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Martın 29-da 
Azərbaycanın xarici işlər 
naziri Ceyhun Bayramov 
İsrailə səfər edəcək. Bu 
barədə İsrail mətbuatı 
məlumat yayıb.
Məlumatda bildirilir 
ki, C.Bayramov İsraildə 
səfirliyimizin açılış 
mərasiminə qatılacaq.
Onun İsrail rəsmiləri ilə 
görüşü gözlənilir. 

Xarici jurnalistlər 
Ağdamdakı İmarət tarixi 
kompleksinə baş çəkib 
və Sarıcalı kəndində 
ərazinin minalardan 
təmizlənməsi 
əməliyyatlarının gedişi 
ilə tanış olublar. Onlara 
İmarət kompleksi 
haqqında məlumat 
verilib. 

Türkiyə çətin çağırışla 
üz-üzədir. Hökumət 
bir tərəfdən zəlzələnin 
nəticələrini aradan 
qaldırmalı, digər 
tərəfdən taleyüklü 
seçkilərə hazırlaşmalı, 
həm də formalaşdırdığı 
regional və beynəlxalq 
güc rolunu qoruyub 
saxlamalıdır. 

İrandakı molla rejimi 
riyakar xarici siyasət 
xəttini davam etdirir. 
Bir tərəfdən ölkədə 
sığınacaq almış əfqan 
qaçqınlara qarşı qeyri-
insani davranışları 
genişləndirir, digər 
tərəfdən isə “Taliban”la 
Səudiyyə Ərəbistanına 
qarşı ittifaq qurur. 

Ölkədə qəhvə içənlərin 
sayı gündən-günə artır, 
son 2-3 ildə şəhərdəki 
“kofeşop”ların 
sayının da çoxaldığını 
müşahidə edirik. 
Normal miqdarda 
qəbul edəndə, qəhvə 
zehni açır, alzheimerə 
qarşı faydalı olur, yağ 
yandırmağa kömək edir. 

Mütəxəssis deyir 
ki, gələcəkdə ciddi 
göz problemlərinin 
yaşanmaması üçün 
uşaqları körpəlikdən 
göz həkiminə 
aparmaq lazımdır. 
Bu, problemi 
vaxtında aşkarlayıb, 
aradan qaldırmağa 
kömək edir. 

Aygün Fətullayeva: 
“Amma son dövrlərdə 
bədənim və ruhumla 
həmahəng olmaq 
arzusundayam. 
Məsələn, “Qu 
gölü” baletində 
“Qu” obrazını 
canlandırmaq, 
balerina kimi səhnədə 
uçmaq istərdim”.

CEYHUN 
BAYRAMOV 
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AĞDAMDA OLUB

TÜRKİYƏNİN 
“ZƏLZƏLƏ 
DİPLOMATİYASI”

İRAN ÖZÜNƏ YENİ 
“MÜTTƏFİQ” 
TAPIB

QƏHVƏ 
SEVGİMİZ 
ARTIR, AMMA... 

ARTAN 
EYNƏKLİ 
UŞAQLAR

“SƏHNƏYƏ HƏR 
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SƏHIFƏ 4-DƏ

Azərbaycanın növbəti dəfə qlobal 
məsələlərin müzakirə olunduğu mühüm 
toplantıya ev sahibliyi etməsi ölkəmizin 
qlobal həmrəyliyə verdiyi önəmin 
təzahürüdür. Qoşulmama Hərəkatının 
COVID-19-a qarşı mübarizə üzrə Təmas 
Qrupunun Zirvə görüşünə 70-ə yaxın 
ölkənin dövlət və hökumət başçıları, 5 
ölkənin prezidenti qatılıb.

Politoloq İlyas Hüseynov ölkəmizin 
ev sahibliyi etdiyi bu mötəbər 
tədbirin əhəmiyyəti barədə  deyib ki, 
Azərbaycanın BMT-dən sonra ikinci 
ən böyük təsisat olan Qoşulmama 
Hərəkatına sədrlik etməsi, həyata 
keçirdiyi fəaliyyət, irəli sürdüyü 
təşəbbüslər sayəsində təşkilatın 
beynəlxalq nüfuzu artıb. 

TƏŞKİLATIN BEYNƏLXALQ NÜFUZU ARTIB

120 ölkəni özündə birləşdirən, BMT-dən sonra dünyada ən böyük 
beynəlxalq əməkdaşlıq platforması sayılan Qoşulmama Hərəkatının 

COVID-19-la bağlı Zirvə Görüşünün iştirakçıları Bakıda.

Yaşadığımız internet əsrinin ən böyük 
problemlərindən biri də kiberhücumlardır. 
Bu əsrdə həyatımız nə qədər rahatlaşıbsa, 

təhdidlər də bir o qədər çoxalıb. Çünki 
sürətli inkişafın qarşısında hakerlər 
də boş dayanmır. Belə hücumlardan 

sığortalanmaq, ümumiyyətlə, 
növləri və təhlükəsizlik qaydaları 

ilə bağlı kibertəhlükəsizlik üzrə 
ekspert Berna Baysalla 

söhbətləşdik.

“BÜTÜN SİSTEMLƏR “SINDIRILA” BİLƏR”

SƏHIFƏ 8-9-da

ÜÇ ƏSRİN QƏZETİ

www.kaspi.azQiyməti - 40 qəpik4 MART ŞƏNBƏ 2023 l 09 (4010) 

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

MƏHSUL SIZSINIZ”

NÜFUZUNU GÖSTƏRƏN SAMMIT

BAKI DAHA BİR MÖTƏBƏR BEYNƏLXALQ TƏDBİRƏ EV SAHİBLİYİ ETDİ

AZƏRBAYCANIN

Səhifə 10-də Səhifə 2-də Səhifə 13-də Səhifə 11-də Səhifə 16-da

“Qarabağ”a 
nə 

olub?

Hədəf 
keyfiyyət 
olmasa…

Hövsələ, 
iltifat, 

cəldlik tələb 
edən peşə

Naxçıvan 
Prokurorluğunda 

kadr dəyişikliyi 
olub

“Biz öz 
həyatımızın 

müəllifləriyik”

“Hansısa proqram 
pulsuzdursa, əmin olun ki, 

Məkrli planları pozan görüş 
Deputat Ramin Məmmədov Azərbaycanın 
Qarabağ bölgəsində yaşayan erməni 
sakinlər ilə təmaslar üzrə məsul şəxs 
qismində müəyyən edilib. O, martın 1-də 
Xocalıda, Rusiya sülhməramlılarının 
müvəqqəti qərargahında Azərbaycanın 
Qarabağ bölgəsində yaşayan erməni 
sakinlərin təmsilçiləri ilə görüşüb. 

Milli Məclisin deputatı Elşad Mirbəşir 
“Kaspi”yə açıqlamasında bildirdi ki, 
ərazimizdə yaşayan ermənilər yalnız 
Konstitusiyamıza tabe olaraq Azərbaycan 
vətəndaşları statusunda mövcudluqlarını 
davam etdirə bilərlər: “Proseslər 
dövlətimizin siyasi rəhbərliyinin iradəsi 
altında cərəyan etməkdədir”.

Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində məskunlaşmış ermənilərlə ilk rəsmi təmas reallaşdı. Ekspertlər bu 
qənaətdədir ki, məlum görüş rəsmi Bakının öz vətəndaşlarından heç vaxt imtina etmədiyi anlamına gəlir.

SƏHIFƏ 5-də

70-Ə YAXIN ÖLKƏDƏN GƏLƏN QONAQLAR
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Prezident bolqarıstanlı 
həmkarını təbrik edib

Qərbi Azərbaycana qayıdışla 
bağlı dinləmə keçirildi

Naxçıvan Prokurorluğunda 
kadr dəyişikliyi olub

Prezident İlham Əliyev 
Bolqarıstanın Milli bayramı 
münasibətilə bolqarıstanlı 
həmkarı Rumen Radevə 
təbrik məktubu ünvanlayıb. 
AZƏRTAC xəbər verir ki, 
dövlətimizin başçısı məktubda 
Azərbaycanın Bolqarıstanla 
əlaqələrinin hərtərəfli 
inkişafına xüsusi əhəmiyyət 
verdiyini vurğulayıb. “Dost 
ölkə və strateji tərəfdaşımız 
olan Bolqarıstanla yüksək 
səviyyəli siyasi dialoqumuz, 
iqtisadi, enerji, nəqliyyat, 
mədəni və digər sahələrdə 
dinamik inkişaf edən 

münasibətlərimiz, səmərəli 
əməkdaşlığımız və bir çox 
sahələrdə əldə etdiyimiz 
nailiyyətlər bizi sevindirir”, - 
deyə təbrikdə qeyd olunur.

Məktubda daha 
sonra deyilir: “Keçən ilin 
oktyabrında Bolqarıstana 
etdiyim rəsmi səfərin 
nəticələri, eyni zamanda 
səfər çərçivəsində Avropanın 
enerji təhlükəsizliyinə töhfə 
verən Yunanıstan-Bolqarıstan 
Qaz İnterkonnektorunun 
istifadəyə verilməsi strateji 
tərəfdaşlığımızın yüksək 
səviyyəsindən xəbər verir”.

Milli Məclisdə “Dağları 
aşarkən: Qərbi Azərbaycana 
dinc və hüquqi qayıdış” 
mövzusunda ictimai dinləmə 
keçirilib.

“Report”un xəbərinə 
görə, parlamentin İnsan 
hüquqları komitəsinin 
təşəbbüsü ilə baş tutan 
dinləmədə komitə sədri Zahid 
Oruc, xarici işlər nazirinin 
müavini Xələf Xələfov, Qərbi 
Azərbaycan İcmasının sədri 

Əziz Ələkbərli, Milli Məclisin 
deputatları, QHT sədrləri və 
digərləri iştirak ediblər.

İctimai dinləmə 
zamanı Qərbi Azərbaycana 
qayıdış üçün müxtəlif yol 
xəritələrinin hazırlanması, 
Qərbi Azərbaycana Qayıdış 
Konsepsiyası, həmçinin 
qərbi azərbaycanlıların 
deportasiyası və bu kimi bir 
çox məsələlərlə əlaqədar 
müzakirələr aparılıb.

Baş prokuror Kamran 
Əliyevin əmrinə əsasən 
qurumun Naxçıvan Muxtar 
Respublikası Prokurorluğunun 
Dövlət ittihamının müdafiəsi 
üzrə şöbəsinin rəisi Əkbər 
Rzayev tutduğu vəzifədən 
azad olunaraq qurumun 
Prokurorluqda istintaqa 
nəzarət şöbəsinin rəisi 
vəzifəsinə təyin olunub. Bu 
barədə Baş Prokurorluğun 

Mətbuat Xidməti məlumat 
yayıb.

Digər əmrlə Valeh 
Qasımov qurumun İstintaq 
şöbəsinin mühüm işlər üzrə 
müstəntiqi vəzifəsinə təyin 
olunub. Valeh Qasımov 
bu təyinata qədər Muxtar 
Respublikanın Hərbi 
prokurorluğunun İstintaq 
şöbəsinin prokuror-
kriminalisti vəzifəsində çalışıb.

Xarici 
jurnalistlər 

Ağdam 
rayonundakı 
İmarət tarixi 
kompleksinə 

baş çəkib 
və Sarıcalı 
kəndində 

ərazinin 
minalardan 

təmizlənməsi 
əməliy-

yatlarının 
gedişi ilə 

tanış olublar. 
Xarici KİV 

nümayən-
dələrinə 

İmarət 
kompleksi 
haqqında 
məlumat 

verilib. 

A.İmanov Azərbaycanın 
ərazilərin ən sürətli və effektiv 
şəkildə minalardan təmizlənməsi 
üçün bütün üsullardan 
yararlandığını, bu məqsədlə 
minaaxtaran itlərdən, 
minatəmizləmə 
maşınlarından istifadə 
edildiyini, eləcə də süni 
intellektə əsaslanan 
texnologiyaların tətbiq 
olunduğunu nəzərə 
çatdırıb. 

“Biz minaların axtarışında 
dronlardan da istifadə edirik. 
Azərbaycan bu təcrübəni 
tətbiq edən ilk ölkədir”, - deyə 
xüsusi nümayəndəliyin böyük 

məsləhətçisi əlavə edib.
Onun sözlərinə görə, 

minalanmış ərazilərin sahəsi 
böyük olduğundan minalardan 
təmizləmə ilk növbədə əsas 

sənaye layihələrinin - yolların, 
yaşayış komplekslərinin 
yaradılacağı yerlərdə aparılır. 

Qeyd edək ki, səfərdə 
müxtəlif ölkələri, o cümlədən 
Qoşulmama Hərəkatına daxil 
olan dövlətləri təmsil edən 30-
dan çox jurnalist iştirak edib.

MINALARIN AXTARIŞINDA DRONLARDAN DA ISTIFADƏ EDILIR MINALARIN AXTARIŞINDA DRONLARDAN DA ISTIFADƏ EDILIR 

Q oşulmama Hərəkatının 
COVID-19-a qarşı mübarizə 
üzrə Təmas Qrupunun Zirvə 

görüşünü işıqlandırmaq üçün 
Azərbaycana gələn bir qrup xarici 
jurnalist Ağdam rayonundakı 
İmarət tarixi kompleksinə 
baş çəkib və Sarıcalı kəndində 
ərazinin minalardan təmizlənməsi 
əməliyyatlarının gedişi ilə tanış olub. 
“Report” xəbər verir ki, xarici KİV 
nümayəndələrinə İmarət kompleksi 
haqqında məlumat verilib. 

Bildirilib ki, Ağdam rayonunun 
erməni vandalizminə məruz qalan 
tarixi-memarlıq tikililərindən biri 
də Qarabağ xanlığının banisi olan 
Pənahəli xanın qalasıdır.

AĞDAMDAKI TARIXI ABIDƏLƏRIN 
ƏKSƏRIYYƏTI ARTIQ YOXDUR

Qarabağ iqtisadi rayonuna 
daxil olan işğaldan azad 
edilmiş ərazilərdə (Şuşa rayonu 
istisna olmaqla) Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin xüsusi 

nümayəndəliyinin böyük 
məsləhətçisi Araz İmanov 

qeyd edib ki, bu ərazidəki 
tarixi abidələrin 

əksəriyyəti artıq yoxdur, onlar 
dağıdılıb. Daha sonra o, jurnalistləri 
kompleksin ərazisini gəzməyə və 
erməni vandalizminin şahidi olmağa 
dəvət edib.

Daha sonra jurnalistlər Ağdam 
rayonunun Sarıcalı kəndində 
ərazinin minalardan təmizlənməsi 
əməliyyatlarının gedişi ilə tanış 
olublar. Qarabağa səfər çərçivəsində 
jurnalistlərə keçmiş münaqişənin 
tarixi, əzəli Azərbaycan torpaqlarının 
30 illik işğalı, işğaldan azad edilmiş 
ərazilərin minalardan təmizlənməsi 
prosesi barədə məlumat verilib.

“QARABAĞ DÜNYADA 
MINALARLA ƏN ÇOX ÇIRKLƏNMIŞ 
ƏRAZILƏRDƏN BIRIDIR”

“Azərbaycan ərazisinin böyük 
bir hissəsi təxminən 30 ilə yaxın 
işğal altında olub. Əraziləri işğaldan 
azad etdikdən sonra Azərbaycanın 
qarşılaşdığı ilk problem minalarla 
bağlı olub. Qarabağ dünyada 
minalarla ən çox çirklənmiş 
ərazilərdən biridir”, - deyə  
Prezidentin xüsusi nümayəndəliyinin 

böyük məsləhətçisi Araz 
İmanov jurnalistlərə məlumat 
verib. 

XARICI JURNALISTLƏRXARICI JURNALISTLƏR  
AGDAMDA OLUBAGDAMDA OLUB
XARICI JURNALISTLƏRXARICI JURNALISTLƏR  
AGDAMDA OLUBAGDAMDA OLUB
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Ukraynadakı müharibənin 
gedişatında dəyişikliklər 
müşahidə olunduqca 

Qərblə Rusiya bir-birinə qarşı 
strateji həmlələrini gücləndirir. 
Belə kəskin strateji rəqabət hər 
iki dövləti bir-birinin nüfuz 
sahələrinə girməsini, orada 
kəşfiyyat-siyasi fəaliyyətlərini 
gücləndirməsini şərtləndirir. 
Özünə gün ağlamaq istəyən 
ölkələr isə kəskinləşən 
qütbləşmənin ortasında 
əzilməmək üçün seçim etmək 
məcburiyyətindədirlər. Bu 
seçim daha neytral və təhlükəli 
risklərlə üzləşməmək üçün yeni 
platformalar inşa edib, onun 
üzərində möhkəm dayanmaq 
prinsiplərinə söykənir. 

ƏLIYEVIN ISTANBUL  
SƏFƏRININ MƏQSƏDI

Elə Azərbaycan Prezidenti 
İlham Əliyevin Türkiyənin 
İstanbul şəhərinə səfərə 
gedərək həmkarı Rəcəb Tayyib 
Ərdoğanla görüşü də eyni 
strateji məntiqin paylaşılmasına 
əsaslanırdı. İlham Əliyevin 
Vahdetdin Köşkündə Türkiyə 
Prezidenti ilə danışıqlarının 
pərdəarxası Münhen Təhlükəsizlik 
Konfransından sonra baş verə 
biləcək hadisələrə hazırlığın 
koordinatlarını müəyyən 
etməkdən ötrü vacib idi. 

Türkiyədə gözlənilən prezident 
seçkiləri də həmin qaranlıq 
tunellərin içərisində yer alan 
məsələdir. Üstəlik, ölkəyə ağır 
zərbə vuran silsilə zəlzələlər 
Ankaraya daxili və xarici siyasətdə 
problemlər yaradır. 

AZƏRBAYCAN  
BAŞQA BIR COĞRAFIYAYA DA 
PƏNCƏRƏ AÇIR

Nəzərə almaq lazımdır ki, 
Azərbaycan başqa bir coğrafiyaya 
da pəncərə açır, söhbət İraq 
Kürdüstan Regionundan gedir. 
Bakının Şimali Kürdüstanla 
əlaqələrdə temp yaratmaq 
cəhdləri yeni də deyil, lakin indi 

dəyişən dünya nizamında praktiki 
aspektlərin həyata keçirilməsini 
aktuallaşdırır. Bu, Türkiyənin 
də strateji maraqları ilə üst-
üstə düşür, Bakı-Ankara-İraq 
Kürdüstanı üçbucağının mahiyyəti 
daha genişmiqyaslı təhdidlərin 
önlənməsi üçün mexanizm roluna 
yiyələnməlidir. Kürdüstanla 
əlaqələr həm energetika sahəsində 
əməkdaşlığı stimullaşdırır, həm 
də PKK-ya qarşı mübarizənin 
vektorlarını müəyyən edən təsnifat 
kimi dəyərləndirilir. 

