
Qarşıdan turizm mövsümü 
gəlir. Ona görə də nəqliyyat 
dəhlizlərində yanacağa ciddi 
ehtiyac yaranacaq. Avropanın 
keçənilki neft məhsullarına 
olan tələbatı ilə indiki arasında 
fərq yaranacaq. Nəqliyyat 
dəhlizlərində ciddi dəyişikliklər 
olacaq. Bu isə izafi yanacaq 
israfı, istehlakı deməkdir. Bu 
baxımdan, ciddi problemlərin 
olması ehtimalı çoxdur”. 

Neftə olan tələbatda artım 
var. Keçən il qlobal neftə olan 
tələbat, təxminən 96 milyon 
barel idisə, bu il 100 milyon 
barel civarına çatacaq. Yəni 
əlavə neft həcmlərinə ehtiyac 
olduğuna görə, qiymətlərdə də 
artımlar müşahidə olunmalıdır. 
Bu il neft qiymətinin 90-100 
dollar arasında dəyişməsi 
həm istehlakçılar, həm də 
istehsalçılar üçün məqbuldur. 

SƏHIFƏ 7-də

ÜÇ ƏSRİN QƏZETİ
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Əgər bu torpaqlara necə köçürüldükləri kimsəyə sirr olmayan 
haylar Qarabağda qalıb yaşayacaqlarsa, nədən azərbaycanlılar 

Qərbi Zəngəzurla Göyçədəki dədə-baba yurdlarına qayıtmasınlar 

SƏHIFƏ 3-də

Dövlət başçısı təəssüflə söyləyib 
ki, Ermənistan hökuməti 
tərəfindən dırnaqarası Dağlıq 
Qarabağın statusu ilə bağlı fikirlər 
səsləndirilir. O, bunun tamamilə 
səmərəsiz olduğunu, Ermənistanın 
özü üçün təhlükə yaratdığını 
bəyan edib: “Dağlıq Qarabağ 
mövcud deyil. Dağlıq Qarabağ 
Muxtar Vilayəti Azərbaycan 
parlamentinin qərarı ilə 1991-ci 
ilin sonlarında ləğv edilib”. 5 ildir ki, ailəlidirlər, bir 

övladları var. Sevgiləri isə bir 
təbriklə başlayıb. İlk mesajları 
onlar üçün əzizdir. Söhbət ARB 
telekanalının aparıcısı Rahil 
Sayadoğlu və xanımı, müəllim 
Aynur Kərimovadan gedir. 

Onlarla sevgi hekayətləri haqda 
söhbətləşdik. İlk addımı atan 
Rahil olduğu üçün söhbətə də 
o başladı: “2016-cı ildə Tələbə 
Gənclər Təşkilatı vasitəsilə 
universitetlərə, digər təhsil 
ocaqlarına tədbirlərə gedirdim. 

SƏHIFƏ 8-9-da
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SƏHIFƏ 15-də

SƏHIFƏ 11-də

QAZANC HƏRISLIYININ 
YARATDIĞI 
TƏHLÜKƏ

QURU SƏRHƏDLƏRI 
AÇMAMAQ ÜÇÜN 
SƏBƏB QALIB?

SƏMA 
SAKINLƏRININ 
YADIGARLARI

AZƏRBAYCAN-ABŞ 
MÜNASIBƏTLƏRINDƏ 
YENI ÇAĞIRIŞLAR 

“O, ELƏ GÖZƏL 
QADINDIR KI, ONA 

KÜÇƏLƏRDƏ 
BATAN MƏHSUL

“OKTYABR UŞAQLARI”NIN SEVGI HEKAYƏSI ERMƏNISTAN ÖZÜNƏ PROBLEM YARADIR

ERMƏNISTANA
BELƏ DAVAM EDƏRSƏ, IRƏVAN ACI AQIBƏTLƏ ÜZ-ÜZƏ QALACAQ 

Bakı Şəhər İcra 
Hakimiyyətindən deyirlər 
ki, Dilarə Əliyeva, Səməd 
Vurğun, Mirzağa Əliyev 
küçələrində piyada 
səkilərinin zəbt olunması 
faktına görə məsuliyyət 
bilavasitə Nəsimi Rayon 
İcra Hakimiyyətinin 
üzərindədir. 

Ekspertlərin fikrincə, 
quru sərhədlərin 
açılması tibbi və 
epidemioloji baxımdan 
hər hansı təhlükə kəsb 
etmir. Sərhədlərin 
bağlı qalması əhaliyə 
müəyyən problemlər 
yaradır. Bununla bağlı 
vətəndaş müraciətləri 
çoxdur. Quru sərhədlərin 
açılması çox böyük 
sosial sifariş, çağırışdır.

Təyyarələrin, qırıcıların 
arasında gəzərkən 
düşünürəm ki, bu 
miniklərdə kimlər 
uçub, kimlər bu od 
ələyənlərin alovunda 
qıvrılıb, bu uçaqlar 
hansı adamları hara 
aparıb, neçə-neçə tale 
sahiblərini haradan 
biryolluq qoparıb? 
Ancaq o sualların 
cavabı daha yoxdur... 

ABŞ regiondakı xarici 
siyasətini diqqətlə 
inteqrasiya edərək 
diplomatik və iqtisadi 
əlaqələrini artırmaq, 
siyasi nüfuz dairəsini 
genişləndirmək 
imkanlarını axtarır. Ağ 
Evin region üzərindəki 
maraqlarının təmini 
isə Azərbaycanla dil 
tapmaqdan keçir.

“Orda 5000-dən çox 
tamaşaçı vardı və 
bunu milyonlarla insan 
izləyirdi televiziyadan. 
Mən də, o uşaqlar da 
ən yaxşısını ortaya 
qoymalı idik. Ermənilər 
baxıb deyirdilər ki, 
Azərbaycan bu şou-
proqramla bizə qarşı 
“genosid” etdi”.

Bir çoxları hesab 
edirlər ki, yol kənarında 
bitən ağacların barı 
toplanmalı və istehsala 
yönəlməlidir. Ancaq 
ekspertlər bu fikirlə 
razılaşmırlar. Onlar 
iddia edirlər ki, o 
ağacların məhsulu 
ekoloji cəhətdən yararlı 
deyil. Üstəlik... 

STATUS XƏBƏRDARLIĞI

SEVGİLƏRİ 
TƏBRİK MESAJI İLƏ 
BAŞLAYAN CÜTLÜK

“Bizim ərazimizdə belə bir 
inzibati struktur yoxdur. Bu 
səbəbdən, dırnaqarası statusla bağlı 
istənilən istinad yeni qarşıdurmaya 
gətirib çıxaracaq. Ermənistan 
hökuməti bunu anlamalı və tarixi 
yenidən yazmaq cəhdlərindən 
çəkinməlidir, çünki tarix artıq 
yazılıb. Status məsələsinin 
gündəmə gətirilməməsi ilə bağlı 
şifahi razılıq var idi”.

PAŞINYAN HÖKUMƏTI BUNU ANLAMALIDIR

Rusiya neft bazarından çıxarılarsa...
“Siyasilər qərar 

qəbul edirlər 
ki, alternativ 

mənbələrdən istifadə 
edəcəklər. Lakin bu 
mənbələrlə Rusiya 

ixrac güclərinin 
tədarük tezliyi 

arasında ciddi fərq var. 

XƏYANƏT ETMƏK OLMAZ” 



Prezident İlham 
Əliyev iyunun 17-də 
ölkəmizdə işgüzar 

səfərdə olan Venesuela 
Bolivar Respublikasının 
Prezidenti Nikolas 
Maduro ilə videokonfrans 
formatında görüşüb.

AZƏRTAC xəbər verir 
ki, görüşün videokonfrans 
formatında keçirilməsinə 
səbəb Venesuela 
nümayəndə heyətinin 
üzvlərində COVID-19 
testinin nəticəsinin pozitiv 
çıxmasıdır.

Görüşdə Venesuela 
Bolivar Respublikasının 
Prezidenti Nikolas 
Maduronun regional 
səfər çərçivəsində 
Azərbaycana səfər 
etməsinin önəminə 
toxunulub və bu, 
siyasi müna-
sibətlərimizin 
yüksək 
səviyyədə 
olmasının 
göstəricisi 

kimi dəyərləndirilib. 
Venesuela Prezidentinin 
bu səfərinin 
əlaqələrimizin inkişafına 
töhfə verəcəyinə əminlik 
ifadə olunub.

AZƏRBAYCANA  
ÜÇÜNCÜ SƏFƏR

Nikolas Maduro 
Azərbaycana üçüncü 
dəfə səfər etməsindən 
məmnunluğunu bildirib 
və Venesuelanın ölkəmizlə 

əlaqələrə böyük önəm 
verdiyini vurğulayıb. 
Qonaq ikitərəfli 
münasibətlərimizin daha 
da inkişaf etdirilməsinin 
zəruriliyini bildirib, 
çoxtərəfli səviyyədə, o 
cümlədən Qoşulmama 
Hərəkatı çərçivəsində 
görülən işləri müsbət 
qiymətləndirib.

Söhbət zamanı 
beynəlxalq təşkilatlar 
çərçivəsində, o cümlədən 
Qoşulmama Hərəkatında 
ölkələrimizin birgə uğurlu 
fəaliyyət göstərdiyi 
qeyd edilib. Qoşulmama 
Hərəkatında Azərbaycanın 
sədrliyinin bir il də 
uzadılması məsələsində 
Venesuelanın 
dəstəyi vurğulanıb. 

Azərbaycanın 
Qoşulmama 
Hərəkatının 
təməl prinsipləri 
olan Bandunq 
prinsiplərinə sadiq 
olduğu bildirilib.
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Prezident İlham 
Əliyev iyunun 
17-də Səudiyyə 
Ərəbistanının Kral 
Faysalın İslam 
Araşdırmalar 
Mərkəzinin İdarə 
Heyətinin sədri 
Şahzadə Türki Al 
Faysal Al Saudu qəbul 
edib.

AZƏRTAC xəbər 
verir ki, söhbət 
zamanı Türki Al 
Faysal Al Saudun 
ötən il ölkəmizə 
səfəri və dövlətimizin 
başçısı ilə görüşü 
məmnunluqla 
xatırlandı. IX Qlobal 
Bakı Forumunun 

əhəmiyyətinə 
toxunuldu, bu 
tədbirdə çox sayda 
nüfuzlu qonağın 
iştirak etməsi 
Foruma olan marağın 
göstəricisi kimi 
qiymətləndirildi. Bu 
Forumun beynəlxalq 
səviyyədə artıq qlobal 
məsələlərin müzakirə 
olunduğu bir 
platformaya çevrildiyi 
bildirildi.

Görüşdə 
Azərbaycan ilə 
Səudiyyə Ərəbistanı 
arasında dostluq 
münasibətlərinin 
uğurla inkişaf etdiyi 
vurğulandı.

İyunun 17-si 
saat 9 radələrində 
işğaldan azad 
olunmuş Cəbrayıl 
rayonu ərazisində 
Minatəmizləmə 
Agentliyinin 
(ANAMA) əməkdaşı, 
1991-ci il təvəllüdlü 
Ruhin Vəliyev piyada 
əleyhinə minaya 
düşməsi nəticəsində 
müxtəlif dərəcəli 
bədən xəsarətləri 
alıb.

Bu barədə 
Cəbrayıl Rayon 
Prokurorluğundan 
məlumat verilib.

Ağır yaralanan 
R.Vəliyevlə yanaşı 
daha 6 nəfər də 
xəsarət alıb.

APA-nın Qarabağ 
bürosunun xəbərinə 
görə, onların 
da Azərbaycan 

Respublikasının 
Minatəmizləmə 
Agentliyinin 
(ANAMA) 
əməkdaşları olduğu 
bildirilir. 

Xəsarət alanlar - 
Mahir Mustafayev, 
Samir Gözəlov, 
Ələsgər Quliyev, 
Qəhrəman Rzayev, 
Fərid Cəbrayıllı 
və Cəlal Babayev 
xəstəxanaya 
yerləşdiriliblər. 

Onların 
xəsarətlərinin yüngül 
olduğu bildirilir.

Prokurorluq 
əməkdaşları 
tərəfindən hadisə 
yerinə baxış 
keçirilib, məhkəmə-
tibb ekspertizası 
təyin edilib, digər 
prosessual hərəkətlər 
yerinə yetirilib.

“COVID-19-a 
yoluxanların sayı kəskin 
şəkildə aşağı enib. 
Pandemiya artıq arxada 
qalmaq üzrədir”.

“Report”un xəbərinə 
görə, bunu Ümumdünya 
Səhiyyə Təşkilatının 

(ÜST) baş direktoru 
Tedros Qebreyesus IX 
Qlobal Bakı Forumu 
çərçivəsində keçirilən 
“Qlobal səhiyyənin idarə 
edilməsi” adlı paneldə 
deyib.

Onun sözlərinə görə, 

bu problem aşağı gəlirli 
ölkələrdə qalmaqdadır:

“İnsanların 
peyvəndlənməsi çox 
vacibdir. Düşünürük 
ki, başqa əməllərə 
keçməyin vaxtı gəlib 
çatıb”.

İlham Əliyev 
səudiyyəli qonağı 
qəbul edib 

Mina Partlayışında 
yeddi nəfər 
xəsarət alıb

Görüşün 
video-

konfrans 
formatında 

keçiril-
məsinə 

səbəb 
Venesuela 

nümayəndə 
heyətinin 

üzvlərində 
COVID-19 

testinin 
nəticəsinin 

pozitiv 
çıxması 

olub

ÜSTÜST rəhbərindən şad xəbər rəhbərindən şad xəbər

Dövlətimizin başçısı 
vurğulayıb ki, Venesuela hər 
zaman Ermənistan-Azərbaycan 
münaqişəsinin ölkəmizin ərazi 
bütövlüyü çərçivəsində həllini 
dəstəkləyib. Prezident İlham 
Əliyev qeyd edib ki, münaqişə 
öz həllini tapıb, Azərbaycan 
ədaləti, beynəlxalq hüququ, 

ərazi bütövlüyünü özü bərpa 
edib. Dövlətimizin başçısı onu 
da bildirib ki, ölkələrimiz hər 
zaman bir-birinin suverenliyini 
və müstəqilliyini dəstəkləyib və 
bundan sonra da dəstəkləyəcək.

Söhbət zamanı iqtisadi sahədə 
də əməkdaşlığın genişləndirilməsi 
və biznes dairələri arasında 

birgə işbirliyinin zəruriliyi qeyd 
olunub. Bu baxımdan birgə 
investisiya layihələri, müştərək 
müəssisələrin yaradılması kimi 
məsələlərin müzakirəsinin böyük 
önəm daşıdığı bildirilib.

Görüşdə OPEC+ formatı 
çərçivəsində də ölkələrimizin 
uğurlu fəaliyyəti vurğulanıb.

VENESUELA HƏR ZAMAN AZƏRBAYCANIN ƏRAZİ BÜTÖVLÜYÜNÜ DƏSTƏKLƏYİBVENESUELA HƏR ZAMAN AZƏRBAYCANIN ƏRAZİ BÜTÖVLÜYÜNÜ DƏSTƏKLƏYİB

Tedros Tedros 
QebreyesusQebreyesus

Prezidentlər videokonfransPrezidentlər videokonfrans  
FORMATINDA GÖRÜŞDÜFORMATINDA GÖRÜŞDÜ
Prezidentlər videokonfransPrezidentlər videokonfrans  
FORMATINDA GÖRÜŞDÜFORMATINDA GÖRÜŞDÜ



GÜNDƏM 3

Bu həftə Azərbaycan 
növbəti beynəlxalq 
tədbirə ev sahibliyi 

etdi. Prezident İlham Əliyevin 
himayəsi altında və Nizami 
Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin 
təşkilatçılığı ilə iyunun 16-
da “Qlobal dünya nizamına 
təhdidlər” mövzusunda IX 
Qlobal Bakı Forumu işə 
başladı. 

İSTƏNİLƏN İSTİNAD YENİ 
QARŞIDURMAYA GƏTİRİB 
ÇIXARACAQ

Dünyanın 50-dən çox 
ölkəsinin, eləcə də nüfuzlu 
beynəlxalq təşkilatların 
nümayəndələrinin qatıldığı 
Qlobal Bakı Forumunun açılış 
mərasimində Prezident İlham 
Əliyev çıxış edərək Cənubi 
Qafqazdakı yeni reallıqlara 
diqqət çəkib. Ermənistanın 
qeyri-konstruktiv, revanşist 
mövqeyinin regional 
təhlükəsizliyə, sülh və əmin-
amanlığa təhdid olduğunu 
vurğulayıb. Dövlətimizin 
başçısı təəssüflə söyləyib 

ki, Ermənistan hökuməti 
tərəfindən dırnaqarası Dağlıq 
Qarabağın statusu ilə bağlı 
fikirlər səsləndirilir. O, 
bunun tamamilə səmərəsiz 
olduğunu, Ermənistanın 
özü üçün təhlükə yaratdığını 
bəyan edib: “Dağlıq Qarabağ 
mövcud deyil. Dağlıq Qarabağ 
Muxtar Vilayəti Azərbaycan 
parlamentinin qərarı ilə 1991-
ci ilin sonlarında ləğv edilib. 
Bizim ərazimizdə belə bir 
inzibati struktur yoxdur. Bu 
səbəbdən, dırnaqarası statusla 
bağlı istənilən istinad yeni 
qarşıdurmaya gətirib çıxaracaq. 
Ermənistan hökuməti bunu 
anlamalı və tarixi yenidən 
yazmaq cəhdlərindən 
çəkinməlidir, çünki tarix artıq 
yazılıb. Status məsələsinin 
gündəmə gətirilməməsi ilə bağlı 
şifahi razılıq var idi. Təəssüflər 
olsun ki, bu, baş verir və bunun 
çox ciddi nəticələri ola bilər”.

ERMƏNİSTAN DƏRSİ 
UNUTMASIN

Ölkə başçısı deyib ki, 
Ermənistan Azərbaycanın 
ərazi bütövlüyünü sual altına 

qoyacaqsa, Azərbaycan 
üçün Ermənistanın ərazi 
bütövlüyünü sual altına 
qoymaqdan başqa çıxış 
yolu olmayacaq: “Tarixi 
nöqteyi-nəzərdən bizim bunu 
etməyə hüququmuz var. 
Ötən əsrin tarixində aydın 
göstərilir ki, 1920-ci ilin 
noyabrında, Azərbaycanın 
sovetləşdirilməsindən altı 
ay sonra sovet hakimiyyəti 
Azərbaycanın tarixi parçası 
olan Zəngəzuru Ermənistana 
birləşdirdi. Yəni Ermənistan 
Qarabağdakı ermənilər 
üçün status tələb etməyə 
cəhd edəcəksə, nə üçün 
azərbaycanlılar Qərbi 
Zəngəzurda özləri üçün 
status tələb etməsin? Həmin 
ərazilərin əhalisi tamamilə 
azərbaycanlılardan ibarət 
olub. Bu yanaşma çıxılmaz 
vəziyyətə gətirib çıxaracaq və 
hesab edirəm ki, Ermənistan 
hökuməti İkinci Qarabağ 
müharibəsinin dərsini 
unutmamalıdır. Həmin dərsi 
yaxşı öyrənməli və Azərbaycana 
qarşı hər hansı ərazi 
iddialarından çəkinməlidir”.

