya 

getmək üçün 
150-yə yaxın 

laboratoriyaya 
müraciət 

göndərmişdim. 
Sonunda elmi 

cəhətdən 
məni tanıyan 
adamların da 
rəyi ilə lazım 

olan yeri 
tapdım”

Elmi 
mühitdə 

böyüyür, ali təhsil 
üçün seçimini də bu yolu 
düşünərək edir. Azərbaycanda elmi 
istiqamətdə fəaliyyət göstərir, sonra 
Rusiyaya gedir, ancaq 6 il sonra 
daha yaxşılara baxır və Amerikaya 
getmək qərarı verir. 24 ildir ki 
ABŞ-da elmi fəaliyyətlə məşğul 
olur. Söhbət ABŞ-da tədqiqatçı alim 
kimi çalışan azərbaycanlı Aqşin 
Tağıyevdən gedir.

Qeyd edək ki, A.Tağıyev 1986-
ci ildə Moskva Tibb İnstitutunun 
tibbi biologiya fakültəsini bitirib. 
1986-1988-ci illərdə B.Ə.Eyvazov 
adına Elmi-Tədqiqat Hematologiya 
və Transfuziologiya İnstitutunda 
baş laborant və elmi işçi kimi 
fəaliyyət göstərib. 1988-1991-ci 
illərdə Moskva Hematoloji Elmi 
Mərkəzdə aspirant olub, 1992-ci 
ildə həmin institutda namizədlik 
dissertasiyasını müdafiə edib. Bu 
namizədlik işi ilə Azərbaycanda 
ən çox yayılmış irsi qan xəstəliyi 
olan beta-talassemiyanın anabətni 
DNT (dezoksiribonuklein turşusu) 
diaqnostikasının bünövrəsini 
qoyub. 1998-ci ildən 2022-ci ilədək 
ABŞ-ın Ayova Universitetində 
tədqiqatçı-alim kimi çalışıb. 
2022-ci ilin iyun ayından “Wake 
Forest University” Tibb Kollecində 
“Cytogenetics” laboratoriyasının 
direktoru kimi fəaliyyət göstərir. 42 
elmi məqalənin müəllifidir. 

“BIRI FIZIKA IDI, BIRI HƏKIMLIK”
l Riyaziyyatçı ailəsinin 

övladının tibbi sahəni seçməyi 
necə oldu?
l Atam 50-ci illərin 

sonunda Azərbaycanın ilk 
proqramçılarından olub. Sonra həm 
də universitetdə tətbiqi riyaziyyat 
fakültəsində professor işləyirdi. 
Anam proqramçı olsa da, sonradan 
uşaqlara görə riyaziyyat müəllimi 
kimi çalışmışdı. Biz üç qardaşıq, 

digər 
ikisi 

valideyn-
lərim kimi 

proqramçıdırlar. Mən isə 
orta məktəb vaxtı iki istiqaməti 
hədəf olaraq götürmüşdüm. Biri 
fizika idi, biri həkimlik. Fizikaya öz 
marağım var idi. Anam isə məni 
həkim kimi görmək istəyirdi. 
Mənim təhsil aldığım sahə 
biofizika oldu. Təhsili başa vuranda 
qazandığımız status həkim-fizik idi. 
Bu, həkimlik deyildi. Fakültənin 
əsas məqsədi tibb sahəsində 
işləyəcək alimlər hazırlamaq idi. 

l Yəni o vaxt bu seçimi edəndə 
elmi istiqamətdə gedəcəyinizi 
bilirdiniz?
l Atam elm adamı idi, ölkə 

xaricində çap olunurdu. 20-ci 
əsrdə Azərbaycanın ən yaxşı 
riyaziyyatçılarından biri hesab 
olunur. Məcburiyyət yox idi, 
amma uşaqlıqdan elmi mühitin 
içində idim və bu yol sanki 
proqramlaşdırılmışdı.

l Siz bu sahədə təhsil alıb 
illərlə laborant kimi də qala 
bilərdiniz.
l Sahənlə bağlı harada 

olmağının birinci səbəbi şəxsi 
ambisiyalarla bağlıdır. Moskvada 
institutu bitirəndən sonra 
Azərbaycanda iş axtaranda, yalnız 
iş tapmaq prinsipi ilə yanaşmırdım. 
Həm məni maraqlandıracaq sahə 
olmasına fikir verirdim, həm də 
elə iş yeri istəyirdim ki, oradan 
aspiranturaya getmək imkanım 
olsun. Bir neçə yerə getdim, məni 
qane etmədi. Ona görə avqustun 
1-i işə düzəlməli idimsə, sentyabra 
qədər çəkdi. Seçimim Hematologiya 
və Transfuziologiya İnstitutu oldu. 
Orada elmlər doktoru Rüstəm 
Rüstəmovla tanış oldum. O vaxt 
mənimlə zarafat edirdi ki, sən 
akademik olanda, bunu irad 
tutacaqlar ki, bu adam niyə işə gec 

başlayıb? Elə 
yerə getmək 

lazımdır ki, sənə 
dəstək göstərən, 

köməklik edən 
adamlar olsun.

l Iş axtarışında iki 
istəyiniz də burada qarşılandı?
l Bəli. Həmin instituta 

Moskvadan tədqiqat qrupları 
gəlmişdi. Talassemiyaya aid 
tədqiqatlar aparılırdı. Genetika 
ilə bağlı tədqiqatlar mənim 
üçün daha maraqlı idi. Onlarla 
işləməyə başladım. O vaxt 
Azərbaycanda xəstə uşaqlardan 
qan nümunələri yığırdım, onların 
DNT-sini ayırırdım və tədqiqat 
üçün Moskvaya aparırdım. Bunu 
Azərbaycanda ilk dəfə edən yəqin 
ki, mən olmuşam. Əsas məqsəd 
Azərbaycanda talassemiyanı 
törədən mutasiyaları tapmaq idi. 
Söhbət 80-ci illərin sonundan gedir. 
Sonra Moskvada davam etdim, 
aspiranturaya girdim. Birinci dəfə o 
vaxt DNT-nin nukleotid ardıcıllığını 
təyin etmə üsulu ilə Azərbaycanda 
talassemiyanı törədən mutasiyaları 
tapmışdıq. Bu gün o nəticələrdən 
Azərbaycanda beta-talassemiya 
daşıyıcılarının tapılmasında istifadə 
edilir.

“150-YƏ YAXIN MÜRACIƏT 
GÖNDƏRMIŞDIM”
l Niyə Rusiyada qalmadınız və 

ABŞ-a getdiniz?
l 1992-ci ildə Rusiyada elmi 

işimi müdafiə etdikdən sonra 6 
il orada qaldım, laboratoriyada 
işlədim, böyük elmi işçiyə qədər 
yüksəldim. Laboratoriya rəhbəri 
pensiyaya çıxırdı, laboratoriyanı 
mənə vermək fikrində idi. Amma 
Moskvada qalmaq istəmədim. 
Çünki həm Moskvada qalmaq çətin 
idi, qeydiyyat tələb olunurdu, həm 
də o vaxt elmi mühitdə imkanlar 
getdikcə daralırdı.

l Daha yaxşı elmi mühit üçün 
getdiniz yəni…
l DNT-ni çoxaltmaq 

üçün istifadə 
olunan zəncirvari 
polimerləşmə 
reaksiyası 86-
cı ildə kəşf 
olunmuşdu. 1988-
92-ci illərdə 
Rusiyada 

mən ondan istifadə edirdim. Bu, Azərbaycana 
2010-cu ildən sonra gəldi. Daha geniş istifadə 
isə 2020-ci ildə koronavirus pandemiyası 
ərəfəsində oldu. Fərqi görürsünüz. Necə ki, 
Rusiya ilə Azərbaycanın elmi mühiti arasında 
fərq var idi, Rusiya ilə Amerika arasında da 
imkanlar, metodlar cəhətdən elə böyük fərq 
var idi.

l Indi Amerikaya getmək, oradakı 
imkanları araşdırıb tapmaq daha asandır. Siz 
o vaxt necə getdiniz?
l 90-cı illərin sonunda getmək qərarı 

vermişdim. Həmin müddətdə Amerikaya 
getmək üçün 150-yə yaxın laboratoriyaya 
müraciət göndərmişdim. Sonunda elmi 
cəhətdən məni tanıyan adamların da rəyi ilə 
lazım olan yeri tapdım.

l Genetikanın sizin üçün maraqlı 
olduğunu dediniz.
l Təsəvvür edin ki, hər bir hüceyrəmizdə 

6,4 milyard hərf sayı var. Bütün hərflər də 
46 xromosoma yığılıblar. Bir növ kitablara 
yığılıblar. Sən onları oxumalısan. Uzaqdan 
baxanda, qeyri-müəyyən gələ bilər, amma 
əslində dəqiq elmdir. Bu sahə getdikcə çox 
şeyə təsir etməyə başlayır. Müasir genetiklər 
deyirlər ki, qəzalardan başqa, bədənimizdə 
hər şey genetik baxımdan planlaşdırılıb.