PROSESLƏR RUSIYANI  
DAHA DIQQƏTLI  
MANEVRLƏRƏ VADAR EDIR 

Proseslər, danışıqlar, gedişatlar 
Rusiya ilə Qərbin mübarizə 
ruhunu mənfi mənada təzələyərək 
rəqabətin arealına böyük təsir 
göstərir. Hadisələri və ya görüşləri 
bir-birilə əlaqələndirmək üçün 
digər məsələlərə də diqqət etmək 
lazımdır. Məsələn, fevralın 27-
28-də Rusiyanın xarici işlər naziri 
Sergey Lavrov Azərbaycana səfər 
etdi. Onun Prezident 
İlham Əliyevlə 
və xarici 
işlər naziri 
Ceyhun 

Bayramovla müza-kirələrinin 
dərin qatları qlobal çərçivələrlə 
Cənubi Qafqazda Moskvanın 
planlarını öndə tutmaq 
niyyətlərinə əsaslanırdı. 
Azərbaycanın regional 
oyunçuluqda artan rolu, Türkiyə 
ilə strateji müttəfiqlik əlaqələrinin 
nəticələri Rusiyanı daha diqqətli 
manevrlərə vadar edir. Kreml 
yenidən Bakı-Ankara-Moskva 
triosunu canlandıraraq Qərbi 
Azərbaycan-Ermənistan sülh 
danışıqlarından sıxışdırmağı, 
NATO-nun Ukraynadakı 
müharibədə hibrid iştirakının 
qisasını almağı hədəfləyir. 
Azərbaycan isə Avroatlantik 
məkanın təhlükəsizliyinə və 
bölünməzliyinə dəstək verdiyindən 
o, maneraların tamamilə 
Rusiyanın əlində cəmləşməsində 
maraqlı deyil. Moskva da bunu 
başa düşür. Rusiya Ermənistanın 
Qərbin qucağında oturub 
Moskvaya meydan oxumaq 
cəhdlərinin nəticə verməməsi 
üçün Azər-baycanla əməkdaşlığı 

tərəfdaşlıq əsa-sında 
inkişaf 

etdirməkdə 
maraqlıdır. 

3GÜNDƏM
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AQŞIN KƏRIMOV 

Lavrovun səfəri 
Azərbaycan-Ermənistan 
danışıqlarında Bakının 
xeyrinə olan sülh modelinin 
Rusiyanın planında 
olduğunu göstərir. Hərçənd 
ki, Kreml hələ də oyun 
quraraq mübahisəli 
məsələləri uzatmaq 
qabiliyyətini itirməyib. 
Ermənistan bunun 
əzablarını daha çox sərhəddə 
çəkə bilər, çünki İrəvan 
Azərbaycanın delimitasiya 
və Zəngəzur dəhlizinin 
açılması tələblərini yerinə 
yetirməkdən boyun 
qaçırır. Məntiqlə İrəvanın 
belə qeyri-müəyyən 
davranışlarının ucları 
Rusiyaya da toxunur. Ən 
azından bu iki səbəbə görə 
Moskva bu kontekstdə 
İrəvana qəzəblənir. 

Birincisi, Azərbaycan 
sərhədlərin delimitasiyası 
üçün Rusiyanın Baş 
Qərargahında saxlanılan 
keçmiş xəritələrə 
istinad edilməsində 
maraqlıdır. Moskva isə 
bunu münasibətlərin 
tənzimlənməsində 
dominantlığını saxlamaq 
üçün istifadə etməyə 
çalışır. İkincisi, Zəngəzur 
dəhlizi beynəlxalq nəqliyyat 
marşrutlarında yeni nəfəslik 
olacaq və Rusiya tədarük 

yollarını əldə saxlamaq üçün 
həmin layihəyə dəstək verir. 
Ermənistan isə Rusiyanın 
deyil, Qərbin maraqlarını 
daha çox prioritetdə saxlayır. 
Bütün bunlar Moskvanın 
nəticə çıxarması üçün 
əsasdır.  

Ümumiyyətlə, Sergey 
Lavrovun Bakıya səfəri 
obyektivləri böyüdüb daha 
geniş planda baxış üçün 
əsaslar verir. Sanki ABŞ 
dövlət katibi Antoni Blinken 
Lavrovun səfərinə cavab 
olaraq Mərkəzi Asiyanın 
iki ölkəsinə - Qazaxıstan və 
Özbəkistana turneyə çıxır. 
Nəzərə almalıyıq ki, Lavrov 
Bakıdan Ermənistan üçün 
xoş olmayan mesajlar verdi, 
ardınca isə İrəvan parlament 
sədri Alen Simonyan 
səviyyəsində ağı deyərək 
ahu-zar etdi. Məntiqlə, 
ABŞ Ermənistanı xilas 
edə bilməyəcəyini anlayır 
və əvəz olaraq Rusiyanın 
Cənubi Qafqazdakı 
maraqlarının Mərkəzi Asiya 
ilə bağlantılarını qoparmaq 
istəyir.

Beləliklə, Qərblə 
Rusiyanın postsovet 
məkanında yarışa girməsi 
Azərbaycan və Türkiyəni, 
Türk Dövlətləri Təşkilatını 
daha çevik addımlar atmağa 
vadar edəcək...

IRƏVANIN QEYRI-MÜƏYYƏN  
DAVRANIŞLARI RUSIYAYA DA TOXUNUR

Prezident İlham Əliyevin Türkiyəyə, bunun ardından 
Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrovun 
Azərbaycana səfəri Cənubi Qafqazda baş verə biləcək 
dəyişikliklərə yön verə bilər. Regionda Qərblə Rusiyanın 
ciddi geosiyasi mübarizəsi gedir və mütəmadi olaraq 
mövqelərin dəqiqləşdirilməsi zərurəti yaranır.  

MUBARIZƏ MUBARIZƏ   
şşiddətlənir, obyektivləriddətlənir, obyektivlər  
BOYUYURBOYUYUR
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UĞURLU FƏALIYYƏTIN ƏN BARIZ NÜMUNƏSI
Politoloq deyib ki, Azərbaycan 

həqiqətlərinin beynəlxalq ictimaiyyətə 
çatdırılması, ölkəmizin haqlı 
mövqeyinin müdafiə edilməsi 
baxımdan da Qoşulmama 
Hərəkatı rəsmi Bakı üçün uğurlu 

platforma rolunu oynayıb: “Qoşulmama 
Hərəkatına üzvlük və sədrlik Azərbaycana 
Ermənistanın təcavüzünə qarşı mübarizədə 
güclü beynəlxalq dəstək qazandırıb. 
Təsadüfi deyil ki, 2020-ci və 2022-ci illərdə 
BMT Təhlükəsizlik Şurasında Azərbaycana 

qarşı irəli sürülmüş qərəzli təşəbbüslərin 

qarşısı Hərəkata üzv dövlətlər tərəfindən 
alınıb. O dövrdə BMT-də Azərbaycana 
qarşı qərəzli qətnamə qəbul ediləcəkdi. 
Bu təşəbbüs irəli sürülən zaman 
Azərbaycan ərazilərinin azad 
edilməsinə dair BMT-nin vaxtilə 
qəbul etdiyi məlum 4 qətnaməyə 
istinad olunmayacaqdı. 
Ölkəmizə qarşı bu qərəzli 
yanaşmanın, təşəbbüsün 
qarşısı məhz Qoşulmama 
Hərəkatına üzv dövlətlər 
tərəfindən alındı. 

Hansı ki, həmin vaxt eyni anda BMT 
Təhlükəsizlik Şurasının qeyri-daimi 
üzvü idilər, paralel şəkildə Qoşulmama 

Hərəkatında yer alırdılar.  Ona görə 
də həmin dövlətlərə, ümumən 
Qoşulmama Hərəkatına da biz 
daim minnətdarıq. Torpaqlarımızın 

işğaldan azad olunmasında bu 
dövlətlərin də payı var. Bu həm 
də Azərbaycanın Hərəkatdakı 
uğurlu fəaliyyətinin, 
sədrliyinin ən bariz 
nümunəsidir”.

Dünyanın 120 ölkəsi arasında 
səmərəli əməkdaşlıq əlaqələrinin 
qurulmasında və inkişafında 

mühüm siyasi platforma olan 
Qoşulmama Hərəkatına Azərbaycan 
2019-cu ildən sədrlik edir. Rəsmi Bakı 
liderlik rolunu üzərinə götürərək, ötən 
illər ərzində COVID-19 kimi qlobal 
problemin öhdəsindən gəlmək naminə 
beynəlxalq həmrəyliyi və əməkdaşlığı 
təbliğ edən ilk dövlətlərdən olub. 

AZƏRBAYCAN TƏŞKILATIN FƏALIYYƏTINƏ 
MÜHÜM TÖHFƏLƏR VERIR

Belə ki, Prezident İlham Əliyevin 
təşəbbüsü ilə 2020-ci ilin mayında 
Qoşulmama Hərəkatının COVID-19 ilə 
mübarizəyə həsr edilən onlayn sammiti 
keçirilib. Həmin ilin dekabrında isə 
BMT Baş Assambleyasının pandemiya 
ilə mübarizəyə həsr edilən Xüsusi 
Sessiyası təşkil olunub. Bu sessiya 
pandemiya ilə mübarizə sahəsində 
ən qlobal tədbir kimi yadda qalıb. 
Azərbaycanın təşəbbüsü ilə həm 
BMT Baş Assambleyasında, 
həm də BMT-nin İnsan 
Hüquqları Şurasında 
vaksinlərin ədalətli 
bölüşdürülməsinə dair 
qətnamələr qəbul edilib. 
Qoşulmama Hərəkatı 
ölkələrinin Azərbaycana 
tam etimadının nəticəsidir 
ki, üzv dövlətlərin yekdil rəyinə 
əsasən, ölkəmizin təşkilata 
sədrliyi daha bir il, yəni 2023-
cü ilin sonuna kimi uzadılıb. 
Martın 2-də Bakıda keçirilən 
Qoşulmama Hərəkatının 
COVID-19-a qarşı mübarizə 
üzrə Təmas Qrupunun 
Zirvə görüşü isə bir daha 

Politoloq İlyas Hüseynov ölkəmizin 
ev sahibliyi etdiyi bu mötəbər tədbirin 
əhəmiyyəti barədə fikirlərini “Kaspi” 
qəzetinə bölüşərək deyib ki, Azərbaycanın 
BMT-dən sonra ikinci ən böyük təsisat 
olan Qoşulmama Hərəkatına sədrlik 
etməsi, həyata keçirdiyi fəaliyyət, irəli 
sürdüyü təşəbbüslər sayəsində təşkilatın 
beynəlxalq nüfuzu artıb. Onun sözlərinə 
görə, rəsmi Bakı təşkilatın institutsional, 
struktur baxımdan inkişafına, beynəlxalq 
əlaqələrinin genişlənməsinə töhfələr verib: 
“Azərbaycan Qoşulmama Hərəkatına 3 il 
ərzində formal sədrlik etməyib. Ölkəmizin 
sədrliyi dönəmində Qoşulmama Hərəkatının 

Parlament 
Şəbəkəsi və 
Gənclər Təşkilatı 
təsis olunub. 
Hərəkatın 61 illik 
tarixində ilk dəfə 
olaraq Şuşada 
üzv ölkələrin 

gənclərini birləşdirən Gənclər Təşkilatı 
yaradılıb. Azərbaycan Hərəkata sədrliyi 
üzərinə götürəndə bir sıra siyasi skeptiklər 
var idi. Geosiyasi, hərbi-siyasi alyanslara 
qoşulmaqla bağlı qəti mövqe ortaya qoymaq 
lazım idi. O dövrdə Qərblə Rusiya mübarizə 
aparırdı, Azərbaycan postsovet məkanında 
yerləşirdi, bu coğrafi ərazinin özünün 
spesifikliyi var idi və belə bir fonda ölkəmiz 
seçim etmək məcburiyyətində qalmışdı. 
Rəsmi Bakı balanslı siyasətin davamı 
olaraq, məhz Qoşulmama Hərəkatında 
öz fəaliyyətini qurdu. Ötən dövrə nəzər 
salsaq görərik ki, Azərbaycan COVİD-19-la 
mübarizə, qlobal və regional çətinliklər, 
Vətən Müharibəsi sınaqlarından uğurla çıxdı. 
Bu prosesləri biz Qoşulmama Hərəkatına 
sədrlik etdiyimiz dönəmdə gerçəkləşdirmişik. 
3 illik sədrlik dönəmində rəsmi Bakı sadəcə 
Azərbaycanın milli maraqlarına xidmət 
edən deyil, təşkilata üzv dövlətlərin ümumi 
maraqlarından irəli gələn vəzifələri də 
məsuliyyətlə yerinə yetirib”. 

Bakı dünyanın 120 ölkəsini 
özündə birləşdirən, BMT-dən 
sonra dünyada ən böyük 
beynəlxalq əməkdaşlıq 
platforması sayılan 
Qoşulmama Hərəkatının 
COVID-19-la bağlı Zirvə 
Görüşünə ev sahibliyi etdi. 
Bakı Sammitinə 70-ə yaxın 
ölkənin dövlət və hökumət 
başçıları, 5 ölkənin, o 
cümlədən Bosniya və 
Herseqovina, Türkmənistan, 
Özbəkistan, İraq, Liviyanın 
prezidentləri, üç ölkənin - 
Kuba, Qabon, Tanzaniyanın 
vitse-prezidentləri, Əlcəzair 
və Keniyanın Baş nazirləri, 
müxtəlif ölkələrin yüksək 
səviyyəli nümayəndələri 

qatıldı.

onu göstərir ki, Azərbaycan təşkilatın 
fəaliyyətinə mühüm töhfələr verir. 

70-Ə YAXIN ÖLKƏNIN DÖVLƏT 
VƏ HÖKUMƏT BAŞÇILARI

Azərbaycanın növbəti dəfə qlobal 
məsələlərin müzakirə olunduğu mühüm 
toplantıya ev sahibliyi etməsi ölkəmizin 
qlobal həmrəyliyə verdiyi önəmin 
təzahürüdür. Məlumat üçün qeyd edək 
ki, Qoşulmama Hərəkatının COVID-19-a 
qarşı mübarizə üzrə Təmas Qrupunun 
Zirvə görüşünə 70-ə yaxın ölkənin 
dövlət və hökumət başçıları, 5 ölkənin, 
o cümlədən Bosniya və Herseqovina, 
Türkmənistan, Özbəkistan, İraq, 
Liviyanın prezidentləri, üç ölkənin 
- Kuba, Qabon, Tanzaniyanın vitse-
prezidentləri, Əlcəzair və Keniyanın 
Baş nazirləri, müxtəlif ölkələrin yüksək 
səviyyəli nümayəndələri qatılıb. Eyni 
zamanda beynəlxalq təşkilatların 
rəhbərləri - Dünya Turizm Təşkilatının 
Baş katibi Zurab Pololikaşvili, 
Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatının 
(BMqT) Baş direktoru Antonio Vitorino, 
BMT-nin Cenevrədəki bölməsinin baş 
direktoru Tatyana Valovaya, İqtisadi 
Əməkdaşlıq Təşkilatının (İƏT) Baş 
katibi Xusrav Noziri və digərləri, 
həmçinin 
nazirlər, nazir 
müavinləri, 
səfirlər də 
Bakıda keçirilən 

toplantıda 
iştirak 
ediblər.

Ilyas Ilyas 
HüseynovHüseynov

RUFİK İSMAYILOV
rufikismayilov@kaspi.az

ÖLKƏMIZ SEÇIM ETMƏK 
MƏCBURIYYƏTINDƏ QALMIŞDI

AZƏRBAYCANIN NÜFUZUNU AZƏRBAYCANIN NÜFUZUNU 
GOSTƏRƏN SAMMITGOSTƏRƏN SAMMIT
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MƏKRLI PLANLARI MƏKRLI PLANLARI 
POZAN GÖRÜSPOZAN GÖRÜS

Azərbaycanın 
Qarabağ 

bölgəsində 
məskun-

laşmış 
erməni əsilli 

sakinlərin 
nümayən-

dələri ilə ilk 
rəsmi təmas 

reallaşdı. 
Ekspertlər 

də bu 
qənaətdədir 

ki, məlum 
görüş rəsmi 

Bakının öz 
vətəndaş-

larından heç 
vaxt imtina 

etmədiyi 
anlamına 

gəlir.

E.Mirbəşir vurğuladı ki, 
azərbaycanlı ekofəalların 
ermənilərin yaşadığı ərazilərdə 
təbii sərvətlərimizin qeyri-qanuni 
istismarına son qoyulması 
məqsədilə Laçın yolunda ötən il 
dekabr ayının 12-dən başlatdığı, 
bu gün də davam edən aksiyaları 
öz nəticəsini verib: “Bununla 
da həmin ərazilərdə faydalı 
qazıntıların çıxarıldığı mədənlərin 
monitorinqinin həyata keçirilməsi 
imkanı təmin olunur. Ən başlıca 
məqam isə bu görüşlərin bizim 
gələcək təhlükəsizliyimizin təmin 
olunması baxımından mühüm 
əhəmiyyət daşımasıdır. Artıq 
Azərbaycan ərazisində separatizmin 
sonunun yaxınlaşdığının əlamətləri 
görünməkdədir. Separatizmin 
mövcudluğu təhlükəsizliyimizə 
təhdiddir. Əgər Azərbaycan 

ərazisində yaşayan ermənilərin 
reinteqrasiyası istiqamətində 
müzakirələr gedirsə, deməli, erməni 
separatizminə də son qoyacağıq. 
Bu görüşlər bir daha ona dəlalət 
edir ki, Azərbaycan ərazisində 
ermənilərin təhlükəsiz, dinc 
şəraitdə mövcudluqlarını davam 
etdirməsi üçün bütün imkanlar 
yaradılır. Azərbaycan ərazisində 
müxtəlif xalqların nümayəndələri 
tam təhlükəsiz şəraitdə yaşayırlar, 
ölkəmizdə etnomilli zəmində heç 
vaxt diskriminasiya halı müşahidə 
edilməyib. Bu müzakirələr 
əsnasında belə məqamların diqqətə 
çatdırılması da əhəmiyyətli olacaq”.

Millət vəkili Ceyhun 
Məmmədovun qənaətincə, belə 
görüşün keçirilməsi Azərbaycanın 
növbəti uğurudur: “Məlum 
danışıqlar ayrı-ayrı dövlətlərin 

Azərbaycanla bağlı məkrli 
planlarının pozulmasıdır. Bu 
görüş bütövlükdə Azərbaycanın 
inkişafına ciddi və müsbət təsirini 
göstərəcək. Çünki rəsmi Bakı bu 
məsələlərə yanaşmada prinsipial və 
qətiyyətli mövqe ortaya qoyub. Hər 
zaman müəyyənləşdirdiyi hədəflərə 
çatıb, məqsədinə nail olub. Artıq 
prosesə başlanılıb. Görünən 
odur ki,  danışıqlar 
davam edəcək. 
Bu danışıqlar 
nəticəsində 
biz yolunu 
azmış erməni 
vətəndaşlarımızı 
yenidən 
Azərbaycana 
reinteqrasiya 
edə 
biləcəyik”.

4 4 günlük Vətən 
müharibəsindəki tarixi 
Zəfərimizdən sonra 

Azərbaycan bölgədə sülh və 
sabitliyin təmin edilməsi, 
təhlükəsizliyimizə təhdid 
yaradan məqamların sıradan 
çıxarılması istiqamətində 
hədəflərinə doğru 
qətiyyətlə addımlayır. Artıq 
Azərbaycanın müvəqqəti 
olaraq rus sülhməramlılarının 
nəzarətindəki ərazilərində 
suveren hüquqlarımızın 
təmin edilməsinə, burada 
məskunlaşmış erməni 
sakinlərinin reinteqrasiya 
prosesinə rəsmən start 
verilib. Hətta Milli Məclisin 
deputatı Ramin Məmmədov 
Azərbaycan Respublikasının 
Qarabağ bölgəsində yaşayan 
erməni sakinlər ilə təmaslar 
üzrə məsul şəxs qismində 
müəyyən edilib. O, martın 
1-də Xocalı şəhərində, 
Rusiya sülhməramlılarının 
müvəqqəti qərargahında 
Azərbaycanın Qarabağ 
bölgəsində yaşayan erməni 
sakinlərin təmsilçiləri ilə 
görüşüb. Ekspertlər də 
bu qənaətdədir ki, məlum 
görüş rəsmi Bakının öz 
vətəndaşlarından heç vaxt 
imtina etmədiyi anlamına 
gəlir. 