Əgər bu torpaqlara necə köçürüldükləri kimsəyə sirr olmayan haylar 
Qarabağda qalıb yaşayacaqlarsa, nədən azərbaycanlılar Qərbi 

Zəngəzurla Göyçədəki dədə-baba yurdlarına qayıtmasınlar
RUFİK İSMAYILOV
rufikismayilov@kaspi.az

Deputat söylədi ki, 
Azərbaycanın bu iddialara 
daha çox haqqı çatır: “Ona 
görə də cənab İlham Əliyev 
çox doğru olaraq soruşur ki, 
əgər Ermənistan Qarabağ 
erməniləri üçün status 
tələb etməkdə davam 
edərsə, niyə azərbaycanlılar 
Qərbi Zəngəzur üçün 
status tələb etməsinlər? 
Azərbaycan Prezidentinin 
bu çıxışından Ermənistan 
rəhbərliyinin, bəlli mərkəzə 
bağlı revanşist ünsürlərin 
çıxarmalı olduqları bir 
dərs var. Mən əminəm ki, 
“Əgər Ermənistan Qarabağ 
erməniləri üçün status 
tələb etməkdə davam 
edərsə, niyə azərbaycanlılar 
Qərbi Zəngəzur üçün 
status tələb etməsinlər?”  
sualını verən cənab İlham 
Əliyev qapalı danışıqlarda 

sözügedən məsələni də 
qaldırır. Doğrudan da, 
əgər bu torpaqlara necə 
köçürüldükləri kimsəyə sirr 
olmayan haylar Qarabağda 
qalıb yaşayacaqlarsa, nədən 
azərbaycanlılar ən azından 
Qərbi Zəngəzurla Göyçədəki 
dədə-baba yurdlarına 
qayıtmasınlar? Prezident 
İlham Əliyevin IX Qlobal 
Bakı Forumunda Zəngəzur 
dəhlizi ilə bağlı səsləndirdiyi 
fikirlər isə onu göstərir ki, 
Ermənistan onun işləməsinə 
izn verməsə, onda əlaqələrin 
normallaşması tam sual 
altında qalır. Bəs ardınca nə 
olacaq? Dövlət başçımızın 
çıxışında, əslində, bu suala 
da cavab vardır. Qarabağ 
danışıqlarında Ermənistanın 
etdiyi süründürməçiliklər 
nəyə aparıb çıxardısa, İrəvan 
yenə eyni reallıqla üzləşəcək”.

Prezident İlham Əliyevin 
səsləndirdiyi fikirləri şərh edən 
millət vəkili Sahib Alıyev Sergey 
Lavrovun İrəvana səfərindən 
sonra Ermənistanın baş naziri 
Nikol Paşinyanın “Əl-Cəzirə” 
telekanalına müsahibə verərkən 
sərsəmləməsinə diqqət çəkdi. 
O xatırlatdı ki, Paşinyan 
Azərbaycanla Ermənistan arasında 
sərhədlərin delimitasiyası və 
demarkasiyasının Qarabağın 
Rusiya hərbi kontingentinin 
müvəqqəti nəzarətindəki 
hissəsinə dəxli olmadığını 
açıqlayıb: “Erməni Baş nazir 
bir az da irəli gedərək Laçından 

keçən yolun dəhliz, Qərbi 
Zəngəzurdakının isə Ermənistanın 
tam suverenliyi altında olan 
kommunikasiya xətti olacağını 
deyib. Bu həmin Paşinyandır ki, 
“Arsax Hayastandır” bağırırdı 
və nəticəni də gördü. Bununla 
yanaşı, onun son açıqlamaları 
göstərir ki, Ermənistanla 
danışıqlarda azərbaycanlıların 
Göyçə ilə Qərbi Zəngəzurdakı yurd 
yerlərinə qayıtmalı olduqlarını 
daha təkidlə qaldırmalıyıq. 
Yeni yol hazır olan kimi onun 
üzərində suverenliyimizin 
tam təmini üçün gərəkən nə 
lazımdırsa ediləcək. Prezident 

IX Qlobal Bakı Forumunda açıq 
şəkildə bildirdi ki, statusla bağlı 
bəyanatlar səmərəsiz olmaqla 
yanaşı, Ermənistanın özü üçün 
təhlükəlidir. Əvvəla bu, növbəti 
savaşa aparıb çıxara bilər. İkincisi, 
forumda 50-dən çox ölkənin, 
eləcə də beynəlxalq qurumların 
yüksək vəzifəli təmsilçiləri, 
hətta prezidentləri qarşısında 
da deyildiyi kimi, Ermənistan 
bizim ərazi bütövlüyümüzü şübhə 
altına almaqda davam edərsə, 
Azərbaycanın Ermənistanın 
ərazi bütövlüyünü şübhə altına 
almaqdan başqa çıxış yolu 
qalmayacaq”.
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Azərbaycanın Cənubi 
Qafqaz regionunda 
yaratdığı reallıq bir çox 

gücləri, eləcə də ABŞ-ı özünün 
diplomatik və təhlükəsizlik 
çağırışlarını yeniləmək 
məcburiyyəti qarşısında qoyur. 

ABŞ regiondakı xarici 
siyasətini diqqətlə inteqrasiya 
edərək diplomatik və iqtisadi 
əlaqələrini artırmaq, burada 
siyasi nüfuz dairəsini 
genişləndirmək imkanlarını 
axtarır. 

Ağ Evin region üzərindəki 
maraqlarının təmini 
Azərbaycanla dil tapmaqdan 
keçir, buna görədir ki, son 
zamanlar ABŞ-Azərbaycan 
diplomatik təmasları 
intensivləşərək xoşməramlı 
qarşılıqlı mesajlarla nəticələnir. 

ABŞ-dan Bakıya gələn 
qonaqlar, Azərbaycan 
Prezidentinin köməkçisi 
Hikmət Hacıyevin Vaşinqtona 
gedərək Co Baydenin 
milli təhlükəsizlik 
üzrə müşaviri 
Ceyk Sallivanla 
keçirdiyi 
məhsuldar 
görüş iki ölkə 
arasındakı 
münasi-
bətlərin 
rəngində qalan 
tündlüyü açır.

ABŞ REGIONDA  
MÜHARIBƏ ISTƏMIR

ABŞ-ın Azərbaycandakı 
səfiri Örl Litzenberger Ağ Evdən 
aldığı təlimatlar əsasında, 
özü də gedər ayaqda media 
nümayəndələri ilə təmasları 
gücləndirir və bununla 
Vaşinqtonun yeni reallıqlar 
kontekstindəki istiqamətverici 
tezislərini çatdırır.

ABŞ Rusiya-Ukrayna 
müharibəsi ilə Cənubi 
Qafqazdakı mühit arasında 
paralellər aparır və Moskvadan 
əsən “şimal küləklər”in bu 
regiona çatmaması üçün səy 
göstərir. 

Bölgədə Rusiya maraqlarının 
sıxışdırılması prosesi isə elə də 
asan deyil, çünki Kreml istər 
Azərbaycan, istərsə də Türkiyə 
ilə isti münasibətlərə malikdir. 
Əslində, bu yaxşı əlaqə ABŞ-ı bir 
yerə qədər məmnun edir. 

Söhbət ondan gedir ki, 
ABŞ regionda hər hansı 

təhdidin hərbi eskalasiya 
riski səviyyəsinə qalxmasında 
maraqlı deyil, çünki Ağ Ev 
bu bölgədə investisiyalara, 
enerji layihələrində paya 
sahibdir. Rusiya ilə hər 
hansı konfrontasiya həmin 
sərmayələri risk altına salar. 

Lakin ABŞ qlobal mənzərəyə 
baxış bucağından ayrılıb fərqli 
dünyaya düşmədiyinə görə, 
onun xarici siyasətində Rusiyanı 
çəkindirmək planı instinktiv 
olaraq qalmaqda davam edəcək. 

ABŞ-ın imperativlərinə 
Rusiya enerjisindən asılılığının 
azaldılması, münaqişənin baş 
verməsinin və ya sabitliyi pozan 
digər davranışların, xüsusən də 
Rusiyanın Qafqazda hökmran 
mövqeyinin qarşısının alınması 
daxildir. 

Bu baxımdan ABŞ-ı narahat 
edən digər məqam Türkiyə ilə 
Rusiyanın münasibətlərindəki 
hərarətin normal tempdə 
olmasıdır, hərçənd ki, 
ABŞ-ı sevindirən məqam da 
mövcuddur. 

ABŞ-a sərf edən budur ki, 
Türkiyə NATO üzvü kimi 

Cənubi Qafqazda hərbi-
siyasi iştirak dərəcəsini 

çoxaldır, lakin Ağ Ev 
üçün də, Ankara üçün 
də “qırmızı xət”lər 
mövcuddur və bu 
amil Türkiyəni Rusiya 

ilə ortaq maraqlar 
formalaşdırmağa 

məcbur edir. 
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NIYƏ AVROPA ITTIFAQI? NIYƏ AVROPA ITTIFAQI? 

ABŞ SIYASƏTINI DÜZGÜN TƏBƏQƏLƏŞDIRMƏLIDIRABŞ SIYASƏTINI DÜZGÜN TƏBƏQƏLƏŞDIRMƏLIDIR
Belə olan təqdirdə ABŞ 

Azərbaycan-Ermənistan 
sülh gündəliyi zəminindəki 
regional siyasətini Azərbaycan, 
Türkiyə, Rusiya amili ilə 
düzgün təbəqələşdirmək və 
onu sintez etmək çağırışı 
əsasında qurmalıdır.

ABŞ bu harmoniyanın 
elementlərini Bakı-İrəvan 
münasibətlərində mübahisəli 

qalan məsələlərin həllində 
özünün təşəbbüskar obrazını 
yaratmaqda hiss etdirir. 

İrimiqyaslı infrastruktur 
və enerji layihələrinin 
şaxələndirilməsi mövzusuna 
görə, ABŞ-ın siyasi 
sərmayəsində Bakının çəkisi 
artır. Çünki Azərbaycan 
amili enerji ehtiyatlarının 
Rusiyadan yan keçməklə 

Avropaya nəql olunmaq 
imkanları verir. 

ABŞ özünün 
strategiyasında situasiyadan 
asılı olaraq “qeybə çəkilmə” 
taktikasına da üstünlük 
verir, məsələn, proseslərdə 
Avropa İttifaqını önə verərək, 
gedişatları pərdə arxasında 
dayanaraq dirijor çubuğu ilə 
idarə etmək istəyir.

ABŞ regiondakı xarici siyasətini diqqətlə inteqrasiya edərək diplomatik və iqtisadi 
əlaqələrini artırmaq, siyasi nüfuz dairəsini genişləndirmək imkanlarını axtarır.  

Ağ Evin region üzərindəki maraqlarının təmini isə Azərbaycanla dil tapmaqdan keçir.

Çünki Avropa İttifaqı 
böyük siyasi ambisiyalara 
malik təşkilat deyil və onun 
Rusiya ilə münasibətləri 
elə də pis qurulmayıb, 
yəni Moskva həmin birliyi 
özünə birbaşa təhdid 
olaraq görmür. Ağ Ev buna 
görə də, strateji bicliklə 
başqa resurslarla özünün 
maraqlarını təmin edən 
alətləri dövriyyəyə salır. 

ABŞ-Azərbaycan 
münasibətlərində insan 
hüquqları, işğaldan azad 
edilmiş ərazilərə sərmayə 
yatırılması mövzusunda 
fərqli təsəvvürlər 
hökm sürməkdədir, 
bu isə tərəflər arasında 
mübahisəli məqamlar 
yaradır. 

ABŞ-ın Birinci 
Qarabağ müharibəsində 
Azərbaycana tətbiq etdiyi 
907-ci düzəlişin hələ 
də qüvvədə qalması da 
münasibətlərdə mübahisə 
yaradan məqamlardandır. 
Görünür ki, ABŞ hələ də 
özünün keçmiş baxışından 
tam qopmayıb və düşünür 
ki, bu amillərlə özü üçün 
təzyiq rıçaqlarını saxlayır. 

Amma bunlar hazırda 
Azərbaycan üçün həyati 
əhəmiyyət daşıyan məsələ 
deyil. 907-ci düzəliş 
olmadan da, Ağ Evin insan 
hüquqları mövzusunda 
fərqli baxışına rəğmən 
Bakı öz istədiyinə çatıb və 
gələcək hədəfləri uğrunda 

sürətlə addımlayır. 
Azərbaycan deyil, 

əslində, ABŞ öz 
addımlarını Bakı ilə 
ayaqlaşdıracaq və Bakı-
İrəvan sülh gündəliyində 
Bakının lehinə işləyən 
cəlbedici ideyalarla çıxış 
etməli olacaq. 

ABŞ AZƏRBAYCANA 
TƏHLÜKƏSIZLIK 
ZƏMANƏTI DƏ VERMƏK 
NIYYƏTINDƏDIR

Səfir Örl Litzenberger 
bir qrup media 
nümayəndəsi üçün 
keçirdiyi brifinqdə 
Rusiyadan digər postsovet 
ölkələrinə təhdid olacağı 
təqdirdə ABŞ-ın adekvat 
addımlar ata biləcəyini 
söylədi. 

Düzdür, bu cür 
bəyanatlar Azərbaycan 
üçün şirnikləndirici deyil, 
rəsmi Bakı xarici siyasət 
kursunu strateji ağılla 
yürüdür və özünü xarici 
təhdidlərdən sığortalayır. 

Lakin cənab səfir 
ipucu verir ki, ABŞ-ın 
Azərbaycan da daxil 
olmaqla digər region 
ölkələrinin perspektiv üçün 
təhlükəsizlik zəmanəti 
paketi mövcuddur. Ancaq 
bu zəmanətlərin formulları 
hələ işlənilməyib, yəqin ki, 
indi Ağ Evin analitikləri 
həmin sığortalayıcı 
tezisləri konsepsiya halına 
salmaqdan ötrü çalışır.

AQŞIN KƏRIMOV
aqsinkerimov@kaspi.az

AZƏRBAYCAN-ABŞ AZƏRBAYCAN-ABŞ 
MÜNASIBƏTLƏRINDƏ  MÜNASIBƏTLƏRINDƏ  
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“SƏRHƏDDƏ 
YAŞAYANLAR 

GƏLIRINI ITIRIB”
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Virusa yoluxma sayı minimuma 
düşdükcə, karantin rejimi ilə bağlı 
da yumşaldılmaya gedildi. Nazirlər 

Kabineti yanında Operativ Qərargah 
mərhələ-mərhələ pandemiyaya görə 
tətbiq edilən bir sıra məhdudiyyətləri 
aradan qaldırsa da, quru sərhədlər hələ 
də bağlı olaraq qalır. Artıq bir müddətdir 
ki, hər ayın sonu quru sərhədlərin 
açılacağı gözlənilsə də, o şad xəbər gəlmir 
ki, gəlmir. May ayında qeyd olundu ki, 
quru sərhədlərin açılması müzakirə 
olunur. Bu xəbərlərdən sonra gözlənilirdi 
ki, iyunun 1-dən artıq açılacaq. Ancaq 
bu müddət iyulun 1-nə qədər uzadıldı. 
Bəs bundan sonra necə olacaq? Quru 
sərhədlərin bağlı saxlanması üçün əsas 
varmı?

“HƏR HANSI TƏHLÜKƏ KƏSB ETMIR”
İnfeksionist Mərdan Əliyev bildirdi ki, 

hazırda quru sərhədlərin açılması tibbi və 
epidemioloji baxımdan hər hansı təhlükə 
kəsb etmir: “Bütün dünyada pandemiya 
ilə bağlı vəziyyət stabil olaraq qalır. Çin, 
Tayvan kimi bəzi ölkələrdə vəziyyət bir 
az fərqlidir. Orda əhalinin virusa qarşı 
kollektiv immuniteti yaranmadığı üçün 
yoluxma sayında müəyyən artımlar 
müşahidə edilə bilir. Amma bizdə və 
qonşu ölkələrdə vəziyyət stabildir. Quru 
sərhədlərin açılması, əsasən qonşu 
ölkələrlə gəliş-gedişin olması deməkdir. 
Qonşu ölkələrdə də vəziyyət stabil 
olduğu üçün quru sərhədlərin açılması 
tibbi baxımdan təhlükəli hesab 
oluna bilməz. Nəzərə alaq ki, bütün 
dünya ilə təyyarə ilə gediş-gəlişimiz 
var. Təyyarə yolunun açılması 
daha təhlükəlidir, nəinki 
quru sərhədlərin. Quru sər-
hədlər qonşulardır, onlarda 
vəziyyət stabildir. Deməli, quru 
sərhədləri aça bilərik”.

Ekspertlərin 
fikrincə, quru 
sərhədlərin 
açılması tibbi 
və epidemioloji 
baxımdan hər 
hansı təhlükə 
kəsb etmir. 
Sərhədlərin 
bağlı qalması 
əhaliyə müəyyən 
problemlər 
yaradır. Bununla 
bağlı vətəndaş 
müraciətləri çoxdur. 
Quru sərhədlərin 
açılması çox böyük 
sosial sifariş, çağırışdır.

QQuru sərhədləri açmamaq uru sərhədləri açmamaq 
ÜÇÜN SƏBƏB QALIB?ÜÇÜN SƏBƏB QALIB?

AYGÜN ASIMQIZI
aygunasimqizi@kaspi.az

Millət 
vəkili Fazil 
Mustafa deyir ki, hazırda quru 
sərhədlərin bağlı saxlanması üçün 
ciddi arqumentlər yoxdur: “Bu 
məsələyə Operativ Qərargah 
baxır. Hər halda araşdırma 
aparırlar. Elə həssas məsələdir 
ki, bununla bağlı qərarın 
əsaslandırması olmalıdır. 
Ümid edirəm ki, yaxın 
zamanlarda quru 
sərhədləri açarlar. 
Çünki bu, həqiqətən 
də, əhaliyə müəyyən 

problemlər 
yaradılması 

deməkdir. Vətəndaş müraciətləri 
çoxdur. Xüsusilə, Gürcüstan, Rusiya, 

İrana gedənlər problem yaşayırlar. 
Pandemiya təhlükəsi ortadan 
qalxıbsa, bu istiqamətdə 
hökumət düşünüb müəyyən 

addım atmalıdır. Quru 
sərhədlərin bağlı 
saxlanması üçün ciddi 
arqumentlər yoxdur. 