“HEÇ NƏ ASANLIQLA ƏLDƏ EDILMIR”
l Amerikanın elmi mühitinə düşmək 

üçün cəhd edən azərbaycanlılar var. Onlar 
nələri bilməlidirlər?
l Bilikləriniz müasir səviyyəyə uyğun 

gəlməli, ingilis dili biliyiniz mükəmməl 
olmalı, xarakteriniz elmi mühitdə işləmək 
üçün imkan verməli, öyrənmək istəyiniz 
güclü olmalıdır. Ən əsası isə elmə marağınız 
olmalıdır. Heç nə asanlıqla əldə edilmir. 
Amerikanın elmi mühiti inkişaf etmək üçün 
çox əlverişlidir. 

l Vaxt cəhətdən yanaşsaq, elmi fəaliyyət 
gündəlik nə qədər zamanınızı alır?
l İndiki işim daha çox klinikidir. Amma 

elmi tədqiqata qayıtmaq fikrim var, heç 
vaxt ondan uzaqlaşmaq istəməmişəm. Vaxt 
məsələsinə gəlincə, elə olub ki, səhər 9-da 

laboratoriyaya gəlib, o biri 
gün axşam 5-6-da evə 
qayıtmışam. Bu, bir-iki 

dəfə yox, 
kifayət 

qədər 
tez-
tez 

təkrarlanırdı. 
Müəyyən 
maddələr alırdıq, 
onların həyat 
vaxtı o qədər 
uzun deyil, 
kifayət qədər 
sürətli istifadə 
edilməlidir. 
Elə olub ki 
eksperimenti 
başlamaq üçün 
laboratoriyaya gecə 
saat 1-də getmişəm. 
Bu cür işləmək fərdi 
məsələdir, həvəsindən 
asılıdır. Amerikada nəticə əldə 
etmək istəyən adam çox çalışmalıdır.

l Amerikada elmin inkişafında yük daha 
çox kimini üzərinə düşür? Yaxşı alimlərin, 
yoxsa dövlətin?
l  Mən “Green card”ı elmi məqalələrimin 

sayına görə almışam. O qədər aktiv işləyirdim 
ki, universitet sənədlərimi “Green card”a 
göndərmək qərarı verdi. Məni saxlamaqda 
maraqlı idilər. Bu, bir növ sizin suala cavabdır. 
Bacarıqlı, qabiliyyətli adam görürlərsə, onu 
saxlamağa çalışırlar. Bir də dövlət tərəfindən 
elmi tədqiqatlara böyük maliyyə ayrılır.

l Dediniz ki, elmi işlərdən çox uzaq 
düşmək fikriniz yoxdur. Tədqiqatlarınızı 
davam edəcəksiniz. Hansı istiqamətdə 
tədqiqatlar olacaq?
l Uzun müddət prostat vəzidə şiş 

xəstəliyinin tədqiqi və onunla mübarizə 
yollarının araşdırılması sahəsində iş 
aparmışam. Bunu davam etmək istəyirəm. 
Məni bilavasitə Azərbaycanla bağlı tədqiqatlar 
maraqlandırır. Elmi məqalələrdə ağ irqə 
mənsub olanlarla bağlı “qafqazlı” termini 
işlədilir. Çox az adam bilir ki, bunun kökü 
müəyyən mənada Qafqaza - Azərbaycana 
gəlib çıxır. 1785-1790-cı illərdə alman 
alimləri K.Meiners və J.F.Blumenbax kəllə 
sümüklərinin ölçülərinə görə deyiblər 
ki, Avropada yayılan ağ irqə mənsublar 
Qafqazdan – Qafqaz tatarlarından - 
azərbaycanlılardan törəyiblər. İngilis alimi 
K.Renfrunun fərziyyəsinə görə, Hindistandan 
Avropaya qədər yayılan Hind-Avropa dil 
qrupu Anadoludan - Qafqazdan (7000-
8000 il bundan əvvəl əkinçiliklə əlaqədar) 
yayılıb. Genetik dəlillərə əsaslansaq, Avropa 
əhalisinin Qafqaza kökləndiyini görərik. 
Genetikanın dəqiqliyi sübut edir ki, dünyada 
Adəm və Həvva olub. Avropalıların Qafqazdan 
getməsi məsələsi ilə bağlı ermənilər özlərini 
qabartmağa çalışırlar. Maliyyə və bu 

istiqamətdə işləməkdə maraqlı tələbələr 
tapa bilsəm, bunu da araşdırmaq 
fikrim var.

24 ILDIR ABŞ-DA ELMI FƏALIYYƏTLƏ MƏŞĞUL OLAN AZƏRBAYCANLI ALIM AQŞIN TAĞIYEV “KASPI”DƏ  

Təsəvvür edin 
ki, hər bir 

hüceyrəmizdə 
6,4 milyard 

hərf sayı 
var. Bütün 

hərflər də 46 
xromosoma 

yığılıblar. Bir 
növ kitablara 

yığılıblar. 
Sən onları 

oxumalısan. 
Uzaqdan 
baxanda, 

qeyri-
müəyyən gələ 
bilər, amma 
əslində dəqiq 

elmdir.

42 MƏQALƏ ILƏ 
DÜNYA REYTINQININ 
ILK ONLUĞUNDA...
l Elmi 

məqalələrinizə 
1400-ə qədər 
istinad olunub. 

Hansı jurnallarda 
çap olunmusunuz?
l Yuxarı reytinqli 

jurnallarda dərc 
olunmaq önəmlidir. 

Rusiyada “Molekulyarnaya 
biologiya” elmi jurnalının reytinqi 

0,35-dir. ABŞ-da orta reytinqli jurnal 4-7-
dir. Ən yüksək səviyyədə olan “Science”, 
“Nature” kimi jurnalların reytinqi 10-13-
dür. Hələ onlarda dərc olunmamışam, 
amma istəyərdim. Mənim Amerikada 
dərc olunduğum jurnalların reytinqi 8-10 
olub. 

Amerikada cürbəcür saytlar var. 
“ResearchGate” onlardan biridir. Sən 
oraya üzvsənsə, oradakı proqram sənin 
məqalələrini, onların sayını, o məqalələrə 
olan istinadları tapır və o saytda müəyyən 
reytinq verir. Həmin saytda 42 məqalə ilə 
dünya reytinqində ilk onluğa daxiləm.

l  Elmi fəaliyyətinizlə yanaşı, 
Azərbaycan həqiqətlərinin olduğunuz 
ölkədə tanıdılması cəhətdən aktiv 
həmvətənlərimizdənsiniz.
l Mən Rusiyada yaşadığım müddətdə 

də diaspor işi ilə bağlı aktiv idim. Başa 
düşürdüm ki, Azərbaycanın müstəqil 
olması üçün Sovet İttifaqı dağılmalıdır. 
Ona görə də 1991-ci ildə Sovet İttifaqının 
dağılması ilə nəticələnən hadisələrdə 
fəal iştirak etmişəm. Diasporla əlaqəli 
mitinqlərdə, etiraz fəaliyyətlərində iştirak 
etməyə çalışırdım. Moskvada birinci 
azərbaycandilli məktəbin açılışında 
mənim də iştirakım olub. Amerikaya 
gəldiyimdə də içimdə Azərbaycana 
dəstək məqsədli nələr isə etmək istəyi 
yarandı. Mən Ayova ştatına gəldim, 
burada ən çox halda 4 azərbaycanlı ailə 
olub. İndi biz təkik. Burada o qədər çox 
azərbaycanlı olmayıb ki, diaspor qura 
bilək. Ancaq əlimdən gələni etməyə 
çalışmışam. Səhv etmirəmsə, Amerikada 
qəzetlərdə Azərbaycanla bağlı ən çox 
məqalə dərc etdirənlərdən olmuşam. 
Bunu özümü tərifləmək üçün yox, 
təəssüflə deyirəm. Aktiv azərbaycanlı 
çox olsaydı, daha çox etmək olardı. 
Məqalələrlə bağlı ermənilərin narazı 
reaksiyalarını çox görmüşəm.
l Sizi Amerika prezidentlərinə də 

Qarabağ problemi ilə əlaqədar ən çox 
məktub göndərən azərbaycanlı deyə 
xarakterizə edirlər. Hansı prezidentlərə 
yazmısınız?
l Corc Buşdan tutmuş Baydenə qədər 

bütün ABŞ prezidentlərinə məktub 
yazmışam. Daha çox ümumi, faydasız 
cavablar verilir. Senator və konqresmenlər 
arasında göndərilən məktublara daha 
dəqiq cavab verənlər var.

l Cavab sizi qane etmir, ümumi cavab 
verirlərsə, niyə yazmağa davam edirsiniz?
l Təsəvvür edin ki, Azərbaycan sözü 

heç yerdə səslənmir. Siz təkrar-təkrar 
o sözü səsləndirirsiniz, bu, adamların 
diqqətində olur. Onlarda belə təsəvvür 
yaranır ki, bu ölkədə azərbaycanlılar 
yaşayır və onların öz maraqları var. 
Amerikada azərbaycanlı və türklərin sayı 
1 milyona yaxın olar. Bu adamların heç 
olmasa 50 mini vaxtaşırı məktub yazsaydı, 
etnik qrupumuzu nə qədər tanıtdıra 
bilərdik. Çox olmaq kifayət etmir, həm də 
orada olduğumuzu hiss etdirməli, aktiv 
olmalıyıq. Başa düşməlidirlər ki, bu etnik 
qrup seçkiyə təsir edə bilər, demək onların 
maraqlarını nəzərə almaq lazımdır.

l Azərbaycanlıların 1918-ci ildə 
Bakıdakı soyqırımı (ermənilər tərəfindən) 
ilə əlaqədar Ayova Parlamentinə qətnamə 
qəbul etdirə bilmisiniz.
l Senatorlara, konqresmenlərə, 

prezidentlərə təkcə Azərbaycan deyil, 
ətraf mühitin korlanması, siyasət və s. çox 
faktorla bağlı müraciətlər göndərirdim. 
Mövzun ancaq Azərbaycanla bağlı olanda, 
bu, bir növ etnik qrupa aid məktublar 
səviyyəsində olur. Sən ölkənin inkişafı 
üçün məsələlərlə bağlı yazanda, onlara 
daha maraqlı gəlirsən. Yəni aktivliyini 
görürlər, səni tanıyırlar, öz məsələnlə 
bağlı da yazanda, artıq onların diqqətində 
olursan. Əldə etdiyim bir nəticə 
qeyd etdiyiniz sənədin qəbulu oldu. 
Xocalı faciəsi ilə bağlı da çox məktub 
göndərmişəm, təəssüf ki, ya ümumi cavab 
verilir, ya da ümumiyyətlə, reaksiya olmur. 
Burada çox məsələləri nəzərə alırlar, 
məsələn, erməni lobbisinin təsir qüvvəsini.  