“SUVERENLIYIMIZI TAM 
TƏMIN ETMƏYƏ ÇOX YAXINIQ”

Milli Məclisin 
deputatı Elşad Mirbəşir 
“Kaspi”yə açıqlamasında 
bildirdi ki, ərazimizdə 
yaşayan ermənilər yalnız 
Konstitusiyamıza tabe olaraq 
Azərbaycan vətəndaşları 
statusunda mövcudluqlarını 

davam etdirə bilərlər: 
“Cənab Prezidentin 

də hər zaman xüsusi 
vurğuladığı kimi,  

Azərbaycanın 
Qarabağ 
ərazisindəki 

ermənilərin gələcək hüquqi 
vəziyyəti, təhlükəsizliyi 
məsələsi daxili işimizdir 
və bunu digər subyektlərlə 
müzakirə etmək fikrində 
deyilik. Münhen 
Təhlükəsizlik Konfransı 
çərçivəsində də dövlət başçısı 
Azərbaycan ərazisində 
yaşayan ermənilərlə 
müzakirələrin aparılmasının 
mümkünlüyünü bildirmişdi. 
Lakin cənab Prezident 
orada bir məqamı 
xüsusilə qeyd etdi: Biz bu 
müzakirələri Azərbaycanın 
ermənilər yaşayan ərazisinə 
göndərilən kənar şəxslə, 
yəni Vardanyanla deyil, 

Qarabağda doğulmuş, orada 
yaşayan, şəxslərlə apara 
bilərik. Dövlət başçısının bu 
mövqeyindən bir neçə gün 
sonra Vardanyan separatçı 
rejimdəki “vəzifə”sindən 
uzaqlaşdırıldı. Bu, bizim 
ermənilərin yaşadığı 
Azərbaycan əraziləri 
üzərində suverenliyimizi 
tam təmin etməyə çox 
yaxın olduğumuzu göstərir. 
Proseslər dövlətimizin 
siyasi rəhbərliyinin 
iradəsi altında cərəyan 
etməkdədir. Azərbaycanın 
Qarabağ ərazisində yaşayan 
ermənilərlə müəyyən təmaslar 
təcrübəsi artıq mövcuddur”. 

BƏXTIYAR MƏMMƏDLI   
bextiyarmemmedli@kaspi.az RƏSMI BAKININ 

MÖVQEYI DƏYIŞMƏZDIR
Deputat E.Mirbəşir hesab edir ki, 

Qarabağ ərazisində yaşayan erməni 
sakinləri ilə müzakirənin aparılması bir neçə 
mühüm məqamdan xəbər verir: “Birinci 
məqam ondan ibarətdir ki, ermənilər artıq 
Azərbaycanın tələblərinə uyğun şəkildə 
ölkə ərazisində mövcudluqlarını davam 
etdirə biləcəklərini anlayırlar. Bu tələb 
Konstitusiyamıza, qanunlarımıza tabe 
olaraq Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul 
etməkdən ibarətdir. Eyni zamanda, rəsmi 
Bakının hər zamankı mövqeyi də dəyişməz 
olaraq qalır. Separatçılarla heç bir halda 
hansısa məsələ müzakirə edilmir. Danışıqlar 
yalnız Azərbaycan ərazisində yaşayan 
erməni sakinlərin təmsilçiləri ilə aparılır. 
Yəni ərazimizdə separatizmi körükləyən, 
əli azərbaycanlıların qanına bulaşmış 
şəxslər danışıqlarda tərəf müqabilimiz ola 
bilməz. Martın 1-də reallaşan görüş zamanı 
Azərbaycan ərazisində yaşayan ermənilərin 
reinteqrasiya məsələləri ətrafında da 
müzakirələrin aparıldığı bildirilir. Hesab 
edirəm bu, bütövlükdə bizim haqlı 
mövqedən çıxış etdiyimizi bir daha nümayiş 
etdirir”.

“SEPARATIZMƏ SON QOYACAĞIQ”

Elşad Elşad 
MirbəşirMirbəşir

Ceyhun Ceyhun 
MəmmədovMəmmədov
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DOSTLUQ GÖSTƏRDI, DOSTLUQ GÖRDÜ
Türkiyə zəlzələdən 

əvvəl Yunanıstanla 
yaşanan problemlərə 
və Rusiya-Ukrayna 
müharibəsində tutduğu 
bitərəf mövqeyə görə 
Qərb dünyası tərəfindən 
haqsız tənqid edilirdi. 
Onun NATO-ya üzv 
olmağa çalışan İsveç və 
Finlandiyaya qarşı tətbiq 
etdiyi veto ilə əlaqədar 
gərginlik yaşanırdı. 
Kahramanmaraş 
zəlzələlərindən sonra 
bu gərginlik arxa 
plana keçmiş kimi 
görünür. Hətta 
Qərb ölkələri 
Türkiyəyə yardım 
üçün beynəlxalq 
konfrans 
keçirmək 
təşəbbüsü 
ilə də çıxış 

ediblər. 

Avropa Komissiyasının 
sədri Ursula fon der 
Leyen və İsveçin baş 
naziri Ulf Kristerssonun 
“Türkiyə və Suriya 
xalqını dəstəkləmək 
üçün ianə konfransı 
çağırmaq” təşəbbüsünə 
Avropa Şurası da dəstək 
verib. 

Bir faktı da qeyd 
edək ki, Türkiyə tarixən 
dünyanın hər hansı 
yerində baş verən 

fəlakətlərə kömək edən 
aparıcı ölkələrdən biri 
olub. Bu səbəbdən 
Qərb müttəfiqlərindən, 
qonşularından, İslam və 
Türk dünyasından, Afrika 
daxil hər yerdən yardım 
aldı. Necə deyərlər, 
dostluq göstərdi, dostluq 
gördü. 

Zəlzələ İsraillə 
münasibətlərdə 
də mühüm dönüş 
nöqtəsi ola bilər. Təbii 
fəlakətdən dərhal 
sonra hərəkətə keçən 
və Azərbaycandan 
sonra ən böyük heyəti 
Türkiyəyə göndərən 
İsrail, “zeytun budağı” 

adlandırdığı humanitar 
yardım əməliyyatı 
ilə çox sayda insanın 
dağıntılar altından 

xilas edilməsinə kömək 
etdi. İsrailin baş naziri 
Benyamin Netanyahunun 
başsağlığı mesajı da 
İsrailin uzatdığı dostluq 
əlinin bir nişanəsidir. 

Türkiyədə son 
günlər geniş müzakirə 
olunan məsələlərdən 
biri də “zəlzələ 
diplomatiyası”dır. Ölkə 
siyasiləri və ekspertlər 
deyirlər ki, yaranmış 
durumdan gərginlikləri 
azaltmaq və ikitərəfli 
münasibətləri inkişaf 
etdirmək üçün istifadə 
etmək vacibdir. 

Gərginlikləri həll etmək 
üçün qarşılıqlı iradə 
olmalı və diplomatiya 
sürət qazanmalıdır. 
Amma hamı bilməlidir 
ki, fəlakət həmrəyliyi 
bir müddət davam 
edəcək. Ümumilikdə 
bu, milli maraqlarla 
bağlı münaqişələri həll 
edə bilməz. Məsələn, 
Türkiyə Azərbaycan və 

Ermənistan arasındakı 
sülh prosesini heç vaxt 
bir kənarda qoymaz. 
Yunanıstanın adaları 
silahlandırması və 12 
mil iddiası da gərginlik 
yaradan faktorlar kimi 
qalır. Amma təbii 
fəlakətdən sonra yaşanan 
müsbət meyillər bu 
gərginliklərin həllində 
müsbət rol oynaya bilər. 

FƏLAKƏT HƏMRƏYLIYI BIR MÜDDƏT DAVAM EDƏCƏK 

Dünya tarixinə 
“əsrin fəlakəti” 
kimi düşən faciə 
tək qardaş ölkənin 
deyil, ümumilikdə 
regionun 
gündəmini dəyişib. 
Türkiyə çətin 
çağırışla üz-üzədir. 
Hökumət bir 
tərəfdən zəlzələnin 
nəticələrini 
aradan qaldırmalı, 
digər tərəfdən 
taleyüklü seçkilərə 
hazırlaşmalı, həm 
də formalaşdırdığı 
regional və 
beynəlxalq güc 

rolunu qoruyub 
saxlamalıdır. 

Bu il 100-cü ildönümünü 
keçirməyə hazırlaşan qardaş 
Türkiyə Cümhuriyyəti 

tarixinin ən ciddi sınağı ilə 
üzləşib. Dünya tarixinə “əsrin 
fəlakəti” kimi düşən faciə tək 
Türkiyənin deyil, ümumilikdə 
regionun gündəmini dəyişib. 
Ekspertlər hesab edirlər 
ki, təbii fəlakət Türkiyənin 
xarici siyasətinə də təsirsiz 
ötüşməyəcək. Məsələn, rəsmi 
Ankaranın İsveç və Finlandiyanın 
NATO-ya üzvlük məsələsində sərt 
mövqeyində yumşalma gözlənilir. 
Yunanıstan, Misir, Ermənistan 
və Suriya ilə münasibətlərdə 
də müsbət irəliləyişlər ola 
bilər. Bu ölkələr son vaxtlar 
Türkiyəyə qarşı ədalətsiz 
mövqeləri, düşmənçilikləri ilə 
seçiliblər. Amma zəlzələ zamanı 
düşmənçilikləri arxa plana 
keçirərək Türkiyəyə yardım 
əllərini uzadıblar. 

Sirr deyil ki, Türkiyə son illər 
Yaxın Şərq, Cənubi Qafqaz, Şimali 
Afrikada fəal siyasət yürüdür. 
Türkiyəyə rəqib ölkələr həmin 
bölgələrdə mövqe qazanmağa 
çalışacaqlar. Lakin heç kim şübhə 
etmir ki, Türkiyə özünün strateji 
maraqlarından vaz keçməyəcək. 
Bəli, müvəqqəti geri çəkilmələr 
ola bilər, lakin müəyyən dövr 
üçün. 

Ekspertlər 
hesab edirlər 
ki, yaranmış 
durumdan 
PKK terror 
təşkilatı və 
ona havadarlıq 
edən güclər 
yararlanmağa 
çalışacaq. 
Terror 
təşkilatı hima-
yədarlarının 

dəstəyi ilə Suriya və İraqda 
təxribat zonasını genişləndirməyə 
can atmağa çalışa bilər. Beləliklə, 
Türkiyə indi çətin çağırışla üz-
üzədir. Hökumət bir tərəfdən 
zəlzələnin nəticələrini aradan 
qaldırmalı, digər tərəfdən 
taleyüklü seçkilərə hazırlaşmalı, 
həm də formalaşdırdığı regional 
və beynəlxalq güc rolunu qoruyub 
saxlamalıdır. 

YARDIMLAR  
VƏ ERMƏNI XISLƏTI

Türkiyəyə yardıma gələn 
ölkələrin insani davranışı, 
əlbəttə ki, təqdirəlayiqdir. Amma 
bu təşəbbüslərin hamısının 
səmimi olduğunu düşünmək 
sadəlövhlük olardı. Götürək elə 
Ermənistanı. Nikol Paşinyan 
hökuməti qardaş ölkəyə yardım 
göstərmək qərarı versə də, ölkə 
daxilində buna heç də müsbət 
münasibət göstərilmədi. Sosial 
şəbəkələrdə hökuməti sərt 
tənqid edənlər oldu. Erməni 
mediası xüsusilə “türkün türkdən 
başqa dostu yoxdur” ifadəsini 
lağ obyektinə çevirməyə çalışır. 
Bu işdə Türkiyədə fəaliyyət 
göstərən erməni mediası, 
xüsusən də “Agos” qəzeti aktivlik 
göstərir. Qəzet hər nömrəsində 
bu səpgidə məqalələr dərc edir. 
Həqarətlə “Bəs deyirdiniz türkün 
türkdən başqa dostu yoxdur, 
gördünüz, ermənilər yardıma 

gəldilər” yazır. 
Təəssüf ki, 
“Agos” özünə 
digər media 
orqanlarında 
da həmfikirlər 
tapıb. Onlar 
da erməni 
yardımını 
fövqəl bir şey 
kimi qələmə 
verməyə 
çalışırlar. 

Türkiyənin “zəlzələ Türkiyənin “zəlzələ 
diplomatiyası”diplomatiyası”

AZƏR NURİYEV
azernuriyev@kaspi.az

Türkiyənin “zəlzələ Türkiyənin “zəlzələ 
diplomatiyası”diplomatiyası”



Düzdür, İran hələlik 
yayılan xəbərləri rəsmi 
olaraq təsdiq etmir. İran 

diplomatı 
Kənani yalnız 
Əfqanıstan 
səfirliyində 
“daxili 
dəyişik-
liklər”in baş 
verdiyini 
etiraf edib. 

Lakin 
bunu 

nümayəndələrdən birinin 
səlahiyyət müddətinin 
başa çatması və işlərin 
digərinə ötürülməsi 
ilə əlaqələndirib. 
“Foreign Policy”nin 
məlumatına əsasən, 
son vaxtlar Tehran və 
Kabil xeyli yaxınlaşıblar. 
“Taliban” hərəkatının 
ali lideri Heybətullah 
Axundzadə “Taliban”ın 
ilk hakimiyyəti dövründə 
(1996-2001) böyük nüfuza 
malik olan qruplaşmanın 
nümayəndələrini öz 
ətrafına cəlb edib. “Köhnə 

qvardiya” isə daha 
çox iranpərəst olub. 

Böyük ehtimalla məhz 
bu səbəbdən Səudiyyə 
Ərəbistanı diplomatlarını 

Əfqanıstandan 
çıxarmaq 

barədə 
qərar 
qəbul 
edib. 
Krallıq nü-
mayəndələrinin 
ölkəni tərk etməsi 
isə Tehrana 
sadiq “Taliban” 
fraksiyasının 
“uğurlu 
hiyləsi”nin 
nəticəsi hesab 
oluna bilər.

DÜNYA 7

Fars-molla rejimi ağır daxili, xarici 
böhran vəziyyətindən çıxış yollarını 
aramaqdadır. Daxildə günbəgün 

artan narazılıq fonunda qonşularla 
gərginlik artır, beynəlxalq sanksiyalar 
isə ölkəni iflic duruma salıb. Milli 
valyuta fantastik dərəcədə ucuzlaşıb 
ki, bu da növbəti narazılıq dalğası 
yaradıb. Əhali banklardakı əmanətlərini 
çıxarmaqla ölkənin iqtisadi çöküşünü 
sürətləndirib. Daxildə sabitliyi təmin 
edə bilməyən hökumət xarici siyasətdə 
də ciddi uğursuzluqlarla üzləşir. 
Söhbət ilk növbədə rejimin Ukrayna 
müharibəsində birtərəfli qaydada 
işğalçının yanında olmasından və buna 
görə üzləşdiyi beynəlxalq qınaqdan 
gedir. İran sözdə regionda təhlükəsizliyin 
təminatçısı kimi çıxış etdiyini iddia 
etsə də, əməldə bunun tam əksini edir. 
Azərbaycanla Ermənistan arasında 30 
illik münaqişədə tutduğu mövqe bunun 
bariz nümunəsidir. 

MOLLA REJIMI ƏFQAN  
QAÇQINLARI LINÇ EDIR

İran rejiminin riyakarlığını sübut 
edən başqa bir tutarlı fakt əfqan 
qaçqınlarına olan münasibətdir. Son 
aylar İranda əfqan qaçqınlara qarşı 
qeyri-insani davranışları əks etdirən 
çox sayda video və xəbər yayılıb. Rejim 
İranda anadan olan və bu ölkədən rəsmi 
sığınacaq sənədi alan əfqanların belə, 
universitetlərdə təhsil almalarına qadağa 
qoyub. Elm, Tədqiqat və Texnologiya 
Nazirliyinin beynəlxalq tələbə işləri 
üzrə baş direktoru Cəfər Rəzzaqi 
universitetlərin tədris işləri üzrə 
prorektorlarına yazdığı məktubda 
əfqanların ali təhsil ocaqlarına 
qəbulunu dayandırmalarını 
tələb edib. İran hökumətinin 
qoyduğu yeni qaydalarda 
deyilir ki, əfqan qaçqın 
tələbələr universitetlərə daxil olmaq 
üçün Əfqanıstana dönməli, oradan 
xarici pasport almalı, sonra İrana geri 
qayıtmalıdırlar. 
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Maraqlıdır ki, 
bir tərəfdən əfqan 
qaçqınlara olmazın 
zülmlər verən rejim, 
digər tərəfdən 
“Taliban”la dil 
tapmağa çalışır. 
Qərb və Rusiya 
nəşrlərinin 
yazdığına görə, 
İran hakimiyyəti 
“Taliban”la 
bağlı siyasətinə 
yenidən baxır. 
Məsələn, rejimin 
Əfqanıstanın 
Tehrandakı səfirli-
yinin binasının 
“Taliban”ın 
ixtiyarına verməyə 
hazırlaşması 
haqqında xəbərlər 
yayılıb. İran 
diplomatları 
qapıları yaraqlıların 
üzünə açmağa 
hazır olduqları 
barədə fərziyyələri 
danmağa çalışsalar 
da, müstəqil 
ekspertlər 
tərəflər arasında 
kommunikasiya 
kanallarının geniş-
ləndiyini qeyd 
edirlər. Qeyd olunur 
ki, artıq rəsmi 
Tehran “Taliban”la 
diplomatik 
missiyanın 
fəaliyyəti ilə bağlı 
kompromis əldə 
edə bilib. Bir 
müddət əvvəl 
“İslam Əmirliyi”nin 
səlahiyyətliləri səfir 
Fəzl Məhəmməd 
Həqqaninin 
namizədliyini irəli 
sürməyə çalışsa da, 
görünür, onun adı 
ətrafında bəzi fikir 
ayrılıqları yaranıb. 
İran onu diplomatik 
missiyanın 
rəhbəri kimi 
qəbul etməkdən 
imtina edib. İn-
di isə Tehran 
Əfqanıstanda 
yaşayan şiə azlığın 
taleyindən “narahat 

olmasına” 
baxma-yaraq, 

“Taliban”ın 
təklifinə 

“hə” cavabı  
verib.

“TALIBAN”LA 
YAXINLAŞMAQ 

ISTIQAMƏTINDƏ 
ADDIMLAR ATILIR

İrandakı molla rejimi 
riyakar xarici siyasət 
xəttini davam etdirir. 
Bir tərəfdən ölkədə 
sığınacaq almış 
əfqan qaçqınlara 
qarşı qeyri-insani 
davranışları 
genişləndirir, 
digər tərəfdən isə 
“Taliban”la Səudiyyə 

Ərəbistanına qarşı 
ittifaq qurur. 

