


Prezident İlham Əliyev 
mayın 6-da BMT-nin 
Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı 

Təşkilatının (FAO) baş direktoru 
Qu Donqyunu videoformatda 
qəbul edib. AZƏRTAC xəbər 
verir ki, qonaqları salamlayan 
Prezident İlham Əliyev FAO 
ilə Azərbaycan arasında 
tərəfdaşlığın səviyyəsindən 
məmnun olduğunu bildirib. 

Prezident işğaldan azad 
edilmiş ərazilərdə kənd 
təsərrüfatının inkişafı ilə 
bağlı planlardan da danışıb: 
“Azərbaycan ərazilərinin 
işğaldan azad edilməsi 
nəticəsində hazırda biz 
infrastrukturun, o cümlədən 
kənd təsərrüfatının inkişafı 
baxımından həmin torpaqların 
işlənilməsinin aktiv 
mərhələsindəyik. Çünki işğaldan 
azad edilmiş ərazilərdə kənd 
təsərrüfatı potensialı həqiqətən 
də çox böyükdür. Bu ərazinin 
fərqli təbiəti, iqlim qurşaqları 
və həm yerli istehlak, həm 
də ixrac üçün istehsalımızı 
əhəmiyyətli dərəcədə 
artırmaq imkanı var. Hazırda 
biz işğaldan azad edilmiş 
ərazilərdə kənd təsərrüfatının 
inkişafının planlaşdırılması 
mərhələsindəyik və ona görə 
də sizin dəyərli tövsiyələriniz 
yüksək qiymətləndiriləcək”.

İlham Əliyev qeyd edib ki, 
ümumilikdə Azərbaycanda 
kənd təsərrüfatının 
inkişafı hökumətimiz üçün 
prioritetlərdən biridir: “Çünki, 

birincisi, hazırda hər bir ölkə 
üçün, ola bilsin ki, bir neçə il 
əvvəl olduğundan daha vacib 
olan ərzaq təhlükəsizliyidir. 
Bizim üçün ikinci məsələ 
odur ki, bu, bizim artmaqda 
olan qeyri-enerji ilə bağlı 
ixracımızın mühüm hissəsini 
təşkil edir. Bu ilin üç ayı 
ərzində Azərbaycanda qeyri-
enerji ixracında artım 45 faiz 
olub. Əlbəttə ki, bu, məşğulluq 
baxımından əhəmiyyətlidir. 
Çünki əhalimizin demək olar 
ki, yarısı kənd yerlərində 
yaşayır. Ona görə də bu insanlar 
üçün kənd təsərrüfatı əsas 
gəlir mənbəyidir. Siz yəqin 
ki, bizim islahatlarımızdan, 
hökumətin fermerlərə verdiyi 
subsidiyalardan, dəstəkdən 
xəbərdarsınız. Fermerlər hər 
hansı vergidən, o cümlədən 
torpaq vergisindən azaddırlar. 
Həmçinin biz fermerlərə 
güzəştli, aşağı faizlərlə kreditlər 
veririk. Bütün bunlar kənd 
təsərrüfatının sürətli inkişafı 
üçün imkanlar yaradır. 
Lakin, əlbəttə ki, biz xüsusilə 
indi, ərazilər işğaldan azad 
ediləndən sonra hər şeyi düzgün 
planlaşdırmalı və müasir 
texnologiyalar tətbiq etməliyik”.

BMT-nin Ərzaq və Kənd 
Təsərrüfatı Təşkilatının 
baş direktoru Qu Donqyu 
“Gələcəyə baxış: Rəqəmsal 
kənd təsərrüfatına keçid” 
mövzusundakı beynəlxalq 
konfransın önəmini  
vurğulayıb.

Hava şəraitinin 
dəyişməsi, qeyri-sabit 
keçməsi ilə bağlı SOCAR 
dəniz və qurudakı istehsalat 
sahələrində təhlükəsizlik 
tədbirlərini gücləndirib. 
Bu barədə SOCAR-ın 
ictimaiyyətlə əlaqələr və 
kommunikasiya xidməti 
məlumat yayıb.

Bildirilib ki, təhlükəli 

işlərin görülməsi 
məhdudlaşdırılıb, əmək 
normaları çərçivəsində insan 
sağlamlığının qorunması 

üçün müvafiq tədbirlər 
görülüb. Təhlükəsizlik 
tədbirləri çərçivəsində 
müəyyən istehsalat 
sahələrindən işçilərin 
təxliyəsi həyata keçirilib.

Həmçinin bütün 
sahələrdə maarifləndirmə 
işləri aparılır, mövcud 
vəziyyət daim nəzarət 
altındadır.
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Şuşada Birinci 
Beynəlxalq Kulinariya 
Festivalı keçirilir. 

Oxu.Az xəbər verir 
ki, Heydər Əliyev Fondu 
və Dövlət Turizm 
Agentliyinin təşkilatçılığı 
ilə Azərbaycanın 
Mədəniyyət Paytaxtı 
Şuşada müxtəlif ölkələrin 
kulinarları bir araya 
gəliblər.

Ləziz təamlar 
bayramına çevrilən 
Şuşa Birinci Beynəlxalq 
Kulinariya Festivalında 
bu şəhərin qədimliyi, 
gözəlliyi, Azərbaycan 
xalqının qonaqpərvərliyi 
bir daha nümayiş etdirilir. 

PEŞƏKAR AŞPAZLARIN 
USTAD DƏRSLƏRI

Mayın 8-dək davam 
edəcək Beynəlxalq 
Kulinariya Festivalında 
Azərbaycanla yanaşı, 
Almaniya, Avstriya, Çin, 
Fransa, Gürcüstan, İran, 
İsrail, İtaliya, Malayziya, 
Türkiyə və Yaponiyadan 
kulinarlar qonaqları 
ölkələrinin təamları ilə 
tanış edəcəklər. Qonaqlar 
peşəkar aşpazların ustad 
dərslərində də iştirak 
edib yemək hazırlamağın 
incəliklərini öyrənə 
biləcəklər.

Kulinariya festivalına 
Azərbaycanın müxtəlif 
iqtisadi rayonları – 
Abşeron-Xızı, Bakı, Dağlıq 
Şirvan, Gəncə-Daşkəsən, 
Lənkəran-Astara, Mərkəzi 
Aran, Naxçıvan, Qarabağ, 
Quba-Xaçmaz, Şəki-
Zaqatala və digərləri 
qatılıb.

Tədbirdə Belçika, 
Çexiya, Fransa, İtaliya, 
İsrail, Kanada, Koreya, 
Qazaxıstan, Özbəkistan, 
Rusiya, Türkiyə və 
digər ölkələrdən qida 
sahəsi üzrə beynəlxalq 

ekspertlər, qida üzrə 
blogerlər də təmsil 
olunurlar. 

DEQUSTASIYA ÜÇÜN 
ŞƏRABLAR, PENDIRLƏR...

Festivalda dequstasiya 
üçün şərablar, pendirlər 
və digər məhsulların 
təklif olunduğu zonalar da 
fəaliyyət göstərir. 

Festival zamanı Şuşada 
təkcə dünya xalqlarının 
təamları deyil, həmçinin 
müxtəlif ölkələrin maddi 
və mənəvi dəyərləri 
təqdim edilir. Bu 
konsepsiyaya əsasən, 
festivalda quraşdırılan 
pavilyonlar da fərqli 
formatdadır. Hər pavilyon 
qonaqları ayrı-ayrı 
ölkələrə xas memarlıq 
quruluşu, milli musiqi 
ilə salamlayır, tanınmış 
əsərlərdən parçalar 
səhnələşdirilir. Festival 
günlərində qonaqlara 
ümumilikdə 100-dən 
çox incəsənət ustasının 
iştirakı ilə bədii proqram 
təqdim edilir. İstirahət 
və əyləncə zonasındakı 
pavilyonlarda tamaşalar, 
konsert və sərgilər təşkil 
olunub.

HEYDƏR ƏLIYEV 
FONDUNUN 
KULINARIYAYA DAIR 
NƏŞRLƏRI

Festivalda Heydər 
Əliyev Fondunun 
kulinariyaya dair nəşrləri 
də təqdim olunur. Tədbir 
çərçivəsində Şuşada 
Azərbaycan rəssam və 
heykəltaraşlarının iştirakı 
ilə “Şuşa. Bahar əfsanəsi” 
adlı plener keçirilir. Təbiət 
qoynunda yaradılacaq 
əsərlər vaxtı ilə işğal 
altında olmuş bir şəhərin 
hazırkı vəziyyətini, 
füsunkar təbiətini 
canlandıracaq.

Prezident İlham 
Əliyev: “İşğaldan 

azad edilmiş 
ərazilərdə kənd 

təsərrüfatı 
potensialı 

həqiqətən də 
çox böyükdür. Bu 

ərazinin fərqli 
təbiəti, iqlim 

qurşaqları və həm 
yerli istehlak, 
həm də ixrac 

üçün istehsalımızı 
əhəmiyyətli 

dərəcədə 
artırmaq imkanı 

var. Hazırda 
biz işğaldan 

azad edilmiş 
ərazilərdə kənd 

təsərrüfatının 
inkişafının 

planlaşdırılması 
mərhələsindəyik”. 
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A zərbaycanın otuz ildən 
artıq bir dövrünü 
əhatə edən tarixi taleyi 

ulu öndər Heydər Əliyevin 
adı ilə qırılmaz tellərlə 
bağlıdır. Bu illər ərzində 
xalqın ictimai-siyasi, iqtisadi 
və mədəni həyatının bütün 
sahələrində dirçəliş məhz 
onun adı ilə əlaqədardır. O, 
zəngin mədəniyyəti, böyük 
tarixi keçmişi ilə həmişə qürur 
duyduğu doğma yurdunun 
daim tərəqqisi naminə çalışıb, 
gələcək nəsillərinin taleyini 
düşünüb. Ulu öndər Heydər 
Əliyev ölkəyə rəhbərlik etdiyi 
dövr ərzində Azərbaycanı bir 
dövlət kimi zamanın ağır və 
sərt sınaqlarından çıxarıb. 
Məhz bu kimi xidmətlərinə 
görə Heydər Əliyev böyük 
siyasi və dövlət xadimi, xalqın 
şəksiz lideri olaraq hələ 
sağlığında canlı əfsanəyə, dünya 
azərbaycanlılarının ümummilli 
liderinə çevrilə bilib. 

NAXÇIVANDAN BAŞLAYAN YOL
Məlumat üçün qeyd edək 

ki, Heydər Əlirza oğlu Əliyev 
1923-cü il mayın 10-da Naxçıvan 
şəhərində anadan olub. 1939-
cu ildə Naxçıvan Pedaqoji 
Texnikumunu bitirdikdən sonra 
Azərbaycan Sənaye İnstitutunun 
(indiki Azərbaycan Dövlət 
Neft və Sənaye Universiteti) 
memarlıq fakültəsinə daxil 
olub. H.Əliyev 1941-1944-
cü illərdə əvvəlcə Naxçıvan 

Muxtar Respublikası Xalq 
Daxili İşlər Komissarlığında 
arxiv şöbəsinin məxfi hissəsinin 
müdiri, sonra isə Naxçıvan 
MSSR Xalq Komissarları 
Sovetində ümumi şöbənin 
müdiri vəzifələrində işləyib. 
1944-cü ilin may ayında dövlət 
təhlükəsizliyi orqanlarında işə 
göndərilib. 1949-1950-ci illərdə 
SSRİ Dövlət Təhlükəsizliyi 
Komitəsinin Leninqraddakı 
(indiki Sankt-Peterburq) Rəhbər 
Kadrların Hazırlığı Məktəbində 
təhsil aldıqdan sonra, 1950-ci 
ildə Azərbaycan SSR Dövlət 
Təhlükəsizliyi Komitəsində 
bölmə rəisi təyin edilib. 