Düşünürəm ki, bir Azərbaycan-türk 
toplumu kimi, biz Amerikada daha aktiv və 
koordinasiya olunmuş şəkildə çalışmalıyıq. 
Azərbaycan diaspor qruplarının maliyyə 
imkanları da yaxşılaşdırılmalıdır ki, daha 
çox iş görmək mümkün olsun.
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Cəfər 
İbrahimli

Vüqar Vüqar 
BayramovBayramov

A zərbaycan hökuməti kənd 
təsərrüfatının inkişafına 
2023-cü ilin dövlət 

büdcəsindən 1 milyard 202,1 milyon 
manat məbləğində vəsait ayırmağı 
planlaşdırır ki, bu da 2022-ci illə 
müqayisədə 20,5 faiz çoxdur. 
Maliyyə Nazirliyindən bildirilib ki, 
müxtəlif kənd təsərrüfatı tədbirləri 
üçün 658,1 milyon, meliorasiya, 
irriqasiya və suvarma sistemlərinin 
maliyyə təminatı üçün 465,8 milyon, 
baytarlıq tədbirləri üçün 47,5 milyon, 
digər məqsədlər üçün 30,7 milyon 
manat məbləğində vəsaitin ayrılması 
nəzərdə tutulub. 2023-cü ildə 
Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda yeni 
torpaq sahələrinin kənd təsərrüfatı 
dövriyyəsinə cəlb edilməsi də daxil 
olmaqla ölkədə ərzaq təhlükəsizliyi 
tədbirləri üçün 625,2 milyon manat 
vəsait nəzərdə tutulub. Bundan 
əlavə, ərzaq təhlükəsizliyinin təmin 
edilməsi, idxal olunan buğdadan 
asılılığın azaldılması və ölkənin 
ərzaqlıq buğda ilə özünü təminat 
səviyyəsinin artırılması üçün 
yeni tənzimləyici mexanizmlərin 
yaradılması məqsədilə 180 milyon 
manat məbləğində vəsait ayrılacaq. 
Kənd təsərrüfatı bitkilərinin 
və bitkiçilik məhsullarının 
sığortalanması üçün 6,5 milyon 
manat məbləğində vəsaitin ayrılması 
da nəzərdə tutulub.  

VƏSAİTLƏRİN ARTIRILMASINI 
ZƏRURİ EDƏN SƏBƏBLƏR

Kənd təsərrüfatı məsələləri üzrə 
ekspert Cəfər İbrahimli bildirdi 
ki, kənd təsərrüfatı ilə bağlı dövlət 
dəstəyi neçə ildir var: “Əsasən 

ərzaq təhlükəsizliyinin təmin 
edilməsi, istehsalın artmasının 

dəstəklənməsi, regionlarda 
məşğulluğun artırılması, 

sabit saxlanması məqsədi güdür. 
Bu il bəzi sahələr üzrə kənd 
təsərrüfatında əkin subsidiyalarında 
artım var. Ən ciddi yenilik ərzaq 
buğdasının yetişdirilməsi ilə bağlı 
məhsul subsidiyasının verilməsidir. 
Ərzaq buğdası ilə bağlı problem 
Ukrayna-Rusiya münaqişəsindən 
sonra çox aktuallaşıb. Buna görə də 
bu sahə diqqət mərkəzindədir. 
Əlavə olaraq işğaldan azad 
olunmuş ərazilərdə 
kənd təsərrüfatı 
strukturlarının 
qurulması və 
oradakı yeni 
torpaqlara 
ayrılan 
subsidiyaların 
verilməsinin 
təminatı vəsaitlərin 
artırılmasını məcburi edir”.   

ƏLÇATANLIQ TƏMİN EDİLƏRSƏ...
Ekspertin sözlərinə görə, 

asılılığın aradan qaldırılması kənd 
təsərrüfatını inkişaf etdirəcək: 
“Ölkədə dənli bitkilər - arpa, 
buğda kimi məhsulların toxum 
məsələsində xaricdən asılılıq var. 
Həmçinin, damazlıq heyvanlar 
da daha çox xaricdən gəlir. Bu 
asılılığın azaldılması yönündə Elmi 
Tədqiqat İnstitutu ilə birlikdə yeni 
sortların inkişaf etdirilməsi, ölkə 
daxilində damazlıq heyvan bankının 
yaradılması və yetişdirilməsi təmin 
oluna bilər. Kənd təsərrüfatında 
istifadə olunan texnika, avadanlıq və 
detalların böyük əksəriyyəti də idxal 
olunur. Kənd təsərrüfatı texnikası, 
onların avadanlıqlarının, detallarının 
istehsalı istiqamətində ölkənin 
sənayeləşmiş rayonlarında bazaların 
yaradılması bu asılılığı azalda bilər. 
Əlçatanlığın təmin edilməsi kənd 
təsərrüfatının inkişafına dəstək ola 
bilər”. 

ZƏRIF SALMANLI
zarifsalmanli@kaspi.az

Millət vəkili Vüqar Bayramov 
dedi ki, Rusiya-Ukrayna müharibəsi 
fonunda ərzaq təhlükəsizliyi məsələləri 
daha da aktuallaşdı: “Azərbaycan 
qabaqlayıcı addımlar atdı, kənd 
təsərrüfatı məhsullarının istehsalının 
genişləndirilməsi ilə bağlı siyasəti 
dərinləşdirdi. Ona görə 2023-cü ilin 
dövlət büdcəsində kənd təsərrüfatı 

üçün daha çox vəsaitin 
ayrılması ölkənin ərzaqla 

təminatında 
təhlükə-

sizliyinin daha 
da güclən-
dirilməsi, 
xarici 
təsirlərə 
daha 
çevik 
reaksiya 

verilməsi 
məqsədi 

daşıyır. Strateji 
ərzaq məhsulları 

üzrə həm yığım, həm 
ehtiyatların artırılması, həm istehsalın 
genişləndirilməsi ilə bağlı xüsusi 
tapşırıqlar var. Bu istiqamətdə 
icra edilən dövlət proqramları 
təkmilləşdirilir deyə, daha çox vəsaitin 
ayrılması gözlənilən idi”.

 
SUBSİDİYA MEXANİZMİ 
TƏKMİLLƏŞƏCƏK

Deputat bildirdi ki, 2023-cü  ildə 
aqrar sektora ayrılmış vəsait kənd 
təsərrüfatı məhsullarının istehsalının 
genişləndirilməsinə imkan verəcək: 
“Bu, xüsusən yeni texnologiyanın, 
aqroparkların genişləndirilməsi 
və texnoloji təminatın artırılması 
deməkdir. Həm də aqrar sektorda 
çalışan fermerlər üçün subsidiya 
mexanizmi təkmilləşdiriləcək. 2023-
cü ildə strateji məhsul istehsal edən 
fermerlər üçün daha çox subsidiyanın 
ödənilməsi nəzərdə tutulur ki, bu da 

aqrar məhsulların istehsalının əvvəlki 
ilə nisbətən daha çox artacağını 
proqnozlaşdırmağa imkan verir. 
Kənd təsərrüfatı məhsullarının 
istehsalının genişləndirilməsi üçün bir 
baza formalaşır və dövlət də maliyyə 
resursları ilə bu prosesi daha yaxından 
təşviq etməyə və dəstəkləməyə 
çalışır. 2023-cü ildə yerli istehsalın 
genişləndirilməsi hesabına ərzaq 
məhsullarının idxalının azaldılması 
gözlənilir. İidxalın azaldılması həm 
idxal inflyasiyasının tənzimlənməsi, 
həm istehlak bazarında tarazlığın 
qorunması, həm də vətəndaşlarımızın 
ərzaq məhsullarına əlçatanlığının 
genişləndirilməsi baxımından vacib 
hesab olunur”.

ƏNƏNƏVİ BAZARLARDAN 
ASILILIQ ARADAN QALXACAQ

V.Bayramovun sözlərinə görə, 
vəsaitlərin ayrılması həm də maliyyə 
təşviqi, bu sahədə infrastrukturun 
genişləndirilməsi və istehsalın 
artırılması üçün yeni imkanlardır: 
“İstehsal edilən məhsulların xarici 
bazara yalnız xammal formasında 
deyil, emal edilərək çıxarılması 
həm fermerlərin gəlir imkanlarının 
artırılması, həm də daha çox ixracın 
həyata keçirilməsi imkanını yarada 
bilər. Yeni bazarlara çıxış həm də 
fermerlərin ənənəvi bazarlardan 
asılılığının aradan qaldırılması 
deməkdir. Bu baxımdan, həm kənd 
təsərrüfatı məhsullarının emal 
edilərək bazara çıxarılması, 
həm yeni bazarların 
tapılması aqrar 
sektorda vacib 
istiqamətlərdəndir. 
2023-cü  ildə 
bu istiqamətdə 
fəaliyyətlərin 
geniş-
lənəcəyi 
gözlənilir”.

DAHA ÇOX           VƏSAİTİN 
AYRILMASI GÖZLƏNİLƏN İDİ
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Rusiya-
Ukrayna 
müharibəsi 
nəticəsində 
yaranmış logistik 
problemlər və 
keyfiyyətin aşağı 
düşməsi Azərbaycan-
da fındığın qiymətində 
ucuzlaşmaya səbəb olub. Əvvəllər 
5-6 manat olan qiymətlər indi 
maksimum 3,6 manata düşüb. Fındıq 

tədarükçüləri ixrac bazarlarında da 
qiymətlərin ucuzlaşdığını deyirlər. 

11BAZAR

Azərbaycanın ixrac etdiyi kənd 
təsərrüfatı məhsullarının sayı ilbəil 
artır. Elə məhsullar var ki, onlar 

daim ölkəyə valyuta gətirir. Onlardan biri 
də fındıqdır. Fındıq həmişə Azərbaycan 
bazarlarında yaxşı qiymətə satılıb. Amma 
hazırda belə deyil, fındığın alış qiyməti xeyli 
ucuzlaşıb. Xüsusilə də şimal bölgəsinin 
bazarlarında fındığın alış qiymətində 
ucuzlaşma müşahidə edilir. Hazırda 
fındıq son 10 il ərzində ən aşağı qiymətə 
satılır. Fındığın qiymətində ötən illərlə 
müqayisədə 30-35 faizədək ucuzlaşma 
müşahidə olunur. Təsərrüfatçılar istehsal 
etdikləri fındığın 1 kiloqramını qəbul 
məntəqələrinə maksimum 3 manat 60 
qəpiyə sata bilirlər. Halbuki ötən illərdə 
qiymət 5-6 manat civarında olub. 