Son bir ay ərzində 
İranda müxtəlif 
hadisələrdə həyatını 
itirən 46 Əfqanıstan 
vətəndaşının meyiti 
ölkələrinə göndərilib. 
Həyatını itirənlər işləmək 
üçün İrana gedən əfqanlar 
olublar və onların bir 
çoxu etiraz aksiyalarında 
hökumət qüvvələri 
tərəfindən öldürülüblər.

Ölkədə əfqan qaçqınlara 
qarşı ədalətsiz və 
aşağılayıcı hərəkətlər 
“Taliban” hakimiyyəti 
tərəfindən də narazılıqla 
qarşılanıb. Hətta “Taliban” 
hökumətinin baş prokuroru 
Şəmsəddin Şəriəti bu 
günlərdə İrana səfər edib. 
O, İranda həbsdə olan 

əfqanıstanlıların durumunu 
və onların ölkələrinə 
köçürülməsini müzakirə 
edib. Qeyd edək ki, hazırda 
İran həbsxanalarında 
minlərlə əfqan saxlanılır. 

QAÇQINLARI ZORLA 
QAYTARMAQLA 
BEYNƏLXALQ HÜQUQU 
POZUR 

Beynəlxalq Əfv 
Təşkilatının son 
hesabatlarından birində 
bildirilib ki, İran 
əfqan qaçqınları zorla 
Əfqanıstana qaytarmaqla 
beynəlxalq hüququ pozur. 
İran əfqan qaçqınları bir 
çox hallarda qeyri-qanuni 
yolla Əfqanıstana qaytarıb 
və bəzi hallarda onları 
sərhəddən çıxarmaq 

üçün zorakılıq, hətta 
odlu silahdan istifadə 
edib. Əfqanıstanda insan 
hüquqlarının pozulmasının 
real təhlükəsinə toxunan 
təşkilat BMT-nin Ali 
Komissarlığına istinadən 
bildirib ki, heç bir əfqan 
qaçqın Əfqanıstana 
qaytarılmamalıdır. 
Hesabatda deyilir ki, 
İran hakimiyyəti hər gün 
minlərlə əfqanı onları 
təhdid edən təhlükələri 
nəzərə almadan zorla 
Əfqanıstana qaytarır. 
Hesablamalara görə, bu 
müddət ərzində İslam 
Respublikası öz ölkəsini 
tərk etmiş əfqan ailələrinin 
65 faizini Əfqanıstana geri 
göndərib. 

46 ƏFQANISTAN VƏTƏNDAŞININ MEYITI ÖLKƏLƏRINƏ GÖNDƏRILIB
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Iran özünə yeni Iran özünə yeni 
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● Uşaqlara texnologiyanın 
düzgün və təhlükəsiz 
istifadəsini nə vaxtdan 
öyrətmək lazımdır?

● Əslində texnologiya ilə 
ilk tanış olduqları gündən 
tədbirlər almaq lazımdır. 
Uşağı parka aparanda yıxılıb 
baş-gözünü yardıqdan 
sonra təlim keçmirsiniz. 
Əvvəlcə yıxılmasın, ehtiyatlı 
olsun deyə, izah verirsiniz 
və qorumağa çalışırsınız. 
Texnologiya ilə tanış olan kimi 
də eynən qorumağa çalışmaq 
lazımdır. Telefonu uşağınıza 
uzadıb öz-özünə kəşf et demək 
olmaz. Uşaqların internetə 
giriş, çıxış edərkən istifadə 
etdikləri şifrələrə, girdikləri 
saytlara nəzarət edilməlidir. 
Müəyyən proqramlar var ki, 
valideyn buna nəzarət edə 
bilir. 

● Ölkədə ən çox istifadə 
etdiyimiz proqramlardan biri 
“getcontact”dır. Bu proqram 
təhlükəlidirmi?

● İnternetdə hansısa 
proqram pulsuzdursa, əmin 
olun ki, məhsul sizsiniz. 
Sizə pulsuz verilən hər 
şeydə tələlər ola bilər. 
“Getcontact”da başqalarının 
telefon nömrəsindəki 
adların necə yazıldığını görə 
bilirsiniz. Çünki kontaktdakı 
məlumatlar çəkilir. Siz 
proqrama qoşulduqda sizin 
də məlumatlarınız götürülür. 
Telefonunuzda məlumatlar, 
əlaqələriniz, kimlərə zəng 
edirsiniz - hamısı onlara gedir. 

● Bəzən xəstəxanalara 
da kiberhücumlar olur. Xəstə 
məlumatları kimə lazımdır?

● Xəstəxanalarda sizin 
bütün məlumatlarınız 
mövcuddur. Nəyə allergiyanız 
olduğu, qan nəticələri, hansı 
əməliyyatları keçirdiyiniz 
var. Məsələn, siz “strateji” 
insansınız. Mən də sizin 
hansı xəstəxanaya getdiyinizi 
bilirəm. Xəstəxana da 
qorunmur. Mən hansı 
dərmanları istifadə etdiyinizi 
təsbit edib sizi zəhərləyə 
bilərəm və yaxud bu 
məlumatdan sizə fərqli şəkildə 
zərər vermək üçün istifadə edə 
bilərəm. 

● Sizcə Azərbaycanda 
digər ölkələrlə müqayisədə 
kibertəhlükəsizlik sahəsində 
vəziyyət necədir?

● Əslində kibertəhlükəsizlik 
sahəsində bütün ölkələrdə 
oxşar vəziyyətlər var. 
Azərbaycan da bütün dünya 
ilə birlikdə bu sahəyə yeni 
addım atır. Bu istiqamətə 
nə qədər sürətli keçilsə, 
ölkə o qədər güclənir, nə 
qədər yavaş gedilsə, o qədər 
geridə qalırsınız. Azərbaycan 
hazırda bunu inkişaf etdirmə 
və möhkəmlənmə yolunda 
addımlar atır. Qanunvericiliyin 
də buna uyğunlaşdırılması, 
bu sahədəki mütəxəssislərin 
sayının artırılması ilə birlikdə 
vəziyyət daha da yaxşılaşacaq. 
Azərbaycan Qarabağ 
müharibəsində bu sahədəki 
gücünü hamıya göstərdi.

Y aşadığımız internet əsrinin 
ən böyük problemlərindən 
biri də kiberhücumlardır. 

Bu əsrdə həyatımız nə qədər 
rahatlaşıbsa, təhdidlər də bir 
o qədər çoxalıb. Çünki sürətli 
inkişafın qarşısında hakerlər də 
boş dayanmır. Belə hücumlardan 
sığortalanmaq, ümumiyyətlə, 
növləri və təhlükəsizlik qaydaları ilə 
bağlı kibertəhlükəsizlik üzrə ekspert 
Berna Baysalla söhbətləşdik.

● Berna xanım, 
kibertəhlükəsizlik nədir və niyə 
vacibdir?

● İnternetlə tanışlıqdan sonra 
məlumatlar hər kəs üçün əlçatan 
oldu. Təbii ki, hamı xoşniyyətli 
deyil. Fərqli yollardan istifadə 
etməklə açıqda olan sistemləri 
ələ keçirib, onlar vasitəsilə öz 
mesajlarını vermək istəyən pis 
niyyətli insanlar meydana gəldi. 
Bəziləri bu açıqlıqdan maliyyə 
əldə etmək, bəziləri məlumat 
toplamaq, digərləri isə zərər vermək 
üçün istifadə etdi. Bu problemlər 
kibertəhlükəsizlik məsələlərini 
aktuallaşdırdı. Biz necə banklarda, 
kassalarda pullarımızı saxlayıb, 
qorumağa çalışırıqsa, şəbəkəyə 
qoşulmuş cihazlarda da məxfi 
məlumatlarımız olur. Bunlara 
istiqamətlənən hücumların 
qorunması ilə bağlı görüləcək 
tədbirlərə kibertəhlükəsizlik 
deyirik. 

SISTEMDƏKI “AYAQ IZLƏRI” 
GÖRÜNMƏLIDIR

● Kiberdünyada hansı hücum 
növləri var?

● Əsasən, 3 kateqoriyaya ayırırlar. 
Birincisi kiberaktivistlər qrupudur 
ki, bunlar daha çox bəzi leqal və 
ya illeqal mesajlarını kiberhücum 
üsulları ilə ələ keçirdikləri saytlarda, 
televiziyada yayımlayırlar. İkincisi 
kiberdələduzluq adlanır. Maliyyə 
ilə bağlı zərər vermək, informasiya 
sızdırıb bunu daha sonra pula 
çevirmək məqsədilə hücum edirlər. 
3-cü qrup isə daha qaranlıqdır. Bu, 
ölkələr arasındakı kiberhücumlardır. 
Buna kibermüharibə də deyilir. 
Biz bunu Qarabağ müharibəsi 
zamanında da gördük. Bu 3 motivin 
də fərqli üsulları var. Ən məşhuru 
“DDos hücumları”dır. Məsələn, sizin 
evinizin qapısından 3 nəfər keçə 
bilər. Buradan 15 nəfər eyni anda 
keçmək istəsə, təbii ki, qapı çökər. 
Bunlar DDos hücumlardır. İkincisi 
“Malware” hücumlarıdır. Zərərli 
proqram mənasını verir. Kompüterin 
resurslarına, yaxud orada saxlanılan 
informasiyaya icazəsiz girmək və 
onlardan istifadə etmək üçün nəzərdə 
tutulmuş proqram təminatıdır. 
Bəzi hakerlər var ki, şirkətin işçiləri 
vasitəsilə sistemlərə sızır, orada 
işlərinə yarayacaq məlumatı almaq 
üçün aylarla gözləyirlər. Uzun 
müddət sizi izlədiyi üçün nə məlumat 
topladığını da bilmirsiniz. Bunlar 
daha çox böyük maliyyə itkisinə səbəb 
olurlar. Buna görə də sistemlərin 
izlənməsi, nəzarətdə saxlanması çox 
əhəmiyyətlidir. Yəni hər bir şirkət 
belə təhlükələrdən qorunmaq üçün 
sistemlərindəki “ayaq izlərini” mütləq 
görünən etməlidirlər.

TƏHLÜKƏSIZLIK 
FƏRQINDƏ OLMAQLA BAŞLAYIR

● “Ayaq izlərini” görünən etmək 
üçün şirkət nə etməlidir?

● Bununla əlaqəli beynəlxalq 
qərarlar, məlumat-

ların 
təhlükəsizliyi 

üçün 
standartlar 
var. 
Həmçinin 
ölkə 

qanunvericiliyində də müəyyən 
qaydalar nəzərdə tutulur. 
Bunlara əsaslanaraq, şirkətlərin 
öz İnformasiya 
Texnologiyaları 
İdarəetmə 
mexanizmləri 
tətbiq edilməlidir. 
Məsələn, 
Azərbaycanda 
General Data Protection 
Regulation (məlumatların 
qorunması üzrə ümumi qaydalar) 
(GDPR) prinsipləri 2018-ci ildən 
tətbiq edilir. GDPR qüvvəyə minmiş 
Avropa İttifaqı qanunudur, məqsədi 
ittifaq xalqlarının internet üzərində 
paylaşılan şəxsi məlumatlarını 
qorumaqdır. Əslində siz fiziki 
olaraq bir binanın müdafiəsini necə 
tənzimləyirsinizsə, sistemlərdə də 
oxşar məntiqdir. Məsələn, binaya 
kameralar quraşdırırsınız, mühafizə 
təşkil edirsiniz. Şirkətlərdə də ən 
ucdakı istifadəçi, yaxud da cihazdan 
başlayaraq, ən dərin nöqtəyə qədər 
olan bütün əməliyyatlar görünən 
olmalıdır. 

● Kibertəhlükəsizlik sahəsində 
mütəxəssis kimi deyə bilərsinizmi 
son dövrlərin ən məşhur 
kiberhücumu hansı olub?

● 2016-ci ildə Amerikada bütün 
böyük veb saytların çökdürüldüyü 
DDos hücum olmuşdu. “Amazon”, 
“Netflix” kimi məşhur şirkətlərin 
saytları işləmədi. Bu, insanların 
şəxsi həyatına da, şirkətlərə də istər 
maddi, istər mənəvi baxımdan təsir 
etdi. Yaxud Edvard Snouden məsələsi 
dünyanın gündəmini alt-üst etdi. 

● Təcrübədə görürük ki, 
texnologiya divləri belə, bu 
hücumlardan sığortalana bilmir. 
Ümumiyyətlə, kiberhücumlardan 
100 faiz qorunmaq mümkündürmü?

● Mümkün deyil. Bütün sistemlər 
“sındırıla” bilər. Necə ki, müdafiə 
sistemlərində hər gün yeni üsullar 
çıxır, hakerlər də boş qalmır. Onlar 
da yeni üsullar kəşf edib hücum 
edir. İki tərəf də əslində, bir-
birlərini inkişaf etdirir. Hücumdan 
qorunmaqla bərabər, hücum 
olduqdan sonra nə baş verdiyini 
bilmək çox əhəmiyyətlidir. Təcrübədə 

var ki, şirkətin məlumatları 
ələ keçirilir, amma 

şirkət rəhbəri bunu 
bilmir. Məsələn, 

şirkətin içinə 
sızılıb, müxtəlif 
informasiyalar 
oğurlanıb, 

EKSPERT KIBERTƏHLÜKƏSIZLIK SAHƏSINDƏKI PROBLEMLƏRDƏN VƏ HƏLL YOLLARINDAN DANIŞIR 

Kibertəh-
lükəsizlik 

üzrə 
ekspert 

Berna 
Baysal: 
“Bütün 

sistemlər 
“sındırıla” 

bilər. 
Necə ki, 
müdafiə 
sistem-
lərində 
hər gün 

yeni 
üsullar 

çıxır, 
hakerlər 

də boş 
qalmır. 

Onlar 
da yeni 
üsullar 

kəşf edib 
hücum 

edir”.

SÖHBƏTLƏŞDI

aygunaziz@kaspi.az
AYGÜN ƏZIZ

Təcrübədə 
görürük ki, 

bütün böyük 
şirkətlər 
ən zəif 

bəndi qədər 
güclüdür. 
Əsasən, 
ən zəif 

bəndlər son 
istifadəçilər 
olur. Hətta 

ən maraqlısı 
odur ki, çox 
vaxt şirkətə 

rəhbərlərinin 
e-mail ünvan-

larından 
sızırlar.

hətta rəhbərinə də “e-mail” 
göndərilir ki, bu məlumatlar 

bizdədir, pul verməsəniz biz 
bunu yayımlayacağıq. Rəhbər 

inanmır, zarafat kimi başa 
düşür. Əgər bir hücum 
olunubsa, bilməlisiniz ki, 
tədbiriniz də olsun.

“TƏHLÜKƏSIZLIK 
SILSILƏSINDƏ ƏN 

ZƏIF ELEMENT INSAN MƏFHUMUDUR”
● Bir hakerin  adətən hücumla 

bağlı ilk planı necə olur? Çünki 
texniki qurğulardan istifadə 
etmədən də şirkətə sızanlar var.

● Hücum hakerin niyyətindən 
asılıdır. Məsələn, haker var ki, 
sevgilisinin sosial hesabını qırıb, 
mesajlarını oxumaqla kifayətlənir. 
Haker də var ki, hansısa böyük 
banka fokuslanıb və kiberhücum 
etməyi planlaşdırır. O zaman 
çox dərin araşdırma aparır. 
Təcrübədə görürük ki, bütün 
böyük şirkətlər ən zəif bəndi 
qədər güclüdür. Əsasən, ən zəif 
bəndlər son istifadəçilər olur. 
Hətta ən maraqlısı odur ki, çox 
vaxt şirkətə rəhbərlərinin e-mail 
ünvanlarından sızırlar. Çünki üst 
səviyyədə insanları çox sorğulaya 
bilmirsiniz. Məsələn, “hot desk”ə 
zəng edib rəhbərləri təqlid edərək 
deyirlər ki, şifrəmi unutmuşam, tez 
aç. Əgər qarşınızda kiber gigiyena 
ilə əlaqəli məlumatlandırılmamış 
işçi varsa “rəhbərdən” telefon gələn 
kimi həyəcanlanır və şifrəni verir. 
Keçmiş haker Kevin Mitnik deyir 
ki, təhlükəsizlik silsiləsində ən zəif 
element insan məfhumudur. Sistem 
avadanlıqlardan, proqramdan və 
insan məfhumundan ibarətdir. 
Sosial mühəndislər insanın 
müxtəlif vasitələrlə zəifliklərindən 
istifadə edərək, ondan mühüm 
informasiyaları əldə etməyi 
bacarırlar. Bu məlumatlarla da 
haker şirkətə sıza bilir.

● Böyük şirkətlər VPN-lə 
qorumaq üsulundan istifadə edir. 
VPN təhlükəsizliyi qoruya bilirmi?

● VPN-i nəzarət olunan bir 
tunel kimi düşünə bilərsiniz. 
Şirkətlər öz məlumatlarına çatmaq 
üçün təhlükəsiz tunellər açır və onu 
qoruyurlar. VPN-də bir kompüterlə 
digər kompüter arasındakı rabitə 
şifrələnərək qurulur. Bu tuneldən 
keçən məlumatlar şifrələndiyindən, 
müdaxilə edən və ya daxil olmağa 
çalışan insanlar yalnız şifrələnmiş 
məlumatları görə bildikləri üçün 
təhlükəsizliyiniz təmin edilir. 
Bu şifrələmə səviyyəsi nə qədər 

yaxşıdırsa, məxfiliyiniz bir o qədər 
etibarlıdır. Müharibə dövründə 
istifadə olunan VPN-lər isə kifayət 
qədər təhlükəli idi. Çünki sizin 
kompüteriniz və ya telefonunuz 
xaricdəki tunelə bağlanırdı. 
Tunelin harada bitdiyini bilməmək 
təhlükədir. Bilmədiyiniz VPN-lərə 
bağlanmaq məlumat təhlükəsizliyi 
baxımından çox risklidir. 

HAKERLƏR ÜÇÜN ƏN UYĞUN VAXT...
● Biz bilirik ki, ictimai “Wi-

Fi”lar şirkətlər üçün təhlükə 
mənbəyidir. Bəs işçilərə izah 
olunurmu ki, kompüterlərinizlə 
kafe, restoranda “Wi-Fi”ya 
bağlanmayın?

● Bəzi şirkətlərdə bununla 
bağlı təlimlər keçirilir. İnformasiya 
təhlükəsizliyi ancaq şirkətin 
rəhbərliyinin, yaxud informasiya 
texnologiyaları departamentinin 
vəzifəsi deyil. Bu şirkət və qurum 
olaraq hamının riayət etməli 
olduğu vəziyyətdir. O şirkətə 
daxil olan hər kəs təhlükəsizlik 
tədbirlərinə riayət etməlidir. 
Məsələn, kafeyə getdiniz və sizə 
maraqlı mail gəlir. Linkə tıklayan 
kimi kompüterinizə zərərli 
proqram yüklənir. Bu proqram 
vasitəsilə sizin parollarınızı ələ 
keçirir və sizi izləyirlər. Şirkətə 
VPN-lə bağlandıqda da müəyyən 
şifrələr yığırsınız. O parolla 
bağlananda tunel sizin üçün açılır. 
Zərərli proqramla birlikdə tuneldən 
keçirsiniz. Əgər şirkətlərdə datanın 
izlənməsi ilə bağlı tədbir yoxdursa, 
artıq sizin şirkətdə təhlükəli casus 
var.