TƏHLÜKƏSIZLIK 
ORQANLARINDA  
UĞURLU KARYERA

1958-ci ildə Azərbaycan 
SSR Dövlət Təhlükəsizliyi 
Komitəsinin əks-kəşfiyyat 
şöbəsinin rəisi, 1964-cü ildə 
DTK-nın sədr müavini təyin 
edilib. 1966-cı ildə Moskvada 

DTK-nın F.E.Dzerjinski adına 
Ali Məktəbinin rəhbər heyətin 
təkmilləşdirilməsi kurslarını 
müvəffəqiyyətlə bitirib. 
1967-ci ildə Azərbaycan SSR 
Nazirlər Soveti yanında Dövlət 
Təhlükəsizliyi Komitəsinin sədri 
vəzifəsinə təyin edilib. 

SSRI-DƏ IQTISADI, SOSIAL, 
MƏDƏNI SAHƏLƏRƏ RƏHBƏRLIK 

Azərbaycan Kommunist 
Partiyası Mərkəzi Komitəsinin 
1969-cu il iyulun 14-də 
keçirilmiş plenumunda 
Heydər Əliyev Azərbaycan 
Kommunist Partiyası Mərkəzi 
Komitəsinin birinci katibi 
seçilib. 1974-1979-cu illərdə 
SSRİ Ali Soveti İttifaq Sovetinin 
sədr müavini vəzifəsini tutub. 
1976-cı ildə Sovet İttifaqı 
Kommunist Partiyası Mərkəzi 
Komitəsinin Siyasi Bürosunun 
üzvlüyünə namizəd, 1982-ci ilin 
dekabrında Siyasi Büronun üzvü 
seçilən Heydər Əliyev SSRİ 
Nazirlər Soveti sədrinin birinci 

müavini vəzifəsinə təyin edilib. 
Bu vəzifədə işləyərkən Heydər 
Əliyev SSRİ-nin iqtisadi, 
sosial və mədəni həyatının ən 
mühüm sahələrinə rəhbərlik 
edib. Heydər Əliyev 1987-ci 
ilin oktyabrında Sovet İttifaqı 
Kommunist Partiyası Mərkəzi 
Komitəsi Siyasi Bürosunun 
və şəxsən baş katib Mixail 
Qorbaçovun yeritdiyi siyasi 
xəttə etiraz olaraq tutduğu 
vəzifələrdən istefa verib.

SSRI RƏHBƏRLIYININ IKIÜZLÜ 
SIYASƏTINƏ ETIRAZ

Heydər Əliyev 1990-cı 
il yanvarın 19-dan 20-nə 
keçən gecə sovet qoşunlarının 
Bakıda törətdiyi qanlı faciə 
ilə əlaqədar, yanvarın 21-də 
Azərbaycanın Moskvadakı 
nümayəndəliyində bəyanatla 
çıxış edərək, Azərbaycan 
xalqına qarşı törədilmiş 
cinayətin təşkilatçıları və 
icraçılarının cəzalandırılmasını 
tələb edib. 1990-cı il iyulun 
20-də Bakıya qayıdan 
Heydər Əliyev iki gün sonra 
Naxçıvana yola düşüb, həmin 
ildə də Azərbaycan SSR xalq 
deputatı və Naxçıvan MSSR 
xalq deputatı seçilib. 1991-ci 
il sentyabrın 3-də H.Əliyev 
Naxçıvan MR Ali Sovetinin 
sədri seçilib və müvafiq 
qanunvericiliyə əsasən həm də 
Azərbaycan Respublikası Ali 
Soveti sədrinin müavini olub. 
Bu vəzifədə o, 1993-cü ilə kimi 
çalışıb.

Onun ən böyük 
arzusu Azərbaycanın 
müstəqilliyi, 
işğal altındakı 
torpaqlarımızın azad 
olunması idi. Birinci 
arzusunu özü ölkəyə 
rəhbərlik edərkən 
reallaşdırdı. Həm 
sovet dövründəki 
fəaliyyəti, həm 
də müstəqil 
Azərbaycanın 
prezidenti kimi 
gördüyü işlərlə 
müstəqilliyimizi 
dönməz və əbədi 
etdi. İkinci ən böyük 
arzusunu isə 44 
günlük müharibədən 
sonra layiqli 
davamçısı, müzəffər 
Ali Baş Komandan 
İlham Əliyev reallığa 
çevirdi. Azərbaycan 
işğal altındakı 
torpaqlarını azad 
edərək, düşmənin 
kapitulyasiya aktını 
imzalamasına nail 
oldu. Beləliklə, 
Prezident İlham 
Əliyevin də 
vurğuladığı kimi ata 
vəsiyyəti, Ümummilli 
Liderin arzusu yerinə 
yetirildi.

Heç bir şübhə 
yoxdur ki, bu gün 
anadan olmasının 
99 illiyini qeyd 
etdiyimiz Ümummilli 
Liderin ruhu şaddır. 
Bu gün onun əsəri 
olan müstəqil 
Azərbaycan regionun 
və dünyanın nüfuzlu 
və güclü bir dövlətinə 
çevrilib. 

ƏN BÖYÜK ARZUSU 
TORPAQLARIMIZIN  

IŞĞALDAN AZAD
OLUNMASI IDI 
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Ulu öndər Heydər Əliyevin xalqımız və dövlətimiz 
qarşısındakı misilsiz xidmətləri hər zaman 
minnətdarlıqla xatırlanacaq. Azərbaycanın  
ictimai-siyasi, iqtisadi və mədəni həyatının bütün 
sahələrində dirçəliş məhz onun adı ilə əlaqədardır

Heydər Əliyev 1992-
ci il noyabrın 21-də Yeni 
Azərbaycan Partiyasının 
sədri seçilib. 1993-cü ilin 
may-iyun aylarında ölkədə 
vətəndaş müharibəsi və 
müstəqilliyin itirilməsi 
təhlükəsi yarandığına görə, 
Azərbaycan xalqı Heydər 

Əliyevin hakimiyyətə 
gətirilməsi tələbini irəli 
sürüb və ölkənin o dövrkü 
rəhbərliyi onu Bakıya dəvət 
etməyə məcbur olub. Heydər 
Əliyev 1993-cü il iyunun 15-
də Azərbaycan Ali Sovetinin 
sədri seçilib, iyunun 24-dən 
isə Azərbaycan Prezidentinin 

səlahiyyətlərini həyata 
keçirməyə başlayıb. 1993-cü 
il oktyabrın 3-də ümumxalq 
səsverməsi nəticəsində 
Heydər Əliyev Azərbaycan 
Prezidenti seçilib. 2003-cü 
il oktyabrın 15-də keçirilən 
prezident seçkilərində 
namizədliyinin irəli 

sürülməsinə razılıq vermiş 
Heydər Əliyev səhhətində 
yaranmış problemlərlə 
əlaqədar namizədliyini 
İlham Əliyevin xeyrinə geri 
götürüb. 2003-cü il dekabrın 
12-də Heydər Əliyev Amerika 
Birləşmiş Ştatlarının Klivlend 
Klinikasında vəfat edib. 

AZƏRBAYCANDA RƏHBƏRLIYƏ QAYIDIŞ

RUFİK İSMAYILOV
rufikismayilov@kaspi.az

BÖYÜK SIYASƏTÇI, QÜDRƏTLI BÖYÜK SIYASƏTÇI, QÜDRƏTLI 
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Əlbəttə ki, 
müharibələrdə 

pilotsuz uçuş 
aparatlarının rolu haqda 
bəhs edərkən Azərbaycanın 
İkinci Qarabağ müharibəsində 
uğurlu dron taktikası barədə 
danışmamaq mümkün deyil. 

“Azərbaycan çox sayda 
pilotsuz uçuş aparatları 
əldə edib. O, Ermənistanla 
müharibədə bu dronlardan bir 
növ ani şəkildə istifadə edilən 
“hava qüvvələri” kimi istifadə 
edib. Beləliklə, Azərbaycan 
nümayiş etdirib ki, döyüş 
sursatları ilə təchiz edilən 
dronlardan istifadə etməklə 
ənənəvi hərbi birləşmələri 

asanlıqla məhv etmək 
olar. Amma 

Ukrayna 
Azərbaycanla 

eyni vəziyyətdə 
deyil”, - deyə 

S.Françman vurğulayıb. 
Onun sözlərinə görə, 

Rusiya ordusu daha 
güclüdür: “Bu 
ölkənin hava 

hücumundan müdafiə 
sistemləri İspaniya və ya 
İtaliya ilə müqayisə edilə 
bilər. Ukraynaya gəlincə, onun 
hava hücumundan müdafiə 
sistemləri Rumıniya qədər və 
ya daha azdır. Rusiya Silahlı 
Qüvvələri kağız üzərində 
Ukrayna ordusundan 10 dəfə 

böyükdür. 
Onun hərbi 
büdcəsi 

isə Ukraynanın 
dövlət büdcəsi 

qədərdir. Bu o 
deməkdir ki, Ukrayna 

döyüş meydanında 
çevik davranmalı və 

onun Silahlı Qüvvələrini 
gücləndirəcək silahlar 

almalıdır”. 
Müəllif qeyd edib ki, 

Ukrayna Azərbaycanın 
etdiklərini edə bilməz: 
“Ukrayna cəld hərəkət 
etməlidir, çünki ona hücum 
ediblər və Rusiya Ukraynanı öz 
meydanında hərbi əməliyyatlar 
aparmağa məcbur edir”. 

Digər tərəfdən, ekspertin 
sözlərinə görə, hazırda 
Ukraynanın şərqindəki hərbi 
əməliyyatlar düzənlik ərazidə 
aparılır: “Bu, İkinci Dünya 
müharibəsi dövründəki 
Kursk döyüşlərinə bənzəyir. 
Odur ki, belə ərazilərdə hərbi 
əməliyyatlar dronlar üçün ideal 
məkandır”. 

S.Françman sonda 
vurğulayıb ki, indi Qərb ölkələri 
Ukraynaya necə yardım edə 
biləcəklərini yaxşı anlayırlar: 
“Üstəlik, bu dövlətlər pilotsuz 
uçuş aparatlarının real döyüş 
meydanında onlarla eyni gücə 
malik olan rəqibə 
qarşı 
mübari-
zədə hansı 
potensiala 
malik 
olduğunu 
başa 
düşürlər”.

SƏNAN AĞAMALIZADƏ

MÜHARIBƏLƏRINMÜHARIBƏLƏRIN
“YENI ULDUZU”“YENI ULDUZU”

 Set 
Françman
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Ukrayna yeni növ dronlar üçün sınaq poliqonuna çevrilir. 
Hazırda Rusiyaya qarşı davam edən müharibə digər 

dövlətlərə dronların gələcək hərbi əməliyyatlarda necə 
effektli olduğunu görməyə imkan yaradır.

UKRAYNA ÜÇÜN 
AZƏRBAYCAN 
TƏCRÜBƏSI

İkinci Qarabağ müharibəsində 
Azərbaycan Ordusunun 
Ermənistana qarşı müxtəlif növ 

dronlardan istifadə etməsi müasir hərbi 
əməliyyatların necə dəyişdiyi göstərib. 
Bu, dünyanın müxtəlif ölkələrinin 
də diqqətini cəlb edib. Onlar artıq 
müharibələrinin “yeni ulduzu”nu – 
dronları hərbi əməliyyatlarının gedişini 
dəyişən amil kimi qəbul edirlər. Məsələn, 
Ukrayna da Rusiyaya qarşı müxtəlif 
pilotsuz uçuş aparatlarından istifadə 
edir. Bu ölkə yeni növ dronlar üçün sınaq 
poliqonuna çevrilir. Əslində, Ukrayna-
Rusiya müharibəsi digər dövlətlərə 
dronların gələcək müharibələrdə necə 
effektli olduğunu görməyə imkan 
yaradır. 