Xaçmaz rayonunda 10-a yaxın fındıq 
emalı müəssisəsi və qəbul məntəqələri 
fəaliyyət göstərir ki, onlar şimal bölgəsi 
ilə yanaşı, həm də respublikanın digər 
regionlarından da mal qəbul edirlər. 
Rayonda istehsal olunan fındıq yerli 
bazarlarla yanaşı, Rusiya, Türkiyə və digər 
xarici ölkələrə də ixrac olunur.

Təsərrüfatçılar toplanan məhsulu 
adətən anbarlarda saxlayıb qiymət 
bahalaşandan sonra, yəni dekabr-mart 
aylarında satırlar. Bu il isə həmin tarixdə 

qiymətlər gözlənilənin 
əksinə ucuzlaşıb.

Bəs görəsən 
fındığın qiymətindəki 
bu qəfil ucuzlaşma 
nə ilə bağlıdır? Bu 

ucuzlaşmada 
yerli, yoxsa 
xarici 

faktorlar 
rol 

oyna-
yır?

“4 MANATA SATDIĞIMIZ 
FINDIĞI BU IL 2-1,8 MANATA 
SATIRIQ”

Fındıqçılıq təsərrüfatında 
çalışan sahibkar Eldəniz 
Doldolov bildirdi ki, 
həqiqətən də ötən illərlə 
müqayisədə 2022-ci ildə 
və 2023-cü ilin əvvəlində 
fındığın qiyməti 
çox ucuzdur: 
“Qiymətlərin ucuz 
olmasının bir neçə 
səbəbi var. Birincisi, 
2022-ci ildə bağlardan 
topladığımız fındıq 
keyfiyyətsiz oldu, çürümə 
çox idi. Digər tərəfdən, belə 
görürük ki, dünyada gedən 
proseslər də bu məsələyə 
təsir edir”. Sahibkar vurğuladı 
ki, ötən il 4 
manata satdıqları 
fındığı bu il 2-1,8 
manata satmaq 
məcburiyyətində 
qalıblar: “Ümumiyyətlə, 
bir fermer kimi qiymət 
məsələsinə o qədər də 
önəm vermirəm. Başqa 
fermerlər təəssüflər olsun 
ki, məhsuldarlığa diqqət 
ayırmırlar. Yəni onlar 
hesab edirlər ki, 
məhsuldarlıq 
aşağı olsa da, 
qiymətlər 
yuxarı olsun. 
Mən isə 
düşünürəm ki, 
qiymətin necə 
olmasından 
asılı olmayaraq, 
ilk növbədə 
məhsuldarlığı 
qaldırmaq 
lazımdır”.

E.Doldolov 
qeyd etdi ki, fındığı 

onlardan alıb ixrac 
edən tədarükçülər 

xarici bazarlarda da 
qiymətin aşağı olduğunu 
bildirirlər: “Onlar həm dünya 

bazarında fındığın qiymətinin, 
həm də fermerlər tərəfindən 
təqdim edilən malın 

keyfiyyətinin aşağı 
olmasının təsiredici 

rol oynadığını 
bildirirlər. Amma 
onu deyə bilərəm 
ki, Azərbaycanda 

yetişdirilən 
fındıq 
keyfiyyət 

baxımından 
dünyada nömrə 
birdir. Biz daha 

çox ata-baba 
sortunu ixrac 

edirik. Bu sort bütün 
parametrlərinə görə 

digər sortlardan daha 
üstündür”.

MÜHARIBƏ LOGISTIKA 
ILƏ BAĞLI CIDDI 
ƏNGƏLLƏR YARADIR

Mövzu ilə bağlı 
“Kaspi” qəzetinə 
açıqlamasında 

iqtisadçı Eldəniz 
Əmirov bildirdi ki, 

Azərbaycanda 
fındığın 

qiyməti-
nin 
kəskin 
şəkildə 
enməsi-

nin bir 
neçə 
səbəbi var: 
“Bunlar-
dan 
birincisi 
bizim 
fındığın 
tərkibində 

aflotoksin adlanan maddənin 
çox olması ilə əlaqədardır. 
Göbələklər sinfinə daxil olan bu 
maddənin çox olması fındığın 
Avropa bazarlarına çıxmasına 
ciddi əngəl törədir. Bir müddət 
əvvəl də Azərbaycandan 
Avropaya ixrac edilmiş və kifayət 
qədər iri həcmdə olan fındıq geri 
qaytarılmışdı. Digər tərəfdən, 
Rusiya-Ukrayna müharibəsi 
səbəbindən logistika sahəsində 
ciddi əngəllər yaşanır”.

FINDIQ ISTEHSALININ HƏCMI 
ƏVVƏLKI ILLƏRLƏ MÜQAYISƏDƏ 
ARTIB

E.Əmirov vurğuladı ki, son 
illər Azərbaycanda fındıq 
sahələrinin həcmi artıb və buna 
görə məhsuldarlıq da yüksəlib: 
“Ölkədə fındıq istehsalının 
həcmi əvvəlki illərlə müqayisədə 
artıb. Fındıq istehsalında 
Türkiyədə də artım var. Hazırkı 
məqamda Azərbaycandan 
Türkiyəyə fındıq ixracı ciddi 
problemlərlə qarşılaşıb. Belə ki, 
Türkiyənin özündə də məhsul 
bolluğu var. Digər tərəfdən də 
xarici bazarlar Türkiyə fındığı 
ilə daha yaxşı səviyyədə təchiz 
olunur. Türkiyə lirəsinin ucuz 
olması Azərbaycan məhsulunu 
bazarda sıxışdıran faktorlardan 
biridir. Ümumilikdə Rusiya-
Ukrayna müharibəsi nəticəsində 
yaranmış logistik problemlər 
və Azərbaycan fındığının 
tərkibində afotoksin 
maddəsinin olması 
yerli fındığın 
qiymətinə və o 
cümlədən ixracına 
problem 
yara-
dır”.   

“ƏN ÇOX 
ATA-BABA 

SORTU 
XARICƏ IXRAC EDILIR”
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Eldəniz Eldəniz 
ƏmirovƏmirov

Eldəniz Eldəniz 
DoldolovDoldolov

BƏXTIYAR MƏMMƏDLI   
bextiyarmemmedli@kaspi.az
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Ekologiya və təbii sərvətlər 
nazirinin müşaviri Rasim 
Səttarzadə ilin yekunlarına 

həsr olunmuş mətbuat konfransında 
deyib ki, hazırda Azərbaycanda 
olan 85 min avtomobilin yaşı 
5 ilə qədərdir. 80 faizdən çox 
maşının yaşı isə 10 ildən çoxdur. 
Müşavir bildirib ki, avtomobillərin 
7-8 faizinin yaşı isə 40 ildən 
artıqdır. Bu tendensiya ildən-ilə 
artmaqda davam edir. Ona görə 
də yeni avtomobillərin alınması 
məqsədəuyğundur. Müşavirin 
sözlərindən belə qənaətə gələ bilərik 
ki, Azərbaycanda avtomobil parkı 
qocalmış vəziyyətdədir. Avropa 
ölkələrində avtomobil parkının 
yenilənməsi üçün işlər aparılır. Bəs 
Azərbaycanda bu istiqamətdə hansı 
işlər görülməlidir?

KÖHNƏ MAŞINLARA QADAĞA 
QOYMAQ LAZIMDIR

Nəqliyyat məsələləri üzrə 

ekspert Yasin Mustafayev dedi ki, 
artıq Azərbaycanda da avtomobil 
parkının yenilənməsi üçün müəyyən 
addımlar atılmalıdır: “Köhnə 
avtomobillər həm ekoloji vəziyyəti 
pisləşdirir, həm təhlükəsizlik 
baxımından mənfi hadisələri artırır. 
Təhlükəsizlik qaydaları, texnikası 
zəif olduğu üçün köhnə maşınlarda 
ölüm halları çoxalır, həmçinin 
tıxacları da artırır. Ona görə də 
ölkəyə gətirilən avtomobillərə 
istehsal tarixinə görə limit qoymaq 
lazımdır. Məsələn, yalnız son 5 
yaxud da 10 ildə istehsal olunmuş 
avtomobillər ölkəyə gətirilsin. Daha 
gec istehsal olunmuşları gətirməyə 
qadağa qoymaq lazımdır”.

HÖKUMƏTIN ATDIĞI ADDIMLAR
Y.Mustafayevin sözlərinə 

görə, bu vaxta qədər görülən 
tədbirlər də var: “Son 2 
ildə istehsal olunan 
hibrid avtomobillər 
ƏDV-dən azaddır. 
Elektromobillərə isə 

son 2 ildə istehsal olunubsa, ölkəyə 
gətirilməsində həm ƏDV-dən, həm 
də gömrük rüsumundan azad olmaq 
kimi güzəşt tətbiq edilir. Nazirlər 
Kabineti də köhnə avtomobillərin 
istismardan çıxarılması barədə 
qanun layihəsi hazırlayır. Məlumata 
görə, insanlar köhnə avtomobilləri 
təhvil verməklə vauçer (yazılı 
sertifikat, qəbz, malların alınmasını 
təsdiqləyən sənəd, mal və ya 
xidmətlər üçün endirimlər) əldə 
edəcək. Həmin vauçerlə güzəştli 
şərtlərlə, endirimli qiymətə 
avtomobil alacaqlar. Həmçinin 
də ola bilər ki, avtomobilin 
vəziyyətinə və çəkisinə görə metal 

hissələrinin yenidən təkrar 
emala getməsilə əlaqədar 
müəyyən məbləğdə vəsait 
ödənilsin. Bu tədbirləri 
də avtomobil parkının 

yenilənməsi ilə bağlı 
hökumətin atdığı 

addımlar kimi 
qiymətləndirə 
bilərik”.