● Kiberhücumların standart 
vaxtı varmı? Yəni, təcrübədə 
əsasən hansı saat aralığında 
hücumlar daha çox olur? 

● Ən həssas olduğunuz, 
diqqətinizin dağınıq olduğu saatlar 
o hücumların edildiyi vaxtlardır. 
Əgər kimsə xüsusilə sizin şəxsi 
hesabınıza hücum etmək istəyirsə, 
sizi izləyərək nə etdiyinizi müşahidə 
edir. Məsələn, bu insan saat 9-un 
yarısı yola çıxır, 9-a qədər işə çatır. 
Hələ yuxusunu tam ala bilməyəndə 
çox diqqətsiz olur. O saatda sizin 
telefona gələn hansısa mesaja, 
e-mailə olan reaksiyanız təxmin 
edilə bilər. Yaxud axşam saat 
6-da artıq yorğunsunuz. Diqqətin 
dağınıq olduğu vaxtlardandır. 
Amma hakerlər üçün ən uyğun 
vaxtlar, xüsusilə şirkət üçün 
hücum hazırlayırsa, işdən sonrakı 
saatlardır. Məhz buna görə sistem 
avtomatik olaraq izlənməlidir.

MƏXFI 
MƏLUMATLARIMIZI 
NECƏ QORUYAQ?

● Kart 
məlumatlarımızı sosial 
şəbəkələrdə paylaşdıqda, yalnız 
arxasındakı 3 rəqəmi gizlətməklə 
qorunduğumuzu düşünürük. 
Həqiqətən belədirmi?

● Kartın arxasındakı 3 rəqəm 
aşkar edildikdə çox rahatlıqla alış-
veriş edilə bilər. Amma 3 rəqəmi 
gizlədib təhlükəsizəm deyə 
düşünmək düzgün deyil. Hər vaxt 
risk altındayıq. Kartı açıq-aşkar 
paylaşmaq olmaz.

● Son vaxtlar ölkədə tez-
tez bank kartlarından pul 
oğurlanmasının şahidi oluruq. 
Burada bank günahkardır, yoxsa 
kartın sahibi?

● Bankla müştəri arasında 
edilən sövdələşmədə bank deyir 
ki, mən sənə bu kartı və təhlükəsiz 
istifadə üçün şifrə verirəm. Hətta 
şifrəni bank əməkdaşı özü də 
bilmir. Lakin təəssüf ki, sosial 
mühəndislik burada da qarşımıza 
çıxır. Bu üsuldan istifadə edən 
hakerlər xüsusi seqmentləri izləyir 
və məlumatlarını, şifrələrini 
ələ keçirirlər. Bu məsələlərdə 
əsasən, istifadəçi günahkar olur. 
Lakin nadir hallarda bankın 
da boşluğu ola bilər. Bu halda 
bank əməkdaşı kredit kartı 
müştərilərinin məlumatlarını 
alıb 2-ci tərəfə ötürə bilər. 
Amma bu çox risklidir. Heç 
kim bunu rahatlıqla edə bilməz. 
Çünki banklar beynəlxalq 
standartlar çərçivəsində müştəri 
məlumatlarını qoruyurlar.

 
● Məxfi məlumatlarımızın 

qorunmasında ən önəmli 
məsələlərdən biri də çətin 
şifrələrdən istifadə etməkdir. 
Çətin tapılan şifrələr necə olur? 

● Adətən insanlar şifrə təyin 
edərkən ardıcıl rəqəmlərdən, 
təvəllüdündən, yaxud da 
ancaq rəqəmlərdən, hərflərdən 
istifadə edirlər. Bunlar çox 
asan şəkildə tapıla bilər. Şifrə 
təyin edərkən bütöv sözü ifadə 
etməməli, seçdiyiniz şifrə ən azı 
8 simvoldan ibarət olmalı, böyük 
və kiçik hərflərdən, rəqəmlərdən, 
simvollardan ( ~ ! @ # $ % ^ & * 
( ) _ - + = { } [ ] | : ; “ ‘ < > , . ? /)
istifadə olunmalıdır. Bir şifrədə 
bunlardan və iki mərhələli şifrə 
sistemlərindən istifadə etmək 
şifrənin təxmin edilməsini 
mümkünsüz edəcək. 

AZƏRBAYCAN MÜHARIBƏDƏ BU 
SAHƏDƏKI GÜCÜNÜ HAMIYA GÖSTƏRDI

“HANSISA PROQRAM PULSUZDURSA                                                  
ƏMIN OLUN KI, MƏHSUL SIZSINIZ”
“HANSISA PROQRAM PULSUZDURSA                                                  
ƏMIN OLUN KI, MƏHSUL SIZSINIZ”
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Millət vəkili, Millət vəkili, 
Qızıl Aypara Qızıl Aypara 
Cəmiyyətinin Cəmiyyətinin 
prezidenti Novruz prezidenti Novruz 
Aslan:  “Ağlıma Aslan:  “Ağlıma 
gəlməzdi ki, gəlməzdi ki, 
mən gələcəkdə mən gələcəkdə 
millət vəkili, millət vəkili, 
ictimai xadim ictimai xadim 
və musiqiçi ola və musiqiçi ola 
bilərəm. Amma bilərəm. Amma 
bunlar oldu. bunlar oldu. 
Hər bir insa-Hər bir insa-
nın taleyi öz nın taleyi öz 
əlindədir”.əlindədir”.

“Siz necə 
insansınız?”- 

deyə sual 
verəndə 

birmənalı 
olaraq 

deyirəm: 
“Pis insan 
deyiləm”.

““5353  il öncə bu məktəbə il öncə bu məktəbə 
qədəm qoymuşam. qədəm qoymuşam. 
10 il 7 km məsafəni 10 il 7 km məsafəni 

hər gün məktəbə və evə gedib-hər gün məktəbə və evə gedib-
gəlmişəm. Hər dəfə də bu gəlmişəm. Hər dəfə də bu 
küçədən, məktəbin yanından küçədən, məktəbin yanından 
keçəndə bərk həyəcanlanıram...” keçəndə bərk həyəcanlanıram...” 
Millət vəkili, Qızıl Aypara Millət vəkili, Qızıl Aypara 
Cəmiyyətinin prezidenti Novruz Cəmiyyətinin prezidenti Novruz 
Aslan vaxtilə təhsil aldığı Keşlə Aslan vaxtilə təhsil aldığı Keşlə 
qəsəbəsindəki 201 saylı tam orta qəsəbəsindəki 201 saylı tam orta 
məktəbdə qonaq olarkən hisslərini məktəbdə qonaq olarkən hisslərini 
belə ifadə etdi. Bakı Şəhəri üzrə belə ifadə etdi. Bakı Şəhəri üzrə 
Təhsil İdarəsinin “Kaspi” qəzeti ilə Təhsil İdarəsinin “Kaspi” qəzeti ilə 
birgə həyata keçirdiyi “Məktəbdə” birgə həyata keçirdiyi “Məktəbdə” 
layihəsinə dəvət alan millət vəkili layihəsinə dəvət alan millət vəkili 
illər sonra təhsil aldığı doğma illər sonra təhsil aldığı doğma 
məktəbinin dəhlizlərini, sinif məktəbinin dəhlizlərini, sinif 
otaqlarını gəzdi, ilk dəfə qədəm otaqlarını gəzdi, ilk dəfə qədəm 
qoyduğu dərs otağına baş çəkdi, qoyduğu dərs otağına baş çəkdi, 
məktəb illəri, sevimli müəllimləri, məktəb illəri, sevimli müəllimləri, 
sinif yoldaşları ilə bağlı xatirələrini sinif yoldaşları ilə bağlı xatirələrini 
yada saldı. yada saldı. 

“HƏR BIR INSANIN 
TALEYI ÖZ ƏLINDƏDIR” 

“İlk dəfə bu məktəbə gəldiyim “İlk dəfə bu məktəbə gəldiyim 
gün indiki kimi yadımdadır. gün indiki kimi yadımdadır. 
Valideynlərimin hər ikisi işlədiyi Valideynlərimin hər ikisi işlədiyi 
üçün məni məktəbə dayım qızı üçün məni məktəbə dayım qızı 
gətirdi. Bakı Ət Kombinatının gətirdi. Bakı Ət Kombinatının 
yanından hər gün bu məktəbə yanından hər gün bu məktəbə 
qədər 3 km yarım məsafəni qət qədər 3 km yarım məsafəni qət 
etdim, bir o qədər məsafəni də geri etdim, bir o qədər məsafəni də geri 
qayıtdım. İndi o küçə atam Davud qayıtdım. İndi o küçə atam Davud 
Aslanın adını daşıyır. Həm Keşlə Aslanın adını daşıyır. Həm Keşlə 
kəndi, həm də bu məktəb mənim kəndi, həm də bu məktəb mənim 
həyatımda önəmli yer tutur”, - həyatımda önəmli yer tutur”, - 
deyə qonaq xatırladı: “Mən rus deyə qonaq xatırladı: “Mən rus 
dilində oxumuşam. 1-ci sinifdə dilində oxumuşam. 1-ci sinifdə 
Olqa Zaxarovna adlı müəllimim Olqa Zaxarovna adlı müəllimim 
vardı. O dünyasını dəyişəndən vardı. O dünyasını dəyişəndən 
sonra başqa müəllimlərdən dərs sonra başqa müəllimlərdən dərs 
aldım”. aldım”. 

“ILK MƏHƏBBƏTIM
 BU MƏKTƏBDƏ IDI”

“Yəqin sizin üçün maraqlı olar: “Yəqin sizin üçün maraqlı olar: 
mən necə şagird olmuşam?”- mən necə şagird olmuşam?”- 
deyə qonaq davam etdi: “Əlaçı deyə qonaq davam etdi: “Əlaçı 
olmamışam. Amma təhsil olmamışam. Amma təhsil 
prosesinə həmişə diqqətlə prosesinə həmişə diqqətlə 
yanaşmışam. Xüsusən 8-ci yanaşmışam. Xüsusən 8-ci 
sinifdən sonra qarşıma bir məqsəd sinifdən sonra qarşıma bir məqsəd 
qoydum: nəyəsə nail olmalıyam. qoydum: nəyəsə nail olmalıyam. 
Mənim üçün bir motivasiya Mənim üçün bir motivasiya 
da vardı: ilk məhəbbətim da vardı: ilk məhəbbətim 
bu məktəbdə idi. Sovet vaxtı bu məktəbdə idi. Sovet vaxtı 
institutu bitirməyən gənclərə institutu bitirməyən gənclərə 
qız vermirdilər. Bu da mənim qız vermirdilər. Bu da mənim 
üçün motivasiya oldu: ali təhsilim üçün motivasiya oldu: ali təhsilim 
olmalıdır ki, gələcəkdə istədiyim olmalıdır ki, gələcəkdə istədiyim 
qızla ailə qurum. Amma həyat qızla ailə qurum. Amma həyat 
öz diqtəsini edir. Bizdən asılı öz diqtəsini edir. Bizdən asılı 
olmayan hadisələr də baş verir olmayan hadisələr də baş verir 
və bunlar bizim həyatımızı daha və bunlar bizim həyatımızı daha 
da rəngarəng və  uğurlu edir. da rəngarəng və  uğurlu edir. 
Yəqin sizin üçün maraqlıdır: Yəqin sizin üçün maraqlıdır: 
sevdiyim insanla ailə həyatı qura sevdiyim insanla ailə həyatı qura 
bildimmi? Yox, qura bilmədim. bildimmi? Yox, qura bilmədim. 
Ondan sonra da sevdiyim xanımlar Ondan sonra da sevdiyim xanımlar 
oldu. Amma qismət gətirib oldu. Amma qismət gətirib 
məni bir ailə sahibi etdi. Siz də məni bir ailə sahibi etdi. Siz də 
böyüyəcəksiniz, sizin də qismətiniz böyüyəcəksiniz, sizin də qismətiniz 
olacaq. Hər kəs öz qismətinin olacaq. Hər kəs öz qismətinin 
üzərində daim çalışmalıdır. Ağlıma üzərində daim çalışmalıdır. Ağlıma 
gəlməzdi ki, gələcəkdə millət gəlməzdi ki, gələcəkdə millət 
vəkili, ictimai xadim və musiqiçi vəkili, ictimai xadim və musiqiçi 
ola bilərəm. Amma oldum. Hər ola bilərəm. Amma oldum. Hər 
bir insanın taleyi öz əlindədir. bir insanın taleyi öz əlindədir. 
Biz qismətimizin və həyatımızın Biz qismətimizin və həyatımızın 
müəllifiyik”.müəllifiyik”.

INSANLARA YARDIMÇI OLMAQ
“Millətin vəkili, yoxsa Qızıl “Millətin vəkili, yoxsa Qızıl 

Aypara Cəmiyyətinin  prezidenti Aypara Cəmiyyətinin  prezidenti 
- hansı daha məsuliyyətlidir?” - hansı daha məsuliyyətlidir?” 
sualına cavab verən N.Aslan sualına cavab verən N.Aslan 

fəaliyyəti haqqında qısa və fəaliyyəti haqqında qısa və 
konkret danışdı: “Hər ikisi konkret danışdı: “Hər ikisi 
məsuliyyətlidir. 1995-ci ildən məsuliyyətlidir. 1995-ci ildən 
Aypara Cəmiyyətindəyəm. Bu, Aypara Cəmiyyətindəyəm. Bu, 
insanlara yardımçı olmaqdır. insanlara yardımçı olmaqdır. 
Biz humanitar sahədə layihələr Biz humanitar sahədə layihələr 
həyata keçiririk. Türkiyədə olan həyata keçiririk. Türkiyədə olan 
zəlzələdən sonra təşkilat böyük bir zəlzələdən sonra təşkilat böyük bir 
kampaniya həyata keçirdi. Biz artıq kampaniya həyata keçirdi. Biz artıq 
400 minə yaxın vəsait toplamışıq. 400 minə yaxın vəsait toplamışıq. 
Biz artıq o vəsaitləri Türkiyəyə Biz artıq o vəsaitləri Türkiyəyə 
yönəltmişik. Fövqəladə Hallar yönəltmişik. Fövqəladə Hallar 
Nazirliyi ilə razılaşmamız var. Nazirliyi ilə razılaşmamız var. 
Tutaq ki, kiminsə evi yandı, dövlət Tutaq ki, kiminsə evi yandı, dövlət 
işçiləri özlərini ora çatdırana qədər işçiləri özlərini ora çatdırana qədər 
Qızıl Aypara işçiləri artıq orada Qızıl Aypara işçiləri artıq orada 
olurlar. Dövlət qiymətləndirənə olurlar. Dövlət qiymətləndirənə 
qədər biz artıq ilk yardımı edirik. qədər biz artıq ilk yardımı edirik. 
Çadırdan ev qururuq, əşyalarla Çadırdan ev qururuq, əşyalarla 
təmin edirik”. N.Aslan millət təmin edirik”. N.Aslan millət 
vəkili kimi öhdəliyindən danışaraq vəkili kimi öhdəliyindən danışaraq 
qeyd etdi ki, bu, çox ağır və şərəfli qeyd etdi ki, bu, çox ağır və şərəfli 
vəzifədir: “Çünki cəmiyyət və vəzifədir: “Çünki cəmiyyət və 
dövlət qanunlarla idarə olunur. dövlət qanunlarla idarə olunur. 
Necə ki, məktəbin, yaşadığınız Necə ki, məktəbin, yaşadığınız 
ailələrin öz qayda-qanunları ailələrin öz qayda-qanunları 
var, ölkənin də, dövlətin də öz var, ölkənin də, dövlətin də öz 
Konstitusiyası və qanunları var. Konstitusiyası və qanunları var. 
O qanunlar mükəmməl olanda O qanunlar mükəmməl olanda 
ölkə də, cəmiyyət də inkişaf ölkə də, cəmiyyət də inkişaf 

edir. Mən hər dəfə qanunlara edir. Mən hər dəfə qanunlara 
səs verərkən qəlbimdə böyük səs verərkən qəlbimdə böyük 

məsuliyyət hiss edirəm”.məsuliyyət hiss edirəm”.

HUMANIZMIN ƏN 
GÖZƏL 

MELODIYASI
“Qızıl “Qızıl 

Ayparanın Ayparanın 
prezidenti prezidenti 

olaraq olaraq 
fəaliy-fəaliy-
yət, yət, 
millət millət 

vəkili kürsüsü, yoxsa royal arxası? vəkili kürsüsü, yoxsa royal arxası? 
Novruz Aslan özünü daha çox Novruz Aslan özünü daha çox 
harada tapıb?”- deyə məktəblilər harada tapıb?”- deyə məktəblilər 
maraqlandı: “Mənim iş otağımda maraqlandı: “Mənim iş otağımda 
Qızıl Aypara Cəmiyyətindəki Qızıl Aypara Cəmiyyətindəki 
fəaliyyətim üçün masam, arxa fəaliyyətim üçün masam, arxa 
otaqda səsyazma studiyası, yan otaqda səsyazma studiyası, yan 
tərəfdə də idman otağı var. tərəfdə də idman otağı var. 
Bütün fəaliyyətimi bir yerdə Bütün fəaliyyətimi bir yerdə 
cəmləşdirmişəm. Çalışıram ki, biri cəmləşdirmişəm. Çalışıram ki, biri 
digərinə mane olmasın”.digərinə mane olmasın”.

“Obrazlı desək, humanizmin “Obrazlı desək, humanizmin 
ən gözəl melodiyası nədir?”- ən gözəl melodiyası nədir?”- 
deyə soruşan şagirdin sualını deyə soruşan şagirdin sualını 
qonaq təbəssümlə qarşıladı: qonaq təbəssümlə qarşıladı: 
“Humanizmin ən gözəl melodiyası “Humanizmin ən gözəl melodiyası 
sənin qəlbindir. Əgər düzgün sənin qəlbindir. Əgər düzgün 
döyünürsə, sənin melodiyan da döyünürsə, sənin melodiyan da 

düz olacaq”. düz olacaq”. 

“MUSIQI MƏNIM 
HƏYAT TƏRZIM, DAXILI 

TƏLƏBATIMDIR” 
Şagirdlərdən Şagirdlərdən 

biri Novruz Aslanın biri Novruz Aslanın 
bəstəkarlıq fəaliyyəti ilə bəstəkarlıq fəaliyyəti ilə 
maraqlandı: “Bəstəkarlıq maraqlandı: “Bəstəkarlıq 

sizin üçün sadəcə  hobbidir, sizin üçün sadəcə  hobbidir, 
yoxsa daxili ehtiyac?” Qonaq yoxsa daxili ehtiyac?” Qonaq 

“Təbii ki, daxili ehtiyac”, -  deyə “Təbii ki, daxili ehtiyac”, -  deyə 
cavab verdi: “Hər bir insanın cavab verdi: “Hər bir insanın 
qəlbində bir musiqi var. Hər qəlbində bir musiqi var. Hər 
insanın səsində musiqi var. O insanın səsində musiqi var. O 
musiqi varsa, demək insan o ali musiqi varsa, demək insan o ali 
hisslərə artıq qovuşmuş olur. hisslərə artıq qovuşmuş olur. 
Musiqi mənim həm həyat tərzim, Musiqi mənim həm həyat tərzim, 
həm də daxili tələbatımdır. Mən həm də daxili tələbatımdır. Mən 
musiqiyə ola bilsin, nə vaxtsa musiqiyə ola bilsin, nə vaxtsa 
hobbi kimi baxırdım. Amma artıq hobbi kimi baxırdım. Amma artıq 
musiqi mənim üçün yaradıcılıqdır, musiqi mənim üçün yaradıcılıqdır, 
həyatımın böyük bir hissəsidir”.   həyatımın böyük bir hissəsidir”.   