Fikrimcə, quru 
sərhədləri açmaq 
lazımdır”.

İqtisadçı Rəşad Həsənovun 
sözlərinə görə, quru sərhəd 

mövzusuna təkcə iqtisadi və 
turizm aspektindən baxmaq doğru 
deyil: “Çox böyük sosial mahiyyəti 

var. Azərbaycanın geoiqtisadi 
xəritəsinə baxsanız, görərsiniz ki, sərhəd 
bölgələrində həyat tərzi -  iqtisadiyyatın 

strukturu ciddi dəyişib. Məsələn, kənd 
təsərrüfatı sərhəd bölgələrində kiçilib, 

demək olar ki, yoxa çıxıb. Bu ərazilərdə, 
əsasən, xırda ticarət genişlənib. Xüsusilə 
gömrük-keçid məntəqələrinin olmasına 
görə, onlar bu istiqamətdə fəaliyyətlərə 

yönəliblər. Yerli əhalinin dolanışığı burdan 
formalaşmağa başlayıb. Son 2 ildən artıq 

bir müddətdə quru sərhədlərin bağlı 
olması həmin insanların gəlir mənbələrini 

itirməsinə gətirib çıxarıb.
Nəinki sərhəd bölgələri, Bakı, Sumqayıt 

daxil respublikanın müxtəlif bölgələrindən 
belə insanlar qonşu ölkələrə səhiyyə 

xidmətləri, məişət əşyalarının, hansısa 
məhsulların alınması məqsədilə İrana üz 
tuturdular. Yaxud avtomobil hissələri və 
bu kimi istehlak məqsədli alış-veriş üçün 

Gürcüstana gedənlər çox idi. Yəni insanlar 
daha aşağı qiymətə daha keyfiyyətli mal və 

xidmətlərə çıxış əldə edirdilər. Bu imkanlar 
tamamilə əldən çıxıb”.

HAVA NƏQLIYYATI DA BAHADIR
R.Həsənov qeyd etdi ki, quru sərhədlərin 
bağlı qalması Azərbaycan kimi ölkələrdə 

əhalinin həyat tərzinə, məişətinə ciddi 
problem yaradır: “Turizm cəhətdən 

yanaşsaq, bu, həm Azərbaycana gələnlər, 
həm də ölkədən gedənlər aspektindən ciddi 

problemdir. Bu gün yalnız hava nəqliyyatının 
qalması, xüsusilə Azərbaycan kimi ölkədə 

əhalinin həyat tərzinə, məişətinə kifayət 
qədər ciddi problem yaradır. Çünki hava 

nəqliyyatı Azərbaycanda onsuz da yerli 
vətəndaşların seçimləri sırasında olmayan 

bir nəqliyyat növüdür. Çünki qiymətləri 
bahadır. Əhali bahalı xidmətlər təklif 

edən hava nəqliyyatı ilə sərnişindaşıma 
sistemi ilə üz-üzə qalıb, üstəlik, bütün 
alternativlər bağlanıb. Yalnız bu seçim 

verilib. Bu şəraitdə vəziyyətdən 
daha da sui-istifadə olunur, 

qiymətlər əvvəlki illərlə 
müqayisədə bir neçə dəfə 

artıb. Quru sərhədlərin 
açılması çox böyük sosial 
sifariş, sosial çağırışdır”.

“Yeni çağ” media qrupunun 
rəhbəri Aqil Ələsgər bildirdi ki, quru 
sərhədlərin bağlı saxlanması əhaliyə 
əziyyətdir: “Minlərlə vətəndaşımız 
var ki, quru sərhədlər vasitəsilə 
Gürcüstan, Türkiyə, İran, Rusiyaya 
gedib-gəlirdilər. Gəzmək üçün gedib-
gələnləri demirəm. Xəstəlik, təhsil, iş 
və s. üçün gedənlər var. Bu insanlar 
məcburən baha qiymətə təyyarəyə bilet 
alıb getməlidirlər. Quru sərhədlərdən 

aztəminatlı ailələr istifadə edirdilər”. 
A.Ələsgərin sözlərinə görə, quru 
sərhədlərin bağlı saxlanması 
Naxçıvan reyslərinin yüklənməsinə 
gətirib çıxarır: “Naxçıvana reyslər 

çoxalıb. Normalda gündə 4 reys 
idi, indi 10 reyslə çatdıra 
bilmədiklərini deyirlər. 

Çünki hamı Naxçıvana 
gedir, oradan Türkiyəyə 
quru sərhəd açıqdır”.

NƏ VAXTA QƏDƏR UZADILACAQ?
A.Ələsgər deyir ki, nəzarəti təmin 

etməklə quru sərhədlərin açılmasına 
getmək olar: “Deyirlər ki, quru 
sərhədlər açılarsa, yoluxma sayı 
artacaq. Amma hazırda Azərbaycana 
hava yolları ilə Afrika ölkələrindən də 
adamlar gəlib-gedirlər. Belə olan halda, 
qonşu ölkələrlə quru sərhədlər niyə 
bağlanmalıdır? Əgər nümunə olaraq 
Avropanı götürürüksə, orada bütün 
sərhədlər açıqdır. Hava yolları ilə 
gələn yoluxmanı artırmır, quru 
sərhədlə gedib-gələn artırır? 
Quru sərhədlə gediş-gəlişdə 
də vaksin, test tələbi olsun, 
amma açılsın. Nə vaxta 
qədər uzadılacaq? Hər ay 
deyilir ki, bu ayın sonu, 
gələn ayın əvvəli quru 
sərhədlər açılır. Amma 
heç bir xəbər yoxdur”.

“ƏZIYYƏTI AZTƏMINATLI AILƏLƏR ÇƏKIR”

Fazil Fazil 
MustafaMustafa

Rəşad Rəşad 
HəsənovHəsənov

Mərdan 
Əliyev

Aqil Aqil 
ƏləsgərƏləsgər

“CIDDI ARQUMENTLƏR YOXDUR”



Belə bir mürəkkəb vəziyyətdə 
Avropa Parlamentinin bir neçə 
deputatının gürcü xalqına 
məktubu gərginliyi daha da 
artırıb. Məktubda deyilir ki, 
Gürcüstan illər uzunu Avropa 
İttifaqına inteqrasiyada 
avanqard  olsa da, indi vəziyyət 
dəyişib və kədərli hal alıb. 
“Çoxsaylı xəbərdarlıqlara 
baxmayaraq, hazırkı hökumət 

Gürcüstanı Aİ-yə inteqrasiyada 
ön sıralarda saxlamaq üçün 
kifayət qədər iş görməyib. Bu, 
Gürcüstanın dostları olan Qərb 
ölkələrinin Avropa İttifaqında, 
o cümlədən ABŞ-da işini xeyli 
çətinləşdirir”, - deyə məktubda 
qeyd olunur. Məktubda ən 
böyük problemlərdən biri 
Gürcüstanda oliqarxlaşma və 
onu müşayiət edən sosial və 

siyasi qütbləşmənin davam 
etməsidir. Avroparlamentarilər 
Gürcüstanın eks-prezidenti 
Mixail Saakaşvilinin həbsini da 
tənqid edir və bunu bir neçə 
il əvvəl Yuliya Timoşenkonun 
Ukraynada həbsi ilə müqayisə 
edirlər: “Keçmiş baş nazir 
Yuliya Timoşenkonun həbsinin 
Ukraynanın Avropa İttifaqı 
ilə münasibətlərinə necə 

təsir etdiyini hamı xatırlayır. 
Gürcüstan bundan nəticə 
çıxarmalıdır”. 

Məktubda həmçinin Avropa 
Şurasının prezidenti Şarl Mişelin 
vasitəçiliyi ilə aylarla davam edən 
danışıqlardan sonra 2021-ci ilin 
aprelində müxalifətlə imzalanan 
siyasi razılaşmanın Gürcüstan 
hakimiyyətinin ləğv etdiyinə də 
toxunulur. 
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Avropa Avropa 
Parlamen-Parlamen-

tinin bir tinin bir 
neçə neçə 

deputatının deputatının 
gürcü gürcü 

xalqına xalqına 
məktubu məktubu 
gərginliyi gərginliyi 

artırıb. artırıb. 
Məktubda Məktubda 
deyilir ki, deyilir ki, 

Gürcüstan Gürcüstan 
illər uzunu illər uzunu 

Avropa Avropa 
İttifaqına İttifaqına 
inteqra-inteqra-

siyada siyada 
avanqard avanqard 

olsa da, indi olsa da, indi 
vəziyyət vəziyyət 
dəyişib. dəyişib. 

Hakimiyyət Hakimiyyət 
isə isə 

ittihamları ittihamları 
qəbul etmir. qəbul etmir. 

“Gürcü Arzusu” 
partiyasının rəhbəri İrakli 
Kobaxidze deputatların 
məktubunu şərh edərkən 
deyib ki, bu, nə bizim, nə 
də Gürcüstan cəmiyyəti 
üçün heç bir əhəmiyyət 
kəsb etmir. Onun sözlərinə 
görə, məktubun müəllifləri 
Saakaşvilinin dostlarıdır 
və bu da hər şeyi izah 
edir. “Onlar iki kriminal 
siyasi birliyin – “Milli 
Hərəkat” və “Avropa 
Gürcüstanı”nın daxil olduğu 
Avropa Xalq Partiyasının 
üzvləridir. Ona görə də 
“Avropa Gürcüstanı”nın 
dedikləri, əslində, 
Gürcüstanın iki siyasi 
qüvvəsinin bəyanatıdır. 
“Milli Hərəkat”ın dostları 
və “Avropa Gürcüstanı” 
gürcü xalqının dostu ola 
bilməz”, - deyə Kobaxidze 
hesab edir. Əlavə edib ki, 
Aİ-yə inteqrasiya 
prosesində 
Gürcüstan 
bütün 
parametrlər üzrə 
Moldova və 
Ukraynanı 
üstələyib. 

HAKIM PARTIYA  
IRADLARLA RAZILAŞMIR 

AVROPARLAMENTARILƏRIN GÜRCÜ XALQINA MƏKTUBU 

A vropa İttifaqı Gürcüstanı 
Ukrayna müharibəsində 
tutduğu mövqeyə görə 

ciddi şəkildə cəzalandırmaq 
qərarına gəlib.  Dörd aydır 
ki, davam edən müharibədə 
rəsmi Tbilisinin tutduğu mövqe 
bəllidir - neytrallıq və Rusiya 
ilə münasibətləri korlamamaq. 
Halbuki, əksəriyyət hesab edirdi 
ki, Gürcüstan birmənalı şəkildə 
Kiyevi müdafiə edəcək. Lakin 
belə olmadı. Hətta rəsmi Tbilisi 
Ukraynaya döyüşməyə getmək 
niyyətində olanların qarşısını aldı, 
anti-Rusiya aksiyalarına qarşı çıxdı. 
Münasibətlər o həddə çatdı ki, 
Ukrayna bu ölkədəki səfirini belə 
geri çağırdı və hələ də ikitərəfli 
münasibətlər bərpa olunmayıb. 

MOLDOVA VƏ UKRAYNAYA “HƏ”, 
GÜRCÜSTANA ISƏ...

Bəziləri bu fikirdə idi ki, 
rəsmi Tbilisi eks-prezident Mixail 
Saakaşviliyə dəstək verdiyi üçün 
Kiyevdən incik düşüb. Lakin bu 
versiya o qədər də inandırıcı 
görünmür. Səbəblər isə daha 
dərindir. 2008-ci il müharibəsi 
zamanı Rusiya qarşısında tək 
qalan Gürcüstan, görünür, həmin 
hadisələrdən ciddi nəticə çıxarıb. 
Gürcüstan ümid edirdi ki, Qərb 
onun qeyri-müəyyən siyasətinə 
göz yumacaq. Lakin proseslərin 
gedişi göstərir ki, belə deyil. Bəlli 

olduğu kimi, Avropa İttifaqı illər 
uzunudur ki, Gürcüstan, Ukrayna 
və Moldovanı öz tərkibinə daxil 
edəcəyini vəd edir, onlarla birlikdə 
proqramlar həyata keçirir. İndi 
isə Aİ gözlənilmədən Moldova 
və Ukraynaya qapılarını açır, 
Gürcüstana isə gözləməyi tövsiyə 
edir. Qurumun komitələri hər iki 
ölkəyə Aİ-yə üzvlük üçün namizəd 
statusu verib, Gürcüstan isə heç 
yada belə düşməyib. Və diqqət Aİ-
nin iyunun sonlarında keçiriləcək 
sammitinə yönəlib. 

GÜRCÜ MÜXALIFƏTI DƏ 
SƏBIRSIZLIKLƏ GÖZLƏYIR

Rəsmi Tbilisinin reaksiyası 
gözlənildiyi kimi sərt olub. Hakim 
“Gürcü Arzusu” partiyasının 
rəhbəri İrakli Kobaxidze Aİ-
nin Gürcüstana deyil, Ukrayna 
və Moldovaya namizəd statusu 
verməsini ədalətsizlik adlandırıb. 
Kobaxidze qeyd edib ki, o, qərarı 
Aİ üzvlüyünə namizəd statusunun 
verilməsindən imtinaya işarə 
kimi qəbul edir. “Bu qərar, bir növ 
eyham kimi qəbul edilməlidir. Bu, 
tamamilə məntiqsiz bir addım 
olacaq. Gürcüstanda sülh, qanunun 
aliliyi və iqtisadiyyatın tərəqqisində 
maraqlı olan bütün insanların 
ədalətsiz qərara  reaksiyası mənfi 
olacaq”, - Kobaxidze bildirib. Onun 
sözlərinə görə, Aİ-nin 23-24 iyun 
tarixlərində keçirilən sammitində 
qəbul ediləcək qərardan sonra 
ictimaiyyətə kuluarlarda gedən 
müzakirələr barədə ətraflı məlumat 

veriləcək. Kobaxidze deyib ki, gürcü 
müxalifəti də status verilməməsini 
səbirsizliklə gözləyir. Müxalifət 
etiraz aksiyaları və ardınca da 
“çevriliş” təşkil etməyə hazırlaşır. 
Hədəf də Gürcüstanı müharibəyə 
çəkməkdir”.

RƏSMI TBILISINI ÖZÜNDƏN 
ÇIXARAN HƏM DƏ ODUR KI...

 “Transparency International 
Georgia” qeyri-hökumət təşkilatı 
isə Bidzina İvanişvilini yalan 
danışmaqda ittiham edib – “onun 
Rusiyada biznes maraqlarının 
olmaması ilə bağlı dedikləri 
həqiqətə uyğun deyil”.  Keçmiş 
ədliyyə naziri, hazırda mədəniyyətə 
cavabdeh olan baş nazirin müavini 
Tea Tsuluqiani deyib ki, Avropa 
Parlamenti Gürcüstanın xalq 
tərəfindən seçilmiş hökumətinə 
hücumda həddindən artıq irəli 
gedib. “Bu, ölkəmizin daxili 
işlərinə birbaşa və aqressiv 
müdaxilədir”, - deyə Tsuluqiani 
bildirib. Yeri gəlmişkən, Gürcüstanı 
özündən çıxaran həm də Avropa 
Parlamentinin “Gürcüstanda 
media azadlığının və jurnalistlərin 
təhlükəsizliyinin pozulmasına dair” 
qətnaməsidir. Mətndə müxalifətdə 
olan “Mtavari” telekanalının baş 
direktoru Nika Qvaramiyanın 
azadlığa buraxılması, sabiq 
prezident Mixail Saakaşvilinin 
xaricə müalicəyə göndərilməsi 
və “Gürcü arzusu”nun yaradıcısı 
Bidzina İvanişviliyə qarşı şəxsi 
sanksiyaların tətbiqi tələb olunur. 

QQərb Gürcüstanı Ukraynadakı ərb Gürcüstanı Ukraynadakı   
MÜHARIBƏYƏ SÜRÜKLƏYIR?MÜHARIBƏYƏ SÜRÜKLƏYIR?

AZƏR NURİYEV
azernuriyev@kaspi.az

Irakli Irakli 
KobaxidzeKobaxidze
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Dünya bazarlarında 
neftin qiyməti 120 
dolları aşır. Buna 

səbəb Səudiyyə Ərəbistanının 
əksər müştərilər üçün neftin 
qiymətini gözləniləndən daha 
çox artırmasıdır. Digər tərəfdən 
isə Avropa İttifaqı Rusiyadan 
neft idxalının üçdə birindən də 
çoxunu dərhal azaltmaqla bağlı 
qərar qəbul edib. Embarqo 
yalnız dənizlə daşınan neftə 
aiddir. Hələ ki kəmərlə daşınan 
neftə heç bir qadağa yoxdur. 
Amma Rusiyanın OPEK-dən 
çıxarılması ilə bağlı fikirlər 
də səsləndirilir. Rusiya kimi 
böyük oyunçu neft bazarından 
çıxarılarsa, proseslər necə 
cərəyan edəcək?

ƏMTƏƏ BAZARLARINA TƏSIRI 
“Enerji dəyər zəncirinin 

iki əsas oyunçusu var. Biri 
neftdir, digəri qaz. Təbii ki, 
enerji dəyər zəncirinin hər 
hansı bir hissəsində qırılma 
baş verərsə, əmtəə bazarlarına 
birbaşa təsir edəcək və artım 
müşahidə olunacaq”. Bu sözləri 
enerji məsələləri üzrə ekspert 
Zəfər Vəliyev “Kaspi”yə 
açıqlamasında bildirib. 
Mütəxəssis deyir ki, 2021-ci 
ildə Rusiya öz ixrac gücü 
vasitəsilə Avropaya 105-
106 milyon ton neft 
ixrac edib. Bu, 
sutkada təxminən 
2,6 milyon barel 
təşkil edir. Təbii 
ki, Avropanın 
neft emalı 
güclərinin də 
böyük əksəriyyəti 
- Çexiya, 

Macarıstan, Avstriya, Almaniya, 
Serbiya kimi ölkələrin 
zavodlarının tənzimlənməsi, 
əsasən, “Urals” markalı neftə 
hesablanıb. “Urals” orta 
ağır neft qrupuna daxilidir. 
Onun tərkibində kükürdün 
miqdarı 1,6 faizdən yuxarıdır. 
Tərkibində ağır metalların 
iştirak faizi olduqca yüksəkdir. 
“Urals” markalı neftdən 
imtina etmək Avropanın enerji 
təchizatında, o cümlədən, neft 
məhsullarının təchizatında 
ciddi problemlər yaradacaq. 
Artıq bu problemlər bir neçə 
aydır ki, özünü qabarıq şəkildə 
büruzə verir”. 