DRONLARIN EFFEKTIVLIYI 
Son dövrlərdə beynəlxalq ekspertlər 

dronların effektivliyini geniş təhlil 
etməyə başlayıblar. Məsələn, Yaxın Şərq 
təhlükəsizlik məsələləri üzrə ekspert 
Set Françman İsrailin tanınmış “The 
Jerusalem Post” nəşrində dərc edilən 
məqaləsində dronların müasir dövrdə 
aparılan hərbi əməliyyatlarda, xüsusilə 
Rusiya-Ukrayna müharibəsində rolunu 
təhlil edib. 

“Rusiyanın Ukraynaya hərbi 
müdaxiləsindən sonra Kiyevin 
sərəncamında rusiyalı hərbçilərə qarşı 
istifadə edə biləcəyi az sayda dron var idi. 
Ukrayna bu pilotsuz uçuş aparatlarından 
effektli şəkildə istifadə edib. İki ölkə 
arasında müharibə uzandığına görə 
Ukraynaya silah tədarük edən bir çox 
ölkələr artıq müxtəlif növ dronların 
döyüş meydanında vəziyyəti potensial 
olaraq dəyişə biləcəyini düşünürlər”, 
- deyə S.Françman qeyd edib. Onun 
sözlərinə görə, bu yaxınlarda ABŞ yeni 
silah tədarükü çərçivəsində Ukraynaya 
onlarla “Phoenix Ghost” dronu ixrac 
edib: “Ağ ev bəyan edib ki, Ukraynaya 
121 ədəd “Phoenix Ghost” taktiki pilotsuz 
uçuş aparatı tədarük ediləcək”. 

“BAYRAKTAR”: RUH 
YÜKSƏKLIYI ÜÇÜN VACIB AMIL 

Müəllif Kiyevin istər kiçik, istərsə də 
“Bayraktar” kimi böyük müxtəlif növ 
pilotsuz uçuş aparatları əldə etdiyini 
xatırladıb: “Türkiyə istehsalı olan adı 
çəkilən dron raketlərlə təchiz olunub. 
Hələ iki ölkə arasında hərbi 

əməliyyatların ilk ayında “Bayraktar” 
dronu artıq Ukraynada böyük nüfuz 
qazanmışdı. Doğrudur, indi Ukraynanın 
sərəncamında olan onlarla “Bayraktar” 
dronunun neçəsinin işlək vəziyyətdə 
olduğu məlum deyil. Amma belə bir hiss 
var ki, onlar hazırda da Rusiyaya zərbə 
vura bilər. Əlbəttə ki, bu, Ukraynada ruh 
yüksəkliyi üçün vacib amildir”. 

ABŞ-ın istehsal etdiyi dronlardan bəhs 
edən müəllif qeyd edib ki, Vaşinqton 
pilotsuz uçuş aparatlarının əksəriyyətini 
satmır: “Doğrudur, bu dronların 
bəzilərinin tədarükü mümkündür. Lakin 
onların əldə edilməsi üçün uzun illər 
lazımdır. Bundan başqa, bu sistemlərin 
bəziləri çox bahalıdır. Məsələn, təyyarə 
ölçüsündə olan “Global Hawk” kəşfiyyat 
pilotsuz uçuş aparatı kimi”. 

Ekspert vurğulayır ki, Ukraynaya belə 
bahalı kəşfiyyat dronları lazım deyil: 
“Ukraynanın kiçik dronlara ehtiyacı var. 
Buraya döyüş sursatları ilə təchiz 
edilmiş pilotsuz 
uçuş aparatları və 
ya kamikadze 
dronlar 
daxildir”.
Müəllif qeyd edir 
ki, belə dronlar həm 
kəşfiyyat, həm də hədəflərin 
vurulması üçün istifadə edilə 
bilər: “Şərq istiqamətdə 
Rusiyanın böyük hücumu 
ilə üzləşən Ukraynaya məhz belə dron 
növləri lazımdır. Görünür, hazırda 
Rusiyanın Ukrayna ilə müqayisədə 
çox sayda dronu və ya pilotsuz uçuş 
aparatları ilə bağlı texnologiyaları 
yoxdur. Bu o deməkdir ki, rusiyalı 
hərbçilər Ukraynaya məxsus dronları 
asanlıqla vura bilməz”.



Qərb dünyası çətin 
bir dilemma 
qarşısındadır. 

Rusiya ilə “soyuq müharibə” 
vəziyyətində olan Qərb 
bir tərəfdən ona sanksiya 
tətbiq edir, münasibətləri 
minimuma endirir, digər 
tərəfdən isə enerji daşıyıcıları 
alır. Rusiya da satışdan əldə 
etdiyi yüz milyonlarla gəliri 
Ukraynada müharibəyə sərf 
edir. Bəs belə vəziyyət 
nə qədər davam edəcək? 
Avropa İttifaqı növbəti 
sanksiya paketinə 
Rusiyanın enerji daşıyıcılarını 
da salacaqmı? Bu sual 
ətrafında çoxsaylı proqnoz və 
analizlər aparılsa da, ortada 
yekun nəticə yoxdur. Bir qrup 
hesab edir ki, qadağaların 
tətbiq edilməsi Avropada 
xaos yaradacaq. Onların 
qənaətincə, Rusiyadan qaz 
alınmasında məhdudiyyətləri 
ən azı iki il gözləmək gərəkdir. 
Daha radikallar, məsələn, 

Polşa və onunla həmfikir olan 
dövlətlər enerji alınmasına 
dərhal son qoyulmasını tələb 
edir. 
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Lakin görünür, 
Qərb Rusiyanı tədricən 
çökdürməkdə maraqlıdır. 
Bu fonda Rusiya üçün kritik 
gün mayın 10-da ola bilər. 
Həmin tarixdə Aİ Rusiyaya 
qarşı altıncı sanksiyalar 
paketini təsdiqləməyə ümid 

edir. Aİ-nin xarici işlər və 
təhlükəsizlik siyasəti üzrə ali 
nümayəndəsi Xosep Borrellin 
sözlərinə görə, SWIFT 
beynəlxalq bank sistemindən 
ayrılacaq Rusiya banklarının 
siyahısı genişləndiriləcək. 
Avropa diplomatiyasının 
rəhbəri hansı bankların 
məhdudiyyətlərə məruz 
qalacağını dəqiqləşdirməyib. 
Altıncı paketin əsas 

vəzifəsi Rusiya neftinin 
idxalının tədricən 
məhdudlaşdırılmasıdır. Bu, 
Moskvanı böyük gəlirlərdən 
məhrum edəcək. Nəzərə 
alaq ki, Rusiya neft və neft 
məhsullarının ixracının az 
qala yarısı Aİ-nin payına 
düşür. 2021-ci ildə Aİ ölkələri 
Rusiyadan 70 milyard 
avro dəyərində neft və neft 

məhsulları idxal edib. Aİ 
bu yay Rusiya kömüründən 
də imtina edəcək. Bundan 
əvvəl Avstriya, Macarıstan 
və Slovakiya Aİ-nin Rusiya 
neftinə qarşı embarqosuna 
veto hüquqlarını geri götürüb. 

5AKTUAL

Artıq Qərbin sivil ölkələri “zəhərli” Rusiya qazından imtina edir. Rusiyanın əsas xarici 
bazarlara mavi yanacaq ixracı aprel ayında üç aylıq dövr üçün ən aşağı rəqəmə düşüb. 

Moskvanın Aİ ölkələrinin əksəriyyəti ilə münasibətləri tamamilə kəsilmək üzrədir. 
AZƏR NURİYEV
azernuriyev@kaspi.az POLŞADAN SƏRT ADDIMPOLŞADAN SƏRT ADDIM

Polşa isə daha sərt 
addım atıb. Bu ölkə 
Rusiyanın qaz asılılığından 
çıxdığını rəsmən 
bəyan edib. Bildirilib 
ki, Rusiya qazından 
asılılığını kəsməklə Polşa 
suverenliyini nümayiş 
etdirib. “Ehtiyatlı 
olmağımız sayəsində, bu 
gün Polşa Rusiya qazından 
asılılıqdan azad olub”, 
- deyə rəsmi bəyanatda 
vurğulanıb. Əlavə edilib 
ki, Polşanın qaz anbarları 
həmişə olduğu kimi, 
doludur. Qeyd edilir ki, bu 
qazın 78 faizi şimaldan, 
cənubdan, qərbdən və 
Polşanın öz ehtiyatlarından 
gəlir. Bundan əvvəl isə 
Polşanın PGNiG qaz şirkəti 
bildirmişdi ki, Rusiya 
bu ölkəyə qazın nəqlini 
dayandıracaq. Moskva 
bu qərarını onunla izah 
edib ki, Varşava Rusiya 
qazı üçün ödənişlərin 
rublla edilməsinə dair 
martın 31-dən verilmiş 
tələbi rədd edib. Həmin 
vaxtdan Rusiya hökuməti 
Polşanı “dost olmayan 
ölkələr” siyahısına daxil 
etmişdi. “İnterfax” 
agentliyi “Qazprom” 
şirkətinin nümayəndəsinə 
istinadən bildirmişdi ki, 
Polşaya qaz verilməsinin 
dayandırılması hələ 
rəsmən elan olunmayıb, 
lakin xəbərdarlıq edilib ki, 
ödənişlər Rusiya valyutası 
ilə edilməlidir. PGNiG-
in ilin birinci rübündə 
idxal etdiyi qazın 53 faizi 
Rusiyanın payına düşüb.  
Amma Polşanın qaz almaq 
üçün başqa alternativləri 
də var. Ölkə maye qaz da 

alır. Maye qaz Polşanın 
idxalında bu il 26 faiz təşkil 
edib. Oktyabr ayında isə 
Norveçdən çəkilən yeni 
kəmər işə düşməlidir. Bu 
kəmərin 2022-ci ildə tam 
gücü ilə işə düşdükdən 
sonra Rusiya qazını 
tamamilə əvəz edəcəyi 
gözlənilir. Bolqarıstan 
hökuməti də bildirib ki, 
“Qazprom” şirkətindən 
qazın kəsiləcəyinə dair 
bildiriş alıb. “Bulqarqaz” 
şirkəti bildirir ki, Rusiyanın 
ödəniş üçün yeni tələbi 
mövcud kontraktın 
şərtlərinə ziddir. Rusiyanın 
Avropada ən böyük bazarı 
- Almaniya da bu ölkədən 
enerji daşıyıcılarından 
asılılığını xeyli azaldıb. 

RUSIYA BÜDCƏNI  
NECƏ DOLDURACAQ? 

Beləliklə, proqnozlara 
görə, bu ay Rusiya 
ilə Aİ arasında enerji 
qarşıdurmasında həlledici 
ay olacaq. Neft tədarükünə 
potensial embarqonu 
və qazın pulunu rublla 
ödəməkdən imtinanı 
nəzərə alsaq, Moskvanın 
Aİ ölkələrinin əksəriyyəti 
ilə münasibətləri, nəhayət 
ki, kəsiləcək. Düzdür, o 
zaman sual yaranır ki, 
Rusiya büdcəsini necə 
dolduracaq? Bu suala da 
may ayında anlaşılan cavab 
verilməlidir. Əks halda 
ölkə ciddi büdcə kəsiri, 
xarici öhdəliklər üzrə defolt 
və dərinləşən iqtisadi 
depressiya ilə üzləşə bilər. 
Bu, Rusiyaya qarşı dünya 
tarixində görünməmiş 
sanksiyaların nəticəsi kimi 
artıq nəzərə çarpır.