 “Azərbaycan Avtomobil Dilerləri 
Assosiasiyası” (AADA) İctimai 
Birliyinin icraçı direktoru Eyyub 
Əliyev bildirdi ki, nə qədər tədbirlər 
görülsə də, elektrikli avtomobillər 
hələ də əlçatan deyil: “Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 
“Azərbaycan 2030: sosial-iqtisadi 
inkişafa dair Milli Prioritetlər”in 
təsdiq edilməsi haqqında 2 fevral 
2021-ci il tarixli sərəncamı var. 
Bu sərəncamın beşinci bəndi 
ətraf mühitin yaşıllaşdırılması 
ilə bağlıdır. Sərəncamdan dolayı 
işçi qrupu yaradıldı. İşçi qrupun 
tərkibində ekoloji avtomobillərin 
stimullaşdırılması, cəmiyyətdə 
təbliğatı, təşviqatı yönündə işlərin 
aparılması ilə bağlı görüşlər, 

konfranslar, iclaslar keçirildi. 
Ondan sonra ekoloji avtomobillərə 
gömrüklə, bankla bağlı məsələlərdə 
güzəştlər olundu. Məsələn, ilk 
olaraq elektromobillər ƏDV-dən 
azad olundu. Sonra 10 faiz ilkin 
ödənişlə elektromobil əldə etmək 
imkanı yaradıldı. İlin sonunda isə 
elektrikli avtomobillər gömrük 
rüsumundan azad olundu. Amma 
elektriklə işləyən avtomobillər yenə 
də hamı üçün əlçatan deyil”.

BU MƏSƏLƏ 1-2 GÜNƏ 
HƏLL OLUNA BILMƏZ

E.Əliyevin fikrincə, aidiyyəti 
qurumlar da üzərlərinə düşən 
müəyyən işləri görürlər: “Hamının 
birdən-birə hibrid və ya elektrikli 

avtomobilə keçidi mümkün deyil. 
Avtomobil parkının yenilənməsi 
1-2 günə həll oluna bilməz. 
Aidiyyəti qurumların iradəsi tələb 
olunur, həmçinin dövlətimizin 
müəyyən güzəştləri də lazımdır. 
Bu gün Dövlət Gömrük Komitəsi, 
Dövlət Vergi Xidməti, Ekologiya 
və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, 
Azərbaycan Avtomobil Federasiyası 
bu istiqamətdə təkliflər irəli 
sürür və işlər görür. Məsələn, 
Ekologiya və Təbii Sərvətlər 
Nazirliyi utilizasiya proqramına 
(təkrar emala göndərilmə) start 
verildiyini açıqlayıb. Avtomobillərin 
utilizasiyası ilk olaraq könüllülük 
prinsipi əsasında həyata 
keçiriləcək”.  

İc-
raçı 

direktor 
qeyd etdi 

ki, əlavə 
müəyyən 

tədbirlər də 
görülsə, artıq insanlar 

köhnə avtomobil almaq 
istəməz: “Öncə utilizasiya 
proqramına düşmüş köhnə 
və yararsız avtomobillərin 
ölkəyə girişini qadağan 
etməliyik. Ölkəyə girən 
maşınların buraxılış illərinə 
nəzarət, yenidən dəyişiklik 
olunmalıdır. İkincisi, elektrik 
və hibrid avtomobillərə 
güzəşt etdik, bank 
şərtləri, faizləri dəyişdik. 
Elektriklərdə ilkin ödənişi 
10, hibridlərə 20 faizə 
saldıq. Bunu benzin 
və dizellə işləyən 
maşınlara da 
tətbiq etsək, 
avtomobil 

parkımız yenilənə bilər. 
Ən əsası, ölkədə lizinqin 
(razılaşdırılmış müddətə 
icarəyə verilmə) doğru-
dürüst işləməsi lazımdır. 
Əsl standartlara uyğun, 
beynəlxalq dərəcədə qəbul 
olunmuş mexanizm yeritsək, 
heç kim köhnə avtomobil 
almaz, lizinq şərtləri ilə yeni 
avtomobil əldə edər”.

E.Əliyev bildirdi ki, işlər 
belə davam edərsə, avtomobil 
parkının yenilənməsi 
sürətlənəcək: “Yəqin ki, 
atılan addımların davamı 

gələcək. Davamında 
güzəştlərin benzin 
və dizellə işləyən 
avtomobillərə də tətbiq 
edilməsinin şahidi 

olacağıq. Ümid 
edirəm ki, yaxın 
vaxtlarda bu 
məsələ 

həllini 
tapar”. 

Hazırda 
Azərbaycanın 
avtomobil 
parkındakı 
maşınların 80 
faizdən çoxunun 
yaşı 10 ildən 
artıqdır. Başqa sözlə 
desək, avtomobil 
parkımız qocalıb. 
Mütəxəssislər deyirlər ki, 
ekologiyanın qorunması 
və digər səbəblərdən yaxın 
gələcəkdə avtomobil parkının 

yenilənməsi ilə bağlı 
işlər aparılmalıdır.   

ZƏRIF SALMANLI
zarifsalmanli@kaspi.az
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Mütəxəssis vurğulayır ki, ictimai 
“Wi-Fi” təhlükəsizliyi ilə bağlı risklərdən 
qorunmaq üçün şifrələnmiş şəbəkələrdən 
istifadə edilməlidir: “Şifrələnmiş şəbəkədən 
istifadə edərkən, cihazınız və “Wi-Fi” 
routerlər arasında göndərilən məlumat 
“gizli kodda” olur. Buna görə heç kim açar 
olmadan məlumatı görə bilməz. Əksər 
“Wi-Fi” routerlərdə şifrələmə standart 
olaraq söndürülüb və şəbəkə qurarkən 
yandırılmalıdır”.

ZƏRƏRLI PROQRAMLARIN PAYLANMASI
E.Qurbanovun sözlərinə görə, 

proqram təminatı zəiflikləri sayəsində 
kibercinayətkarın siz bilmədən zərərli 
proqram təminatını kompüterinizə keçirə 
bilməsi yolları da var: “Proqram təminatı 
zəifliyi əməliyyat sistemində və ya proqram 
təminatında aşkar edilmiş təhlükəsizlik 

boşluğudur. Hakerlər xüsusi boşluğu 
hədəfləmək üçün kod yazmaqla, zərərli 
proqramı cihazınıza yeridə bilərlər. 
Həmçinin kibercinayətkarlar “Wi-Fi” 

siqnallarını dinləməkdə onlara kömək 
etmək üçün xüsusi proqram dəstləri və hətta 
qurğular ala bilərlər. Bu texnika onlara 
onlayn etdiyiniz hər şeyə daxil olmaq 
imkanı verə bilər ”. 

Mütəxəssis vurğulayır ki, cinayətkarlar 
qurbanlarını hotspotlarla da (zərərli qaynar 
nöqtələr) aldadırlar: “Məsələn, hoteldə 
qalırsınız və hotelin “Wi-Fi” şəbəkəsinə 
qoşulmaq istəyirsiniz. Hotelin adının üzərinə 
kliklədiyiniz zaman düzgün olan “Wi-Fi” 
şəbəkəsini seçdiyinizi düşünə bilərsiniz, 
lakin belə olmaya da bilər. Kibercinayətkarlar 
tərəfindən yaradılan qaynar nöqtəyə 
qoşulursunuz. Məhz 
o nöqtədə şəxsi 
məlumatlarınız 
kibaercinayətkarların 
əlinə keçir”.

Mütəxəssislər ictimai 
yerlərdə sadaladığımız 
risklərdən qorunmaq 
üçün mobil 
internetdən 
istifadə etməyi 
tövsiyə edirlər.
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İnternetə pulsuz giriş nöqtələri restoranlarda, 
hotellərdə, hava limanlarında, kitab mağazalarında 
və hətta müxtəlif pərakəndə satış mağazalarında 
mövcuddur. Mobil internetimiz olsa belə, bu yerlərdə 
rahatlıqla internet şəbəkəsinə qoşulub, istifadə edə 

bilirik. Lakin bu azadlıq bizə baha başa gələ bilər.

İCTİMAİ YERLƏRDƏ İCTİMAİ YERLƏRDƏ 
“Wİ-Fİ” “Wİ-Fİ” 
TƏHLÜKƏSİ TƏHLÜKƏSİ 

Azərbaycan İnformasiya və 
Kommunikasiya Texnologiyaları 
Assosiasiyasının Kibertəhlükəsizlik 
Komitəsinin mütəxəssisi Eldar 
Qurbanov deyir ki, ictimai “Wi-Fi” 
şəbəkələri üzərindən istifadəçilər 
üçün çoxlu sayda risklər yaranır. 
Mütəxəssis iddia edir ki, biznes 
sahibləri müştərilərinə keyfiyyətli 
xidmət təqdim etdiklərinə 

inansalar da, ictimai “Wi-Fi”la 
bağlı təhlükəsizlik zəifdir və ya 
ümumiyyətlə yoxdur: “Bu şəbəkələrdə 
ən çox yayılmış təhlükələrdən biri 
“Man-in-the-Middle” (MITM) 
“Ortada adam” hücumu adlanır. 
Əslində, MITM hücumu dinləmənin 
bir formasıdır. Kompüter internetə 
qoşulduqda məlumat A nöqtəsindən 
(cihaz) B nöqtəsinə (xidmət/veb-sayt) 

göndərilir. Bu zaman kibercinayətkar 
bu ötürmələr arasına daxil ola bilər. 
Beləliklə, şəxsi hesab etdikləriniz artıq 
şəxsi deyil. Fırıldaqçılar həmçinin 
fişinq e-poçtlarından istifadə edərək 
MITM hücumunu həyata keçirə 
bilərlər. Bu e-məktublarda onlar 
sizi aldadaraq şəxsi məlumatlarınızı 
paylaşmaq üçün etibarlı mənbə 
adından çıxış edəcəklər”.