“HESABATLILIQ SƏNI HƏMIŞƏ 
TƏZYIQ ALTINDA SAXLAYIR”

“Martın 10-da Qızıl Aypara “Martın 10-da Qızıl Aypara 
Cəmiyyətinin yarandığı gün, martın Cəmiyyətinin yarandığı gün, martın 
22-də isə sizin doğum gününüzdür. 22-də isə sizin doğum gününüzdür. 
Yaşanan illərin hesabatı özünüzü Yaşanan illərin hesabatı özünüzü 
qane edirmi?”, - deyə maraqlanan qane edirmi?”, - deyə maraqlanan 
şagirdin sualına qonağın cavabı da şagirdin sualına qonağın cavabı da 
maraqlı səsləndi: “Əslinə qalsa, maraqlı səsləndi: “Əslinə qalsa, 
həyat elə bir şeydir ki, heç vaxt həyat elə bir şeydir ki, heç vaxt 
onunla qane ola bilməzsən. Nə onunla qane ola bilməzsən. Nə 
qədər də xoşbəxt, uğurlu olsan, qədər də xoşbəxt, uğurlu olsan, 
hesabatlılıq səni həmişə təzyiq hesabatlılıq səni həmişə təzyiq 
altında saxlayır. Mən həyatımı altında saxlayır. Mən həyatımı 
pis yaşamamışam. “Siz necə pis yaşamamışam. “Siz necə 
insansınız?”, - deyə sual verəndə insansınız?”, - deyə sual verəndə 
birmənalı olaraq deyirəm: “Pis birmənalı olaraq deyirəm: “Pis 
insan deyiləm”. Bir neçə gündən insan deyiləm”. Bir neçə gündən 
sonra Qızıl Aypara Cəmiyyətinin sonra Qızıl Aypara Cəmiyyətinin 
104 illiyini qeyd edəcəyik. Ondan 104 illiyini qeyd edəcəyik. Ondan 
bir neçə gün sonra mən 60 yaşımı bir neçə gün sonra mən 60 yaşımı 
yaşayacam. Bu günlərdə 12-ci yaşayacam. Bu günlərdə 12-ci 
kitabımı bitirdim. “İnsanlar niyə kitabımı bitirdim. “İnsanlar niyə 
qəddar olur?”, “Bir-birlərini niyə qəddar olur?”, “Bir-birlərini niyə 
öldürürlər?” kimi suallar yəqin öldürürlər?” kimi suallar yəqin 
hamınızı maraqlandırır. Bütün hamınızı maraqlandırır. Bütün 
bu sualların cavabını tapmağa bu sualların cavabını tapmağa 
çalışdım, gedib çıxdım Cənnətə - çalışdım, gedib çıxdım Cənnətə - 
həm Adəmə, həm Həvvaya. Hər həm Adəmə, həm Həvvaya. Hər 
şey oradan qaynaqlanır”.şey oradan qaynaqlanır”.

Fotolar: Rüfət Mikayılov/ 
Global Media Group

“BIZ OZ HƏYATIMIZIN “BIZ OZ HƏYATIMIZIN 
MUƏLLIFLƏRIYIK”MUƏLLIFLƏRIYIK”

TƏHSIL

Təranə Məhərrəmova
taranamaharramova@kaspi.az



Azərbaycan dərmanla bağlı 
idxaldan asılı ölkədir. 5-6 
il öncə ölkəmizdə dərman 

istehsalına başlanması ilə bağlı 
xəbərləri aldıqca sevinirdik. 
Düşünürdük ki, nəhayət 
dərmanımız öz ölkəmizdə 
də istehsal olunacaq və yerli 
istehsalın üstünlüklərindən 
faydalanacağıq. Zaman keçdi, 
ancaq gözləntilər özünü 
doğrultmadı. 

Ötən il isə “Azərbaycan 
İnvestisiya Şirkəti” ASC (AİŞ) 
və şirkətlərdən biri arasında 
İnfuzion məhlulların (su tərkibli 
dərman) istehsalı zavodunun 
tikilməsinə dair investisiya 
müqaviləsi imzalandı. Layihə 
çərçivəsində əsasən natrium 
xlorid (0,9%), ringer laktat və 
qlükoza (5%) məhsullarının 
istehsalı nəzərdə tutulur. 
Ümumi dəyəri 13,7 mln. manat 
olan layihədə AİŞ-in payı 20% 
təşkil edir. Pirallahı rayonunda 
yerləşəcək müəssisənin illik 
istehsal gücünün 20 mln. ədəd 

məhsul olacağı bildirildi. 
Yayılan məlumatda qeyd 

olunur ki, layihənin iqtisadi 
cəhətdən səmərəli və rentabelli 
olması, eləcə də idxaldan 
asılılığın azaldılması və yerli 
istehsala dəstəyi nəzərə 
alınmaqla AİŞ tərəfindən 
zavodun tikintisinin 
maliyyələşdirilməsinə dəstək 
göstərilməsi qərara alınıb. 
Doğrudan da səmərəli, rentabelli 
olacaqmı?

“BU, O QƏDƏR SADƏ 
TEXNOLOGIYADIR”

Sosial məsələlər üzrə ekspert 
İlqar Hüseynli bildirdi ki, 
əczaçılıq dünyada hər zaman 
rentabelli sahə olub. Çünki 
əczaçılıq məhsullarına 
daim tələbat var: 
“Səhiyyənin bütün 
strukturlarının, demək 
olar ki, əczaçılıqla bağlılığı 
var. Xüsusilə 
epidemiyalar, 
pandemiyalar 
dönəmlərində 
əczaçılıq 

sənayesinin istehsal imkanlarının 
artırılması müşahidə olunur. O 
cümlədən, burada infuziyalara 
və bu kimi preparatlara ehtiyac 
daha çox yaranır. İnfuzion 
preparatların ölkədə istehsalı 
vacib və əhəmiyyətli məsələ 
olmalıdır”.

İ.Hüseynlinin sözlərinə görə, 
infuzion məhlulların istehsalı 
sadə texnologiyadır: “İnfuzion 
dərman preparatlarının tərkib 
hissəsini əsasən su təşkil edir. 
Suya müəyyən qramlarda 
müxtəlif xammallar da əlavə 
edilir. Sovet vaxtı Azərbaycanın 
əczaçılıq sənayesi bugünkü ilə 
müqayisədə xeyli inkişaf etmişdi. 
Bu tipli preparatların istehsalı 

aparılırdı. Hətta bəzi 
hallarda Azərbaycanda 
fəaliyyət göstərən 
apteklər aptek şəraitində 
bu mayeləri hazırlayaraq 
rayon ərazisindəki 

xəstəxanalara 
verə bilirdilər. 
Bu, o qədər 
sadə texnolo-
giyadır”.

Ölkəmizdə infuzion məhlulların 
istehsalının təşkili vacib 
hesab edilir. İstehsalı da sadə 
texnologiya ilə başa gəlir. Bəs bu 
işin ölkəmizdə keyfiyyətli təşkili 
mümkündür?
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Ekspert bildirdi ki, 
texnologiyanın sadə olması 
bu işin uğurlu alınacağının 
zəmanəti deyil: “Nə qədər 
uğurlu olacağını deyə 
bilmirəm. Çünki infuzion 
dərman preparatlarının 
istehsalı ilə məşğul olacaq 
şirkətin şpris istehsalı zavodu 
fəaliyyət göstərir. İlkin olaraq 
illik istehsal gücü 150 milyon 
ədəd olacaq zavoddur. Nə 
qədər müasir texnologiyalar 
tətbiq edilməsinə 
baxmayaraq, keyfiyyət 
baxımından ölkəyə idxal 
olunan şprislərlə müqayisədə 
tələbata tam da uyğun deyil. 

Bu şprislərdən istifadə edən 
insanların narazılıqları olur. 
Hədəf keyfiyyət olmalıdır”.

“BÖYÜK ƏHƏMIYYƏT 
KƏSB EDƏCƏK”

Milli Məclisin Səhiyyə 
Komitəsinin üzvü, millət 
vəkili Müşfiq Məmmədli 
deyir ki, infuzion məhlulların 
istehsalı hazırda səhiyyəmiz 
üçün önəmli məsələdir: 
“Çünki icbari tibbi sığorta 
çərçivəsində artıq səhiyyənin 
maliyyələşmə mexanizmi 
dəyişib. Stasionar müalicə 
tamamilə icbari tibbi sığorta 
çərçivəsində təminata alınıb. 

Stasionar müalicədə isə 
infuzion məhlullar geniş 
şəkildə istifadə olunur. İcbari 
tibbi sığorta çərçivəsində 
dərman preparatlarının 
davamlı, fasiləsiz təchizatı 
baxımından 
bu müəssisə 
böyük 
əhəmiyyət 
kəsb 
edəcək”.

Ilqar 
Hüseynli

Müşfiq 
Məmmədli

“BAZARDA ÖZ YERINI 
TUTMASI ÜÇÜN…”

M.Məmmədlinin 
sözlərinə görə, istehsal 
ediləcək məhsulların 
iqtisadi baxımdan 
səmərəli olması üçün 
zamanında bazarda öz 
yerini tutması lazımdır: 
“İnfuzion məhlullar 
səhiyyənin bütün sahələri 
üçün mühüm əhəmiyyət 
kəsb edir, o cümlədən də, 
stasionarlarda. Yəni bazarda 
kifayət qədər tələb var. Bu 
baxımdan effektivliyi yüksək 
olacaq.

Dərman istehsal 
edən müəssisələrdəki 
məhsulların istehlakının 
istənilən səviyyədə olması 
üçün menecment işi 

düzgün qurulmalı, dərman 
preparatlarının təbliği doğru 
şəkildə aparılmalıdır. Yəni 
tibb iaşçiləri, əhali arasında 
məlumatlandırmanın 
yaxşı olması da mühüm 
əhəmiyyət kəsb edir. 
Daxili bazarı qorumaq 
üçün icbari tibbi sığortanın 
əhatə etdiyi, o cümlədən, 
Səhiyyə Nazirliyinə 
tabeli müəssisələrdə 
Azərbaycanda istehsal 
olunan preparatlardan 
istifadə tələbi qoyulmalıdır. 
Bütün bunlar məcmu 
halında olduqda, 
effektini görəcəyik. 
Həmin müəssisələrin də 
rentabelliyi yüksələcək”.

HƏDƏF HƏDƏF 
KEYFIYYƏT KEYFIYYƏT 
OLMASA…OLMASA…
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Ölkədə qəhvə içənlərin 
sayı gündən-günə artır, 
son 2-3 ildə şəhərdəki 
“kofeşop”ların sayının 
da çoxaldığını müşahidə 
edirik. Normal miqdarda 
qəbul edəndə, qəhvə zehni 
açır, oyanıqlığı, enerjini 
artırır, alzheimerə qarşı 
faydalı olur, yağ yandırmağa 
kömək edir. Ancaq normanın 

keçilməsi sağlamlıq üçün 
problemlər yarada bilir. 
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“Qəhvə içmək ənənəsi məndə illərdir 
var. Gün ərzində bir fincan içirəm. 
Qəhvənin tibbi baxımdan insana 

enerji verdiyi iddia edilir. Mən və bir çox 
iş adamları üçün səhər qəhvəsi ritualdır. 
Günümüz olduqca sürətli və dolu keçdiyinə 
görə özümüzlə və fikirlərimizlə baş-başa 
qalmağa zaman olmur. Mənim üçün səhər 
qəhvəsi özümlə zaman keçirmə şansıdır. 
Bir gözəl fikir var: Səhər qəhvənizə 
keçmişin xatirələrini deyil, gələcək 
ümidlərinizin şəkərini daxil edin”. Bu 
sözləri bizimlə söhbətində günə hər zaman 
bir fincan qəhvə ilə başlayan peşəkar 
idarəçi və biznes məsləhətçisi Fəxri Ağayev 
dedi.

F.Ağayevdə illərdir bu ənənə var. Amma 
ölkəmizdə qəhvə sevgisi yeni olanlar daha 
çoxdur. Qəhvə içənlərin sayı gündən-
günə artır, bunun sayəsində son 2-3 
ildə şəhərdəki “kofeşop”ların sayının da 
çoxaldığını müşahidə edirik. Biz çay sevən 
xalqıq, bəs qəhvə sevgimiz necə yarandı?

QƏHVƏ SEVGISI NƏ ZAMAN YARANDI?
“Kofeşop” sahibi Emil Kərimov deyir ki, 

gənc nəslin qəhvəyə marağı olduğu üçün 
bu içki növünə tələb get-gedə artır: “Qəhvə 
içənlərin 90 faizdən çoxu 30-35 yaşdan 
aşağı şəxslərdir. Ondan yuxarı şəxslər çox 
azdır.  Gənclər qəhvəni sevirlər. Zamanla 
qəhvə mədəniyyəti ölkəmizdə inkişaf edir. 

Böyük “kofeşop”ların 
bu sahənin 

genişlənməsində 
rolu oldu. Karantin 
dövründə “take away” 

(al-götür) yerlərindən 
alış-veriş artdı. Həmin 
dövrdə “kofeşop”lar 

da artdı”. 
Barista (qəhvə 

hazırlayan) Pərvin 
Dunayoğlu deyir ki, 
əvvəllər də Azərbaycanda 
qəhvə içənlər var idi, amma 
indiki qədər deyildi: “2018-
ci ildən sonra bizdə geniş yayıldı. 
Arada pandemiya oldu, 2021-
2022-ci illərdə çox sürətləndi. Hələ 
də davam edir. “Kofeşop” arzusu olanlar 
fəaliyyətə keçməyə başlayıblar. Kiçik 
“kofeşop” açmağa maraq göstərənlərin, 
barista olmaq istəyənlərin sayı da artıb”. 
P.Dunayoğlu bildirdi ki, qəhvə ilə tanışlıq 
yarandıqca bu içkiyə maraq da artdı: “Bir 
şəxs qəhvənin dadına baxır, bir neçə dəfə 
içəndən sonra davamlı istifadə etməyə 
başlayır. Alışqanlıq sadə qəhvə içməkdən 
zövq alanlarda daha çox olur. Əgər acı 
qəhvədən zövq alırsa, davamlı içir. Ancaq 
südlü qəhvələrə süd, sirop, şəkər vurulur, 
qəhvənin təbii dadı azalır”.

“GÖRÜNTÜ ÜÇÜN 
IÇDIKLƏRINI DEMƏK OLMAZ”

Baristanın sözlərinə görə, bizdə acı 
deyil, südlü qəhvə daha çox içilir. Çünki, 
bu, yeni yaranan ənənədir: “Südlü qəhvələr 
– “Kapuçino”, “Latte” daha çox istifadə 
olunur. “Espresso”, “Americano” sadə 
qəhvə olduğu üçün çox az içilir. Çünki 
qəhvə bizim ölkədə indi-indi geniş 
yayılır, insanlar hələ acı qəhvələrə o qədər 
də öyrəşməyiblər. Südlü qəhvələri 
test edirlər, dadına baxırlar. Belə 
davam edənləri daha çoxdur”. 
Qəhvəni görüntü üçün içənlərin daha 
çox olması ilə bağlı fikir də səsləndirilir. 
P.Dunayoğlu bununla razılaşmır: “Görüntü 
üçün olsa, adam arada-sırada bir dəfə içər. 
Davamlı, gündəlik içənlər çoxalıb. Qəhvə 
qiymətləri 6-7-8 manatdır. Elə müştəri 
olur ki, gün ərzində 2-3 dəfə alır. 
Görüntü üçün içdiklərini 
qiymət baxımından da 
demək olmaz”.
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Gün ərzində 3-4 
fincan və daha çox qəhvə 

içənlərə də rast gəlirik. 
Çayla bağlı deyimlərdə “3-ü 

bəsdir” deyirik. Bəs qəhvənin 
neçəsinə “bəs” deməliyik?

Qəhvə həvəskarı Şövkət 
İsmayılzadə deyir ki, bir müddət 

çox içdiyi üçün sağlamlığında problem 
yaranıb: “3 ildir ki, gündəlik qəhvə içirəm. 

Həm dadı xoşuma gəlir, həm də günə 
gümrah başlamaq üçün yaxşıdır. Bir müddət daha 

çox içdim, ürək döyüntülərim artdı, həkim qəhvəni 
mənə qadağan etdi. 2 həftə fasilə verdim, sonra 

yenidən başladım. İndi çox içməməyə çalışıram. Gündəlik 
çox su içirəm ki, bədənimdəki kofeini atsın”.

Diyetoloq Turxan Baratzadə bildirdi ki, normal miqdarda 
qəbul edəndə, qəhvə zehni açır, oyanıqlığı, enerjini artırır, 
alzheimerə (zehni funksiyaların itirilməsi xəstəliyi) qarşı faydalı 

olur, yağ yandırmağa kömək edir. Ancaq normanın keçilməsi 
asılılıq yaradır: “Qəhvəyə orqanizmə nə qədər kofein qəbul 

edilməsi kimi yanaşaq. Gün ərzində 300 milliqram kofein 
normaldır. Dəmindən asılı olaraq 1 stəkan çayda kofeinin 

miqdarı 40-80 qramdır. Qəhvədə isə təxminən 
100 milliqram. Ancaq kofein qəbulu gündə 700 

milliqramın üzərindədirsə, artıq asılılıq səviyyəsidir”.

QƏHVƏ IÇMƏDƏN OYANA BILMIRSINIZ?
T.Baratzadənin sözlərinə görə, bir adam “qəhvə 
içmədən oyana bilmirəm” deyirsə, deməli, qəhvə 
asılılığı yaranıb. Bu adamlar gün ərzində boş 

vaxtlarını kofeinli içkilərlə doldurmağa başlayırlar. 
Asılılıq isə siqaret çəkən insanlarda daha tez yaranır: 
“Orqanizmdə nikotinlə birləşən kofeinin asılılıq yaratma 

ehtimalı daha yüksəkdir”.
Diyetoloq bildirdi ki, qəhvənin gündəlik normadan 

artıq içilməsi orqanizm üçün zərərli ola bilir: “Davamlı çox 
içirsiniz, sonra içməyəndə, bu zaman baş ağrısı, yuxululuq, 
yuxusuzluq, əsnəmə, motivasiya əskikliyi, halsızlıq, əsəbilik, 
düşünmədə yavaşıma və s. olur. Bu da işə təsir edir. Adam 
qəhvə içməsə, işləyə bilmir. Gündəlik normadan çox qəbul 
edilirsə, asılılıq çoxdursa, bu, insanda xəstəliklərə yol açır. 
Kalsium əskikliyi, ürək ritmi pozğunluqları, qanda 
şəkərin və xolesterinin yüksəlməsi, mədə xorası 
riski, depressiya kimi xəstəliklərə də səbəb olur”.

T.Baratzadə qeyd etdi ki, qəhvə asılılığından 
qurtulmaq üçün ən yaxşı vasitə bitki çayları 

və su qəbuludur.
Qısası, qəhvə gözəldir, amma 

normasında. Bu halda faydasını 
görərik, nəinki zərərini.

ÇAYIN 
3-Ü, BƏS 
QƏHVƏNIN 
NEÇƏSI?