AVROPA ƏSAS TƏCHIZATÇINI DƏYIŞIRAVROPA ƏSAS TƏCHIZATÇINI DƏYIŞIR
Görünən həm də odur 

ki, Rusiyadan qaz ixracı da 
üç ay ərzində minimuma 
enib. “Artıq Qərbin sivil 
ölkələri “zəhərli” Rusiya 
qazından imtina edir. 
Rusiyanın əsas xarici 
bazarlara mavi yanacaq 
ixracı aprel ayında üç aylıq 
dövr üçün ən aşağı rəqəmə 

düşüb”, - deyə “Bloomberg” 
yazır. Ukraynaya hərbi 
müdaxilədən sonra getdikcə 
daha çox ölkə Rusiyadan qaz 
alınmasını azaldır və ya bu 
ölkənin enerji resurslarından 
tamamilə imtina edir. 
Avropa əsas təchizatçısını 
dəyişir və rekord həcmdə 
mayeləşdirilmiş təbii qaz 

idxal edib. Qərb mediası 
yazır ki, Avropada isti 
havalar və Asiyada tələbin 
azalması da qiymətləri 
aşağı salıb. Bundan əvvəl 
bildirilmişdi ki, son 4 ayda 
Rusiyanın qaz  inhisarçısı 
“Qazprom”un MDB-dən 
kənar ölkələrə qaz ixracı 
26,9 faiz azalıb.

 “QAZ DOYUSU”NUN  “QAZ DOYUSU”NUN 
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TƏRƏFDAŞLIQ, TƏRƏFDAŞLIQ, 
YOXSA VASSALLIQ?YOXSA VASSALLIQ?

Ümumiyyətlə, Fransada 
xüsusi fəallığı ilə seçilən 
erməni diasporunun əsas 
məqsədlərini belə sıralamaq 
olar: diasporun siyasi 
proseslərdə fəal iştirakını 
təmin etmək, qondarma 
soyqırımı məsələsini daim 
gündəmdə saxlamaq, Fransa-
Ermənistan əlaqələrinin 
gücləndirilməsi, erməni 
kimliyinin qorunması, 
Qarabağla bağlı Ermənistanın 
əsassız ərazi iddialarına 
dəstək əldə etmək, erməni 
diasporunun maraqlarına 
uyğun olaraq Fransanın 
xarici siyasətinə, xüsusilə 
də bu siyasətin Türkiyə və 
Cənubi Qafqaz aspektlərinə 
təsir göstərmək. Fransada 
təsir gücünə görə seçilən 
erməni təşkilatları 
kifayət qədərdir. Bu 
sırada “Ramqavar”, 
“Daşnaksütyun”, 
“Hnçak”, Fransa 
Ermənilərinin Göy 
Xaçı, Fransa Erməni 
Fondları və nəhayət, 
44 erməni diaspora 
təşkilatını 

birləşdirən Fransa Erməni 
Təşkilatlarının Koordinasiya 
Şurasını (CCAF) göstərmək 
olar. Bir vacib məqamı da 
qeyd edək ki, ermənilərin 
diaspor strukturlarında 
yaratdıqları siyasi partiyalar 
da xüsusi yer tutur.

 
ERMƏNILƏR ÜÇÜN QEYRI-
RƏSMI “AVROPA EVI” 

Bir faktı da qeyd edək 
ki, İrəvanla Paris arasında 
münasibətlər illər uzunu 
çox Marsel, Paris, Lionda 
məskunlaşan erməni icması 
üzərində qurulub. Ermənilərin 
Fransa rəhbərliyinə loyallığı, 
yaşayış yerinin yığcamlığı və 
diasporun böyüklüyü Fransa 
diplomatiyasına postsovet 
Ermənistanı ilə kifayət qədər 
möhkəm əlaqələr qurmağa 
imkan verdi. Onların millətçi 
oriyentasiyası Paris tərəfindən 
inqilabi ruh kimi qəbul edildi. 
Cənubi Qafqazdan kənarda 

Fransa qeyri-rəsmi 
olaraq ermənilər 

üçün “Avropa evi” 
hesab 
olunur. 

Hazırda Avropa İttifaqının 
lokomotivi - Almaniya əsas diqqəti 
iqtisadiyyat, enerji, maliyyə və sənaye 
məsələlərinə yönəltdiyindən, Paris 
Avropa diplomatiyası, o cümlədən 
Cənubi Qafqazdakı məsələləri öz üzərinə 

götürüb. Son vaxtlar Ermənistan siyasi 
əhəmiyyəti devalvasiyaya uğramış Minsk 
qrupunun formatını dirçəltməyi təklif 
edir. Bundan əlavə, Fransa rəhbərliyi öz 
maraqlarının erməni diasporu vasitəsilə 
reallaşdırılmasını istisna etmir, eyni 

zamanda, “Daşnaksütyun” kimi ənənəvi 
erməni partiyalarının strukturları 
ilə işləməyə üstünlük verir. Amma 
Fransada seçkilər keçirildi, hakimiyyət 
öz mövqeyini saxladı, ona görə də bir 
müddət Fransa siyasətçilərindən heç biri 

erməni icması ilə işbirliyi qurmayacaq. 
Reallıq budur ki, Yelisey sarayının 
ermənilərə münasibəti simpatiya 
üzərində qurulmayıb. Bu, sadəcə erməni 
mentalitetində möhkəmlənmək naminə 
düşünülən plandır.

Bəs müasir dövrdə Fransa ilə 
Ermənistan arasında münasibətlər nə qədər 
səmimidir? İqtisadi göstəricilər göstərir ki, 
son illər Ermənistan ixracatı ciddi şəkildə 
dəyişməyib. Lider mövqe hələ də Rusiya, 
Çin, İran, Hindistana məxsusdur. Aİ üzvləri 
arasında Ermənistana İsveçrə, Almaniya, 
İtaliya və Bolqarıstan maraq göstərir. Oxşar 
vəziyyət Ermənistan idxalında da müşahidə 
olunur - Fransa ilk beş idxalçı sırasına 
belə daxil deyil. İqtisadi nöqteyi-nəzərdən 
Ermənistan Fransanı maraqlandırmır. 
Fransanın son iki onillikdə Ermənistanda 
iqtisadi  sahədə nəyə töhfə verdiyi ilə bağlı 
suallara az adam cavab verə bilər. Yalnız 
günəş elektrik stansiyalarının layihəsi yada 
düşür.

Qarşılıqlı fəaliyyətə gəldikdə, bu, 
əsasən, siyasi xətt üzrə həyata keçirilir. 
Fransız  diplomatiyası Avropa İttifaqının 
parlament strukturlarının iclaslarında 
erməni ritorikasının aparıcısı kimi çıxış 
edir. Ermənistanın siyasi isteblişmentinin 
Parisə hörmət nümayiş etdirməsi isə ona 
son dərəcə vacibdir. Fransada prezident 
seçkilərinin nəticələrinə yekun vurulandan 
sonra Emmanuel Makronu ilk olaraq 
Ermənistan prezidenti Vaaqn Xaçatryan 
təbrik edib, ona “44 günlük müharibə 
zamanı əvəzsiz köməyə görə” təşəkkürünü 
çatdırıb. Ancaq heç kim Rusiyanın tam 
hüquqlu sülhməramlı missiyası ilə 
müqayisədə Parisin dəstəyinin nədən ibarət 
olduğunu başa düşmədi. 

Erməni lobbisinin ən sıx məskunlaşdığı 
ölkələr sırasında Fransanın liderlik 
etdiyi faktdır. Məhz bu ölkədə erməni 

icması aktiv siyasi fəaliyyətlə yadda qalıb. 
İllər uzunu prezidentliyə namizədlər, 
deputat olmaq istəyən şəxslər seçkilərdə 
ermənilərdən faydalanıb, onlarla müəyyən 
mənada hesablaşıblar. Təsadüfi deyil ki, məhz 
erməni icmasının təsiri altında da Türkiyəyə 
qarşı “soyqırımı” qətnamələri qəbul edilib. 
Ola bilsin ki, hansısa bir məqamda ermənilər 
Türkiyəyə qarşı sərt qərarların qəbuluna nail 
olublar. Lakin proseslərin gedişi göstərir 
ki, artıq bu ideologiya da arxivə atılır, əbədi 
düşmənçiliyin mümkünsüzlüyü qənaəti 
formalaşır. Və qondarma soyqırımı xaricdəki 
ermənilərlə Ermənistandakı ermənilər 
arasında ciddi fikir ayrılıqlarına səbəb olur. 
Türkiyə ilə münasibətlərin normallaşması 
istiqamətində atılan addımlar bunun bariz 
nümunəsidir. Xaricdəki gözütox, firavan 
ermənilərdən fərqli olaraq, Ermənistan 
vətəndaşı artıq qonşularla münasibət qurmaq 
istəyir. Eləcə də, Qarabağ probleminin həllini 
də bura daxil etmək olar. 30 ilə yaxın Minsk 
qrupunun üzvü kimi ermənipərəst mövqeyi 
ilə seçilən Fransa 44 günlük müharibədən 
sonra autsayder vəziyyətinə salındı. Buna 
baxmayaraq, mövcud vəziyyətlə barışmaq 
istəməyərək yenə də ermənilərdən alət 
kimi istifadə etməyə çalışır. Son prezident 
seçkilərində də bunu müşahidə etdik. 

YELISEY SARAYININ ERMƏNILƏRƏ MÜNASIBƏTI SIMPATIYA ÜZƏRINDƏ QURULMAYIB

Oxşar vəziyyət Ermənistan idxalında 
da müşahidə olunur - Fransa ilk 

beş idxalçı sırasına belə daxil deyil. 
İqtisadi nöqteyi-nəzərdən Ermənistan 

Fransanı maraqlandırmır. Reallıq 
budur ki, Yelisey sarayının ermənilərə 

münasibəti simpatiya üzərində 
qurulmayıb. Bu, sadəcə...

TƏRƏFDAŞLIQ, TƏRƏFDAŞLIQ, 
YOXSA VASSALLIQ?YOXSA VASSALLIQ?

FRANSA ILK BEŞ 
IDXALÇI SIRASINA 
DA DAXIL DEYIL

ERMƏNI ICMASININ 
TƏSIRI ALTINDA 
QALAN FRANSA

FRANSA ERMƏNILƏRININ 
ƏSAS MƏQSƏDLƏRI

Nikol 
Paşinyan

Emmanuel 
Makron 
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Son vaxtlar banklar daha aşağı 
faizlərlə ipoteka kreditləri təklif 
edirlər. Əvvəllər 15-20 faizlik 

rəqəmlərlə qarşılaşırdıqsa, bu gün 
8, 10, 12 və s. faizləri görürük. Hətta 
bugünlərdə banklardan biri 6 faizlə 
ipoteka krediti təklif etdiyini açıqladı. 
Faizlərin azalması bankların ipoteka 
kreditlərinə marağının artmasını 
göstərir. Bunun isə əmlak bazarında 
təsirləri olacağı bildirilir.