AVROPA BAZARLARINDA 
QITLIQ

Həmsöhbətimiz bildirir 
ki, Rusiya Avropa İttifaqı 
ölkələrinə yalnız xam neft 
ixrac etmir, eyni zamanda, 
emal olunmuş neft 
məhsulları da göndərir. 
Rusiya neftindən imtina 
Avropa bazarlarında dizel 
yanacağının, müxtəlif 

markalı avtomobil 

benzinlərinin və 
aviakeratinin 

qıtlığını 
yaradacaq: 

“Rusiyanın 
gündəlik 

neft və 
neft 

məhsullarının ixrac 
həcmləri keçən ilin statistik 
göstəricilərinə əsasən, təxminən 
7,5 milyon barel civarındadır. 
Bu gün mərhələli şəkildə 
Rusiyanın xam neftindən 
və neft məhsullarından 
imtina edilməsi Avropanın 
bazarlarında qıtlıq yaradacaq. 
Qarşıdan turizm mövsümü 
gəlir. Ona görə də nəqliyyat 
dəhlizlərində yanacağa ciddi 
ehtiyac yaranacaq. Avropanın 
keçənilki neft məhsullarına 
olan tələbatı ilə indiki arasında 
fərq yaranacaq. Nəqliyyat 
dəhlizlərində ciddi dəyişikliklər 
olacaq. Bu isə izafi yanacaq 
israfı, istehlakı deməkdir. Bu 
baxımdan, ciddi problemlərin 
olması ehtimalı çoxdur”. 
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RUSIYA NEFT BAZARINDAN RUSIYA NEFT BAZARINDAN 
ÇIXARILARSA...ÇIXARILARSA...

AYGÜN ƏZIZ
aygunaziz@kaspi.az

“Siyasilər 
qərar qəbul 

edirlər ki, 
alternativ 

mənbələrdən 
istifadə 

edəcəklər. 
Lakin bu 

mənbələrlə 
Rusiya ixrac 

güclərinin 
tədarük 

tezliyi 
arasında 

ciddi fərq var. 
Yəni məsafə 

nə qədər çox 
artacaqsa, 

neft 
tədarükündə 

bir o qədər 
çox itki 

olacaq. Ona 
görə də, 

düşünürəm 
ki, qarşıdakı 

aylarda 
Avropanın 

neft 
məhsulları 

balansını 
nizamlamaq 

çətin olacaq”.

Həmsöhbətimiz hazırkı qiymətləri 
məqbul hesab edir: “Bəzi analitiklər hesab 

edirlər ki, yüksək neft qiymətləri 
iqtisadi artıma neqativ təsir göstərir. 
Bildirirlər ki, neftin qiyməti 80 

dollar civarında olmalıdır. Bu 
fikirləri keçən il səsləndirə 

bilərdik. Çünki o zaman neftin 
ədalətli qiyməti 75-85 dollar 

arasında olmalı idi. Amma 
indi keçən illə müqayisədə 

neftə olan tələbatda artım var. Keçən il 
qlobal neftə olan tələbat, təxminən 96 
milyon barel idisə, bu il 100 milyon barel 
civarına çatacaq. Yəni əlavə neft həcmlərinə 
ehtiyac olduğuna görə, qiymətlərdə də 
artımlar müşahidə olunmalıdır. Bu il 
neft qiymətinin 90-100 dollar arasında 
dəyişməsi həm istehlakçılar, həm də 
istehsalçılar üçün məqbuldur. İlin sonuna 
kimi də neft qiymətlərində kəskin enmələr 
müşahidə edilməyəcək”.

Avropanın alternativ 
mənbələrinə gəldikdə, mütəxəssis 
vurğulayır ki, bazarda Rusiya 
neftini əvəz edəcək həcmlər 
mövcud deyil: “Neft biznesində 
tədarük tezliyi, tədarük çevikliyi 
deyilən bir anlam var. Məsələn, 
siyasilər qərar qəbul edirlər, 
bəyan edirlər ki, alternativ 
mənbələrdən istifadə edəcəklər. 
Asiya ölkələrindən neft idxalını 
genişləndirə, o cümlədən 
Səudiyyə Ərəbistanı, Birləşmiş 
Ərəb Əmirlikləri, Küveyt, İraq, 
eyni zamanda, Amerikanın 
neft idxalını artıra bilərlər. 
Lakin bu mənbələrlə Rusiya 
ixrac güclərinin tədarük tezliyi 
arasında ciddi fərq var. Yəni 
məsafə nə qədər çox artacaqsa, 
neft tədarükündə bir o qədər 
çox itki olacaq. Ona görə də, 
düşünürəm ki, qarşıdakı aylarda 
Avropanın neft məhsulları 
balansını nizamlamaq çətin 
olacaq”. 

“QIYMƏTLƏR ENMƏYƏCƏK”
Enerji mütəxəssisi bildirir ki, 

“Urals”dan imtina etmək əlavə 
xərclər deməkdir: “Əgər 
imtina edilərsə, zavodlar 
yeni texnoloji qurğular 
quraşdırmalıdır. Bu, indiki 
məqamda olduqca çətindir, 

Avropadakı neft emalı güclərinin 
emal marjına neqativ təsir 
göstərəcək. Düşünürəm ki, ilin 
sonuna kimi neft bazarlarında 
qeyri-müəyyən vəziyyət davam 
edəcək, qiymətlərdə enmələr 
müşahidə olunmayacaq”.

AVROPA RUSIYA 
NEFTINI ƏVƏZLƏYƏ 
BILƏRMI?

Zəfər Zəfər 
VəliyevVəliyev

YÜKSƏK NEFT QIYMƏTLƏRININ IQTISADIYYATA TƏSIRI
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SEVGILƏRI TƏBRIK MESAJI SEVGILƏRI TƏBRIK MESAJI 
ILƏ BASLAYAN ILƏ BASLAYAN CÜTLÜKCÜTLÜK

Rahil 
Sayadoğlu: 

“İlk görüşdə 
hiss etdim ki, 

bu insanın 
ardınca getmək 

istəyirəm”
Aynur 

Kərimova: 
“Küsəndə 

Rahilin yaxşı 
xüsusiyyətləri 

haqqında 
düşünürəm, bu, 

tez barışmağa 
kömək edir”

Fotolar: Sabir Məmmədov / Global Media Group

İndi isə əsas mübahisə etdikləri mövzu 
daha çox uşaqla bağlıdır: “Uşağın yeməyi, 
yatmağı kimi məsələlərlə bağlı olur. Məsələn, 
mən düşünürəm ki, bu yemək ona çox oldu, 
bir az yesə bəsdir. Aynur deyir ki, norması 
budur. Mən öz məntiqimcə müdaxilələr 
edirəm. Demirəm ki, tam haqlıyam, ya 
haqsızam. Uzağı 5-10 dəqiqə mübahisə 
edərik, sonra keçib gedir”.

Ən çox küsəyən Aynur, barışmağa cəhd 
edən isə Rahildir. Rahilin fikrincə, addım 
atmaq kişiyə yaraşar. Aynur deyir ki, küsəndə 
Rahilin yaxşı xüsusiyyətləri haqqında 
düşünür və bu, tez barışmağa kömək edir: 
“Ona hirslənəndə ürəyimin bir tərəfində 
deyirəm ki, Rahilin bu yaxşı xüsusiyyəti 
də var axı. Həmişə o “yaxşı tərəf” bizə 
barışmağa, ailəni qorumağa kömək edir”.

Rahil də eyni cür düşündüyünü dedi: 
“Əsəbiyəm, marketdəyəm. Ləzzətli nə 
isə görürəm, alıb saxlayıram. Bilirəm ki, 
əsəbim müvəqqətidir, barışanda verəcəyəm. 
İncikliyimizi unutduran çox səbəbimiz var”.

AILƏ GÜNDƏLIYI
Rahil həmçinin onları birləşdirən 

bir dəyəri xüsusilə vurğuladı: 
“Oktyabr… Oktyabr həm dünyaya 
gəldiyimiz, həm də tanış olduğumuz 

aydır. Biz “oktyabr uşaqları”yıq. 
Oktyabr bizim üçün müqəddəs aydır. 
11 ayın sultanıdır”. 

Onları bir yerdə saxlayan 
səbəblərdən danışanda Rahil 

“yaşantılarımız, xatirələrimizdir” dedi: 
“Elə bir həddə gəlməmişik ki, 

bizi bir yerdə saxlayan səbəb 
yalnız uşaq olsun. Bizim 5 illik 
yaşantılarımız, gözəl sevgi 

hekayəmiz var”.
Ailənin 

özünəməxsus 
gündəliyi var, 
onu Rahil 

yazır. Arada 
vərəqləyirlər, 
“nə yaxşı ki, 
yazmışıq” 

deyirlər. 
Vərəqlədikcə 

oxuyurlar və 
“nə yaxşı ki, 
bir yerdəyik” 
deyirlər həm də. 

Oktyabrın 
2-si Aynurun 

ad günündə 
təbrik yazdım. 

Təbrikdən 
sonra profilinə 

göz atdım, 
xatırladım. 

Sən demə, 
“Facebook”da 

dost imişik. 
30 iyun 

“Facebook”da 
dost 

olduğumuz 
gündür. Sonra 

yazdım ki, 
sizi bir az 
yaxından 

tanıya 
bilərəm? 

Aynur da 
belə cavab 

yazdı: “Olar, 
nəyi bilmək 

istəyərdiniz?”

“BILIRƏM KI, 
ƏSƏBIM 
MÜVƏQQƏTIDIR”

Siz ölün, biz 
də tamaşa edək

Cəmiyyətdə təqlid, 
ideal seçmək çox zaman 
riyakarlıqla reallaşır. 
Özlərinə qəhrəman 
seçdikləri, həyatını ibrət 
rəmzi hesab etdikləri 
adamın bircə əzablı 
dəqiqəsini belə yaşamağa 
hazır olmayanlar böyük 
adamlar – qurbanlar 
haqqında daim ağız 
dolusu danışırlar. 

ŞAIRƏNIN AZADLIQ 
NAMINƏ VERDIYI 
QURBANLAR

İran ədəbiyyatının 
görkəmli simalarından 
sayılan Füruğ Fərruxzad 
öz dövrünə görə 
qadın azadlığının əsas 
təmsilçilərindən imiş və o 
dövrdə onun cəmiyyətin 
nəzərindəki obrazı hürlük 
rəmzi sayılırmış. Hətta 
zamanında onun geyim, 
danışıq tərzini ideal hesab 
edərək yamsılayanlar da 
varmış. Ancaq şairənin 
azadlıq naminə verdiyi 
qurbanlar, yaxud o 
iztirablı şeirləri qələmə 
almasına səbəb olan 
məşəqqətlər çox zaman 
sınaq məqamı gələndə 
onun təbliğatçıları üçün 
arxa plana keçirmiş. 
Məsələn, onun çox ucuz 
qiymətə dublyaj işinə 
girişməsi, çoxlarının 
nəzərində ideal sayılan, 
əslindəsə, mənası üzdə 
olan şeirlərindən imtinası, 
sənət naminə uşağından 
ayrı qalması, cüzamlı 
xəstələrdən film çəkmək 
üçün onlarla yaxın 
olmaqdan çəkinməməsi 
və sair faktlar məşhur 
şairənin ölümündən 
sonra qalıbmış bir tərəfdə, 
onun danışıq tərzini 
yamsılayaraq Füruğluq 
eşqinə düşən fürsətkeşlər 
meydanda at oynadırmış. 

FÜRUĞ OLMAĞA 
CAN ATANLAR

Belə ki, Füruğ 
bəzi hərfləri tələffüz 
etməzmiş, onun nitqində 
s və ş hərfi yerini dəyişər, 
nəticədə özünəməxsus 
intonasiyada kəlmələr 
meydana gələrmiş və 
bu, onun təbii halına 
bir qədər də şirinlik 
qatarmış. Şairənin 
ölümündən sonra onun 
imtina etdiyi zəif, ifrat 

lirizimlə zəngin şeirləri 
sevənləri tərəfindən 
təbliğ olunarmış. Əslində, 
bu təbliğatı apararaq 
özünə ideal hesab 
edənlər şairənin əleyhinə 
yaşayarlarmış, hələ bu 
azmış kimi, onun qurban 
verdiklərinin heç birindən 
əl çəkməyə hazır olmayan 
dil pəhləvanları, sadəcə 
qarışıq saldığı hərfləri 
eynən onun kimi səhv 
tələffüz edərək Füruğ 
olmağa can atarmışlar. 

ALLAHLARI TƏQLID 
EDƏN FIRILDAQÇILAR

Bu cür nümunələrin 
sayını uzatmaq da olar. 
Məsələn, Qabriel Tardın 
“Təqlid nəzəriyyəsi” 
kitabında maraqlı bir 
fakt var. Deməli, Qədim 
Yunanıstanda allahları 
təqlid edən fırıldaqçılar 
varmış. Onlardan biri 
ətrafına içki şüşələri 
düzüb deyərmiş ki, mən 
şərab allahıyam, yaxud 
biri başına gözəlləri 
cəm edib insanlarda 
rəy yaradarmış ki, 
gözəllik ilahəsidir. 
Bu cür fırıldaqçıların 
çoxalması nəticəsində 
çoxallahlılıqdan 
təkallahlığa, bənzəri 
olmayan tanrı obrazına 
keçid sürətlənib. 
Qəribədir ki, bu təqlid öz 
mahiyyətinin əleyhinə 
imiş, yəni təqlid edərək 
müqəddəs olduğunu 
bildirənlər məqsədə 
kələklə çatırmışlar. 

Bu gün də oxşar 
vəziyyəti görmək 
mümkündür. Özünə 
Əhməd Cavadın 
yaşayışını, Almas 
İldırımın əzablarını, Yunis 
Əmrənin gözütoxluğunu 
aşılayırmış kimi qələmə 
verənlərin fəaliyyətinə 
dərindən nəzər salanda 
görürsən ki, onlar 
ideal kimi təqdim 
etdikləri həyat tərzinin 
təbliğatçıları yox, qatı 
düşmənləridirlər. Bu 
həyatı təbliğ edənlərin 
əksəri isə təbliğata 
inananlara, sadəcə 
kənardan tamaşaçı 
qismində baxırlar. Üzdə 
olmayan, ancaq dərində 
gizlənən istəkləri də 
budur: “Siz ölün, biz də 
tamaşa edək”. 

Fərid Hüseyn
BAXIŞ

faridhüseyn@kaspi.az

AILƏ

aygunasimqizi@kaspi.az

SÖHBƏTLƏŞDI:
AYGÜN ASİMQIZI 5 ildir ki, ailəlidirlər, bir övladları 

var. Sevgiləri isə bir təbriklə başlayıb. 
İndi həmin təbrik mesajları şəkil 
formasında evlərinin divarını bəzəyir. 
İlk mesajları onlar üçün əzizdir. 
Söhbət ARB telekanalının aparıcısı 
Rahil Sayadoğlu və xanımı, müəllim 
Aynur Kərimovadan gedir. Onlarla 
o mesajları yazdıqları zamandan 
bu günə qədər yaşadıqları haqda 
söhbətləşdik. 

İlk addımı atan Rahil olduğu üçün 
söhbətə də o başladı: “2016-cı ildə 
Tələbə Gənclər Təşkilatı vasitəsilə 
universitetlərə, digər təhsil ocaqlarına 
tədbirlərə gedirdim. Aynuru ilk dəfə 
orada görmüşdüm, sonra əlaqəmiz 
yox idi. Dostluğumda olanlara doğum 
günlərində diqqət göstərən adamam. 
Oktyabrın 2-si Aynurun ad günündə 
təbrik yazdım. Təbrikdən sonra 
profilinə göz atdım, xatırladım. Sən 
demə, “Facebook”da dost imişik. 30 
iyun “Facebook”da dost olduğumuz 
gündür. Sonra yazdım ki, sizi bir az 
yaxından tanıya bilərəm? Aynur da 
belə cavab yazdı: “Olar, nəyi bilmək 
istəyərdiniz?” 

“ORTAQ 
NÖQTƏLƏRIMIZ ÇOX IDI”

Aynur deyir ki, Rahili həyatda 
tanıdığı üçün mesajına 
müsbət qarşılıq verməkdən 
çəkinməyib: “Universitetdə, 
efirdə görmüşdüm. Tanıyırdım 
deyə, sanki ürəkləndim, bir 
növ etibar etdim. Yaşımı, 
harada, hansı fakültədə 
oxuduğumu və s. soruşdu, 
beləliklə, söhbət davam 

etdi. O incəsənət 
adamı, mən isə 

ədəbiyyatçıyam. 

Ortaq nöqtələrimiz çox idi”.
Rahil ilk görüşdə artıq bu 

münasibətlə bağlı qərar verdiyini 
deyir: “Aynuru ona görə tanımaq 
istəyirdim ki, ondan o elektriki 
almışdım. Mesajı mənə o enerji 
yazdırırdı. İlk görüşdə hiss etdim ki, 
bu insanın ardınca getmək istəyirəm. 
Bunun məntiqi əsası yoxdur və heç 
nə ilə əsaslandıra bilmərəm. Sadəcə, 
məni ilk görüşdən özünə bağlaya 
bildi. Sonra, təbii ki, insanın şəxsi 
keyfiyyətləri - xasiyyəti, davranışı, 
mənə münasibəti, hörməti və s. ilə 
bildim ki, mənim adamımdır. 6 ildir 
birlikdəyik və zaman göstərdi ki, 
yanılmamışam. Nə yaxşı ki, o təbriki 
yazdım”. 

BAŞ TUTMAYAN GÖRÜŞ
Rahilin “ilk görüş” dediyi, 

əslində, baş tutan görüşdür. Bir də 
Aynurun gəlmədiyi ilk görüşləri var: 
“Universitetdə dərsdən çıxacağı vaxtı 
öyrənmişdim. Dedim ki, olar yaxından 
görüm, dost olaq? “Problem yoxdur” 
yazmışdı. Mən də getdim, 40 dəqiqə 
gözlədikdən sonra yazdı ki, mən evə 
gedəsi oldum, başqa vaxt görüşərik. 
Havalanmışdım, deyinə-deyinə öz-
özümə deyirdim ki, bunu əvvəldən de 
də (gülür). Dərsi tez bitib deyə, gedib, 
boşuna gözləmişəm”.