AYGÜN ƏZIZ
aygunaziz@kaspi.az

MAN-IN-THE-MIDDLE HÜCUMLARI

ŞIFRƏLƏNMƏMIŞ 
ŞƏBƏKƏLƏR

Eldar 
Qurbanov

Cəlil 
Xəlilov

Bir çoxumuzun restoranlarda, 
hotellərdə və digər ictimai yerlərdə 
maraqlandığımız ilk nüans məkanda 

“Wi-Fi” şəbəkəsinin olub-olmamasıdır. 
İnternetə pulsuz giriş nöqtələri restoranlarda, 
hotellərdə, hava limanlarında, kitab 
mağazalarında və hətta müxtəlif pərakəndə 
satış mağazalarında mövcuddur. Mobil 
internetimiz olsa belə, bu yerlərdə rahatlıqla 
internet şəbəkəsinə qoşulub, istifadə edə 
bilirik. Lakin bu azadlıq bizə baha başa gələ 
bilər. “Burada Wi-Fi var?” sualının yarada 
biləcəyi təhlükələri araşdırdıq. Bütün şəxsi, 
kart məlumatlarımızın telefonda olduğunu 
nəzərə alsaq, bizi hansı risklər gözləyir?

MƏLUMATLARIN 
OĞURLANMA RISKI YÜKSƏKDIR

Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi 
yanında Elektron Təhlükəsizlik Xidməti 
sorğumuza cavab olaraq bildirdi ki, ictimai 
“Wi-Fi” şəbəkəsindən istifadə edərkən 
istifadəçilərə məxsus məlumatların oğurlanma 
riski yüksəkdir: “Bu səbəbdən ictimai “Wi-Fi” 

şəbəkəsinə qoşularkən diqqətli 
olmağı, bu şəbəkələrdən 
istifadə edərkən bank 
kartı məlumatlarını daxil 
etməməyi, onlayn hesablara 

giriş etməməyi, həmçinin 
digər fərdi məlumatları 

ötürüb, qəbul 
etməməyi tövsiyə 
edirik”.

Yeni 

texnologiyalar, telekommunikasiya və 
innovasiyalar üzrə ekspert Cəlil Xəlilov 
deyir ki, ictimai “Wi-Fi”dan istifadə etdikdə, 
məlumatlarınız marketinq və kommersiya 
fəaliyyətləri üçün istifadə edilə bilər: “Wi-Fi” 
təmin edən məkanlar istifadəçilərinə açıq və 
ya təhlükəsiz parolla şifrələnmiş bağlantılar 
verir. Bəzi pulsuz ictimai “Wi-Fi” şəbəkələri isə 
sizdən mobil nömrəniz və ya sosial profiliniz 
kimi bəzi şəxsi məlumatlarınızı təqdim 
etməyinizi istəyir. Bu məlumatlar sonradan 
marketinq və kommersiya fəaliyyətləri üçün 
istifadə edilə bilər. Yəni öz məlumatlarınızı 
özünüz təqdim edirsiniz”. 

EVIMIZDƏKI “WI-FI” ILƏ HAKER 
HÜCUMUNA MƏRUZ QALA BILƏRIKMI?

Evdə istifadə etdiyimiz “Wi-Fi” şəbəkəsinin 
təhlükəsizliyinə gəldikdə 
isə, mütəxəssis deyir ki, 
ev “Wi-Fi”  sistemlərinin 
ilkin quraşdırılmasında 
həmişə standart 
şifrələmə 
protokollarından 
(WPA2/WPA3) 
istifadə etməli və çətin 
parol qurulmalıdır: 
“Bundan əlavə, “Wi-Fi” 
şəbəkəsini “gizli” (yəni 
axtarışda görünməyən) 
rejimə salmaq lazımdır. 
Bütün bunlar 
evinizdə “Wi-Fi”dan 
rahat, təhlükəsiz 
istifadənizi təmin 
edəcək”.
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Sakinlər məhəlləarası yolların asfaltlanmasını,  
su-kanalizasiya şəbəkəsinin qurulmasını, mənzillərinə 
ünvan verilməsini, dəmiryoluna yaxın ərazilərdə təhlükəsizlik 

tədbirlərinin görülməsini istəyirlər. Aidiyyəti qurumlar isə 
problemlərin mərhələli şəkildə həllini tapacağını vəd edirlər. 
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Suraxanı rayonu Hövsan 
qəsəbəsində şərti olaraq 
“Dəmiryol prospekti”, “Dəniz 

yolu” adlandırılan əraziyə çıxışı olan 
adsız küçələrdəki həyət evlərinin bir 
qrup sakini “Kaspi” qəzetinə müraciət 
edib. Sakinlər bildirib ki, 30 ildir bu 
ərazidə yaşadıqlarına baxmayaraq, 
küçələrə ad, mənzillərə ünvan 
verilməyib. 

ANTISANITARIYA YARADAN MƏQAMLAR
Şərti olaraq “Dəmiryol prospekti”nə 

çıxan birinci, ikinci, üçüncü küçə, 
yaxud “KATV”nin binasının arxasındakı 
məhəllə, “Dəniz yolu” adı ilə əraziyə 
gələn hər kəsə istiqamət verilir. 
Küçələr adsız, mənzillər ünvansız 
olduğu üçün zərurət yarananda əraziyə 
çağırılan təcili tibbi yardım heyəti, 
taksi fəaliyyəti göstərən şəxslər, 
yanğınsöndürmə briqadası zamanında 
gəlib çatmır, bəzi hallarda ümumiyyətlə 
ərazini tapa bilmirlər. Sakinlər 
ərazidəki su-kanalizasiya xətlərinin 
bərbad vəziyyətdə olmasından da 
şikayətçidirlər. Tez-tez bu xətlərdə 
yaranan nasazlıq səbəbindən çirkab 
sular ətrafa, o cümlədən adsız 
küçələrdəki torpaq yollara yayılır, 
evlərə dolur. 

HƏYATLARI TƏHLÜKƏ ALTINDA QALAN 
SAKINLƏR

Digər narahatlıq doğuran məsələ 
tullantıların düzgün idarə olunmaması, 
zibilin vaxtlı-vaxtında daşınmaması ilə 

əlaqədardır. Sakinlərin sözlərinə görə, 
ərazidə zibil yeşikləri qoyulmadığı üçün 
vətəndaşlar tullantıları dəmiryolunun 
qırağına atırlar. Bu da zibil təpələrinin 
əmələ gəlməsinə, antisanitar vəziyyətin 
yaranmasına səbəb olur. Zibilxanalarda 
özlərinə məskən salan gəmiricilər 
ətrafdakı evlərə soxulurlar. Tullantılar 
arasında eşələnib qida qalıqları axtaran 
yiyəsiz itlər də sakinlər üçün əlavə 
təhlükəyə çevrilir. Sakinlərin sözlərinə 
görə, dəfələrlə bu sahibsiz itlər dərsə 
gedib-gələn uşaqları dişləyib, xəsarət 
yetirib. Bundan daha təhlükəli və 
böyük narahatlıq doğuran məqam isə 
yaşayış məhəlləsinin yaxınlığından 
dəmiryolunun keçməsidir. Sakinlər 
iddia edir ki, bu ərazidə təhlükəsizlik 
tədbirləri görülməyib, piyadaların, 
xüsusən də uşaqların təhlükəsiz 
hərəkəti üçün dəmiryol boyunca 
keçidlər inşa edilməyib. Uşaqlar, 
böyüklər, eyni zamanda yaşlılar bu 
dəmiryolunu o üz, bu üzə tez-tez 
keçərək həm öz həyatlarını, həm də 
qatarları idarə edənləri təhlükə ilə üz-
üzə qoyurlar. 

KORTƏBII ŞƏKILDƏ ÇƏKILƏN  
SU-KANALIZASIYA XƏTLƏRI

 “Azərsu” ASC-nin mətbuat 
xidmətinin rəhbəri Anar Cəbrayıllı 
bildirdi ki, təmsil etdiyi qurumun 
sözügedən ərazidə hər hansı su-
kanalizasiya şəbəkəsi yoxdur. Onun 
sözlərinə görə, ərazidəki su xətlərini 
vətəndaşlar özləri kortəbii şəkildə 
çəkiblər. 

Hövsan bələdiyyəsinin sədri Elbrus 

Xəlilov söylədi ki, qeyd edilən küçələrə 
asfalt örtük döşənməsi, yol qırağında 
işıqlandırma sisteminin qurulması, 
su-kanalizasiya xəttinin çəkilməsi, 
yeni yaşayış məhəllələrindəki evlərin 
sənədləşməsi, ünvan verilməsi 
məsələləri aidiyyəti dövlət qurumları 
qarşısında qaldırılıb, müvafiq qaydada 
dövlət proqramına salınıb. Bələdiyyə 
sədrinin sözlərinə görə, 
bələdiyyə və icra hakimiyyəti 
nümayəndələrinin iştirakı 
ilə ərziyə baxış keçirilib, 
sakinlərin şikayət və 
təklifləri nəzərə alınıb, 
qanun çərçivəsində zəruri 
addımlar atılıb: “Qeyd 
edilən problemlərlə bağlı 
Rayon İcra Hakimiyyətinə 
məlumat verilib, onlar 
da öz növbəsində ayrı-
ayrı dövlət qurumları 
qarşısında məsələ 
qaldırıblar. Bakı Şəhər 
İcra Hakimiyyətinin Küçə 
işıqları departamentinə, 
Azərbaycan Avtomobil 
Yolları Dövlət Agentliyinə, 
“Azərsu” ASC-yə, Suraxanı 
Rayon Sukanal İdarəsinə, 
Əmlak Məsələləri Dövlət 
Xidmətinə, həmçinin digər 
dövlət qurumlarına rəsmi 
qaydada müraciət olunub, 
bütün məsələlərin həlli dövlət 
proqramına salınıb. Əmin 
olun ki, mərhələ-mərhələ 
onların hamısı öz həllini 
tapacaq”.