BAZARA DAHA ÇOX PUL GƏLIR
Daşınmaz əmlak üzrə ekspert Ramil 

Osmanlı deyir ki, bankların ipoteka 
kreditləşməsində aktiv iştirakı təqdir 
ediləsi haldır: “İpoteka prosesinin tam 
olaraq dövlət resursları hesabına həyata 
keçirilməsinin tərəfdarı deyilik. Həm də 
paralel olaraq kommersiya banklarının 
prosesdə iştirakında maraqlıyıq. Yəni 
müvəkkil kredit təşkilatı kimi deyil, 
birbaşa daxili resursları hesabına bu 
prosesdə iştirakının tərəfdarıyıq. 
Bu, beynəlxalq təcrübədə də çox 
rast gəlinən məsələdir. Hətta 
bir sıra xarici ölkələrdə ipoteka 
kreditləri bilavasitə kommersiya 
banklarının nəzarətindədir. 
Bizdə də faizlərdə enmə 
müşahidə edilir. Bu, 
təqdir olunası haldır”.

R.Osmanlı bildirdi ki, kommersiya 
banklarının prosesə qoşulması əmlak 
bazarına daha böyük məbləğdə pulların 
gəlməsinə şərait yaradır: “Dövlət 
ipotekasında müəyyən limitlər var. 
Bu limit ümumi ipotekada 150 min, 
güzəştli ipotekada 100 min manatdır. 
Kommersiya banklarının təqdim etdiyi 
ipoteka kreditlərində limit yüksəkdir. 
200-500 min manat arası məbləğdən 
söhbət gedir”.

ƏMLAK BAZARINDA QIYMƏTI ARTIRACAQ
Faizlərin azalmasının əmlak 

bazarına öz töhfəsini verəcəyini 
bildirən R.Osmanlı deyir ki, bu 
təsir qısamüddətli deyil, orta və 
uzunmüddətli dövrdə özünü daha çox 
göstərəcək: “Faizlərin düşməsi bazara 
pul axınlarına bilavasitə təsir göstərir. 
Bazara yeni oyunçular, əlavə pul 
kütləsi daxil olur. Tələbin çox olması 
həm də qiymətlərdə artım formasında 
özünü göstərəcək. Ümumilikdə, əmlak 

bazarında aktivliyin artımında 
kifayət qədər əhəmiyyətli 
məsələdir. Eyni zamanda 

ipoteka kreditləri üzrə 
məhsulların müəyyən 
mənada artımına gətirib 
çıxaracaq. Bu məhsullar 

yalnız mənzildən ibarət 
olmayacaq. Digər 

daşınmaz 
əmlakların da 

ipoteka kreditləri ilə alınması mümkün 
olacaq”.

IPOTEKA KREDITLƏRI KÜTLƏVILƏŞIR?
Daşınmaz əmlak üzrə ekspert 

Elnur Fərzəliyev deyir ki, faizlər ensə 
də, hazırda ipoteka kreditlərinin 
kütləviləşməsinə mane olan faktorlar 
var: “Vətəndaşların kreditlə mənzil 
alması üçün ilk olaraq bankların şərtləri 
sadələşməlidir. Məsələn, bir çox 
adamın rəsmi gəliri ipoteka şərtlərinə 
cavab vermir. Onların əlavə gəlirləri 
var və rahatlıqla aylıq ödənişlərini edə 
bilərlər. Maaşları yüksək olmadığı üçün 
ipotekadan yararlana bilmirlər. Bu 
baxımdan banklarda müəyyən şərtlər 
dəyişilməlidir.

Digər məsələ həyət evlərinin 
ipotekada payının az olmasıdır. İpoteka 
və Kredit Zəmanət Fondu məlumat 
yaydı ki, ipoteka kreditlərində 93 faiz 
bina, 7 faiz həyət evlərinin payına 
düşür. Vətəndaş üçün həyət evləri 
daha sərfəlidir. İnşaatçılar metrosunun 
yaxınlığında 1 otaqlı evin qiyməti 
100 min dollardır. O qiymətə şəhər 
kənarında 3-5 otaqlı həyət evi almaq 
mümkündür. Niyə ala bilmirlər? Çünki 
həyət evlərinin böyük əksəriyyətinin 
çıxarışı yoxdur.

Ümumilikdə, iş yerlərinin sayı 
çoxalmalı, vətəndaşlara verilən 
maaş ipoteka kreditini almağa imkan 
verməlidir”.

IPOTEKA FAIZLƏRI AŞAĞI OLARSA...

Banklar ipoteka kreditləri ilə bağlı daha aşağı faizlər təqdim edirlər.  
Faizlərin azalması bankların ipoteka kreditlərinə marağının artmasını 

göstərir. Bunun isə əmlak bazarına müsbət təsirlərinin olacağı bildirilir.
E.Fərzəliyev 

bildirdi ki, ipoteka 
kreditlərindən 
yararlananların sayı 
nə qədər çox artsa, bu, 
əmlak bazarına müsbət 
təsir göstərər: “İpoteka 
kreditləri rüblük verilir. 
Hər kredit verilən 
zaman əmlak bazarına 
yüzlərlə, minlərlə alıcı 
gəlir. Onların çoxu 
istədiyini tapa bilməsə 
də, mövcud satışlar 
belə bazarda öz təsirini 
göstərir. Daha çox alıcı 
olsa, əmlak bazarında 
ciddi canlanma baş 
verər”.

Alıcıların 
istədiklərini tapa 
bilməmə səbəblərinə 
gəlincə, E.Fərzəliyev 
bunları söylədi: “Çünki 
ipoteka predmetinə 
çevrilə bilən aşağı 
kvadratlı mənzillər 
təklif olunmalıdır. Bizdə 
gənc ailələr evsizlik 
problemi ilə üzləşirlər. 
Kirayədə qalırlar. Kirayə 
pulunu ödəyə bilir, 
amma ipoteka ilə mənzil 
götürmək istəyəndə 
məlum olur ki, ipoteka 
kreditinin aylığı kirayə 
xərcindən yüksəkdir. 
Buna görə, xırda 
kvadratlı ekonom sinif 
mənzillər tikilməlidir. 
Yeni tikilən binalara 
baxsaq, çoxunda bir otaq 
60-70 kvadratdır. Hansı 
ki köhnə binalarda 3 
otaqlı ev 65 kvadrat 
olur. Kvadrat az olduqca 
ümumi 
dəyər də 
aşağı 
düşür”.

KIRAYƏ PULUNU 
ÖDƏYIRLƏR, 

AMMA...
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AYGÜN ASIMQIZI
aygunasimqizi@kaspi.az

Ramil 
Osmanlı

E.Fərzəliyevin sözlərinə görə, bir çox 
ölkələrdə daşınmaz əmlak kreditlərində 
faizlər çox aşağıdır. Çünki bu, dolayısı 
ilə ölkə iqtisadiyyatına təsir edən 
faktordur: “İnkişaf etmiş ölkələrin 
təcrübəsinə baxsaq, daşınmaz əmlak 
kreditlərində təxminən 2 faiz civarında 
rəqəmlər görərik. Çünki daşınmaz 

əmlak kreditlərində faiz dərəcələri 
azaldıqca, bu sahəyə tələb artır. Tələb 
artanda tikinti sektoru inkişaf edir, 
bu da ölkə iqtisadiyyatının inkişafına 
müsbət təsir edir. Azərbaycanın tikinti 
materiallarının çox hissəsi idxal edilsə 
də, daxili istehsalımız da var. İstehsal 

müəssisələrinin satışı artar, fəaliyyəti 
genişlənər, yeni işçi qüvvələri cəlb 
edilər. Tikinti bitdikdən sonra evə 
köçən adam ev üçün lazım olan çox 
şeyi alır. Bu da digər sahələrə təsiridir. 
Bu səbəblərdən dolayı faizləri aşağı 
edirlər”.

IPOTEKA  IPOTEKA  
FAIZLƏRI FAIZLƏRI 
ENIR, BAZAR ENIR, BAZAR   
CANLANIRCANLANIR

IPOTEKA  IPOTEKA  
FAIZLƏRI FAIZLƏRI 
ENIR, BAZAR ENIR, BAZAR   
CANLANIRCANLANIR

Elnur 
Fərzəliyev
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Yan emalatxanaya 
keçirik. Misgər Zahid 
Eyvazov şirniyyat üçün 
sifariş verilən qab 
düzəldir. Mehmanın 
qardaşıdır. Ümumiyyətlə, 
bu məhəllədə yad 
yoxdur. Bir nəfər varsa 
da, sənət doğmalaşdırıb. 
Axı onlardan başqası 
yoxdur...

Zahid ustanın evində 
qıyıb atmadığı mis qablar 
daha çoxdur: “Gündəlik 
işlətməyə də əlim gəlmir. 
Bayramdan bayrama 
işlədirəm. Xüsusilə 
Ramazan ayında iftar 
süfrələrini o qazanların 
yeməyi ilə açırıq. Mis 
qabda adi qayğanaq belə 
fərqlidir.  Yemək bişib 
20 dəqiqə qabda qalsın, 
sonra yeyin. Görün onun 
ləzzətini... Az qalırsan 
qabı da yeyəsən”. 

Müasir qablarla 
fərqini belə izah edir: 
“Digər qablara od 
dəyir və o qazan istiliyi 
kənara yaymır. Orta 
qızır və yandırmağa 
başlayır. Amma mis 

qazanda isti kənarlara 
yayılır. Ortasındakı 
temperatur 

kənarlarından 
azdır. Yemək 

hərtərəfli 
bişir”. 
Samovar 

çayının 
sirri isə 

“dağ” olunan 
sudadır: 
“Samovarın 

vəsiqəsində 
yazılıb ki, su 

ən azından 110 
dərəcə istilikdə 
qaynamalıdır ki, dağ 
olsun.  Bunun çayı 

da yaxşı alınır. Evdəki 
çaydanlar suyu dağ etmir 
axı”.

“İNSANLAR “HAMISI 
MƏNİM OLSUN PRİNSİPİ” 
İLƏ HƏRƏKƏT EDİR” 

Zahid usta sənətindən 
danışarkən kövrəlir. 
Deyir ki, çox az qalmışıq. 
Şagird də gəlmir ki, 
öyrədək: “O vaxt hamı 
ixtisaslaşmışdı. Bir 
nəfər cehiz alanda 
güyümü səndən, qazanı 
digərindən, qaşığı tam 
fərqli emalatxanadan 
alırdı. Hər kəs dolana 
bilirdi. İndi belə deyil. 
İnsanlar “hamısı mənim 
olsun prinsipi” ilə 
hərəkət edir. Tək sənətdə 
yox, hər şeydə...”

Usta ilə 
söhbətləşərkən 
gözümüzdə əvvəlki 
sənətkarların mühiti 
canlanır. İşləyən ustalar, 
cehiz alan valideynlər, 
həmin o məşhur tak, tak, 
tak səsləri... Təsirlisi odur 
ki, burada 15-20 ildir 
ki, eyni ustalar fəaliyyət 
göstərir. Bu sahədə yeni 
nəfəs yoxdur. Qocalırlar, 
lakin sənətlərini əmanət 
edəcək şagirdləri 
yoxdur. Bəlkə də 
Bakıda sənətlərinin son 
təmsilçiləridir. Onları 
da incidən elə budur. 
Bir sənətkarın ən böyük 
ağrısı sənətini yadigar 
qoyub gedə bilməməsidir. 
Amma ümidlidirlər. Bu 
peşəyə də bir gün tələbat 
olacağına inanırlar. Çünki 
düşünürlər ki, peşələr 
heç vaxt unudulmur 
və peşəsini yaxşı bilən 
insan daim halal çörəyini 
qazanır.