Fəxri Fəxri 
AğayevAğayev

Turxan Turxan 
BaratzadəBaratzadə

AYGÜN ASIMQIZI
aygunasimqizi@kaspi.az

QƏHVƏ        SEVGIMIZ QƏHVƏ        SEVGIMIZ 
ARTIR,            AMMA... ARTIR,            AMMA... 
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“MÜŞTƏRI IAŞƏ OBYEKTINDƏN MƏMNUN ÇIXMALIDIR”
Şəhriyar bəy bildirir ki, ofisiant 

həm də diqqətli və tədbirli olmağı 
bacarmalıdır: “Ofisiant müştəriyə 
yaxınlaşmalı, ondan sifarişi götürməli, 
qeyd etdikdən sonra, onu müştəriyə 

təkrarlamalıdır. Ola bilər ki, müştəri 
sifariş verəndə nəyisə səhv salar 

və ya ofisiant nəyisə düz qeyd 
etməz. Ona görə sonda sifariş 

bir də dəqiqləşdirilməlidir. 
Belə olduğu halda 
səhvetmənin faizi aşağı 
düşür. Tutalım, müştəri 

yemək və içkiləri sifariş etdi, ofisiant da 
qeyd etdi, dəqiqləşdirdi. İçkiləri süfrəyə 
verdikdən sonra – yemək gətiriləndə 
birbaşa müştəriyə deməlidir ki, bax, 
bu filan yeməkdir, bu cür sifariş 
etmişdiniz, bu əsas yeməkdir, qarniri 
də budur. Müştəri onu təsdiqləyəndən 
sonra ofisiant yeməyi masaya 
verməlidir. Hotel strategiyasında indi 
belə bir qayda da var ki, ofisiant yeməyi 
təqdim edəndən beş dəqiqə sonra 
yaxınlaşıb yemək haqqında müştərinin 
fikrilərini öyrənməldir. Ola bilər ki, 

müştərini nəsə qane etməyib. 
Belə olduğu təqdirdə, 
müştəri narazılığının nədən 
ibarət olduğunu bildirir. 
Ofisiant da dərhal ona 
sifarişinin dəyişdirmək və 
yaxud da əvəzinə başqa 
yemək seçmək imkanı 
olduğunu deyir. Bu, 
mütləq olmalıdır. Bir 
sözlə, müştəri iaşə 
obyektindən məmnun 
çıxmalıdır”. 

Ofisiantlar çalışdıqları iaşə 
obyektinin  – kafe, restoran 
və s. yerlərin üzüdür desək, 

yanılmarıq. Çünki müştəri kimi 
getdiyimiz restoranda əksəriyyətimizin 
diqqətini çəkən ilk növbədə təmizlik, 
səliqə, yeməklərin dadı, o cümlədən 
ofisiantların xidmətidir. Sadaladığımız 
digər məsələlər yerində olsa da, 
pis, kobud, səliqəsiz, laqeyd, bir 
sözlə, qeyri-peşəkar ofisiant xidməti 
qanımızı qaralda bilər. Restorana çox 
zaman istirahət və gözəl vaxt keçirmək 
üçün gedirik, üstəlik, bu xidmət bizə 
heç də ucuz başa gəlmir. Belə olan 
halda ofisiant xidmətinin də peşəkar 
olmasını gözləyirik. Bəs, peşəkar 
ofisiant necə olmalıdır? Ofisiantlıq 
o qədərmi sadə və heç bir təlimə 
ehtiyacı olmayan işdir ki, kim istəsə, 
gedib işləyə bilər?

“BURANI BITIRƏNLƏR IŞ 
TAPMAQDA ÇƏTINLIK 
ÇƏKMIRLƏR”

Dünya standartlarına nəzər salsaq, 
ofisiantlığın 10 əsas tələbi var. Bunlar 
hövsələ, iltifat, cəldlik, yaddaş, diqqət, 
əhval-ruhiyyəni gizlətmək bacarığı, 
özünəinam, komandada işləmək 
qabiliyyəti, tənqidə dözüm və fiziki 
dözümdür. Amma bununla bitmir. 
Ofisiant işləmək istəyən insanın şəxsi 
keyfiyyətləri də önəmlidir. Bunlara 
ünsiyyət qabiliyyəti, dəqiqlik, intizam, 
səliqə-sahman, cəldlik, 
gözəl nitq qabiliyyəti, etiket 
qaydalarını bilmək, gülər 
üz, mehriban davranış və s. 
daxildir. 

Turizm və Sosial Xidmətlər 
üzrə Bakı Dövlət Peşə Təhsil 
Mərkəzinin nümayəndəsi Həqiqət 
Həsənova deyir ki, mərkəzdə 
“Turizm və iaşə mütəxəssisi” 
ixtisası üzrə tədris var: 
“Bu fakültədə ofisiantlıq, 
barmenlik, baristalıq (qəhvə 
hazırlayan) öyrədilir. Yəni 
düzgün servis və xidmət, 
gözəl davranış, ünsiyyət 
və s. tədris edirik. 
Azərbaycana bir 
çox ölkələrdən 
turistlər gəlir. 
Hər bir ölkənin 
özünəməxsus 
yemək 

Bu sahədə 12 ildən çox təcrübəsi olan 
Şəhriyar Babayev deyir ki, ofisiant kimi işə 
götürülən şəxsə əvvəlcə təlim keçilir, işin 
incəlikləri barədə məlumat verilir: “Bildirilir ki, 
müştərilərlə gülərüz davranmaq, xoş ünsiyyətdə 
olmaq lazımdır. Müştəri aqressiv olduğu halda 
belə, onunla necə rəftar etməli olduğu öyrədilir. 
Ola bilər ki, müştərini özü razı sala bilməsin. Elə 
olduğu halda dərhal özündən yüksək vəzifədə 
olan adamı məlumatlandırmasını tapşırırıq. İşə 
başlayanda yaxasına vurulan kimliyin üstündə 

adı və vəzifəsi ilə yanaşı, həm də “trainer” 
yazırıq. Bu o deməkdir ki, bu işçi 
hələ ki, təlimdədir, tam işdə deyil, 
öyrənir. Müştəri də onu görəndə başa 
düşür ki, yenidir. Nəsə bir problem 

çıxanda da, o uşaqlar artıq 
peşəkar ofisiantlardan birini 
dəvət edir, məsələni həll 
edirlər. O yazı olmasa, 
müştəri bundan xəbərsiz 
olacaq deyə, xidmətdən 
narazı qala bilər. Bir 
çox restoranlarda buna 
laqeyd yanaşırlar. 
Təəssüf ki, bəzən heç 

bir təlim vermədən, 

öyrətmədən ofisiantları birbaşa işə cəlb edirlər”.

YAXŞI DANIŞIQ 
QABILIYYƏTI, DIL BILGISI

Ş.Babayev deyir ki, peşəkar hotellər ofisiant 
işə götürərkən öz strategiyaları ilə yanaşırlar. 
Məsələn, ilk növbədə görünüşə önəm verirlər: 
“Danışıq qabiliyyəti də çox vacibdir. Yəni 
ofisiant müştəri ilə çox rahat şəkildə ünsiyyətə 
girməyi, danışmağı bacarmalıdır. İşə götürülən 
ofisiantların bu keyfiyyətlərlə yanaşı, həm də 
mütləq şəkildə dil bilgisi olmalıdır”.

OFISIANT ISTƏNILƏN 
MÜBAHISƏDƏN UZAQ OLMALIDIR 

Mütəxəssisin fikrincə, ofisiant istənilən 
mübahisədən uzaq olmalıdır: “Bütün 
məsələlərə maksimum dərəcədə sakit yanaşıb, 
müştərini razı salmağa çalışmalıdır. Qonaq 
olur ki, xaricdən gəlib, təyyarə biletində, 
aeroportda və ya yolda taksi problemi olub. 
Hotelə müəyyən qədər yorğun, əsəbi və 
aqressiv çatıb. Ofisiant ona səbir və təmkinlə 
yanaşmalı, problemini dinləməli, necə yardım 
edəcəyini soruşmalı, mümkün qədər köməklik 
də göstərməlidir. Yəni bu işdə səbirli olmaq 
vacibdir”.  

XANIM AYDIN  
xanimaydin@kaspi.az

Tanınmış restoranlarda ofisiant 
seçərkən ilk növbədə görünüşə 
önəm verirlər. Bundan əlavə, danışıq 
qabiliyyəti də çox vacibdir. Yəni 
ofisiant müştəri ilə çox rahat şəkildə 
ünsiyyətə girməyi bacarmalıdır. İşə 
götürülən ofisiantların dil bilgisinin 

olması da arzuolunandır. 

Şəhriyar 
Babayev

Həqiqət 
Həsənova

mədəniyyəti var. Biz 
tələbələri bu barədə 
də məlumatlandırırıq. 
Bundan başqa, veqanlar, 
vegetarianlar var. Onlara da 
xüsusi yanaşmanı bilməlidirlər. 
Barmen kimi müxtəlif içkilərin, 
həmçinin də barista kimi müxtəlif 
növ qəhvələrin hazırlanması öyrə-
dilir. Qeyd etmək istərdim ki, 
məktəbimizdə təkmil və yeni qəhvə 
aparatları var. Bundan başqa, nəzəri 
cəhətdən öyrədilən tələbələr təcrübə 
üçün müxtəlif kafe və restoranlara 
göndərilirlər”. Həqiqət xanım qeyd 
edir ki, mərkəzdə peşəkar ofisiantlar 
yetişir. Buranı bitirən uşaqlar 
sonradan iş tapmaqda çətinlik 
çəkmirlər. 

YAXŞI “ÇAYAVOY” 
OFISIANTI IŞƏ BAĞLAYIR

Peşəkar ofisiantların qazancına 
işlədikləri məkanlarda aldıqları 
gündəlik məvacibdən başqa, el 
arasında “çayavoy” dediyimiz “xidmət 
haqqı” daxildir.  Xüsusi peşəkarlığı, 
davranışı, xoş ünsiyyəti olan ofisiantlar 
isə daha çox həmin bu “xidmət 
haqqı”ndan gəlir əldə edirlər. Çox 
vaxt yaxşı qazancı olan ofisiantlar 
bu gəlirə görə peşələrini 
dəyişmirlər. Hətta qazandıqları 
pulla özlərinə restoran açan 
ofisiantlar da az 
deyil. 

HÖVSƏLƏ, ILTIFAT, CƏLDLIK HÖVSƏLƏ, ILTIFAT, CƏLDLIK 
TƏLƏB EDƏN PESƏTƏLƏB EDƏN PESƏ

GÖRÜNÜŞ, NITQ, ÜNSIYYƏT...
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ARTAN EYNƏKLI ARTAN EYNƏKLI 
USAQLARUSAQLAR

SAĞLAMLIQ14 4 MART ŞƏNBƏ 2023

Mütəxəssis dedi ki, daimi və vaxtaşırı 
istifadə olunan eynəklər var: “Eynək 
daimi istifadə üçündürsə, nəzarət 
etmək lazımdır ki, uşaq eynəkdə olsun. 
Həkim uşağa eynək yazıbsa, müalicənin 
effektiv olması üçün deyildiyi kimi 
istifadə olunmalıdır. Yoxsa “həkim özü 
üçün deyir, səhər taxsın, axşam yox, 

uşaq eynək taxmaqdan yoruldu, çıxar” 
demək düzgün deyil. Bəzi həkimlər 
deyir ki, uşaqlara kontakt linza taxmaq 
olmaz. Əslində, olar. Sadəcə kontakt 
linza istifadəsi zamanı gigiyenaya 
əməl edilməli, taxılıb-çıxarılanda 
mütləq, əllər sabunla yuyulmalıdır. 
Uşaqlar isə çirkli əlini də gözünə vura 

bilər. Ona görə uşaqlara 12-13 yaşına 
kimi kontakt linza tövsiyə etməkdən 
çəkinirlər. Amma bəzi hallarda 
görmə qüsurlarının düzəlməsi, 
müalicəsi üçün kontakt linzanın 
istifadəsi eynəkdən daha effektiv 
və faydalıdır. Əslində, hər ikisi 
paralel istifadə olunmalıdır”. 

“HƏKIM ÖZÜ ÜÇÜN DEYIR” DEMƏK OLMAZ

Son illər ətrafımızda eynəkli uşaqların 
nəzərəçarpacaq dərəcədə artdığını 
görürük. Bununla paralel, gözündə 

problem olsa da, eynək taxmayan uşaqlar da 
var. Bəs bu qədər uşaqda göz probleminin 
olmasının səbəbi nədir? 

Optikaçılar və Optometristlər 
Assosiasiyasının sədri Rüfət Musayev dedi 
ki, görməni təmin edən proses 3 elementdən 
ibarətdir: “Göz almacığı, gözdən beyinə 
gedən sinirlər və beynin görməyə cavab 
verən hissəsi. Normal görmənin təmin 
edilməsi üçün bunların sağlam olması 
mütləqdir. Funksional baxımdan gözdə, 
patoloji cəhətdən gözlə beynin 
arasındakı sinirlərdə, beynin 
özündə hansısa problem 
varsa, bunlar müayinə 
edilməli və normal işləmələri 
təmin olunmalıdır”.  

R.Musayev bildirdi 
ki, uşağın birinci 
göz müayinəsi 
doğulduqdan 5-7 
həftə sonra, ikinci 
isə 6-cı ayında 
olmalıdır: 
“Çünki bu 
ərəfədə 
binokulyar 
görmə 
formalaşır və bu 

prosesin 
sağlam 
getməsi gələcək 
üçün önəmlidir. Uşağı 
7 yaşına kimi hər il göz həkiminə 
aparmaq mütləqdir. Uşaq böyüyərkən 
göz almacığı da ölçülərini dəyişir. Lakin 
mümkündür ki, göz alması bir az kiçik 
və ya daha böyük olsun, görmə yükünün 
təsiri altında tamamilə başqa cür işləsin. O 
zaman funksional pozuntular yarana bilir”. 

VALIDEYN UŞAĞI KƏNARDAN IZLƏMƏLIDIR
Ekspertin sözlərinə görə, uşağın 

görmə ilə bağlı şikayəti olmadıqda, bu, 
valideynin diqqətini çəkmir: “Amma 
bu, valideyni arxayınlaşdırmamalıdır. 

Həmişə kənardan uşağa diqqət 
etməlidir. Əgər uşaq televizora 

çox yaxından baxırsa, gözlərini 
tez-tez ovuşdurursa, gözü 
yaşarırsa, konyunktivit olursa, 
itdirsəyi çıxırsa, oynayarkən 
oyuncağına və ya xırda bir 
əşyaya baxmaq üçün onu 

çox yaxınlaşdırırsa, oynadığı 
oyunda, oxuduğu kitabda, 
baxdığı şəkildə diqqətini 

cəmləşdirə bilmirsə, həkimə 
demək lazımdır”. 

MÜƏLLIMƏ
DEYIR KI, UŞAĞIMI 

QABAQ SIRAYA KEÇIR 
R.Musayev qeyd etdi ki, uşaq 6 yaşında 

dərslərə başlayanda gözlərin funksional 
təzyiqi artır: “Görmə və ya funksional 
qüsuru olan uşaqlar başlarını əyri tutur, 
nəyəsə baxanda başlarını az çevirib 
baxır, yaxşı görmək üçün çənələrini 
aşağı sıxır və ya başlarını həddən artıq 
yuxarı qaldırıb baxmağa çalışırlar. Uşaq 
məktəbdən gəlir və deyir ki, filan sırada 
oturmuşam, lövhədə yazıları görmürəm. 
Əslində sinfin uzunluğu elə də çox olmur. 
Əgər uşaq o məsafədən görmürsə, deməli, 
problem var. Valideyn isə müəllimə 
deyir ki, uşağımı daha ön sıraya keçir. 
Amma əslində uşağı göz həkiminə 
aparıb, eynək yazdırmaq lazımdır. Yaxud, 
uşaq hərflərin birini böyük, digərini 
balaca yazır. Valideyn də düşünür ki, 
yəqin xasiyyətdir, diqqətcil deyil, gec 
inkişaf edir. Uşaq diqqətini cəmləşdirə 
bilmirsə, kitabı oxuyur, lakin bir müddət 
sonra oxuduğunu izah etməkdə çətinlik 
çəkirsə, çox vaxt bu görmə ilə bağlı olur. 
Valideynlər isə bunu uşağın fikrinin başqa 
yerdə olması ilə əlaqələndirirlər”. 

Mütəxəssis deyir 
ki, gələcəkdə 

ciddi göz 
problemlərinin 

yaşanmaması 
üçün uşaqları 

körpəlikdən 
göz həkiminə 

aparmaq 
lazımdır. Bu, 

problemi 
vaxtında 

aşkarlayıb, 
aradan 

qaldırmağa 
kömək edir. 

Uşağı göz 
həkiminə 

aparmaqdan 
yox, 

aparmamaqdan 
qorxmaq tövsiyə 

edilir.

R.Musayev bildirdi ki, insana 
informasiyanın 80 faizi gözlə 
daxil olur: “Əgər gözdə problem 
varsa, deməli, bu informasiyanın 
bir hissəsindən məhrum oluruq. 
Uşağı göz həkiminə aparmaqdan 
yox, aparmamaqdan qorxmaq 
lazımdır. Vaxtında problemi aşkar 
olunmadıqda, eynək yazılmayıb, 
müalicə edilmədikdə, gözlə 
beynin arasındakı sinirlərdə 
sönmə yaranır. Sonra onu 
bərpa etmək qeyri-mümkün 
olur. Yüngül bərpa olunsa da, 
effektivliyi aşağıdır. 2019-cu 
ilin statistikasına görə dünyada 
1,5 milyon korluğu olan uşaq 
var. Onların 50 faizinə vaxtında 
müdaxilə olunsaydı, korluq 
yaranmazdı. Dünya əhalisinin 
70 faizində görmə qüsuru var. 
Bu insanların cəmi 40 faizi 
görmə qüsurunun olmasını bilir. 
Praktikada da tez-tez rast gəlirik, 
xəstə gəlir, oturur, deyir “uzağı 
yaxşı, yaxını pis görürəm”. Amma 
müayinədə görürük ki, heç uzağı 
da yaxşı görmür”.

UŞAĞIN EYNƏK TAXMAQ 
ISTƏMƏMƏSININ SƏBƏBI 
NADINCLIK DEYIL

Ekspertin sözlərinə görə, 
adətən uşaqların gözlərini 
kompüter, planşet, telefonun 
zəiflətdiyini düşünürük: “Amma 
uşağın əlindən texnologiyanı 
birdəfəlik almaq da olmaz. Bu 
zaman intellektual inkişafdan 
geri qalacaq. Sadəcə, düzgün 
istifadə etməyi öyrətmək 
lazımdır. Yazı yazmaq, oxumaq, 
kompüter, planşet, telefonu 
bir saat istifadə etdikdən sonra 
fasilə vermək, uzağa baxmaq 
lazımdır. Belə fasilələr nə qədər 
tez-tez olarsa, göz o qədər 
sağlam işləyəcək və gələcəkdə 
problemlər yaranmayacaq. 
Otağın işıqlanması da önəmlidir. 
Çalışmaq lazımdır ki, uşağın 
olduğu otaq qaranlıq olmasın. 
Uşaq tez-tez təmiz havada, fiziki 
aktiv olmalıdır. Fiziki aktivlik 

olmayanda da görmə pozuntusu 
əmələ gələ bilir. Qidalar 

balanslı, vitamin tərkibli 
olmalıdır. Uşağın eynək 
taxmaq istəməməsinin 
səbəbi onun nadincliyi 

deyil. Düzgün eynək 
yazılıbsa, uşaq heç vaxt 

yaxşı görmədən imtina 
etməz. Eynək seçərkən 
mütəxəssislərə 
müraciət edin. 
Küçədəki piştaxta-
lardan eynək sifariş 

vermək düzgün deyil”.