RUFİK İSMAYILOV
rufikismayilov@kaspi.az

Sakinlərin problemini Suraxanı rayonundan 
deputat seçilən Sevinc Fətəliyevaya da köməkçisi 
vasitəsilə çatdırdıq. Sorğumuza cavab olaraq 
bildirildi ki, vətəndaşların qeyd etdiyi problemlər 
araşdırılıb, əraziyə ünvan verilməsi, yolların 
asfaltlanması, su-kanalizasiya xətlərinin 

çəkilməsi, əlavə zibil 
yeşiklərinin qoyulması, 
həmçinin yaşayış 
məntəqəsi yaxınlığından 
keçən dəmiryolu 
xəttində təhlükəsizlik 
tədbirlərinin görülməsi 
barədə Suraxanı Rayon 
İcra Hakimiyyətinə, 
eləcə də aidiyyəti 
qurumlara müraciətlər 
olunub: “Bakı Şəhər İcra 
Hakimiyyəti başçısının 
79 nömrəli 28.02.2019-
cu il tarixli sərəncamı ilə 
Hövsan qəsəbəsindəki 
adsız küçələr rəqəmsal 
adlandırılıb. Hazırda 
Əmlak Məsələləri Dövlət 
Xidməti tərəfindən 
bu istiqamətdə işlər 

davam etdirilir. 
Bildiririk ki, 2019-
cu ilin sonlarından 
Azərbaycan Avtomobil 
Yolları Dövlət Agentliyi 
tərəfindən Hövsan 
qəsəbəsinin daxili 
yollarında 325 000 
kvadratmetrə yaxın 
əraziyə asfalt-beton 
örtüyü döşənib. İcraçı 
təşkilat tərəfindən 
mərhələli və planauyğun 

şəkildə həyata keçirilən işlər zamanı həmin 
sakinlərin də yaşadıqları küçədəki asfaltlanmayan 
hissələr nəzərə alınacaq. Qeyd edilən ərazilərdə 
su-kanalizasiya xəttinin çəkilməsinə ehtiyac olan 
yaşayış məntəqələrinə gəlincə, bu işin görülməsi 
də müvafiq Dövlət Proqramına əsasən, aidiyyəti 
icraçı təşkilat tərəfindən planauyğun ardıcıllıqla, 
mərhələli şəkildə yerinə yetiriləcək”.

PROBLEMLƏR 
ARDICILLIQLA  

HƏLLINI TAPACAQ

VƏTƏNDAŞLARIN ƏMLAKLARI SƏNƏDLƏŞDIRILƏCƏK
Bələdiyyə sədri dedi ki, Hövsanda 

bütün küçələrin adı, mənzillərin 
ünvanı olsa da, yalnız qeyd olunan 
ərazidəki küçə və mənzillərdə bu, 
yoxdur: “14 bağ təsərrüfatı, quşçuluq 
yaşayış sahəsi və zeytun sovxozu 
ərazilərindəki küçələrə də indiyə 
qədər ad verilməyib. Tədbirlər planına 
uyğun olaraq, qeydiyyatsız evlərin 
qeydiyyata alınması, sənədləşməsi 

prosesi gedir. Bunun üçün müvafiq 
proqram hazırlanır. Hövsan 
icra nümayəndəliyi və bələdiyyə 
tərəfindən “Dəmiryol prospekti”nə, 
“Dəniz yolu”na yaxın adsız, ünvansız 
küçələrdəki mənzillərdə yaşayan 
sakinlərin qeydiyyatı aparılıb. 
Bəhs etdiyim proqram hazırlanıb 
icra olunduğu təqdirdə qeydiyyata 
aldığımız həmin sakinlərin də 

əmlakları sənədləşdiriləcək, küçələrinə 
ad, mənzillərinə ünvan veriləcək. 
Tullantıların idarə olunmasına gəlincə, 
Hövsan qəsəbəsində hər addımbaşı 
zibil yeşiyi qoyulmur. Bəlli yerlərdə 
zibil yeşikləri var və onlar vaxtlı-
vaxtında boşaldılır, daşınması təmin 
olunur. Vətəndaşlar zibili hara gəldi 
deyil, məhz o zibil yeşiklərinə atmalı, 
təmizliyə riayət etməlidirlər”.

AdsızAdsız    
kucələrdə  kucələrdə  yasananyasanan    
problemlərproblemlər

AdsızAdsız    
kucələrdə  kucələrdə  yasananyasanan    
problemlərproblemlər
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Bəzək əşyaları, aksesuarlar bineyi-
qədimdən xanımların marağındadır. 
Geyimlərini tamamlamaq, 

bəzəklərinə bəzək qatmaq, özlərini daha 
gözəl görmək və göstərmək üçün 
bu cür məmulatlar əvəzolunmazdır. 
İstənilən xanımın mücrüsündə istər 
bahalı, istərsə də ucuz metallardan 
hazırlanmış müxtəlif formalı və ölçülü 
zinət əşyaları var. İndiyə qədər daha çox 
qızıl və gümüş məmulatlara üstünlük 
verilsə də, son zamanlarda bijüteriyadan 
daha çox istifadə olunduğunu görürük. 
Əlbəttə ki, bunun müxtəlif səbəbləri var. 
Məsələn, bijüteriyanın daha ucuz, əlçatan,  
rəngarəng olması və s. Bəs bu cür metal 
bəzək əşyalarının orqanizmə, dəriyə, 
əhvala təsiri necədir? Bu məsələ insanları 
həmişə düşündürüb və araşdırmalar 
aparılıb. Bir çox alimlər bu əşyaların hər 
bir insanın orqanizminə özəl olaraq təsir 
etdiyini bildirirlər. Kimi qızıl, kimi gümüş, 
kimi isə adicə bijüteriyanı heç bir problem 
olmadan taxır. 

BIJÜTERIYANIN ƏHVALIMIZA 
TƏSIRI TƏSDIQ OLUNUB

Dünya psixoloqlarının fikrincə isə, 
bijüteriyanın müalicəvi əhəmiyyəti var. 
Necə? Çox asan! Təzə aksesuarların 
alınması əhval-ruhiyyəni yüksəldir, alanı 
stressdən azad edir. Zinət əşyalarını taxıb 
baxmaq insanı məişət problemlərindən 
fikrən uzaqlaşdırır. Hətta bu cür 
stressatmanın əsəb sistemi üçün 8 saatlıq 
yuxudan daha üstün olduğu barədə 
düşüncələr də var. Bərq vuran gözəlliklər 
insan beynini rahatlamaq gücünə malikdir. 

Dünyada məşhur olan rəng terapiyasını 
da  bijüteriyalarla həyata keçirmək 
olar. Axı rənglər insan orqanizminə, 
psixologiyasına, əhvalına təsir edir. 
Bunun üçün xüsusi həkimlərə getməyə 
ehtiyac da yoxdur. Bir balaca sirrini 
bilib, özümüz də edə bilərik. Məsələn, 
qəhvəyi rəng sakitləşdirir, narıncı rəng 
həyəcan gətirir, mavi rəng iştahanı 
zəiflədir, sarı rəng işləmək həvəsi 
yaradır, qırmızı rəng güc-qüvvə verir. 
Bu rəngli daş-qaşdan istifadə etməklə 
öz əhvalımızı özümüz təyin edə bilərik.

Azərbaycan Tibb Universitetinin 
müalicə-profilaktika fakültəsinin dekanı, 
dermatoveneroloq Elşad Novruzov deyir 
ki, müxtəlif bəzək əşyaları dəridə allergik 
reaksiyalar yarada bilər: “Buna tibdə 
kontakt allergik dermatiti və ya təmas 
allergik dermatiti deyirlər. Bu cür allergik 
dermatitlər istənilən toxunma nəticəsində 
(həmçinin də bijüteriyaya) yaranır. Fərdi 
olaraq məmulatın hazırlandığı maddəyə 
qarşı həssaslıq ola da bilər, olmaya da. 
Hər hansı bir zinət əşyasını, bijüteriyanı 
taxandan sonra mütləq dəriyə nəzər 
yetirmək lazımdır. Əgər dəridə heç bir 
reaksiya olmadısa, bu, normaldır. Yox, 
əgər qaşınma, qızarma və yüngül quruma 
varsa, deməli, istifadəçi narahat olmalıdır. 
Bu, allergiyanın ilkin əlamətidir. Demək, 
bədəndə taxılan bijüteriyaya qıcıq var. 
Belə hallarda həmin məmulatdan istifadə 

olunmamasını məsləhət görürük. Əgər 
həmin insan bu qıcığa fikir vermirsə, 
istifadəni davam edirsə, qıcıq mütəmadi 
olaraq bədənə daxil olur və ekzema 
xəstəliyinə çevrilir. Həmin insan müalicə 
almalı olur, amma qış fəslinə keçəndə 
yenidən xəstəlik baş qaldırır. Payızda, 
qışda havalar soyuyanda dəri quruyur, 
ekzema da quru dərini sevir. Əlamətləri 
də dəridə qızarmanın, qaşınmanın 
çox olması, quruluğun artması, hətta 
bunun nəticəsində dəridə çatların 
əmələ gəlməsidir. Bu xəstəlik 
hər il payız və qış aylarında 
təkrarlana bilir. Ona görə də 
məsləhət görürük ki, yeni 
taxılan bəzək əşyasından 
sonra dəridə yüngül 
qızartı, qaşınma, 
quruluq olduğu 

halda, ondan təkrar istifadə etməsinlər. 
Qıcıq daxil olanda insan orqanizmi qıcıqla 
mübarizə aparır və qalib gəlir. Təkrar 
qıcıq gəlmirsə, özü-özünə sağalır. Amma 
davamlı gəlirsə, keçir digər xəstəliyə. 

Həkim qeyd etdi ki, insan orqanizminin 
qızıl və gümüşə qarşı həssaslığı azdır: 

“Ona görə də həmin metallardan 
hazırlanmış bəzək məmulatları 

çox nadir hallarda reaksiya 
verir. Məsələn, əvvəllər 
qızıldan (bəzən gümüşdən 

də) dişlər qoyurdular. 
Ona görə ki, insan 
orqanizmi həmin 
maddəni qəbul 

edə bilir, ona 
qarşı allergik 
reaksiya 
vermir”. 