Fotolar:Fotolar: Tapdıq Abdullayev/ Global Media Group Tapdıq Abdullayev/ Global Media Group

GÖRÜN ONUN 
LƏZZƏTİNİ...

“KUBINKA”NIN  “MISGƏR VƏ QALAYÇILAR” MƏHƏLLƏSINDƏ GÖRDÜKLƏRIMIZ VƏ DANIŞDIQLARIMIZ 

“Lahıcda dəmirin 
səsindən bilinirdi 

ki, işləyən hansı 
ustadır. Bu 

səslər çox adamı 
narahat edir. “Səs 

başıma düşdü” 
deyənlər də az 

deyil. Amma 
biz misgərlər 

və qalayçıların 
ruhunu dincəldir, 

bizi şagird 
olduğumuz dövrə 

aparır. Bəlkə 
də elə sonuncu 

şagirdlər bizlər 
olduq”.

AZƏRBAYCANDA ƏN BAHALIAZƏRBAYCANDA ƏN BAHALI
SAMOVAR KIMDƏDIR?SAMOVAR KIMDƏDIR?

“Mis qablarda 
yeməyin 

saxlanılması 
zəhərlənmə 

vermir. Yeməyi 
ilk gündəki kimi 
saxlayır. Ancaq 

alüminiumda 
yemək bişdiyi 

gün yeyilməlidir. 
İndiki qabların 

tərkibi pisdir. Ona 
görə insanlar tez-

tez xəstələnir. 
Əvvəllər bu qədər 

xəstə olmazdı”.

Tak, tak, tak... Uzaqdan zəhmətkeş 
əllərin endirdiyi zərbələrin səsi 
gəlir. Səsləri izləyərək hərəkət 
edirik. “Kubinka”nın  “Misgər və 
qalayçılar” məhəlləsinə çatırıq. Dar 
küçədə 4-5 qalayçı və misgərlər 
dükanları açıb müştəri gözləyirlər. 
Hər dükanda 1 usta var. Yaşları 
da az deyil. Kimi düşünür, kimi 
siqaretinin tüstüsündə “boğulur”, 
kimi də dəmiri döyür. Emalatxanalar, 
alətlər köhnədir. Nimdaş geyimli 
ustalar, zəhmətkeş, toza batmış 
əllər... Qalayın səsindən başqa heç 
bir hənirti yoxdur. Gözə müştəri 
də dəymir. Amma onlar sənətlərini 
yaşatmaq üçün müştəridən çox 
şagird gözləyirlər. Axı onların gəldiyi, 
öyrəndiyi mühitdə şagird əlindən yer 
olmurdu... 

PUL OLSA İDİ...
Yadımdadır, qalayçılardan biri 

video ilə şagirdlərin cəlb edilməsi 
üçün çağırış etmişdi. Bir gənc isə 
həmin videonun altına belə bir 
rəy yazmışdı: “Bu işdə 
pul yoxdur. Pul olsaydı 
emalatxananız 
müasir, üst-
başınız normal 
olardı, daxmada 
işləməzdiniz. 
Gənclərin 
başını 

aldatmayın”.
Bu cavabın sənətkara nə hisslər 

yaşatdığını şərh etmək üçün məncə, 
heç bir söz kifayət etmir... Bu, “can” 
verdiyi sənətin ölməsinə şahidlik 
etməkdir.

BU SƏSLƏRDƏN BİLİNİRDİ Kİ...
Qalayçı Mehman Eyvazov deyir ki, 

biz dəmirin səsləri ilə böyümüşük. 
Başqalarını narahat edən səslər bizim 
üçün musiqidir: “Lahıcda dəmirin 
səsindən bilinirdi ki, işləyən hansı 
ustadır. Bu səslər çox adamı narahat 
edir. “Səs başıma düşdü” deyənlər 
də az deyil. Amma biz misgərlər və 
qalayçıların ruhunu dincəldir, bizi 
şagird olduğumuz dövrə aparır. 
Bəlkə də elə sonuncu şagirdlər bizlər 
olduq”. 

GƏLİNİN CEHİZİ OLAN MİS QABLAR...
Sənəti atasından öyrənib. Atası 

86 yaşına qədər qalayçılıqla məşğul 
olub və sənətinin sirlərini 3 oğluna 
da öyrədib. Mehman ortancıldır. 
22 ildir ki, qalayçıdır. Bizi də şagird 
olduğu dövrə aparmasını xahiş 
edirik. Gülümsəyir və davam edir: 
“Əvvəllər emalatxanalarda boş 

dayanan usta görməzdiniz. Hamı 
“qaynayırdı”. Mis qablara tələbat 
çox idi. Təsəvvür edin, qızın bütün 
cehizlikləri mis qablardan olurdu. 

Kəfgirindən tutmuş qazanına 
qədər... Qazanlar da 

hər ölçüdə, 3-4 növ 
düzəldirdik. Dolma, aş 

üçün məclis qazanları 
misdən olurdu. O 
vaxt paltarları da 
mis ləyənlərdə 

yuyardılar. 
Bir qız üçün 
misdən 50 növə  
qədər qablar 
hazırlayırdıq. 
Bunun 
sayəsində bütün 

sənətkarlar 
işləyib qazana 

bilirdilər. İran, 
Türkiyə, Çindən 
qablar gəldikdən 
sonra işimiz 
dayandı”.

DAD HƏMİN
DAD DEYİL...

Usta deyir ki, 
müasir çaydanlar, 

qazanlar orqanizmə ziyandır: “Onlar 
həm çəkidə yüngüldür, həm də 
qəşəngdirlər. Ona görə də camaat 
aldanır, alırlar. Amma mis qabların 
əvəzi yoxdur. Misdən olan çaydanlar 
suyun tərkibindəki daşın 50 faizini 
özünə yığır. Amma indikilər belə 
deyil. Tez qaynayır, tez də soyuyur. 
Bütün daşlı su orqanizmə gedir. 
Eləcə də yemək qabları. Mis qabda 
yemək aram-aram bişir, müəyyən 
mikroblar var ki, ölür və yemək daha 
dadlı çıxır. Ancaq digər qazanlarda 
çayda olduğu kimi yemək tez bişir və 
dadı həmin dad olmur”.

ƏVVƏLLƏR BU QƏDƏR 
XƏSTƏ OLMAZDI...

Usta insanların tez-tez 
xəstələnməsini də müasir qazanlara, 
çaydanlara bağlayır: “Mis qablarda 
yeməyin saxlanılması zəhərlənmə 
vermir. Yeməyi ilk gündəki kimi 
saxlayır. Ancaq alüminiumda yemək 
bişdiyi gün yeyilməlidir. İndiki 
qabların tərkibi pisdir. Ona görə 
insanlar tez-tez xəstələnir. Əvvəllər 
bu qədər xəstə olmazdı”.

“TULLADIQLARI QABLARI 
İNDİ AXTARIRLAR”

Sevindirici hal odur ki, insanlar 
yenidən mis qabların hazırlanması 
üçün sifariş verirlər. Bu sifarişlərin 
sayı artsa, sənət dirçələ bilər: “95-
ci ildən sonra əhali  çətinliklərlə 
üzləşdi. Təmiz mis qabları metal 
əridilən yerlərə su qiymətinə 
verdilər. Son 5-6 ildə insanlar xaricə 
gedir, bizim mis qabları görür və 
sifariş edirlər. İndi başa düşürlər ki, 
mis qabda bişən yemək daha dadlı 
olur. İnsanlar əvvəllər tulladıqları 
qabları indi axtarırlar. Lakin qiymət o 
qiymət deyil. Əvvəllər 10 manata olan 
qab, indi 100 manatdır. Mis material 
baha olduğu üçün imkanlılar sifariş 
edir. Təzələrin hazırlanması 200-300 
manata, köhnə qabları qalaylamaq 
isə 70-80 manata başa gəlir. Ona 
görə sıfırdan sifariş verənlər azdır”.

“HEÇ OLMASA, BAYRAM AŞLARINI 
MİS QAZANDA HAZIRLASIN”

İnsanları qınamağına baxmayın, 
Mehman usta özü də mis qablarını 
satıb. Səbəb isə həyat yoldaşının 
həmin qablara lazımi dəyəri 
verməməsi olub: “Yoldaşım da, 
mən də bu qablarda yeyərək 
böyüyən uşaqlarıq. Son vaxtlar 

yoldaşıma fikir verirdim ki, mis 
qazanı gizlədib, işlətmir. Deyirəm, 
niyə işlətmirsən? Deyir ki, ağırdır. 
Çox pis oldum. Acığımdan mis 
qazanları yarı qiymətinə ona dəyər 
verənlərə satdım. İndi mis qazan 
istəyir. Deyirəm ki, artıq gecdir, 
bahadır. Evdə istifadə üçün birini 
saxlamışam. Demişəm, heç olmasa 
bayram aşlarını o qazanda hazırlasın. 
Mən yeməyin hansı qazanda bişdiyini 
dərhal bilirəm. Mis qazanda bişən 
yeməyin dadını heç nə əvəz edə 
bilməz”.

“QIZIMA CEHİZ VERƏCƏYƏM”
Ustanın hazırda işlədiyi məhsulla 

maraqlanırıq. Məlum olur ki, qızı 
üçün cehizlik hazırlayır: “Qızım 
9-da oxuyur, oğlum əsgərdir. 
Onlar üçün miras kimi bu 
qablardan hazırlayıram. Qızımın 
7-8 yaşı olandan mis qazanları alıb 
saxlayıram. Mən o qabların dəyərini 
bilirəm. Ona görə də qızıma cehiz 
verəcəyəm. Qədrini bilsə də canı sağ 
olsun, bilməsə də”.

Emalatxanada samovarlar 
diqqətimizi çəkir. 1820, 1850, 1825-
ci illərin samovarlarıdır. Qiymətləri 
400 manatdan başlayır, 5000-ə 
qədər qalxır. 

QİYMƏTİ OLMAYAN SAMOVAR...
Söhbətimizdən məlum olur ki, 

ən yaxşı samovar Şeyx Allahşükür 
Paşazadəyə məxsusdur. O qədər 
dəyərlidir ki, o samovarın qiyməti 
yoxdur: “Demək olar ki, hər il onun 
əşyaları gəlir, bərpa edirik. 20-22 
ildir ki, bizimlə işləyir. Məscidin 
qablarını da hər il təmir etdirir. Bu 
qablara ən çox dəyər verən, 
yaşadan insanlardandır. Təzəpir 
məscidində iri samovar var ki, 
dəyəri yoxdur. O vaxt Hacı 
Zeynalabdin Tağıyev 
gətirib. Onu qoruyub 
saxlayıb. Məsciddə 
elə samovar var ki, 
50-100 min qiyməti 
var. Hər yay onları 
yollayır, təmir edirik. 140 
litrlik samovar Təzəpir 
məscidindədir. Hər il 
Aşura vaxtları insanlara 
o samovardan çay verirlər. 
Digəri isə öz həyətindədir. 
Hər adam o samovarı qoruyub 
saxlaya bilməz. O, bunun 
öhdəsindən gəlib”.

REPORTAJ

aygunaziz@kaspi.az

SÖHBƏTLƏŞDI:
AYGÜN ƏZIZ



Dördüncü kursda 
oxuyanda xaricdə 
təhsillə maraqlanır. 

Araşdırma aparır və ABŞ-
da təhsil almaq qərarı verir. 
Magistr deyil, birbaşa PHD 
təhsili ilə maraqlanır. Alternativ 
olaraq başqa ölkələrdəki təhsil 
müəssisələrinə müraciət etsə 
də, hədəfi ABŞ universitetləri 
olur. Nəticədə ABŞ-ın Nyu-
York Şəhər Universiteti, 
Kolorado Universiteti, Alabama 
Universiteti və Kolorado Mədən 
Məktəbindən dəvət alır. 135 
min dollarlıq təqaüd təklif edən 
Nyu-York Şəhər Universitetini 
seçir. Söhbət azərbaycanlı gənc, 
nüfuzetmə mütəxəssisi İsa 
Cəfərovdan gedir.