Rahil deyir ki, 
Aynurda ən çox 
bəyəndiyi detallar 
məntiq və 
prinsipiallıqdır: 
“Bəzən 
çıxılmaz 
vəziyyət 
yaranır, ikimiz 
də düşünürük. 
Aynurun ağlına 

elə versiyalar gəlir ki, mat-məəttəl 
qalıram. Məntiqi çox güclüdür. 
Prinsipiallığına gəlincə, kiçik bir misal 
çəkim. Sürücülük vəsiqəsi almaq 
arzusunda idi. Məndən fərqli olaraq 
o, həm nəzəriyyə, həm də praktiki 
imtahandan uğurla keçməyi bacardı. 
Çünki qarşısına məqsəd qoymuşdu. 
Onun bu prinsipiallığı mənim üçün 
əla motivasiya ola bilər. Amma 
tənbəlliyim imkan versə”. 

“GECƏ SAAT 3-4-Ə KIMI 
UŞAQ YATIZDIRMIŞAM”

Rahili Aynura sevdirən 
xüsusiyyətlər də çoxdur: “Xarakterini, 
intellektini, görünüşünü və s. 
bəyəndim. Obyektivliyi də çox 
xoşuma gəlir. Hərdən kimə görəsə 
hirsli gəlirəm, istəyirəm ki, mənə 
dəstək versin, ikimiz də qarşı tərəfi 
tənqid edək. Ancaq o obyektivliyini 
qoruyur. Məni “günahkar” çıxardığı 
da olur”.

Aynur deyir ki, ev işlərində, 
uşaqla bağlı Rahil ona çox kömək 
edir: “Yemək bişirməyi bacarmır,  
tozsoranla işləmək də onluq deyil. 
Amma ümumilikdə əksər ev işlərində 
yardım əlini uzadır. Uşaq olandan 
sonra ona vaxtım çox gedirdi. Mən 
uşağı yatızdırmağa gedirdim, gəlirdim 
ki, Rahil hər tərəfi yığışdırıb. Xüsusilə 
uşaq doğulandan sonra daha çox 
yardım etməyə başladı”.

Rahil deyir ki, onun üçün 
“bunlar qadın işidir” deyə bir 

məsələ yoxdur: “Bildiyim 
işlərdə kömək edirəm. Bir az da 
olsa evə köməyimin dəyməsini 
istəyirəm. Uşaq yeni 
doğulanda yuxusuz gecələr, 
ananın taqətdən düşdüyü 

vaxtlar olur. Ətrafımda nə 
qədər dostlarım varsa - 

bir neçəsini çıxmaq 
şərtilə - əksəriyyəti 

başını atıb yatır. 
Yaxud keçib o 
biri otaqda yatır 
ki, uşağın səsi 
gəlməsin, səhər 
işdəyəm. Mən 
səhər saat 8-9-da 
işə gedəcəkdim, 
lakin gecə saat 
3-4-ə kimi uşaq 
yatızdırmışam. 
Bununla fəxr 
etmirəm. 
Övladımdır, 
borcumdur, 
etməliyəm”.

“ADAMIN ƏLINƏ 
TELEFON KEÇIR, GÖRÜRSƏN KI...” 

Rahilin ətrafı genişdir, 
xanımlar da çoxdur. Aynur deyir 
ki, qısqanclığı yalnız evliliyin 
ilk aylarında olub: “Sevgili 
vaxtı Rahildən çox rahat idim. 
İnanırdım ki, mənəm, başqa 
qız-filan yoxdur. Heç vaxt onun 
dostluğundakı qızlara baxmağı 
düşünmürdüm. Amma evlənəndən 
sonra adamın əlinə telefon keçir, 
görürsən ki, zamanında hansı qızlar 
yazıb, içində şübhələr yaranır. 
Evliliyimizin ilk vaxtlarında bəzən 
qısqanclıq etdiyim də oldu. Bir neçə 
aydan sonra o qısqanclıq da getdi. 
Çünki güvənirəm”.

“YENƏ DƏ FUTBOLU 
SEVDIRƏ BILMƏDIM”

Mübahisə etdikləri mövzulara 
gəlincə, bunlardan biri Rahilin 
futbol sevgisidir. Rahil deyir ki, 
futbol azarkeşliyi mübahisədən 
daha çox, fikir ayrılığı yaradan 
səbəbdir. O, nə qədər çalışsa da, 
həyat yoldaşına futbolu sevdirə 
bilməyib: “Mən “Yuventus” 
azarkeşiyəm. Bəzən gün ərzində 
2, həftədə bir neçə oyun izləyirəm. 
Bu, futbolla maraqlanmayan bir 
adam kimi onu yorur. Özünün 
həftə ərzində 3-4 serialı olur, 
biz heç ona qarışmırıq 
(gülür). Sevgili, 
nişanlı olduğumuz 
müddətdə Aynura 
“Yuventus” forması 
aldım, soyadımızı 
yazdıq. Bununla 
bərabər, 
müxtəlif 
məkanlarda 
“Yuventus”un 
oyunlarına 
gedib 
baxmışıq, 
“Qarabağ”ın 
oyunlarına 
gedib “qol” 
deyib bağırmışıq. 
İstəyirdim ki, o da 
yanımda olsun. 
O da macəra, 
kampaniya naminə 
gedirdi. Yenə də 
futbolu sevdirə 
bilmədim. 
Bəlkə bir gün 
ola, amma 
hələ ki, alınmır 
(gülür).
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Moldovanın Qərbin dəstəyinə arxalanıb Dnestryanı məsələsini həll etmək 
istəyi Kremli ciddi narahat edir. Bu mənada Ukrayna kimi bu ölkənin də 
Qərbə inteqrasiyasının qarşısını almaq, həmçinin Kişinyova gözdağı  
vermək üçün Rusiyanın Moldovaya hərbi müdaxiləsi mümkündür. 

DÜNYA

BUXAREST SƏFƏRININ BUXAREST SƏFƏRININ 
PƏRDƏARXASI MƏQAMLARIPƏRDƏARXASI MƏQAMLARI

Vəziyyətin gərginliyi Kişinyovu cavab 
addımları atmağa vadar edib. Yerli medianın 
yaydığı məlumata görə, Buxarestə səfər 
edən Moldovanın müdafiə naziri Anatoli 
Nosatiy rumıniyalı həmkarı Vasile Dinçan 
ilə ordunun yenidən silahlanması məsələsini 
müzakirə edib. Bu səfərdən əvvəl isə Nosatiy 
Kişinyovda ordunun Qərb tərəfdaşlarının 
köməyi ilə yenidən təchiz edilməsinin 
zəruriliyindən danışıb. Nazirin səfəri ilə eyni 
vaxtda Kişinyovda Rumıniya parlamentinin 
nümayəndəsi İon-Marsel Çiolaku deyib 
ki, Moldovanın hərbi yardıma ehtiyacı 
yoxdur, çünki Rumıniya onun qalxanıdır. 
Rusiya mediası və siyasiləri həyəcan təbili 
çalaraq Moldova ilə Rumıniyanın birləşməsi 
məsələsini qabardıblar. Solçu partiyaları iki 
ölkə arasında münasibətləri qızışdırmağa 
start veriblər. Rusiyanın Moldovada “beşinci 
kolonu” rolunu oynayan Qaqauz Muxtariyyəti 
Xalq Məclisinin sədri Dmitri Konstantinov 
isə  deyib ki, qaqauzlar Moldovanın 
silahlandırılmasından narahatdırlar. 
Onlar qaqauz əhalisinin narahatlığını 
Moldova mərkəzi hakimiyyət orqanlarının 
nümayəndələrinə çatdırıblar. “Moldova 
kiminlə döyüşəcək: bir tərəfdə Rumıniya, 
digər tərəfdə Ukrayna. Dnestryanı ilə? Yox. 
Heç kimlə. İnsanlar Moldovaya silah tədarükü 
ilə bağlı bəyanatlardan narahatdırlar. Ona 
görə də Kişinyov məsələnin mahiyyətini izah 
etməlidir”, - deyə Konstantinov bildirib.

SEPARATÇILAR DA QORXUYA DÜŞÜBSEPARATÇILAR DA QORXUYA DÜŞÜB
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Dnestryanı bölgə də 
Moldovaya ABŞ və digər NATO 
ölkələrindən mümkün silah 
tədarükündən narahatdır. 
Tanınmamış respublikanın 
“XİN” rəhbəri Vitali İqnatyev 
bildirib ki, Tiraspol tədarük 
edilən silahların Dnestryanıya 
qarşı yönələ biləcəyinə şübhə 
etmir. Eyni zamanda 
Moldovanın 
keçmiş müdafiə 
naziri, briqada 
generalı Vitali 
Marinuta deyib 
ki, Rumıniya ilə 
birləşməyin tərəfdarıdır. 
Amma etiraf edib ki, 
Moldova əhalisi birləşmək 
və NATO-ya daxil olmaq 
məsələsində çoxluğa malik 
deyil: “Aİ-yə daxil olmağı ölkə 
vətəndaşlarının 50 faizindən 
çoxu dəstəkləyir. NATO və 

Rumıniyaya gəldikdə isə heç 
30 faiz yoxdur”. O qeyd edib ki, 
Rumıniya Moldovanın qalxanı 
ola bilməz: “Rumıniya NATO 
ölkəsi olaraq Moldovanın 
müdafiəsi ilə bağlı müstəqil 
qərar verə bilməz. Mən 
özüm Moldovanın müdafiə 
naziri olarkən  Rumıniya 

ordusu ilə müqavilə 
imzalamışam. 

Amma bu 
müqavilə 
Moldova 

hərbçilərinin 
hazırlanmasını, birgə 

hərbi təlimləri nəzərdə 
tutur. Müqavilədə Rumıniyanın 
Moldovaya hərbi yardımı ilə 
bağlı heç nə yoxdur”. Vitali 
Marinuta deyib ki, Rusiya 
Moldovaya silahlı müdaxiləyə 
deyil, iqtisadi və siyasi təsir 
rıçaqlarına arxalanır.

Son olaraq onu da qeyd 
edək ki, proseslərin gedişi 
ilə bağlı ssenarilərdən 
biri də budur ki, Rusiya 
Odessanı işğal edib oradakı 
qoşunları Moldova sərhədləri 
daxilindəki Dnestryanı 
bölgəyə gətirə bilər. Bu fikir 
daha çox Qərb mediasında 
səslənir. Digər tərəfdən 
Ukrayna prezidenti Vladimir 
Zelenski kimi Moldovanın 
qərbyönümlü xanım 
prezidenti Maya Sandu da 
Rusiyanı sevmir. Təsadüfi 
deyil ki, xanım Sandunun 

hakimiyyətə gələr-gəlməz 
verdiyi ilk qərarlardan 
biri məhz Dnestryanıdan 
Rusiya sülhməramlılarının 
çıxarılmasını tələb etməsi idi. 
Prinsip etibarilə, Moldovanın 
Qərbin dəstəyinə arxalanıb 
Dnestryanı məsələsini həll 
etmək istəyi Kremli ciddi 
narahat edir. Bu mənada 
Ukrayna kimi Moldovanın 
da Qərbə inteqrasiyasının 
qarşısını almaq, həmçinin 
Kişinyova gözdağı vermək 
üçün Rusiyanın Moldovaya 
hərbi müdaxiləsi mümkündür.

Rusiyanın Ukraynada 
apardığı müharibə 
səngimir və proseslərin 

necə başa çatacağını proqnoz 
etmək mümkünsüzdür. Dörd 
aydır davam edən müharibədə 
nə Rusiya geri çəkilənə oxşayır, 
nə də Ukrayna öz ərazilərini 
güzəştə getməyə razılaşır. Qərb 
isə sanksiyaların sayını altıya 
çatdırsa da, effektiv bir nəticə 
ortada yoxdur. 

MOLDOVA  
HAKIMIYYƏTININ ARZUSU 

Lakin görünən odur ki, bu 
müdaxilə Rusiyanın nüfuzuna 
ciddi təsir edir, postsovet 
məkanının bir çox dövlətləri 
ondan üz döndərir. Çətin 
durumda olan dövlətlər sırasında 
Moldova da var. Bu barədə 
dəfələrlə yazılıb və müəyyən 
proqnozlar da səslənib. Sadəcə 
görünən odur ki, hadisələrin 
gedişi Moldova üçün yaxşı 
heç nə vəd etmir. Ukraynaya 
müdaxilənin hər an bu ölkəyə 
qarşı da olacağı ehtimal olunur. 
Xüsusilə də rusiyapərəst İqor 
Dodonun həbsi bu ehtimalı 
gücləndirir. Ən əsas məsələlərdən 
biri Moldova ərazisində 
Rusiyanın yaratdığı qondarma 
Dnestryanı bölgədir ki, bu da 
Kremlin əsas təzyiq alətidir. Hər 
an rusdilli əhalinin qorunması 
bəhanəsi ilə bu bölgədə növbəti 
münaqişə törədilə və ardınca da 
müdaxilə ola bilər. Bu səbəbdən 
də Rusiyanın Ukraynada 
məğlub olub geri çəkilməsi daha 
çox Moldova hakimiyyətinin 
arzusudur. Bu faktdır ki, Rusiya 
MDB ölkələri içərisində ən çox 
Moldovaya təsir etmək gücünə 
sahibdir. Moskva Dnestryanı 
bölgə, daxildəki ruspərəst 
qüvvələr üzərindən uzun 
illərdir Kişinyova təzyiq edir. 
Bu mənada Rusiyanın Ukrayna 
ilə müharibədə məğlub olması, 
ya da “Pirr qələbəsi” qazanması 
Kişinyovun maraqlarına 
uyğundur.

AZƏR NURİYEV
azernuriyev@kaspi.az
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MOLDOVA MOLDOVA 
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Bir çoxları hesab edirlər ki, yol kənarında bitən ağacların barı toplanmalı və 
istehsala yönəlməlidir. Ancaq ekspertlər bu fikirlə razılaşmırlar. Onlar iddia 

edirlər ki, o ağacların məhsulu ekoloji cəhətdən yararlı deyil. Üstəlik...

Kənd təsərrüfatı üzrə ekspert Cəfər 
İbrahimli bildirdi ki, yol kənarlarında olan 
məhsullar ciddi iqtisadi potensiala sahib 
deyil. Çünki yol kənarında bitən meyvələrin 
növü müxtəliflik təşkil etmir, əsasən, ənənəvi 
ağaclar olur. Bundan da əksər hallarda 
ərazidə yaşayan sakinlər istifadə edir. Həmin 
sakinlər, ola bilər ki, qeyd etdiyiniz tut, ərik, 
qoz və digər meyvələrdən bəhrələnsinlər. Eyni 
zamanda da sakinlər həmin meyvələri kustar 
üsulla emal edirlər. Bu emalın da həcminin 
çox kiçik  olduğu qənaətindəyəm”. C.İbrahimli 
vurğuladı ki, ümumilikdə ölkədə meyvə və 

giləmeyvə istehsalına marağın artırılması 
və itkilərin minimum səviyyəyə 
salınması üçün regionların 
potensialına uyğun emal 
müəssisələrinin yaradılması 
vacibdir: “Bunun üçün də 
lazımi addımlar atılmalıdır. 
Bir daha qeyd edim ki, yol 
kənarındakı meyvələrin 
məhsuldarlıq potensialı 
çox aşağıdır və bu, bir o 
qədər əhəmiyyət kəsb 
etmir”.

BƏXTİYAR MƏMMƏDLİ   
bextiyarmemmedli@kaspi.az

Mövzu ilə bağlı “Kaspi” qəzetinə 
açıqlamasında Meyvəçilik 
və Çayçılıq Elmi-Tədqiqat 
İnstitutunun direktoru İlham 

Qurbanov bildirdi ki, yol 
kənarında yetişən 
meyvələrin toplanıb 
istehsala göndərilməsi 
mümkün deyil: 
“Təbii ki, bu, bütün 

meyvələrə şamil olunmur. Misal üçün, indi 
mövsümə uyğun olaraq tutun toplanması və 
ondan nə isə hazırlamaq gigiyenik cəhətdən 
düzgün deyil. Çünki avtomobillərdən havaya 
buraxılan dəm qazları bu meyvələrin üzərinə 
oturur və bu səbəbdən də yol kənarında 
bitən tutun yeyilməsi məsləhət deyil. Tutdan 
fərqli olaraq qoz, fındıq kimi meyvələr 
istehsala yönəldilə bilər. Çünki bu meyvələr 
qabıqlıdır və heç bir təhlükə yoxdur”.

“GIGIYENIK CƏHƏTDƏN DÜZGÜN DEYIL”

“EMALIN HƏCMI ÇOX KIÇIKDIR”

Cəfər 
Ibrahimli

Ilham 
Qurbanov

Meyvə mövsümündə paytaxt 
Bakıda və regionlarda 
yolun kənarında xeyli 

sayda və müxtəlif növ meyvə 
ağaclarına rast gəlmək olar. Bu 
meyvələrdən yol kənarından 
keçən və ərazidə yaşayan sakinlər 
istifadə edirlər. Xüsusilə, uşaqlar 
bu meyvələri toplayıb yeməkdə 
daha çox maraqlı olurlar. Amma 
yol kənarındakı tut, ərik, qoz, 
fındıq və digər bu kimi ağacların 
meyvələri əksər hallarda yerə 
tökülür, demək olar ki, israf 
olunur. Maraqlıdır, küçələrdə batıb 

gedən bu məhsuldan yararlanmaq 
olmazmı? Xaricdə təcrübə necədir? 
Axı xarici ölkələrdə də küçə boyu 
bar verən ağaclar çoxdur.  Onlarda 
da bu məhsul israf olunur, yoxsa...? 
Ola bilsin ki, xarici ölkələrdə yol 
kənarında bitən bu ağacların 
meyvələri toplanaraq istehsala 
yönəldilir. Azərbaycanda isə yalnız 
zeytun yığımı mövsümündə buna 
rast gəlirik. İnsanlar zeytunu 
toplayıb istehsal müəssisələrinə 
təhvil verirlər. Ancaq tuta yiyə çıxan 
yoxdur. Bakının küçələrində isə tut 
ağacları bəs deyincə. Bol məhsulu 
da olur. Təəssüf ki, bu məhsul ancaq 
küçələri çirkləndirir. Bir də tək-tük 

insanlar ağızlarına bir-iki tut atıb 
damaq dadını dəyişirlər, vəssalam. 
Halbuki tut istehsala yönəldilsə, 
ondan nə hazırlamaq olmaz ki... 
Bəhməz, mürəbbə, tut qurusu və s. 