QIDALANMA, DƏRMANLAR, HAVA ŞƏRAITI VƏ NƏMIŞLIK
 Kosmetoloq Nuriyə Adıgözəlova 

deyir ki, bir çoxlarımız zinət 
əşyalarımızı taxandan 
sonra dərimizdə qaralma 

görürük: “Buna müxtəlif 
səbəblər gətirirlər. 
Amma elm sübut edir 
ki, bu, oksidləşmənin 
güclənməsinin 
nəticəsidir. Yəni dəri 
məmulatın hazırlandığı 
maddələrə görə qarala 

bilər. Məsələn, hazırlanan 
məmulatın tərkibində mis ola 

bilər ki, onun da oksidləşmə 
xüsusiyyəti var. İstifadə olunan 
kosmetik vasitələrlə taxılan zinət 
əşyasının bir-birinə reaksiyası 
da dəriyə təsir edə bilər. Belə 
olduğu halda, mütləq kosmetik 
vasitənin tərkibini oxumaq 
lazımdır. Bundan başqa, gündəlik 
qida rasionumuzun da önəmi 
çoxdur. Ola bilər ki, bəzilərində 
sual yaranar: qidamızın taxdığımız 
zinət əşyasına nə dəxli var? 
Baxın, alimlər araşdırıblar ki, ət 
yeməyi sevən insanlar tərləyəndə 

bədənlərindən azot da ayrılır ki, 
o da bəzək əşyasının tərkibində 
olan mis və nikellə reaksiyaya girib 
dəridə qaralma verə bilər. Bu, 
qızıldan hazırlanmış məmulatlara 
da aiddir. Çünki heç bir qızıl 
bəzək əşyasının tərkibi yüz faiz 
qızıl olmur. Mütləq onlara mis, 
nikel və s. qatılır. Əlavə olaraq 
deyə bilərəm ki, qəbul etdiyimiz 
dərmanlar, hava şəraiti, nəmişlik 
və s. də bəzək əşyalarımızın 
dərimizdə müxtəlif reaksiyasına 
təsir edə bilər”.

XANIM AYDIN  
xanimaydin@kaspi.az

Elşad Elşad 
NovruzovNovruzov

Nuriyə Nuriyə 
AdıgözəlovaAdıgözəlova

İstənilən xanımın mücrüsündə istər bahalı, istərsə 
də ucuz metallardan hazırlanmış müxtəlif formalı 
və ölçülü zinət əşyaları var. Bu cür metal bəzək 
əşyaların orqanizmə, dəriyə, əhvala təsiri necədir? 
Həkimlər deyirlər 
ki, gözəlliyin 
cazibəsinə 
aldanıb, 
sağlamlığınızı 

təhlükəyə ata 
bilərsiniz. 

GÖZƏLLIYIN GƏTIRDIYI GÖZƏLLIYIN GƏTIRDIYI 
RISKLƏR RISKLƏR 

INSANLAR NƏYƏ DIQQƏT ETMƏLIDIRLƏR?
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“QALATASARAY”IN UĞURSUZ LAYIHƏSI 

Əvvəlki mövsümlərdə daha 
çox gənclərə güvənilməsi, 
futbolçu satışına həvəsləndirilən 
komandalar nəticə əldə edə 
bilməyincə, qısa müddətdə 
geri dönüş etdilər. 
Yenidən karyeralarının 
qürub çağını 
yaşayan dünya 
ulduzları 
İstanbul 
klub-
larında 
peyda 
olmağa 
başladılar. 

ABUBAKAR

MARIO 
IKARDI

Əvvəlki illərdə dünyaca məşhur ulduzları heyətinə 
cəlb edən, amma uğur qazana bilməyən digər köklü 
İstanbul klubu “Fənərbaxça” isə bu il yalnız ulduz baş 
məşqçi cəlb etməklə uğura yolçuluq etmək fikrinə 
düşüb. Portuqaliyalı Jorje Jesusla anlaşan klub 
mövsümün əvvəlində həm ölkə çempionatında, həm 
də Avropa Liqasında uğurlu nəticələrə imza atanda 
azarkeşlər rəhbərliyi dəstəkləməyə başlamışdılar. Amma 
sonradan əzəli rəqib “Qalatasaray”ın toparlanmsı 
və liderliyi ələ keçirməsi azarkeşləri narahat etməyə 
başladı. “Fənərbaxça”nın öz meydanında Okan Burukun 
yetirmələrinə 0:3 hesabı ilə məğlub olmasından sonra 
kluba yaxın çevrələr onlara da İkardi kimi bir ulduzun 
lazım olması qənaətinə gəlməyə başladılar. Artıq bir 
müddətdir mediada və sosial şəbəkələrdə “Fənərbaxça” 
rəhbərliyi düzgün siyasət aparmamaqda, ulduz 
futbolçular transfer etməməkdə günahlandırılır.

“FƏNƏRBAXÇA”NIN 
ULDUZU JESUSDUR

Türkiyənin digər köklü 
klubu, ötənilki çempion 
“Trabzonspor”un da bu 
il yaşadığı uğursuzluqlar 
heyətdə ulduz futbolçuların 
olmaması ilə əlaqələndirilir. 
Abdulla Avcının komandası bu 
il çox çalışsa da azarkeşlərini 
sevindirə bilmir. Bu gedişlə 

“Trabzonspor”un rəhbərliyi 
də növbəti mövsüm 
tənqidlərdən yaxa qurtarmaq 
üçün ulduz futbolçu 
transferi etməli olacaq. Bu 
addım atılmasa, həm 
rəhbərliyin, həm də 
baş məşqçinin klubda 
qalması çətin olacaq.

Son illər ulduz futbolçu 
transferlərindən imtina 
edən, ayağını yorğanına 

görə uzadan Türkiyə klubları 
yenidən köhnə günlərə dönüş 
etməyə başlayıblar. Xüsusilə 
də İstanbul klubları ulduz 
futbolçuları heyətlərinə cəlb 
etməkdən çəkinmirlər. Bu 
günlərdə “Beşiktaş” klubu 
kamerunlu ulduz Vinsent 
Abubakarı rənglərinə bağlayıb. 
Kamerun yığmasının 
da aparıcı üzvü olan 
hücumçu ilə 2,5+1 illik 
sözləşmə imzalanıb. 
Abubakar 2016/17 
mövsümündə 
icarə əsasında 
“Beşiktaş”da parlaq 
çıxış etmişdi. O vaxt 
“Porto”ya məxsus 
olan hücumçunun 
İstanbul 
klubunda 
saxlanılması 
mümkün 
olmamışdı. 
İkinci dəfə də 
“Beşiktaş”a gələn kamerunlu 
klubdan qalmaqallı şəkildə 
ayrılmışdı. Komandanın 
çempion 2020-2021-ci il 
mövsümündə son turlarda 
o, zədəsini əsas gətirərək 
oynamaqdan imtina 
etmiş və sonradan 
Səudiyyə Ərəbistanının 

“Əl-Nəsr” klubu ilə anlaşmışdı. 
Səudiyyəlilər onun əvəzinə 
Kriştinao Ronaldonu transfer 
etdikdən sonra kamerunlu 
futbolçu İstanbul təmsilçisinə 
dönmək qərarı verdi. Amma 
burada “Beşiktaş”ın onun 
üçün kisənin ağzını açması da 
rol oynadı. Bundan əvvəl isə 
“Beşiktaş” İngiltərə yığmasının 
keçmiş üzvü Delli Allini transfer 
etmişdi. 

KLUBLARIN KÜLLÜ 
MIQDARDA BORCLARI VAR

Halbuki son illər Türkiyə 
klubları maliyyə məsələlərində 
təmkinli davranmağa, bahalı 
oyunçular almamağa çalışırdı. 
Məsələ burasındadır ki, 
hazırda Türkiyənin əsas böyük 
klublarının külli miqdarda 
borcları var. Bu problemi nəzərə 
alan Türkiyə Futbol Federasiyası 
klubların transfer büdcələrinə 
limit qoymuşdu. Əsas hədəf 
kimi klubların maliyyə 
rentabelliliyinin təmin olunması 
müəyyənləşdirilmişdi. Plan belə 
idi ki, Türkiyə klubları əsasən 
öz yetirmələrinə güvənməli, 
xaricdən isə perspektivli gəncləri 
cəlb edib, sonradan onları 
satmaqla pul qazanmalı idi. 

Bu yolla klubların banklara 
olan küllü miqdardakı borcu 
azaldılmalı idi. 

“TRABZONSPOR” DA EYNI CÜR DÜŞÜNÜR

“Qalatasaray” klubu əvvəlki prezidenti Burak Elmasın dövründə Fatih Terimin 
rəhbərliyi ilə əsasən gənclərdən ibarət komanda qurmuş və transferlər etmişdi. 

Lakin həmin layihə özünü doğrultmadı. Ardıcıl uğursuz 
nəticələrdən sonra əvvəlcə Fatih Terim istefaya 

göndərildi. Ötən mövsüm “sarı-qırmızılılar” az qala 
turnir cədvəlinin düşmə xəttinə qədər geriləmişdilər. 
Sonradan bu layihə klub prezidentinə də etimadsızlıq 
göstərilməsinə gətirib çıxardı. Dursun Özbəyi prezident 

postuna seçən “Qalatasaray” da köhnə günlərinə dönüş 
etdi. İstanbul klubu ard-arda bir neçə ulduz futbolçunu 

heyətinə cəlb etməyə başladı. Hazırda komandada 
belçikalı ulduz Kris Mertens, ispaniyalı 

ulduz Xuan Mata, argentinalı super 
ulduz Mario İkardi çıxış edir. Baş 

məşqçi postuna da öz yetirməsi 
Okan Buruku gətirən komanda 

Türkiyə çempionatında 
liderlik edir, azarkeşlərin 

də əhval-ruhiyyəsi yerinə 
gəlib. Amma heç kim 
düşünmək istəmir ki, bu 
uğur müvəqqətidir. Çünki 

İkardi komandada icarə 
əsasında oynayır. Mata artıq 

karyerasının qürub çağını yaşayır 
və heç kimə sirr deyil ki, İstanbula 
pul qazanmaq üçün gəlib. Amma türk 
azarkeşi müvəqqəti də olsa uğur istəyir. 
Heyətdə ulduz futbolçular olanda 
stadionlar da tamamilə dolur.
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