İ.Cəfərov Bakı Ali Neft 
Məktəbində proseslərin 
avtomatlaşdırılması 
mühəndisliyi üzrə 5-ci kursda 
təhsil alır. O, universitetə 695 
bal toplayaraq qəbul olub. 
İsa bakalavr təhsili 
almaqla yanaşı, hazırda 
banklardan birində və bir 
xarici şirkətdə nüfuzetmə 
mütəxəssisi olaraq çalışır.

“UŞAQLIQDAN OXUMAĞA 
MARAĞIM OLUB”

İsa deyir ki, onda 

oxumağa, təhsilə marağı kiçik 
yaşlarında anası yaradıb: 
“Anam mən oxuduğum 
məktəbdə ingilis dili müəllimi 
işləyirdi. Lap uşaq vaxtımdan 
məndə oxumağa, təhsilə maraq 
yaratmışdı. Uşaqlıqdan bəri 
də həmişə oxumağa marağım 
olub. 10-11-ci siniflərdə 
oxuyanda artıq texniki fənlərə - 
riyaziyyat, fizikaya xüsusi maraq 
göstərdim. İmtahanda lazım 
olacaq mövzulardan kənar, 
mənim üçün maraqlı olan 
mövzuları araşdırırdım. Sadəcə, 
marağım var idi deyə, bunu 
edirdim”.

“KIBERTƏHLÜKƏSIZLIYI KURSA 
GETMƏDƏN ÖYRƏNDIM”

İsanın ali təhsil aldığı 
istiqamətlə çalışdığı sahə 
bir qədər fərqlidir. Deyir 
ki, təhsil aldığı müddətdə 
kibertəhlükəsizliyə marağı 
yaranır, ona görə bu sahəyə 
yönəlmək qərarı verir: 
“Universitetdə birinci il İT 
dərsi keçildi, növbəti 2 ildə 

də bu istiqamətdə müəyyən 
qədər tədris oldu. O dərslər 
sayəsində İT dünyasına bir 
növ giriş etdim. İkinci kursda 
oxuyarkən bir kursda İT 
müəlliminin köməkçisi kimi 
işə başladım. Üçüncü kursda 
proqramçı kimi işlədim. 
Kibertəhlükəsizliyə marağım 
var idi deyə, proqramçı işləyən 
vaxtı hansısa əlavə kursa 
getmədən kibertəhlükəsizliyi 
özüm öyrəndim. Azərbaycanda 
həmin vaxt kibertəhlükəsizlik 
üçün çox iş imkanı yox idi. 
Amma proqramçı kimi 2 il 
işlədikdən sonra məndə bankda 
kibertəhlükəsizlik üzrə işləmək 
üçün imkan yarandı. Həmin 
şansı dəyərləndirdim”.

Deyir ki, təqaüd 
qazandığı təhsil də çalışdığı 
kibertəhlükəsizliklə bağlıdır: 
“Təhsil aldığım ixtisas - 
proseslərin avtomatlaşdırılması 
mühəndisliyi daha çox sənaye 
ilə bağlıdır və kompüter 
elmləri, kompüter mühəndisliyi 

kimi digər sahələri də 
özündə ehtiva edir. 
Təhsil müddətində 
kibertəhlükəsizliyə 
xüsusi marağım 
yarandı və etdiyim 
araşdırma məni elmə, 
tədqiqata daha da 
yaxınlaşdırdı”.

“ARAŞDIRMAÇILARIN DÜŞÜNCƏ 
TƏRZI MƏNI HEYRAN EDIR”

NIYƏ BIRBAŞA PHD TƏHSILI?

Müsahibimiz 
kibertəhlükəsizlik 
sahəsində araşdırma 
etməyin onun üçün 
maraqlı gəldiyini deyir: 
“İndiki işimdə bir növ 
başqa araşdırmaçıların 
tapdığı boşluqları 
istifadə edirəm. Amma 
araşdırmaçı olanda heç 
kimin bilmədiyi yeni bir 
boşluq tapırsan. Bunun 
üçün də kreativ, fərqli 
düşüncə tərzi lazımdır. 
Araşdırmaları oxuyanda 
araşdırmaçıların düşüncə 
tərzi məni heyran edir. 
Bu sahəyə maraq yaradır. 
Ona görə də istəyirəm 
ki, Amerikada araşdırma 
sahəsində özümü 
püxtələşdirim”.

İsa araşdırma 

sahəsinə böyük pullar 
qazanmaq üçün deyil, 
marağı olduğu üçün 
getdiyini deyir: “Əgər 
proqramçı kimi işləməyə 
davam etsəydim, iki 
illik təcrübə ilə başqa 
bir şirkətdə daha çox 
maaş ala bilərdim. Mən 
isə həmin təcrübəni 
kənara qoyub, marağım 
olduğu üçün sıfırdan 
kibertəhlükəsizlik üzrə 
işləməyə başladım. PHD 
tələbələrinin maddi 
cəhətdən yüksək gəlirləri 
olmur, lüks həyat yaşaya 
bilmirlər. Professorum 
mənə bu barədə 
əvvəlcədən xəbərdarlıq 
etmişdi. Demişdim ki, 
mən bunu bilirəm və 
buna hazıram”.

İsa Cəfərov: “Əgər proqramçı kimi işləməyə davam İsa Cəfərov: “Əgər proqramçı kimi işləməyə davam 
etsəydim, iki illik təcrübə ilə başqa bir şirkətdə daha etsəydim, iki illik təcrübə ilə başqa bir şirkətdə daha 
çox maaş ala bilərdim. Mən isə həmin təcrübəni çox maaş ala bilərdim. Mən isə həmin təcrübəni 
kənara qoyub, marağım olduğu üçün sıfırdan kənara qoyub, marağım olduğu üçün sıfırdan 

kibertəhlükəsizlik üzrə işləməyə başladım”.kibertəhlükəsizlik üzrə işləməyə başladım”.
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İ.Cəfərov birbaşa 
PHD təhsilini seçmək 
səbəbindən də danışdı: 
“Əvvəllər xaricdə təhsillə çox 
maraqlanmamışdım. Artıq 
4-cü kursda araşdırmağa 
başladım. Kibertəhlükəsizlik 
üzrə oxumaq istəyirdim. 
Gördüm ki, bu sahə üzrə 
ən yaxşı təhsili Amerika 
universitetləri verir. 

Sonra Amerikada təhsillə 
maraqlandım. Bakalavrdan 
sonra magistr oxumaq üçün 
yüksək məbləğdə təhsil 
haqqı var idi. Onu ödəyə 
bilməyəcəyim üçün başqa 
alternativlər axtardım. Gördüm 
ki, Amerikada bakalavrdan 
sonra PHD oxumaq 
mümkündür. PHD oxuyanda 
araşdırma etdiyin üçün 

professor və universitet sənin 
üçün pul ödəyir. Yəni təqaüd 
verirlər. Bu, maddi cəhətdən 
daha yaxşı variantdır. Ona 
görə, PHD ilə maraqlandım. 
Düzdür, alternativ olaraq başqa 
ölkələrin universitetlərinə 
müraciət etsəm də, əsas 
fokusum Amerikaya qəbul idi. 
Qəbul alacağımla bağlı içimdə 
pozitiv bir duyğu var idi”.

Tapdıq Abdullayev/Global Media Group
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Azərbaycanda müxtəlif dönəmlərdə 
alkoqollu içkilərin ayrı-ayrı növləri 
populyarlıq təşkil edib. Əgər bir 

dönəm şəraba tələbat olubsa, sovetlər 
birliyi zamanında araq “dəb”də olub. Amma 
araqla yanaşı, şampan və konyak da “elitar 
masalarda” qonaqların zövqünü oxşayıb. 
Bu da ondan irəli gəlib ki, sovetlər birliyi 
dönəmində sərhədlər nisbətən bağlı olub, 
xarici ölkələrlə əlaqələrdə məhdudiyyətlər 
tətbiq edilib. Həm də SSRİ istehsalı olan 
içkilər həmin dövrün ideoloji təbliğatı 
nəticəsində daha cəlbedici görünürdü. Lakin 
zaman keçdikcə, insanlar sərhədləri aşdıqca, 
dünyada zövqə uyğun daha çox alkoqollu 
içkilərin olduğunu görə, həm də dada bildilər. 

Son 30 ildə Azərbaycanda da müxtəlif 
ölkələrin alkoqollu içkiləri yayılmağa başlayıb. 
Bu içkilərin bazarda yer alması əlbəttə ki, 
tələbatdan irəli gəlir və hər il istehsalı artır.    

VISKI ISTEHSALI 25% ARTIB
2022-ci ilin birinci rübündə Azərbaycanda 

içki istehsalında dinamika müxtəlif 
istiqamətlərdə müşahidə edilir. Belə ki, 
Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına 
görə, araq istehsalı 262.5 min dkl təşkil edib. 
Bu da son bir ildə 35.9% azalma deməkdir. 
Ölkədə istehlak səbətində daha çox istifadə 
edilən səməni pivəsinin istehsalı isə illik 
müqayisədə 28.5% azalaraq 706.6 min dkl 
təşkil edib.

Şərab istehsalı həcmi isə 157.6 min dkl 
təşkil edib, bu da illik müqayisədə 89.2 
azalmadır. Burada xüsusi qeyd edilməlidir 
ki, şərab istehsalı öncəki ildə daha kəskin 
azalmışdı. Amma Azərbaycanda son illərdə 
viski istehsalı həcmi artmaqdadır. Belə ki, 
ilin birinci rübündə ölkədə viski istehsalı 
25% artaraq 6 min dkl təşkil edib.

Digər alkoqollu içkilərlə 
müqayisədə viski istehsalının 
artması diqqətçəkən 
məqamlardandır. İçki 
bazarında trendin 
dəyişməsi isə 
müxtəlif 
səbəblərdən 
ola bilər. 
İnsanların 
zövqü 
dəyişir, 
yoxsa içki 
bazarında 
bizim bilmədiyimiz 
proseslər gedir? 

Son illər 
ölkədə araq, 

şərab, pivəyə 
tələbat azalıb, 
əvəzində viski 
populyarlaşıb. 

Ekspertin 
fikrincə, belə 

tendensiyanın 
yaranması 

həm dünyanın 
içki bazarında 

baş verən 
prosesə 

bağlıdır, həm 
ölkəmizə gələn 

əcnəbilərin 
tələbi, həm də 
ölkə vətəndaş-

larının bu 
içkiyə artan 

marağı ilə 
adekvatdır. 

AZƏRBAYCANDA AZƏRBAYCANDA 
IÇKI TRENDI IÇKI TRENDI 
DƏYISIRDƏYISIR

BƏXTIYAR MƏMMƏDLI   
bextiyarmemmedli@kaspi.az

Mövzu ilə bağlı “Kaspi” 
qəzetinə açıqlamasında 
şərabçı-texnoloq, professor 
Vüqar Mikayılov bildirdi ki, 
2-3 il bundan öncəyə qədər 
Azərbaycanda viski istehsal 
edilmirdi: “Bu içki növü, 
əsasən xaricdən - Şotlandiya 
və İrlandiyadan idxal edilirdi. 
Onu qeyd edim ki, şotlandlar 
və irlandlar arasında bu içki 
ilə bağlı mübahisə də var 
və onların hər biri viskini 
özününkü hesab edir. Lakin 
dünya da Şotlandiyanı viskinin 
vətəni kimi tanıyır. Şotlandlar 
viskinin hazırlanması üçün 
arpaya tüstü verirlər, ona 
görə də onların içkilərindən 
tüstü dadı gəlir. Amma 
irlandlar arpanı batareyaların 
üzərində qurudurlar və onların 
içkisindən tüstü dadı gəlmir. 
Bu da bunların fərqidir. 
Vurğulayım ki, 30-40 il ərzində 
dünyada populyar olan 240 ən 

bahalı içkinin 49-u viskidir”.