FAYDALI VƏ TƏHLÜKƏLI TƏRƏFLƏRI 
Bəlkə, ümumiyyətlə səhv 

düşünürük, küçələrdəki ağacların 
meyvələri ekoloji cəhətdən yararlı 
deyil? Bir çoxları yabanı halda bitən 
meyvələrin insan orqanizminə 
ziyan olduğunu deyirlər. Onların 
fikrincə, faydalı aktiv maddələr 
yol kənarında bitən ağacların 
meyvələrində yox səviyyəsindədir. 
Meyvənin yetişməsi üçün 

becərilməsi və suvarılması 
önəmli hesab olunur. Küçələrdəki 
ağaclarda isə meyvə kortəbii yolla 
yetişir. Üstəlik, zərərli qazlarla 
yaxın təmasda olduğundan, ekoloji 
cəhətdən də faydalı hesab olunmur. 
Lakin faktiki olaraq, göz görə-görə 
hər il tonlarla məhsul küçələrdə 
batıb gedir. Bəs görəsən, ekspertlər 
bu məhsuldan istifadəni məqbul 
hesab edirlərmi? Küçələrdə yetişən 
meyvələrin insan orqanizmi üçün 
hansı faydalı və təhlükəli tərəfləri 
var? Ümumiyyətlə, bu məsələ 
meyvəçilikdə hansı əhəmiyyəti 
kəsb edir? Bütün bu suallara 
mütəxəssislərdən cavab aldıq.

KÜCƏLƏRDƏ KÜCƏLƏRDƏ 
BATAN MƏHSULBATAN MƏHSUL
KÜCƏLƏRDƏ KÜCƏLƏRDƏ 
BATAN MƏHSULBATAN MƏHSUL



PROBLEM

Paytaxt Bakının mərkəzi 
ünvanlarında – bir çox küçə və 
prospektlərdə piyadalar üçün 

nəzərdə tutulmuş səkilər ayrı-ayrı 
şəxslər, sahibkarlıq subyektləri, şirkətlər, 
işbazlar tərəfindən zəbt olunub. Belə 
vəziyyət həmin səkilərlə təhlükəsiz 
şəkildə hərəkət etməli olan piyadalara 
böyük çətinliklər yaradır.

MEDIADAN QAÇAN MƏMURLAR
Piyadalar öz həyatlarını təhlükə 

altına atır, məcburiyyət qarşısında qalıb 
avtomobil yoluna çıxır, maşınların arası 
ilə hərəkət etməli olurlar. Bu isə onlarla 
yanaşı, sürücülər üçün də böyük təhlükə 
yaradır. Fiziki məhdudiyyəti, əlilliyi 
olan, əlil arabasında gəzən, yaxud azyaşlı 
övladını uşaq arabasında gəzintiyə 
çıxaran valideynlər üçün səkilərin zəbt 
edilməsi, müyəssərliyin pozulması 
daha böyük çətinliklər yaradır. Bu 
qəbildən olan küçələrə nümunə kimi 
Nəsimi rayonundakı Dilarə Əliyeva, 
Səməd Vurğun, Mirzağa Əliyev və sair 
ünvanları göstərə bilərik. İstənilən 
kəs paytaxtın mərkəzi ünvanlarında 
qısa müşahidə aparsa, qeyd etdiyimiz 
nüanslara rast gələ bilər. Bu barədə 
mediada dəfələrlə məsələ qaldırılsa 
da, problem həllini tapmır. Aidiyyəti 
qurumlar ya laqeydlikdən, ya da 
məqsədli şəkildə susmağa üstünlük 
verirlər. Bizim onlarla əlaqə yaratmaq, 
suallara cavab tapmaq cəhdlərimiz də 
məhz bu kimi səbəblərdən nəticəsiz 
qaldı. Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura 
Komitəsindən, Nəsimi Rayon İcra 
Hakimiyyətindən fakta dair münasibət 
öyrənmək istəsək də, media ilə əlaqələrə 
məsul şəxslər “qeybə” çəkildilər. 

Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən deyirlər ki, Dilarə Əliyeva, Səməd Vurğun, 
Mirzağa Əliyev küçələrində piyada səkilərinin zəbt olunması faktına görə 
məsuliyyət bilavasitə Nəsimi Rayon İcra Hakimiyyətinin üzərindədir. Ekspertin 
fikrincə isə problemin həllini tapmamasına yeganə səbəb korrupsiya faktorudur. 

Sosial məsələlər üzrə ekspert İlqar 
Hüseynli hesab edir ki, səkilərin zəbt 
olunması daim ictimaiyyəti narahat 
edən problemlərdən biridir. Onun 
qənaətincə, buna görə rayon icra 
hakimiyyətləri, eyni zamanda Bakı 
Şəhər İcra Hakimiyyəti məsuliyyət 
daşıyır: “İndiyə qədər dəfələrlə 
ictimailəşdirilməsinə rəğmən, hələ 
də bu problemin həllini tapmamasına 
yeganə səbəb korrupsiya faktorudur. 
Paytaxt ərazisində hansısa küçədə 
piyada səkisini zəbt edən, ictimai 
maraqlara əhəmiyyət verməyən, 

vətəndaşların normal hərəkətinə 
açıq-aşkar mane olan şəxslər buna 
görə yerli strukturlarla mütləq şəkildə 
sövdələşməyə gedib. Bu strukturlar sahə 
müvəkkili, bələdiyyə, icra nümayəndəsi 
və sair ola bilər. Əgər həmin şəxslər 
müvafiq qurumlarla hansısa formada 
razılaşma əldə edə bilməsəydilər, belə 
rahatlıqla səkiləri zəbt edə bilməzdilər. 
Şəhərin mərkəzindəki binaların zirzəmi 
qatlarının özəlləşdirilməsi, yaxud ayrı-
ayrı şəxslərə icarəsi üçün sərəncam 
verən orqan icra hakimiyyətidir. 
Fövqəladə Hallar Nazirliyinin də bu 

məsələyə qismən aidiyyəti var. Çünki 
paytaxt ərazisində yerləşən binaların 
əksəriyyətinin zirzəmi qatı fövqəladə 
hallar üçün nəzərdə tutulub. Əgər hər 
hansı hadisə olarsa, o zirzəmilərə 
şəhər əhalisi təxliyə oluna bilər. Bu 
kateqoriyadan olan zirzəmi qatları 
iaşə obyekti, digər xidmətlər 
göstərilən ticarət obyekti kimi 
icarəyə verilirsə, buna görə 
rayon icra hakimiyyəti ilə 
yanaşı Fövqəladə Hallar 
Nazirliyinin müvafiq 
qurumunun da razılığı 

olmalıdır. Belə bir razılıq yoxdursa, 
dərhal həmin zirzəmilər sahibkarlardan 
geri alınmalı, təmizlənməli, cari təmir 

işləri aparılmalı və gələcəkdə təyinatı 
üzrə istifadə üçün dövlətin 

nəzarətində saxlanılmalıdır. 
Bu işlər görülərkən zəbt 
olunmuş səkilər də əvvəlki 
görkəminə qaytarılmalı, 

ictimai maraqları nəzərə 
almayan işbazlar 
qanun çərçivəsində 
cəzalandırıl-
malıdır”.

Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin 
sözçüsü Mətin Hüseynov bildirdi 
ki, Dilarə Əliyeva, Səməd Vurğun, 
Mirzağa Əliyev küçələrində piyada 
səkilərinin zəbt olunması faktına 
görə məsuliyyət bilavasitə Nəsimi 
Rayon İcra Hakimiyyətinin 
üzərindədir. Onun sözlərinə görə, 
problem adıçəkilən icra qurumu 
tərəfindən tənzimlənməlidir: 
“Bakı şəhəri ərazisində hansısa 
ünvanda tikintidən söhbət 
gedirsə, buna görə həmin 
rayonun icra hakimiyyəti 
məsuliyyət daşıyır. Bakı Şəhər 
İcra Hakimiyyəti hansısa köşkün 
istənilən bir ünvana qoyulmasına 
görə cavabdehlik daşıyır. 
Statistikaya görə son 4 ildə Bakı 

Şəhər İcra Hakimiyyəti bu 
barədə kiməsə hər hansı 
icazə verməyib. Söhbət 
səki üzərində köşkün 
quraşdırılmasına görə 
icazədən gedir. O ki qaldı 
binanın zirzəmisində, birinci 
mərtəbəsində yerləşən 
hansısa obyektin birbaşa küçəyə 
pilləkən qoymasına, artırma 
etməsinə, bunun üçün müvafiq 
qaydada rayon icra hakimiyyətinə 
müraciət olunmalıdır. Azərbaycan 
Prezidentinin imzaladığı 
sərəncamla 2018-ci ilin 1 avqust 
tarixindən Bakı şəhəri ərazisində 
tikintiyə icazənin verilməsi, 
ümumiyyətlə, tikinti məsələləri 
ilə bağlı bütün səlahiyyətlər Bakı 

Şəhər İcra Hakimiyyətindən 
alınaraq Dövlət Şəhərsalma 
və Arxitektura Komitəsinə 
verilib. Ona görə də paytaxt 
ərazisində hər hansı tikinti işinə, 
artırmaya, pilləkən qoyulmasına 
və sairə görə vətəndaşlar rayon 
icra hakimiyyətinə, dövlət 
komitəsinə müraciət etməli, 
atacaqları addımları həmin 
qurumlarla qanun çərçivəsində 
razılaşdırmalıdırlar”.

KORRUPSIYA, ICTIMAI MARAQLARA BIGANƏLIK

MƏSULIYYƏT VƏ CAVABDEHLIK

RUFİK İSMAYILOV
rufikismayilov@kaspi.az

Ilqar 
Hüseynli
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QAZANC HƏRISLIYININQAZANC HƏRISLIYININ
YARATDIĞI TƏHLÜKƏYARATDIĞI TƏHLÜKƏ

Fotolar: Müəllifindir
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TANINMIŞLAR ÖZ HƏYAT YOLLARINI ŞAGIRDLƏRƏ DANIŞIRLAR

HƏDƏFINIZ O QƏDƏR YÜKSƏKHƏDƏFINIZ O QƏDƏR YÜKSƏK
OLMALIDIR KI...OLMALIDIR KI...

“Validey-
ninizi dəyişə, 

onlara 
tərbiyə verə 
bilməzsiniz. 

Növbəti nəsil 
bu reallıqla 

yaşamağı 
bacarma-

lıdır. 
Valideynin 

həyat 
təcrübəsi 

var. Onlar 
sizə seçim 

verir. Amma 
qərarınızı 

özünüz 
verməlisiniz”.

““TT əhsil Nazirliyi yanında əhsil Nazirliyi yanında 
İctimai Şura nazirliklə İctimai Şura nazirliklə 
cəmiyyət arasında cəmiyyət arasında 

körpü rolunu oynayır”. Bakı körpü rolunu oynayır”. Bakı 
Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsi Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsi 
tərəfindən reallaşdırılan, “Kaspi” tərəfindən reallaşdırılan, “Kaspi” 
qəzeti və “Kaspi.az” saytının qəzeti və “Kaspi.az” saytının 
informasiya dəstəyi ilə həyata informasiya dəstəyi ilə həyata 
keçirilən “Məktəbdə” layihəsinin keçirilən “Məktəbdə” layihəsinin 
növbəti qonaqları Təhsil Nazirliyi növbəti qonaqları Təhsil Nazirliyi 
yanında İctimai Şuranın sədri yanında İctimai Şuranın sədri 
Günel Səfərova, sədr müavini Günel Səfərova, sədr müavini 
Gülməmməd Məmmədov, katibi Gülməmməd Məmmədov, katibi 
Rüfət Əsədzadə və şura üzvü Rüfət Əsədzadə və şura üzvü 
Pərvanə Məmmədova İŞ-nin Pərvanə Məmmədova İŞ-nin 
fəaliyyətini qısaca belə ifadə fəaliyyətini qısaca belə ifadə 
etdilər. etdilər. 

Nizami rayonundakı 12 Nizami rayonundakı 12 
nömrəli tam orta məktəbdə nömrəli tam orta məktəbdə 
keçən görüşdə qonaqlar keçən görüşdə qonaqlar 
həyat hekayələrini danışdılar, həyat hekayələrini danışdılar, 
məktəbliləri maraqlandıran sualları məktəbliləri maraqlandıran sualları 
cavablandırdılar.cavablandırdılar.

ƏSAS TƏRƏFDAŞLARIMIZ SIZSINIZ
“Uşaqlarla, gənclərlə görüşəndə “Uşaqlarla, gənclərlə görüşəndə 

müsbət enerji almaq olur”- deyən müsbət enerji almaq olur”- deyən 
İŞ-nin sədri, Qeyri Hökumət İŞ-nin sədri, Qeyri Hökumət 
Təşkilatlarına Dəstək Agentliyinin Təşkilatlarına Dəstək Agentliyinin 
Müşahidə Şurasının üzvü Müşahidə Şurasının üzvü 
Günel Səfərova görüşə həvəslə Günel Səfərova görüşə həvəslə 
gəldiyini dedi: “Əsas statusum gəldiyini dedi: “Əsas statusum 
valideynlikdir. Sizinlə haradasa valideynlikdir. Sizinlə haradasa 
həmyaşıd olan övladlarım var. həmyaşıd olan övladlarım var. 
Gənclər, uşaqlar, məktəb mənim Gənclər, uşaqlar, məktəb mənim 
üçün həmişə doğma olub. Öz üçün həmişə doğma olub. Öz 
övladlarımla ən yaxşı xatirələrimi övladlarımla ən yaxşı xatirələrimi 
paylaşanda məktəbdəki paylaşanda məktəbdəki 
xatirələrimi bölüşürəm”. xatirələrimi bölüşürəm”. 
Şagirdlərə həyat hekayəsini Şagirdlərə həyat hekayəsini 
danışan G.Səfərova qeyd etdi ki, danışan G.Səfərova qeyd etdi ki, 
10-cu sinifdə oxuyanda həkim 10-cu sinifdə oxuyanda həkim 
olmağa hazırlaşsa da, biologiya olmağa hazırlaşsa da, biologiya 
laboratoriyasındakı təcrübə zamanı laboratoriyasındakı təcrübə zamanı 
“heç vaxt həkim ola bilməyəcəyəm”  “heç vaxt həkim ola bilməyəcəyəm”  
- deyə ixtisas seçimini dəyişib: - deyə ixtisas seçimini dəyişib: 
“Hüquq fakültəsinə qəbul oldum. “Hüquq fakültəsinə qəbul oldum. 
90-cı illərdə bu fakültədə oxumaq 90-cı illərdə bu fakültədə oxumaq 
bir qədər çətin idi. Çünki tam bir qədər çətin idi. Çünki tam 
formalaşmış hüquq sistemi yox formalaşmış hüquq sistemi yox 
idi. 17 yaşımdan isə QHT-lərə idi. 17 yaşımdan isə QHT-lərə 
qoşuldum. Tələbə ola-ola işləmək qoşuldum. Tələbə ola-ola işləmək 
ən doğru qərar idi. Siz də tələbə ən doğru qərar idi. Siz də tələbə 
olarkən könüllü olaraq işləyə, olarkən könüllü olaraq işləyə, 
hansısa layihələrə, təcrübə hansısa layihələrə, təcrübə 
mübadiləsinə qoşula bilərsiniz. mübadiləsinə qoşula bilərsiniz. 
Bu, gələcəkdə sizin üçün yaxşı Bu, gələcəkdə sizin üçün yaxşı 
nəticə verəcək. Siz “Z-nəsil” nəticə verəcək. Siz “Z-nəsil” 
uşaqlarısınız”. uşaqlarısınız”. 

INANDIĞINIZ MENTOR
“Mən kimya müəllimiyəm” - “Mən kimya müəllimiyəm” - 

deyə İŞ katibi, Gənc Müəllimlər deyə İŞ katibi, Gənc Müəllimlər 
Assosiasiyasının sədri Rüfət Assosiasiyasının sədri Rüfət 
Əsədzadə yumor hissini Əsədzadə yumor hissini 

gizlətmədi: gizlətmədi: 
“Sizin sevmədiyiniz “Sizin sevmədiyiniz fənni fənni 
tədris edirəm. tədris edirəm. 
Amma kimya o Amma kimya o 
qədər də çətin qədər də çətin fənn fənn 
deyil, sadəcə deyil, sadəcə 
sevmək lazımdır. sevmək lazımdır. 

10-11-ci siniflərdə şagirdlərin 10-11-ci siniflərdə şagirdlərin 
karyera maraqları daha çox önə karyera maraqları daha çox önə 
çıxır. Bu dövrdə bizə dəstək çıxır. Bu dövrdə bizə dəstək 
olan, emosional durumdan olan, emosional durumdan 
çıxmağımıza doğru yol göstərən çıxmağımıza doğru yol göstərən 
insanların yanımızda olması insanların yanımızda olması 
çox önəmlidir. Ona görə bu çox önəmlidir. Ona görə bu 
yaşda inandığınız bir müəllimi yaşda inandığınız bir müəllimi 
özünüzə mentor olaraq özünüzə mentor olaraq 
seçməlisiniz”. seçməlisiniz”. 

KOMPÜTERƏ MARAĞIN 
DƏYIŞDIYI HƏYAT

İŞ-nin üzvü Pərvanə İŞ-nin üzvü Pərvanə 
Məmmədovanın həyat Məmmədovanın həyat 
hekayəsi qeyri-formal təhsil hekayəsi qeyri-formal təhsil 
sahəsi ilə bağlı  həyatında sahəsi ilə bağlı  həyatında 
dəyişiklik etmək istəyən dəyişiklik etmək istəyən 
insanlar üçün maraqlı insanlar üçün maraqlı 
təcrübədir: “20 ildən çoxdur təcrübədir: “20 ildən çoxdur 
ki, Avropa Şurası ilə işləyirəm. ki, Avropa Şurası ilə işləyirəm. 
Orta məktəbi medalla bitirdim Orta məktəbi medalla bitirdim 
və institutun tətbiqi riyaziyyat və institutun tətbiqi riyaziyyat 
və kibernetika fakültəsinə və kibernetika fakültəsinə 
müsahibə yolu ilə qəbul müsahibə yolu ilə qəbul 
oldum”. P.Məmmədova oldum”. P.Məmmədova 
şagirdlərə “Heç kəsə görə şagirdlərə “Heç kəsə görə 
heç nə etməyin, sadəcə, heç nə etməyin, sadəcə, 
özünüzü tapmağa çalışın” deyə özünüzü tapmağa çalışın” deyə 
təcrübəsini bölüşdü: “İndi təcrübəsini bölüşdü: “İndi 
peşə təhsili ilə bağlı yaxşı peşə təhsili ilə bağlı yaxşı 
imkanlar var. Düşüncə tərziniz, imkanlar var. Düşüncə tərziniz, 
yanaşmanız dəyişməlidir”.yanaşmanız dəyişməlidir”.