DÜNYA ƏHALISININ 
70 FAIZINDƏ GÖRMƏ 

QÜSURU VAR

Rüfət Rüfət 
MusayevMusayev
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“Səhnəyə hər cıxıs“Səhnəyə hər cıxıs
MƏNIM ÜCÜN MƏNIM ÜCÜN 
UCUSDUR”UCUSDUR”
Aygün Fətullayeva: “Amma son dövrlərdə bədənim və 
ruhumla həmahəng olmaq arzusundayam. Məsələn, “Qu 
gölü” baletində “Qu” obrazını canlandırmaq, balerina kimi 
səhnədə uçmaq istərdim”.

Həm teatrı, həm kinonu 
çox sevən Aygün xanım 
tamaşalar olmayanda 
darıxır: “Bircə həftə 
tamaşam olmayanda 
darıxıram. Hətta məşqləri 
çox ağır, uzunmüddətli 
keçən tamaşalardan sonra 
dincələcəyimi düşünsəm, 
fiziki olaraq bədənim 
bunu tələb etsə belə, işi 
təhvil verən kimi başqa bir 
yeni tamaşada oynamaq 
istəyirəm. Çünki bu, artıq 
mənim həyat enerjimə 
çevrilib. Olmayanda olmur. 
Əminliklə deyirəm ki, mənə 
teatrsız mümkün deyil. 
Eynilə filmdə də elədir. Uzun 
müddət çəkiliş olmayanda 
kameralar üçün darıxıram. 
Həm də qorxuram ki, 
yadırğayaram. Film bizi 
daha böyük kütləyə çatdırır. 
Amma teatr daha genişdir. 
Burada daha böyük nəfəs 
üçün imkanlar var. Tamaşa 
günü gecədən sübhə qədər 
düşünürəm: “Nəyi necə 
yaşadım? Özümlə o obraz 
balansdaydımı? Özüm nə 
qədər həqiqi idim? Özüm 
özümə inanırdımmı?” 
Sanki özüm-özümə hesabat 
verirəm”.  

“BƏZƏN YAŞLI AKTYORLAR 
TEATRIN SEHRININ ITDIYINI 
DEYIRLƏR” 

“Teatrda bu gün çox 
şey yaxşıdır” deyir aktrisa: 

“Hamı can qoyur, hamı 
istəyir ki, ən yaxşı səviyyədə 
olsun teatrımız. Bəzən 
bizdən əvvəlki nəsil aktyorlar 
teatrın sehrinin itdiyini 
deyirlər, amma mən gələn 
gündən sehrin içindəyəm. 
Səhnəyə hər çıxış mənim 
üçün uçuşdur. Özümü güclü 
hesab edirəm, nəyisə etmək 
istəsəm edərəm. Amma 
son dövrlərdə bədənim və 
ruhumla həmahəng olmaq 
arzusundayam. Məsələn, 
“Qu gölü” baletində “Qu” 
obrazını canlandırmaq, 
balerina kimi səhnədə 
uçmaq istərdim. Bu, bir 
harmoniyadır”.

Aygün xanım bizimlə 
başqa düşüncələrini 
də bölüşdü: “İnsanlar 
heç ölməyəcəkmiş kimi 
yaşayırlar. Bütün baş 
verənlər bunun fonunda 
hərlənir. İstərdim ki, 
insanlar unutqan olmasınlar, 
keçmişlərini, onlara yaxşılıq 
edənləri, haradan gəlib, 
hara və necə düşdüklərini 
unutmasınlar. Bir-birlərinə 
qarşı diqqətli olsunlar. 
Möcüzə etmək imkanım 
olsaydı, qoymazdım 
müharibələr olsun. İstərdim 
ki, insanlar bərabər yaşasın, 
uşaqlar eyni cür xoşbəxt 
olsunlar. Təyyarə uçan 
zaman qorxan yox, sevinən 
uşaqların olduğu dünya 
istərdim”.

Azərbaycan Dövlət Gənc 
Tamaşaçılar Teatrının 
parlaq ulduzlarından biri, 

istər uşaqlar, istər də böyüklər 
üçün tamaşalarda, müxtəlif 
səpkili filmlərdə özünəməxsus 
obrazlar yaradan aktrisa Aygün 
Fətullayeva ilə teatr, kino və 
dünya haqqında söhbətləşdik. 

Son vaxtlar teatr dünyasında 
hadisəyə çevrilən “Kod adı 
V.X.A”  tamaşasında hislərini 
ən gözəl sevgi şeirlərinə çevirən, 
Mikayıl Müşfiqin sevimli 
Dilbərini canlandıran Aygün 
xanım əvvəlcə bu obrazdan 
danışdı: “Haqsızlığa uğramış 
aydınlarımız çoxdur. Düşünürəm 
ki, ədəbiyyatımızın ən işıqlı 
nümayəndələrindən biri olan 
Mikayıl Müşfiq, onun sevgilisi 
Dilbər xanım bizim üçün yeri 
dolmayacaq bir boşluqdur. Bu 
tamaşada məhz Dilbər obrazının 
mənim payıma düşməsinə çox 
sevindim. Bu, çox məsuliyyətli 
bir tapşırıq idi. Dilbər hamının 
tanıdığı, sevdiyi xanımdır. Mən 
də tanısam da, onun təkadamlıq 
kamerada yaşadıqlarını, 
çətinliklərini bilmirdim. 
Tamaşanın rejissoru Mehriban 
Ələkbərzadə Dilbər xanım, onun 
gözəlliyi, Müşfiqin ona bənzərsiz 
sevgisi haqqında danışdıqca 
mənə necə böyük bir məsuliyyəti 
həvalə etdiyini dərk edirdim. 
Tamaşada Dilbərin bir səhnəsi 
var. Orada onun repressiya 
dövründə yaşadıqları, Müşfiqsiz 
günləri, dəlilik səviyyəsinə 
çatması eyni vaxtda görünməli 
idi. Mehriban xanım onun bütün 
bu hallarını o kiçik səhnəyə 
sığdıra bildi. Premyeradan 
öncə Dilbər xanımın qızı Leyla 
Axundzadə ilə də görüşdüm. 
Sanki anasının enerjisini ondan 
aldım və səhnəyə çıxdım. Bu cür 
böyük teatr hadisəsində payıma 
Dilbər obrazı düşdüyünə görə 
çox xoşbəxtəm”. 

“ONUN AILƏSINDƏN 
BUNU EŞITMƏK ÇOX XOŞ IDI”

Aygün xanım film sektorunda 
da kifayət qədər uğurlu aktrisadır. 
Aktrisanın digər bir aktrisanı 

canlandırması da ayrıca istedad 
tələb edir: “Onun qəribə taleyi. 
Amaliya Pənahova” sənədli 
filminə dəvət alanda onun bütün 
filmlərini, tamaşalarını izlədim, 
müsahibələrini, haqqında 
yazılan kitabı oxudum. Çox 
həyəcanlanmışdım. O cür aktrisanı 
canlandırmaq çətin idi. Çünki o, 
teatr tariximizdə xüsusi dəst-xətti 
olan aktrisa idi. Mən nəyisə bir az 
çox etsəydim, bu artıq falş (xaric) 
olacaqdı, az da olsa, deyəcəkdilər 
ki, o deyil! Ona görə də çalışırdım 
qızıl ortanı tutam. Tamaşa yox, 
sənədli film çəkildiyindən Amaliya 
xanımı həyatda necə idisə, o cür 
də oynamalı idim. İlk kadrlar 
“Nişanlı qız” tamaşasından Zərifə 
obrazının güzgünün qarşısındakı 
kadrı ilə başladı. Amaliya 
xanımın oğlu İlqar Muxtarov “o 
güzgünün qarşısındakı baxışınız 
anamın baxışı idi” dedi. Mən çox 
kövrəldim. Onun oğlundan bunu 
eşitmək çox xoş idi. Əgər oğlu bunu 
hiss edibsə, deməli, alınmışdı”. 

“TEATR AKTYORU OLMAQ HƏLƏ 
ONU YAŞAMAQ DEMƏK DEYIL”

“Teatr aktyorun özündən 
başlayır”, - deyir aktrisa:  “Aktyor 
özü teatra aid olmalı, özündə 
onu daşımalıdır. Teatr aktyoru 
olmaq hələ onu yaşamaq demək 
deyil. Mənə elə gəlir ki, aktyor 
ruhən də, varlığıyla da teatral 
adam olmalıdır. Səhnə bunu hiss 
edir. Aktyor səhnəylə arasında 
olanı qapını bağlamamalı, həmişə 
açıq saxlamalıdır. Onunla olan 
ünsiyyət, rabitə kəsilməməlidir. 
Səhnə aktyor üçün köhnəlməməli, 
yadlaşmamalıdır. Səhnə canlıdır, 
nəfəs alır. Mən bunu hiss edirəm. 
Səhnə, aktyor və tamaşaçı 
arasındakı enerji mübadiləsi 
də çox vacibdir. Əgər tamaşaçı 
enerji ötürmürsə, sanki səhnə də, 
səhnədəki aktyorlar da boğulur. 
Ola bilər ki, bunu hamı hiss etmir. 
Amma səhnənin ritmini tutanlar, 
o ritmlə yaşayanlar, yəqin ki, bunu 
duyurlar. Bir də səhnə ona xəyanət 
edənlərə, sadiq olmayanlara 
yadlaşır, onları özündən 
uzaqlaşdırır”.

“BIRCƏ HƏFTƏ TAMAŞAM 
OLMAYANDA DARIXIRAM”

Bəzən bizdən 
əvvəlki nəsil 

aktyorlar 
teatrın 

sehrinin 
itdiyini 

deyirlər, 
amma mən 

gələn gündən 
sehrin 

içindəyəm.
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Artıq 
xeyli müddətdir 
Azərbaycanın futbol 
azarkeşlərini bir 
sual maraqlandırır: 
“Qarabağ”a nə olub? 
Məsələ burasındadır 
ki, son illər Azərbaycan 
futbolunun rəqibsiz lideri olan 
“köhlən atlar” qış fasiləsindən 
sonra heç də özünə oxşamır. 
Diqqət yetirsək, Ağdam klubu 
həm Konfrans Liqasında, həm 
də ölkə çempionatında heç də 
uğurlu nəticələr göstərmir. 
Komanda qış fasiləsindən 
sonra keçirdiyi bütün prinsipial 
oyunlarda azarkeşlərini 
sevindirə bilməyib. 
Nəticələr bir 
tərəfə dursun, 
Belçika “Gent”i 
ilə Bakıda 
keçirilən oyunun 
ikinci hissəsi 
istisna olmaqla, 
komandanın 
göstərdiyi oyun 
da parlaq deyil. 
Qış fasiləsindən 
sonra “Qarabağ” 
ölkə çempionatında 
“Sabah” və 
“Kəpəz”lə heç-
heçə edib, Tovuzda 
“Turan-Tovuz”a 
çətinliklə qalib 
gəlib, Belçikada 
“Gent”ə uduzub, 
ölkəyə qayıtdıqdan 

sonra son turda “Neftçi” ilə də 
heç-heçə edib. Əminliklə demək 
olar ki, həm “Turan-Tovuz”, 
həm “Sabah”, həm də “Neftçi” 
ilə oyunlarda “Qarabağ”ın bəxti 
gətirib. Əsas rəqib “Sabah”la 

oyunda hakim 
komandanın qapısına 
aşkar penaltini təyin 
etməyib. Belçikada 
“Gent”lə oyunda da 

azarkeşlər “Qarabağ”ı 
tanımayıb. Komanda 

Bakıya qayıtdıqdan 
sonra “Neftçi” 

ilə keçirdiyi 
görüşdə də 
məğlubiyyətdən 
son 
dəqiqələrdə 
vurduğu 
qolla yaxa 
qurtara bilib. 

Bu nəticələr Qurban 
Qurbanovun 
komandasını son illər 
üzləşmədiyi çətin 
durumla üz-üzə 
olduğunu göstərir. 

Komanda Konfrans 
Liqasında mübarizəni 
dayandırıb, ölkə 

kubokuna “Qəbələ”yə 
məğlub olaraq “əlvida” 

deyib, çempionluq uğurunda 
isə “Sabah”la amansız mübarizə 
aparır. Əgər qış fasiləsindən 
sonra “Sabah” çox önəmli 6 xal 
itirməsəydi, çempionatda da çox 
çətin durum yaranardı. İndi isə 
ağdamlılar ən yaxın izləyicisindən 
9 xal öndədir və bu “təhlükəsizlik 
yastığı” çempiona titulunu 
qorumaq üçün geniş imkanlar 
açır. 

AĞILA ILK GƏLƏN SƏBƏB 
HEYƏTDƏKI DƏYIŞIKLIKLƏRDIR

İndi əsas məsələ “Qarabağ”ın 
üzləşdiyi problemlərin 
nədən qaynaqlandığını 
dəqiqləşdirməkdir. Təbii ki, 
ağıla ilk gələn səbəb heyətdəki 
dəyişikliklərdir. Qış fasiləsində 
aparıcı oyunçular Kadi və 
Ovusu satıldı. Ondan əvvəl də 
Vadji yaxşı məbləğ qarşılığında 
Fransaya göndərilmişdi. Üstəlik 
təlim-məşq toplanışında 
əsas qapıçı Şahruddin 
Məhəmmədəliyev də ağır zədə 
aldı. Ümumiləşdirmə aparsaq, 
komanda həm qapıda, həm 
yarımmüdafiədə, həm də 
hücumda əsas oyunçularını itirib. 
Onları əvəz etmək elə də asan 
deyil. Bir növ komanda daxilində 
daşlar yerindən oynayıb. 

Düzdür, “Qarabağ” qış fasiləsində 3 yaxşı 
transfer edib. Amma onlar hələlik nə ölkə 
çempionatında, nə də avrokuboklarda kluba 
yardımçı ola bilmirlər. Həm Diakabi, həm də 
Benzia “Qarabağ”a transfer olunmazdan öncə 
uzun müddət futbol oynamayıblar. Bu da onları 
optimal formalarından uzaqlaşdırıb. Bunlar 
azmış kimi “Gent”lə oyundan sonra həm Diakabi, 
həm də Benzia yenidən zədələniblər. Yeni 
oyunçular formada olsalar belə, təzə komandaya 
uyğunlaşmaları üçün zaman lazımdır. Alban 

hücumçu Cica da hazırda bu uyğunlaşma 
mərhələsini keçir. Bütün bunlar yeni 

transferlərdən yararlanmaq üçün vaxta 
ehtiyac olduğunu göstərir. 

Bundan əlavə, komanda həm də 
ciddi təzyiq altındadır. Komanda öz 
uğurları ilə azarkeşləri elə kökləyib 
ki, heç kim uğursuz nəticələri qəbul 

edə bilmir. Təsadüfi deyil ki, son 
illərdə ilk dəfə olaraq “Qarabağ” sosial 
şəbəkələrdə, idman mətbuatında ciddi 

şəkildə tənqid olunmaqdadır. Hətta baş məşqçi 
Qurban Qurbanovu istefaya çağıranlar da var. 

KOMANDA HƏM DƏ CIDDI  
PSIXOLOJI TƏZYIQ ALTINDADIR

FUTBOLÇULARIN XƏSTƏLƏNMƏSI 
DƏ TƏSIRSIZ ÖTÜŞMƏYIB

QARABAĞAQARABAĞA
NƏ OLUB?NƏ OLUB?

“Köhlən atlar” qış 
fasiləsindən sonra 
heç də özlərinə 
oxşamırlar. 
Ağdam klubu 
həm Konfrans 
Liqasında, 
həm də ölkə 
çempio-
natında heç 
də uğurlu 
nəticələr 
göstərmir. 
Komanda qış fasilə-
sindən sonra keçirdiyi 
bütün prinsipial 
oyunlarda azarkeşlərini 
sevindirə  
bilməyib.

Qurban Qurban 
QurbanovQurbanov

Futbol mütəxəssisi 
Aslan Kərimov da etiraf 
edir ki, “köhlən atlar” 
son vaxtlar özlərinə 
bənzəmirlər. Onun 
fikrincə, buna səbəb 
heyətdəki problemlərdir. 
A.Kərimov qeyd edib 
ki, Ağdam təmsilçisinin 
istədiyi oyunu nümayiş 
etdirə bilməməsinin 
səbəbi fubolçularının 
əksəriyyətinin zədəli, 
xəstə olması və 
psixoloji gərginlikdir. 
A.Kərimovun sözlərinə 
görə, “Qarabağ” –“Neftçi” 
görüşündə bakılılar daha 
yaxşı oyun sərgiləyiblər: 
“Zaman-zaman 
“Qarabağ”ın boşluqlarını 
görmək mümkün idi. 
Amma bütünlükdə 
“Neftçi” demək olar ki 
“Qarabağ”ın cinahlarını 
üstələyə bilmişdi, 
yaxşı qol imkanları da 
yaradırdı. “Qarabağ” 
öz oyununu ortaya 
qoya bilmirdi. Yalnız 
“Neftçi”nin səhvlərindən 
istifadə etməyə 
çalışırdılar. Nəticə etibarı 
ilə “Neftçi” qələbəni 
əldən verdi”.

Aslan Kərimov 
düşünür ki, “Qarabağ” 
mövsümü turnir 
cədvəlinin ilk pilləsində 
başa vuracaq: “Lider 
dəyişəsi deyil. Düşü-
nürəm ki, “Qarabağ” 
birinci olaraq qalacaq”.

TƏNQIDLƏRIN HƏDDƏN 
ARTIQ OLDUĞUNU 
DÜŞÜNÜR

Milli komandamızın 
və “Qarabağ”ın sabiq 
üzvü Əfran İsmayılov da 
düşünür ki, “Qarabağ” 
“Gentlə” oyuna görə 
həddindən çox tənqid 
olundu: “Bəli, udmalı 
idi, “Gent” “Qarabağ”ın 
keçdiyi rəqiblərdən 
güclü deyildi. Amma 
elə rəqib var ki, onunla 
oynamaq olmur. 
Futboldur da, dünya 
dağılmayıb ki. Bunu 
bu qədər şişirtmək, bu 
qədər hay-küy salmaq 
lazım deyil. Azarkeşləri 
başa düşürəm, onlar 
hər zaman daha 
yaxşısını istəyirlər. 
Amma hər şey onlar 
düşündükləri kimi 
deyil”.

Ə.İsmayılov 
“Qarabağ”ın yeni 
transferlərinin 
komandaya tam 
uyğunlaşandan sonra 
daha yaxşı nəticələr 
qazanacağını bildirib: 
“Bəzən “Qarabağ”ın əsas 
futbolçularını satmasına 
görə tənqid edirlər. 
Amma bir də belə 
bir şans düşməyəcək 
axı. Hansı klubumuz 
transferlərdən bu qədər 
gəlir əldə etmişdi? Bu da 
Azərbay- 
can futbolu 
üçün  
bir ta-
rixdir”.

Aslan  Aslan  
KərimovKərimov

Əfran  Əfran  
IsmayılovIsmayılov
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