TƏHSIL ÜÇÜN IŞIQ YOLU
İŞ-nin sədr müavini, ADA İŞ-nin sədr müavini, ADA 

Universitetinin müəllimi Universitetinin müəllimi 
Gülməmməd Məmmədovun Gülməmməd Məmmədovun 
həyatı isə gənclər üçün əsl həyatı isə gənclər üçün əsl 
örnəkdir: “BDU-nun fizika örnəkdir: “BDU-nun fizika 
fakültəsini bitirmişəm. Bir fakültəsini bitirmişəm. Bir 
il magistraturada təhsil il magistraturada təhsil 
aldıqdan sonra İtaliyanın aldıqdan sonra İtaliyanın 
Triest şəhərində Triest şəhərində 
Abdus Salam Abdus Salam 
Beynəlxalq Nəzəri Beynəlxalq Nəzəri 
Fizika Mərkəzində Fizika Mərkəzində 
magistratura pilləsini magistratura pilləsini 
oxudum. Mərkəz yüksək oxudum. Mərkəz yüksək 
enerjilər enerjilər 
fizikası üzrə fizikası üzrə 
dünyadan dünyadan 

TƏHSIL

SÖHBƏTLƏŞDI:
Təranə Məhərrəmova

taranamaharramova@kaspi.az

10 nəfər qəbul etmişdi ki, biri də 10 nəfər qəbul etmişdi ki, biri də 
mən idim. Bir il oxuduqdan sonra mən idim. Bir il oxuduqdan sonra 
doktorluq pilləsində oxumaq doktorluq pilləsində oxumaq 
üçün professorların məsləhəti üçün professorların məsləhəti 
ilə Amerika universitetlərinə ilə Amerika universitetlərinə 
müraciət etdim. Hazırkı Amerika müraciət etdim. Hazırkı Amerika 
prezidenti Co Baydenin də prezidenti Co Baydenin də 
təhsil aldığı Nyu-York Sirakuz təhsil aldığı Nyu-York Sirakuz 
Universitetinə tam təqaüdlə Universitetinə tam təqaüdlə 
qəbul aldım. Paralel olaraq 8 ilə qəbul aldım. Paralel olaraq 8 ilə 
yaxın tədrislə məşğul oldum. Bir yaxın tədrislə məşğul oldum. Bir 
il Nyu-York Tibb Universitetində il Nyu-York Tibb Universitetində 
tədqiqatçı kimi işlədim. 2016-tədqiqatçı kimi işlədim. 2016-
cı ildə Azərbaycana qayıtmaq cı ildə Azərbaycana qayıtmaq 
qərarına gəldim. O vaxtdan ADA qərarına gəldim. O vaxtdan ADA 
Universitetinin mühəndislik Universitetinin mühəndislik 
və informasiya texnologiyaları və informasiya texnologiyaları 
fakültəsində müəllim işləyirəm. fakültəsində müəllim işləyirəm. 
Atam deyirdi ki, müəllimlik Atam deyirdi ki, müəllimlik 
müqəddəs sənətdir. Həyat elə müqəddəs sənətdir. Həyat elə 
gətirdi ki, mən müəllim oldum”. gətirdi ki, mən müəllim oldum”. 

ÖYRƏNIB BILMƏK 
BACARIĞI ÇOX ÖNƏMLIDIR

Şagirdlərdən birinin “Hər Şagirdlərdən birinin “Hər 
gün dəyişən dünyanın bu gün dəyişən dünyanın bu 
günün şagirdindən tələb etdiyi günün şagirdindən tələb etdiyi 
nələrdir?” - sualına qonaqların nələrdir?” - sualına qonaqların 
cavabı maraqlı səsləndi. cavabı maraqlı səsləndi. 
G.Məmmədov: “Kritik düşüncə, G.Məmmədov: “Kritik düşüncə, 
öyrənib bilmək bacarığı çox öyrənib bilmək bacarığı çox 
önəmlidir. Sizə hər biliyi müəllim önəmlidir. Sizə hər biliyi müəllim 
verə bilməz. Hər şey çox sürətlə verə bilməz. Hər şey çox sürətlə 
dəyişir. Yeni situasiyalar yaranır. dəyişir. Yeni situasiyalar yaranır. 
Ona uyğun özünüzü dəyişdirə Ona uyğun özünüzü dəyişdirə 
bilməlisiniz. Özünüzə hədəfi elə bilməlisiniz. Özünüzə hədəfi elə 
qoyun ki, qarşınıza maneələr qoyun ki, qarşınıza maneələr 
çıxanda motivasiyadan düşməyin. çıxanda motivasiyadan düşməyin. 

XARICDƏ TƏHSILIN 
TƏŞVIQI LAZIMDIR

Şagirdlər qonaqlara bu Şagirdlər qonaqlara bu 
gün onları daha çox gün onları daha çox 

maraqlandıran sualı maraqlandıran sualı 
da ünvanladılar: da ünvanladılar: 

“Çoxumuz “Çoxumuz 

təhsilimizi xarici universitetlərdə təhsilimizi xarici universitetlərdə 
davam etdirmək istəyirik. Ölkə davam etdirmək istəyirik. Ölkə 
universitetlərindən fərqli olaraq universitetlərindən fərqli olaraq 
xaricdə təhsil bizə nələr vəd xaricdə təhsil bizə nələr vəd 
edir?”edir?”

G.Məmmədov: “Xaricdə təhsil G.Məmmədov: “Xaricdə təhsil 
təkcə yaxşı təhsil demək deyil. təkcə yaxşı təhsil demək deyil. 
Siz fərqli mədəniyyətin içərisinə Siz fərqli mədəniyyətin içərisinə 
düşüb formalaşırsınız. Sizin düşüb formalaşırsınız. Sizin 
üçün rahat olmayan zonadan üçün rahat olmayan zonadan 
çıxa bilsəniz, deməli, bu yaşda çıxa bilsəniz, deməli, bu yaşda 
böyük bir qazanc əldə etmək üçün böyük bir qazanc əldə etmək üçün 
çalışırsınız”.çalışırsınız”.

G.Səfərova “Gənclərin G.Səfərova “Gənclərin 
xarici ölkələrin nüfuzlu ali xarici ölkələrin nüfuzlu ali 
təhsil müəssisələrində təhsil təhsil müəssisələrində təhsil 
almalarına dair 2022-2026-cı almalarına dair 2022-2026-cı 
illər üçün Dövlət Proqramı”nın illər üçün Dövlət Proqramı”nın 
təsdiqləndiyini diqqətə çatdırdı: təsdiqləndiyini diqqətə çatdırdı: 
“Bu proqramda bütün xərclər “Bu proqramda bütün xərclər 
qarşılanır. Bakalavr pilləsinə yer qarşılanır. Bakalavr pilləsinə yer 
ayrılıb. Bu auditoriyada olanlar da ayrılıb. Bu auditoriyada olanlar da 
müraciət edə bilərlər. Əminəm ki, müraciət edə bilərlər. Əminəm ki, 
o proqram uzanacaq, hər dəfə də o proqram uzanacaq, hər dəfə də 
dəyişəcək”.dəyişəcək”.

QƏRARINIZI ÖZÜNÜZ VERIN
“Nəsillərarası boşluq “Nəsillərarası boşluq 

və səbəbləri”. Şagirdləri və səbəbləri”. Şagirdləri 
maraqlandıran növbəti sual bu maraqlandıran növbəti sual bu 
oldu. “Bu boşluq həmişə olacaq” oldu. “Bu boşluq həmişə olacaq” 
deyə R.Əsədzadə cavablandırdı: deyə R.Əsədzadə cavablandırdı: 
“Amerikada bu gərginlik iki “Amerikada bu gərginlik iki 
dəfə kulminasiya nöqtəsinə dəfə kulminasiya nöqtəsinə 
çatıb. Gənc nəsil valideynlərin çatıb. Gənc nəsil valideynlərin 
mühafizəkar yanaşmalarına mühafizəkar yanaşmalarına 
qarşı üsyan edib və müəyyən bir qarşı üsyan edib və müəyyən bir 
sərbəstlik qazanıblar. Bunun bir sərbəstlik qazanıblar. Bunun bir 
hissəsi iqtisadi azadlıq olub”. hissəsi iqtisadi azadlıq olub”. 

G.Məmmədov isə fikirlərini G.Məmmədov isə fikirlərini 
belə ifadə etdi: “Biz fərqli ölkəyik, belə ifadə etdi: “Biz fərqli ölkəyik, 
ailə institutumuz fərqlidir. ailə institutumuz fərqlidir. 
Valideyninizi dəyişə, onlara Valideyninizi dəyişə, onlara 
tərbiyə verə bilməzsiniz. Növbəti tərbiyə verə bilməzsiniz. Növbəti 
nəsil bu reallıqla yaşamağı nəsil bu reallıqla yaşamağı 
bacar-malıdır. Valideynin həyat bacar-malıdır. Valideynin həyat 

təcrübəsi var. Onlar sizə təcrübəsi var. Onlar sizə 
seçim verir. Amma seçim verir. Amma 
qərarınızı  qərarınızı  

özünüz özünüz 
verməlisiniz. verməlisiniz. 
Buna  Buna  

hazır hazır 
olun!”olun!”



SƏMA SAKINLƏRININSƏMA SAKINLƏRININ
YADIGARLARIYADIGARLARI

 Muzeyin həyətində gəzərkən 
cürbəcür qırıcılar, təyyarələr, 
vertolyotlar, hava döyüş texnikaları 
görürəm. Müxtəlif markalar gözə 
dəyir; hər birinin də öz təyinatı, 
işləmə metodu, uçuş təlimatı 
qaydası və sair. Sadə insanlar bu 
markalarla, adlarla tanış olmasalar 
da, peşəkarlar üçün bu isimlər 
çox böyük informasiya yükünə 
malikdir: “C-47B Skytrain”, 
E-370, F-4E “Phantom” II, UH-
1H “İroquois”, S-2E “Tracker”, 
PZL-104 “Wilga” 35 A, C-54D 
“Skymaster”, MIm-3 “Nike 
Ajax”, C-160D “Transall”, SE-210 
“Caravelle”, 10R “Mine”, “Mavi 
İşık” G-1, “Dornier” Do28 D-2, 
“Skyservant”, “Dornier do” 27H-2, 
M-45 “Quadmount”, M-3 “Taret”, 
RF-84F “Thunderlflash”, F-86E 
(M) “Sabre”.

DÜŞÜNƏRKƏN...
Təyyarələrin, qırıcıların arasında 

gəzərkən düşünürəm ki,  bu 
miniklərdə kimlər uçub, kimlər bu 
od ələyənlərin alovunda qıvrılıb, 
bu uçaqlar hansı adamları hara 
aparıb, neçə-neçə tale sahiblərini 
haradan biryolluq qoparıb? Ancaq 
o sualların cavabı daha yoxdur... 
Bu susqun səma sakinləri bütün 
olub-keçənləri öz sükunətində 
əridib...

Elm inkişaf edib, texniki 
biliklər artdıqca, sürət də çoxalır. 
Bizi bir-birimizə daha sürətlə 
qovuşduranlar, sən demə, həm 
də bizi bir-birimizdən daha yeyin 
soyudacaq, uzaq salacaqmış. 
Görünür, daha vəfalı olmaq üçün 
uzun yol getmək, ləng addımlamaq 
lazımmış... 

Yəqin ki, bu təyyarələrlə 
kimlərsə şəhid, kimlərsə qazi adını 
qazanıb. Bu vertolyotlarla neçə-
neçə həyəcan siqnalından sonra 
şəxsi heyətlər döyüş meydanlarına 
daşınıb... İndi isə onlar bu muzeydə 
sakitcə dayanıb öz keçmişlərinə 
– möhtəşəm Türkiyə tarixinə 
baxırlar. İbrətə açıq qulaqlar üçün 
isə tarixin susqunluğunda neçə-
neçə dinməz əbədiyyət şərqiləri 
hələ də səslənməkdədir...
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XIII İstanbul Beynəlxalq 
Şeir və Ədəbiyyat Festivalında 
iştirak edərkən Bəylikdüzü 
ərazisində yerləşən bir oteldə 
qalırdım. Həmin ərazidə 
xüsusi gəzməli bir yer 
olmadığından, boş vaxtlarımı 
elə oteldə keçirirdim. 
Vətənə qayıtmazdan öncə 
koronavirus testi vermək 
üçün xəstəxanaya gedərkən 
yolda İstanbul Hərbi Hava 
Qüvvələri Muzeyini gördüm. 
Əvvəlcə düşündüm ki, yəqin, 
bir saat ərzində muzeyi gəzib 
qurtararam, amma içəri 
girəndən sonra anladım ki, 
bu həna o hənadan deyil, 
gərək bu mədəni ocağı 
ürəyincə gəzəsən, artıq 
tarixləşmiş səma sakinlərinə 
– təyyarələrə, qırıcılara, 
vertolyotlara diqqətlə 
baxasan. 

Muzeyin həyətində 
Mahmud Şəvqət Paşa, 
Süreyya İlmən, Fəsa 
Evrensəy, Yusuf Kənan kimi 
bütün dünyada tanınan 
pilotların, hava qüvvələri 
əməkdaşlarının heykəlləri 
qoyulub. Eyni zamanda 
Atatürkün gələcəyi işarə edən 
heykəli ucaldılıb. Bundan 
başqa Atatürkün ayrıca büstü 
qoyulub və üzərinə günümüz 
üçün keçərli olan bu şüar 
yazılıb: “İstiqlal göylərdədir”.

BAYRAQDAR 
SEVDASI

Türklər 
daim haqq 
savaşı 
üçün qılınc 
itiləyiblər, daim 
həqiqətin tərəfində 
dayanıblar, bu gün 
də dəyişən bir şey 
yoxdur. Türkiyənin 
“Bayraqdar” adlı 
pilotsuz uçuş 

aparatları həm II Qarabağ 
savaşında, həm də Ukrayna 
müharibəsində haqlının 
tərəfindən səmaya yüksəlib, 
nahaqqın başına od ələdi. Bu 
muzeydə həmin cihazların, 
döyüş aparatlarının 

“əcdadlarını” 

görmək, sanki haqqın səma 
sakinlərinə bir az da yaxın 
olması demək idi. 

MUZEY IDEYASI NECƏ 
YARANIR?

Muzeydə I Dünya 
müharibəsinə aid təyyarələr 
görmək mümkündür. 
Türkiyənin İstiqlal Savaşında 
haqq tərəfdən vuruşan bu 
təyyarələrin bəziləri hələ da 
qalmaqdadır. Müharibədən 
sonra o təyyarələri də, 
döyüşlərdə qənimət kimi 
ələ keçirilənləri də Qartal 
Maltəpəyə aparıblar. Ancaq 
daşınma zamanı onlardan 
bəziləri xəsarət alıb. 
Daşınma zamanı yaranan 
belə problemlər muzey 
qurmaq arzusunu bir neçə 
il ləngidib. 1960-cı ildə isə 
Hava qüvvələri komandanı 
İrfan Tansel göstəriş verib ki, 
istehsal olunan təyyarələrin 
hərəsindən birini muzey 
üçün ayırsınlar. Nəhayət, 
1971-ci ildə ilk Hava Muzeyi 
yaradılıb. Amma bu muzeyin 
yeri əlverişsiz olduğuna görə 
onu İstanbula köçürmək 
qərarına gəliblər. İstanbulda 
1977-ci ildə inşası başlayan 
muzey 1985-ci ildən fəaliyyətə 
başlayıb.

MUZEYIN IÇI VƏ ÇÖLÜ
Muzeyin 2365 kvadrat 

metr qapalı, 12000 kvadrat 
metr isə açıq havada 
ərazisi var. Burada həm 
də Hərbi Hava Qüvvələri 

əməkdaşlarının 
hərbi geyimləri 

nümayiş 
etdirilən salon 
var. Eyni zamanda 

muzeydə kifayət 
qədər böyük kitabxana 
da var, ancaq 
mənbələri yalnız icazə 
ilə əldə etmək olar. 
Həmçinin muzeydə bir-

birindən maraqlı 
suvenirlər 

satılır. 

Təyyarələrin, 
qırıcıların 
arasında 
gəzərkən 

düşünürəm 
ki, bu 

miniklərdə 
kimlər uçub, 
kimlər bu od 

ələyənlərin 
alovunda 

qıvrılıb, 
bu uçaqlar 

hansı 
adamları 

hara aparıb, 
neçə-

neçə tale 
sahiblərini 

haradan 
biryolluq 
qoparıb? 
Ancaq o 

sualların 
cavabı daha 

yoxdur... 
Bu susqun 

səma 
sakinləri 

bütün olub-
keçənləri öz 
sükunətində 

əridib...

MARKALAR

SƏMA SAKINLƏRININSƏMA SAKINLƏRININ
YADIGARLARIYADIGARLARI
SƏMA SAKINLƏRININSƏMA SAKINLƏRININ
YADIGARLARIYADIGARLARI

Fotolar: Müəllifdən  / Global Media Group

FƏRİD HÜSEYN
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İncəsənət, düşünürəm ki, 
nə qədər incə olsa da, güclü 
insanları   sevir. Güc və 

bir də sevgi. Bu iki məfhum 
bir yerdə olanda incəsənətin 
ən gözəli də meydana çıxır. 
Azərbaycanın mədəniyyət 
sahəsində bir çox ilklərə imza 
atan, ürəyində böyüməyən 
uşaqla 50 illik yubileyini qeyd 
edən aktyor, rejissor Nicat 
Kazımovla söhbətləşdim. 

“STRESSDƏN 
AYAĞIM IFLIC OLDU”

Atasının istəyinə qarşı çıxıb 
bu sənətə ancaq sevgi naminə 
gələn Nicat bəy deyir ki, çox 
çətinliklər görmüşəm: “Amma 
mən başa düşürdüm ki, ayaq 
üstə dayanmaq istəyirəmsə, 
dözməkdən, çalışmaqdan, 
zəhmət çəkməkdən başqa 
çərəm yoxdur. Bizim sənətdə 30 
faiz istedad, 70 faiz zəhmətdir. 
Bəzən yoruluram, bezirəm, 
dincəlmək istəyirəm. 31 ildir 
dayanmadan teatrda, TV-də 
işləyirəm, universitetlərdə dərs 
deyirəm. Bu rejimdə işləyən 
adam üçün pandemiyada 2 
il evdə qalmaq dəhşət idi. 
Stressdən ayağım iflic oldu. 
Başa düşdüm ki, mən bu sənətlə 
yaşayıram”. 

“AĞLIMA GƏLMƏYƏN 
BAŞIMA GƏLDI”

Qismətə, alın yazısına 
inanan rejissor deyir ki, çox 
çətinliklər görmüşəm: “Bu 
gün də çətinliklərim var. 
Amma özümdən ötrü heç 
kimdən heç nə istəməmişəm. 
Qismətimdə nə varsa olacaq. 
Və qismətimdən, taleyimdən 
çox razıyam. Azərbaycanda 
bir çox ilklərə imza atmışam. 
Bu, hər sənət adamına 
nəsib olmur. Mənim ağlıma 
gəlməzdi ki, rejissor olaram, 
Dövlət Gənc Tamaşaçılar və 
Akademik Milli Dram Teatrında 
tamaşalara quruluş verərəm, 
İncəsənət Universitetində, Bakı 
Musiqi Akademiyasında dərs 
deyərəm, Kraliça Yelizaveta 
ilə görüşə bilərəm, onun ad 

günü, taxta çıxmasının 70 illiyi 
şərəfinə tədbir hazırlayaram, 
hərb sahəsində medallarla 
təltif edilərəm, Avropa teatr 
festivallarında münsif olaram. 
Ağlım kəsəndə, Şuşa artıq işğal 
olunmuşdu. Nə vaxtsa orda 
tədbirə quruluş verəcəyim 
ağlıma gəlməzdi. Yəni ağlıma 
gəlməyən bir çox şey başıma 
gəldi. Amma burda bəzi 
adamlar bunu görmək, bilmək 
istəmir, bəzən ağızlarına gələni 
yazırlar”. Və bu məqamda 
zarafatyana deyir ki, heç 
bəyənməsinlər, məni kraliça 
bəyənir.

ATLARLA NƏ EDƏCƏYƏM?
May ayında Böyük 

Britaniyada Kraliça II 
Yelizavetanın taxta çıxmasının 
70-ci ildönümünə həsr olunmuş 
“Vindzor Kral Atçılıq Şousu”nda 
ölkəmizi növbəti dəfə Dövlət 
Sərhəd Xidmətinin süvarilər 
dəstəsi və rəqs ansamblı 
təmsil etdi. Bu tədbir üçün 
nümayəndə heyətimiz xüsusi 
olaraq “Odlar Yurdu” adlı 
şou-kompozisiya hazırlamışdı. 
Və bu möhtəşəm şounun 
quruluşçu rejissoru Nicat 
Kazımovdur. Ötən illərdə də 
bu şouya quruluş verən rejissor 
deyir ki, ilk dəfə bu təklifi 
alanda necə hazırlayacağını 
düşünüb: “Fikirləşdim ki, 
atlarla nə edəcəyəm? Amma 
mənim üçün “yox” sözü yoxdur. 
Bir həftə bunu necə edəcəyimi 
düşünüb razılıq vermişdim. 
Bu il “Odlar Yurdu” 
kompozisiyasını 
“Qarabağ 
cəngisi”nin sədaları 
altında “Sərhədçi” 
rəqs ansamblının 
rəqsləri, DSX-
nin süvarilər 
dəstəsinin 
Qarabağ atları 
üzərində 
igidlik 
və hünər 
nümunələri, 
alov 
püskürənlərin 

qeyri-adi performansları 
ilə hazırladım. 6 
dəqiqə davam edən 
şou müddətində 
süvarilərimizin başları 
üzərində Azərbaycan 
Respublikasının və 
Böyük Britaniyanın 
dövlət bayraqlarını 
dalğalandırmaları diqqəti 
xüsusi cəlb edib. Bilirsiniz, 
orda 5000-dən çox tamaşaçı 
vardı və bunu milyonlarla insan 
izləyirdi televiziyadan. Mən 
də, o uşaqlar da ən yaxşısını 
ortaya qoymalı idik. Ermənilər 
baxıb deyirdilər ki, Azərbaycan 
bu şou-proqramla bizə qarşı 
“genosid” etdi”. 

ATASI KIMI ÖZÜ DƏ 
OĞLUNA QARŞI ÇIXDI

Oğlunun davamçısı olmaq 
istəyinə qarşı çıxan aktyor 
deyir ki, istəyirdim ki, başqa 
sahəyə getsin: “Uşaq vaxtı 
teatra özüm gətirsəm də, rol 
vermədim, Cənnət xanım 
verdi. Düşünürdüm ki, 
həvəsdir. Sonradan yolundan 
çəkindirməyə çalışdım, türk 
liseyində oxutdum. Deyirdim ki, 
hansı sahəni seçir seçsin, bircə 
aktyorluq olmasın. Hər gün 
söz-söhbət olurdu. Əməkdar 
artist Nübar Novruzovanın qızı 
da həmin liseydə oxuyurdu. 
Bir gün Nübar gəlib dedi ki, 
niyə qoymursan oğlun aktyor 
olsun? O istedadda, fakturada 
oğlum olsaydı, istəyərdim 
aktyor olsun. Bu gün oğlum 
Mirsənan aktyordur. Yaxşı 

rolları var”. “Atanız sizin, 
siz də oğlunuzun qarşısını 

kəsməyə çalışıbsınız” 
deyincə, Nicat 
bəyin cavabı belə 
oldu:  “Atam başqa 
sahənin adamı idi, bu 
sahənin içini bilmirdi 

etiraz edirdi. Mən isə bilə-
bilə istəmirdim. Fərqimiz 

budur. İkinci oğlum Mirismayıl 
isə Memarlıq və İnşaat 
Universitetində dizayner təhsili 
alır. Çox şükür ki, aktyorluğu 
seçmədi”.
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“Uşaq vaxtı 
teatra özüm 

gətirsəm də, rol 
vermədim, Cənnət 

xanım verdi. 
Düşünürdüm 
ki, həvəsdir. 
Sonradan 
yolundan 

çəkindirməyə 
çalışdım, 

türk liseyində 
oxutdum. 

Deyirdim ki, 
hansı sahəni 
seçir seçsin, 

bircə aktyorluq 
olmasın”.

XANIM AYDIN
xanimaydin@kaspi.az

SÖHBƏTLƏŞDI:

SƏ

NƏT SÖHBƏTI

“Orda 5000-dən çox tamaşaçı vardı və bunu 
milyonlarla insan izləyirdi televiziyadan. Mən 
də, o uşaqlar da ən yaxşısını ortaya qoymalı 
idik. Ermənilər baxıb deyirdilər ki, Azərbaycan 
bu şou-proqramla bizə qarşı “genosid” etdi”.

ELƏ GETSƏLƏR, 
YAXŞIDIR

Aktyorun fikrincə, xüsusi qabiliyyət 
tələb edən sahələrdə Boloniya sistemi 
olmamalıdır: “Yəni insanlar incəsənətə 
balı çatır deyə yox, sevdiklərinə görə 
gəlməlidirlər. O vaxt belə bir söz 
vardı ki, “incəsənət sahəsinə qəbul 
olmaq çətindir, oxumaq asan, Neft 
Akademiyasına girmək asandır, 
oxumaq çətin”.  Mən isə deyirəm ki, 
teatrda təsadüfi adamlar olmamalıdır. 
Bir də ki, dərslərdə dəyişiklik olmalıdır. 
İndi nəzəriyyəyə daha çox üstünlük 
verilir. Aktyorluq sənəti, vokal, rəqs 
dərsləri əvvəlki kimi çox olmalıdır. 
Təsadüfən gələn tələbələr çətinliyə 
düşən kimi dözmür, gedirlər. Elə 
getsələr, yaxşıdır. Bir də bunu deyim ki, 
tapşırıqla, zənglə teatra aktyor gəlməz. 
Teatrın aktyora, rejissora ehtiyacı olar, 
dəvət edər. İndiyə kimi oğlum adımdan 
istifadə etməyib. Bununla qürur 
duyuram. Tutalım, adıma görə oğlum 
gəldi teatra. Bir, üç, beş dəfə alınmadı. 
Bəs sonra? Teatrda ancaq sənətini 
sevən adamlar olmalıdır”.  

TEATR ELITAR SƏNƏTDIR
Nicat bəy teatrın statusundan 

da danışdı: “Çox istərdim ki, Gənc 
Tamaşaçılar Teatrının status məsələsi 
həll olunsun. Biz başqa teatrlardan heç 
nə ilə geri qalmırıq. Amma “Akademik” 
status alan teatrların əməkdaşları 
bizdən 2 dəfə çox maaş alır. Bizsə 
kənarda qalırıq. Teatr elitar sənətdir. 
Elitar sənətdirsə, onun işçiləri də elitar 
yaşamalıdır”. Səhnənin mistikasına 
inanan rejissor deyir ki, ora canlıdır: 
“Sən səhnəyə xəyanət edirsənsə, səhnə 
sənə on qat artıq xəyanət edir. Səhnə 
bağışlamır. O, elə gözəl qadındır ki, 
onsuz nəfəs almaq, ona xəyanət etmək 
olmaz.  Mən ona xəyanət etməmişəm, 
etməyəcəyəm də”. 

“O, ELƏ GÖZƏL QADINDIR “O, ELƏ GÖZƏL QADINDIR 
KI, ONA XƏYANƏT KI, ONA XƏYANƏT 
ETMƏK OLMAZ”ETMƏK OLMAZ”

“O, ELƏ GÖZƏL QADINDIR “O, ELƏ GÖZƏL QADINDIR 
KI, ONA XƏYANƏT KI, ONA XƏYANƏT 
ETMƏK OLMAZ”ETMƏK OLMAZ”

Fotolar: Tapdıq Abdullayev/Global Media Group
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Seymur İsayev

“İdmançı deyəndə kobud, qaba insanlar ağıla gəlir. Amma kobud insan peşəkar idmançı 
ola bilməz. İdman incəlik tələb edir. Bir hərəkəti heç bir qaba insan 100 dəfə təkrarlaya 
bilməz. İllərlə istifadə etdiyim zərbəni hələ də güzgünün qabağında məşq edirəm”. 

Bəzi insanlar idmançı 
dostları ilə qürrələnirlər. 

Müsahibimiz deyir ki, 
gücünü real həyatda tətbiq 
etməyib: “Uşaqlıqda 

davalar çox olurdu. 
İndi elə deyil. Heç 

dostlarım da davaya 
çağırmır. Çünki 
bu, idmançı kimi 

karyerama ziyandır. İdmançı 
deyəndə kobud, qaba insanlar 
ağıla gəlir. Amma kobud insan 
peşəkar idmançı ola bilməz. 
İdman da incəlik tələb edir. Bir 
hərəkəti heç bir qaba insan 100 
dəfə təkrarlaya bilməz. İdman 
elədir ki, illərlə istifadə etdiyim 
zərbəni hələ də güzgünün 
qabağında məşq edirəm”. 

“SUYA HƏSRƏTLƏ BAXIRIQ”
Seymur üçün ən çətini çəki 

atmaqdır. Məhz bu səbəbdən 
sözün əsl mənasında su üzünə 
həsrətdir: “Çəki salma dövrü 
çox çətindir. Bəzən olub ki, 
12 kilo çəki salmışıq. Dünya 
döyüşündə 62 kilo çəkidə 
döyüşürəm. Eyni çəkidə qalmaq 
çətindir. Əsgərlikdən gələndə 

85 kilo idim, 61-ə düşdüm. 
Yanımızda hamı hər şeyi yeyir, 
amma mən evdə qaynadılmış 
toyuq əti yeyirəm. Məni məşqlər 
yox, diyetalar yorur. Hətta suya 
belə həsrətlə baxırıq. Bilirəm ki, 
1 stəkan su 200 qramdır. Suyu 
qramla ölçüb içirəm. Boğazdan 
keçən hər şey kökəltməyə bilər, 
amma çəki verir”.

Gənc idmançı 
deyir ki, boks 
şahmatdır: “Bəlkə 
də şahmatdan da 
çətindir. Şahmatda 
düşünmək üçün 
vaxtın var. Boksda 
isə 1 saniyə ərzində 
fikirləşib cavab 
verməlisən. O zərbə 
gələnə qədər həm 
döyüşürsən, həm 
hesablayırsan. 
Məsələn, güləş 
elədir ki, itələşirlər 
və müddətdə 
zəif nöqtəni 
tapırlar. Amma 

boks elə deyil. 
1 raund ərzində 
hər boksçu ən azı 
50-60 yumruq 
atır. Ən az gedən 
döyüşdə 3 raund 
olur. Təsəvvür 
edin,180 zərbəyə 
180 zərbə ilə  cavab 
verməlisən. Burada 
fiziki gücdən çox, 
beyin rol oynayır. 
Fiziki güc aşağı 
yaş qruplarında 
əhəmiyyətlidir. 
Güc, demək olar ki, 
eynidir, taktika rol 
oynayır”.

“GÜCLƏ DEYIL, 
TAKTIKA ILƏ QALIB 
GƏLIRSƏN”

“KOBUD INSAN PEŞƏKAR OLA BILMƏZ”

24 yaşı var. Məğlubiyyətsiz 
boksçu kimi tanınır. Peşəkar 
boksda döyüşdüyü 6 döyüşün 
hər birində qalib olub. 
Uduzmağı sevmir. Deyir ki, 
uduzmağı düşünən və bunu 
normal qəbul edən qalib 
ola bilməz: “Əgər uduzmağı 
fikirləşsəm, uduzaram. Heç 
vaxt bu fikirdə olmuram. 
Rinqə girdinsə, qalib 
gəlməlisən. Başqa yolun 
yoxdur”. 

Müsahibimiz peşəkar 
boksçu Seymur İsayevdir. 

“DÖYÜŞMƏK MƏNIM ÜÇÜN 
ADI HALDIR”

Rusiyada böyüdüyü 
üçün idmana da Moskvada 
başlayıb. 9-cu sinifdən 
Respublika Olimpiya 
İdman Liseyində təhsil 
alıb, Azərbaycan Dövlət 
Bədən Tərbiyəsi və İdman 
Akademiyasına qəbul olub: 
“Rusiyada çox döyüşmüşəm. 
Aşağı yaş qruplarında Moskva 
çempionu oldum. 2014-cü 
ildə Azərbaycana gəldim. 
Azərbaycan çempionu oldum 
və Avropa çempionatına 
getdim. 2019-cu ilə qədər 
həvəskar boksda döyüşdüm. 
Əsgərlikdən sonra peşəkar 
boksa başladım. Həvəskar 
boksda 150 döyüşüm 
olub, 136-nı udmuşam. 
Peşəkar boksda isə hələ 
məğlubiyyətim yoxdur. 
Döyüşmək mənim üçün adi 
haldır”.

“ƏLIM AĞIRDIR”
Həmsöhbətimizin idman 

sevgisi ailədən gəlib: “Babam 
və əmim güləşçi, digər babam 
isə futbolçu olub. Boksa olan 
marağım uşaqlıqdan özünü 
büruzə verirdi. Uşaqlıqda çox 
hərəkətli idim. Əlim də ağır 
idi, divara yumruq vururdum. 
5-6 yaşım olanda boks 
əlcəklərim var idi. Rusiyada 
orta məktəblərdə idman 
növləri tədris olunur ki, bu 
bacarıqlarını inkişaf etdirə 
bilirsən. Hər yaş qrupundan 
idmançılar yetişirdi. Mən də 
boksa yazılmışdım”.

“UDSAQ DA, UDUZSAQ DA 
BIZƏ YUMRUQ DƏYIR”

Həmsöhbətimiz Türkiyədə 
WBC gümüş boks kəməri 
uğrunda gecədə özbəkistanlı 
rəqibinə qalib gəlib. Seymur 
oradakı qələbəsini Milli 
qəhrəman Polad Həşimova 
həsr edib: “WBC boks üzrə 
dünya çempionatını təşkil 
edən dörd əsas 
təşkilatdan biridir. 
Məhəmməd Əli, 
Mayk Tayson kimi 
boks ulduzları 
burada 
döyüş-
üblər. Biz 
reytinq 
üçün 
döyüş-
ürdük. 
Döyüş 
reqlamenti 6 

raund olmalı idi. İkinci 
raundda nokautla qalib 
gəldim. Oradakı qələbəmizi 
Polad Həşimova həsr etdik və 
bizi qəhrəmanımızın qardaşı 
qarşıladı. 1 həftə sonra Bakıda 
yenidən döyüşdüm. Peşəkar 
boksda hazırlıq müddəti ən 
azı 2 ay olmalıdır. 9 günə 
2 döyüşdə iştirak etdim. 
Zədələrlə çətin idi. Udsaq 
da, uduzsaq da bizə yumruq 
dəyir. İyul ayında isə dünya 
kəməri uğrunda döyüşüm 
planlaşdırılır”.

“ZƏRBƏ DƏYMƏSƏ, HISS 
ETMIRƏM KI, DÖYÜŞDƏYƏM”

Müsahibimiz deyir ki, 
bütün yarışlarda ilk zərbə 
həmişə ona dəyib: “Bəzən 
kənardan baxanlar deyir ki, 
boks asandır. Gücün varsa, 
udacaqsan. Mənim döyüş 
taktikam heç vaxt elə olmayıb. 
Hücumu sevən boksçu 
deyiləm. Əks-hücumları 
sevirəm. Elə bir rəqibim 
olmayıb ki, ilk zərbəni mən 
almayım. Nokaut etsəm də, 
ilk zərbə həmişə mənə dəyib. 
Zərbə almasam, hiss etmirəm 
ki, döyüşdəyəm. Ancaq 
zərbədən sonra hücuma 
keçirəm. Yerli boksçulardan 
Şahin İmranovun, Elvin 
Məmişzadənin döyüş 
taktikalarını sevirəm. 
Məşqçim Elbrus Rzayevdir. 
Boksda bütün nailiyyətlərimi 
müəllimimə borcluyam. Məni 
o rəndələyib”.

MƏĞLUB MƏĞLUB OLMAYANOLMAYAN

BOKSCUBOKSCU
“Hücumu 

sevən boksçu 
deyiləm. Əks-

hücumları 
sevirəm. Elə 
bir rəqibim 
olmayıb ki, 
ilk zərbəni 

mən almayım. 
Nokaut etsəm 
də, ilk zərbə 
həmişə mənə 
dəyib. Zərbə 

almasam, hiss 
etmirəm ki, 

döyüşdəyəm”.

MÜSAHİBƏ

aygunaziz@kaspi.az

SÖHBƏTLƏŞDI:
AYGÜN ƏZIZ

Fotolar: Sabir Məmmədov  / Global Media Group
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