“XARICDƏN QONAQLARIN 
GƏLMƏSI BU IÇKIYƏ 
MARAĞI ARTIRIB”

Professor qeyd etdi ki, 
hazırda Azərbaycanda həm 
şotland, həm də irland 
texnologiyası əsasında viski 
istehsal edilir: “Xüsusi olaraq 
qeyd edim ki, Azərbaycanda 

arpa çox olduğu üçün təxminən 
2013-cü ildə əvvəllər çalışdığım 
bir müəssisədə eksperiment 
üçün viski istehsal edildi. 
Son illər görünən odur ki, 
dünya bazarında da viski 
populyarlaşmağa başlayıb. 

Azərbaycanda bu içkiyə 
tələbatın artması 
ölkəmizə xaricdən 
qonaqların gəlməsi və öz 

vətəndaşlarımızın da böyük 
maraq göstərməsidir. Eyni 
zamanda ölkə daxilində 
istehsal edilən viski 
xaricdən gətirilən eyni 
növlü içkidən, təxminən 

15-20, bəzən 30 manat ucuz 
təklif olunur. Bir məqama 
diqqət edək, Azərbaycan 
bazarına 30-40 il ərzində 
konyak, likor, araq və sair gəlib 
dolub. Ancaq bazara viski ancaq 
Şotlandiya və İrlandiyadan 
gəlirdi. Belə deyək ki, bazar 
bazar payı istəyirdi. Biz də 
Azərbaycanda viski istehsal 
etməklə bu tələbatı təmin etdik. 
Azərbaycan insanı da gördü 
ki, yerli viskilər nə Şotland, 
nə də İrland içkilərindən geri 
qalmır, əksinə daha keyfiyyətli 
olur. Ona görə də bizim 
yerli viskilərə tələbat var və 
qiymətləri də çox baha deyil, 
təqribən 10-20 manat arasında 
dəyişir”.

“DÜNYADA NƏZARƏT 
MEXANIZMI QURULUB”

V.Mikayılovun sözlərinə 
görə, əvvəllər dünyada konyak 
daha çox sevilirdi: “Amma 
tədricən onu viski əvəz edib. 
Eyni zamanda dünya bazarına 
saxta konyaklar ayaq açdı. 
İnsanlar konyakla bağlı 
saxtakarlığın çox olduğunu 
gördülər, lakin şotlandlar və 
irlandlar tərəfindən bu qayda-
qanun hələ ki, qorunur. Yəni 
onlar viski ilə bağlı dünyada 
öz nəzarət mexanizmlərini 
qurublar və onun 
saxtalaşdırılmasının qarşısının 
alınması ilə bağlı tədbirlər 
görürlər”.  

ƏN BAHALI 
240 IÇKININ 49-U

Vüqar 
Mikayılov
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“Yaxın iki il ərzində informatika fənni 
buraxılış imtahanlarına salınacaq”. 
Təhsil naziri Emin Əmrullayevin 

bu günlərdə səsləndirdiyi bu fikir fənn 
ətrafında bir sıra suallar yaradıb. Nazir 
qeyd edib ki, bu, ilk növbədə informatika 
elmləri üzrə imtahan verəcək abituriyentlərə 
şamil olunacaq: “İnformatika fənninin 
buraxılış imtahanlarına salınması bizim 
üçün gərəklidir. Bununla bağlı narazılıqlar 
ola bilər. Amma gəlin bu narazılıqlara qarşı 
çıxaq”.

KIMLƏR KI, INFORMATIKA YÖNÜMLÜ 
IXTISASLARI SEÇIRLƏR... 

Dövlət İmtahan Mərkəzi (DİM) isə öz 
növbəsində bu fənn üzrə qəbul proqramının 
hazırlanmasının artıq yekunlaşdığını 
bildirir. Yəni qəbul imtahanlarına (Rİ 
altqrupuna daxil olan) ilk dəfə salınacaq 
informatika fənni üzrə suallar 
kurikulumun təlim nəticələrinin 
tələblərinə uyğun hazırlanıb. 
Proqrama ümumtəhsil 
müəssisələrinin V-XI sinif 
dərsliklərində məzmun 
standartlarının reallaşdırılması 
üçün verilmiş mövzular 
daxil edilib: “2023-cü 
ildə informatika fənni 
üzrə imtahan vermək 

istəyən 
abituriyentlər 
bu proqram əsasında 
imtahana hazırlaşa bilərlər”.

DİM-in şöbə müdiri Xanlar Xanlarzadə 
mövzu ilə bağlı “Kaspi”nin sualını 
cavablandıraraq qeyd etdi ki, DİM 
2023/2024-cü tədris ilindən belə bir 
dəyişikliyin olacağı ilə bağlı məlumatı artıq 
verib: “Növbəti ildən I ixtisas qrupunda 
kimlər ki, informatika yönümlü ixtisasları 
seçirlər, informatikadan imtahan verəcəklər. 
O cümlədən, kimya yönümlü ixtisası 
seçənlər həm kimyadan, həm də informatika 
fənnindən imtahan verəcəklər”.

ŞAGIRDLƏRIN MARAĞI OLSA
İnformatika fənninin buraxılış, 

yaxud I qrup üzrə informatika yönümlü 
ixtisasların müsabiqəsinə  daxil ediləcəyi 
ilə bağlı fikirlər bir qədər anlaşılmazlıq 
yaradıb. Nəticədə “Fənn buraxılış, yoxsa 
I ixtisas qrupu üzrə qəbul imtahanına 
daxil ediləcək?” sualı ilə yanaşı 
“İnformatika fənni ilə bağlı dərsliklər hansı 
səviyyədədir?”, “Kadr hazırlığı necədir?”, 
“Şagirdlərin fənnə marağı varmı?” və 
s. kimi meydana çıxan suallara təhsil 
ekspertlərinin cavabları isə birmənalı deyil.

Təhsil Nazirliyi yanında İctimai 
Şuranın üzvü Rüfət Əsədzadənin 

fikrincə, problem, ilk növbədə 
şagirdlərin informatika fənnini 
ciddiyə almaması ilə bağlıdır: 

“Problem 
şəffaflığın necə 

qorunmasından da 
qaynaqlanır. Çünki informatika biliklərini 
yoxlamaq üçün imtahanda test kifayət 
etmir. Açıq məsələlər layihə formasında 
yoxlana bilər. İnformatika qəbul 
imtahanına salınanda hansı mövzular 
və hansı dövrdən təklif olunacaq və ya 
bütün şagirdləri əhatə edəcəkmi? Yoxsa 
5 ildən sonra məktəbi bitirən şagirdləri 
əhatə edəcək?” Ekspert hesab edir ki, 
proqram baxımından fənnin tətbiqinin 
zaman alması qaçılmazdır. Üstəlik, orta 
məktəb müəllimləri informatikadan şagird 
hazırlamağa da hazır deyillər: “Təbii ki, 
bu fikir hamıya aid deyil. Müəyyən qisim 
müəllimlər buna hazırdır. Sadəcə, bizə 
lazım olacaq qədər, bunu kütləvi şəkildə 
həyata keçirəcək müəllimlərin sayı azdır. 
Çünki təhsil nəticəsini sonda qiymətləndirib 
uğuru göstərən faktor DİM olduğuna 
görə, qurum bunu qəbula tətbiq etməlidir 
ki, şagird və müəllimlərin məsuliyyəti 
artsın”. R.Əsədzadə qeyd edir ki, I qrup 
üzrə hazırlaşan, məsələn, kompüter 
mühəndisliyi və s. ixtisasları seçən 
abituriyentin kompüterlə bağlı ilkin bilgiləri 
olmayacaqsa, universitetdə ciddi  problemlə 
qarşılaşacaq. Belə ki, universitet onu 
müəyyən səviyyədən öyrətməyə başlayır, 
amma əvvəlki təhsil səviyyəsində boşluq 
olsa, tələbələr çətinliklərlə üzləşirlər”. 
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NARAZILIQLAR NARAZILIQLAR 
TƏBIIDIRTƏBIIDIR
İnformatikanı 

müasir dünyada vacib 
sahə hesab edən 
təhsil eksperti Qoşqar 
Məhərrəmovun 
fikrincə, artıq dünyada 
informatikanın 
müdaxilə etmədiyi sahə 
yoxdur: “İncəsənətdən 

tibbə qədər bütün 
sahələr o cümlədən, 

mühəndisliyin bütün 
sahələri informatika 
ilə əlaqəlidir. Ancaq bu 
istiqamətdə kitablarımız, 
dərs vəsaitlərimiz, 
müəllimlərimiz yetərli 
qədər deyil. Hansı səpkidə 
suallar soruşacağımızı hələ 
tam bilmirik”. Ekspertin 
sözlərinə görə, dünya 
təcrübəsində, beynəlxalq 
kurikulumlarda bu fənn 
imtahana daxildir. O, 
informatika fənni ətrafında 
yarana biləcək narazılıqları 
isə təbii hesab edir: 
“Bütün növ dəyişikliklərin 
hamısında cəmiyyətin 
müəyyən bir qismi etiraz 
edir. Çünki insanlar 
komfort zonadan çıxmış 
olurlar. Qeyri-müəyyənlik 
olduqda bundan narahatlıq 
keçirirlər. Bu, bir psixoloji 
haldır. Məsələn, sual 
bankı yoxdur; informatika 
fənni üzrə sualları kim və 
necə, hansı kitablardan 
hazırlayacaq və s. kimi 
məsələlər insanları narahat 
etdiyinə görə narazılıqlar 
olacaq. Bununla belə, 
hesab edirəm ki, bu 
fənnin indiyə qədər qəbul 
imtahanına salınmaması 
qəbahətdir”. 

Çox güman ki, 
informatika fənni ətrafında 
yaranacaq narazılıqlar 
zamanla həllini tapacaq. 
Ancaq əsas məsələ 
- “İnformatika fənni – 
buraxılış, yoxsa ixtisas 
qrupu üzrə imtahan fənni 
kimi?” sualının cavabı 
tapılandan sonra. Fənnin 
buraxılış imtahanına 
gedən bütün şagirdləri, 
yoxsa informatika 
yönümlü ixtisası seçmək 
istəyən şəxsləri əhatə 
edəcəyini bəri başdan 
aydınlaşdırmağa ehtiyac 
var…

Rəşad Əliyev Rəşad Əliyev 

Xanlar Xanlarzadə Xanlar Xanlarzadə 

İnformatika fənninin 
buraxılış, yaxud I qrup 

üzrə informatika 
yönümlü ixtisasların 

müsabiqəsinə 
daxil ediləcəyinin 
dəqiqləşməməsi 

anlaşılmazlıq yaradıb. 
“Dərsliklər hansı 

səviyyədədir?”, “Kadr 
hazırlığı necədir?”, 
“Şagirdlərin fənnə 

marağı varmı?” və s. kimi 
suallar yaranıb ki, onlara 

da təhsil ekspertlərinin 
cavabları birmənalı deyil.

BURAXILIŞ, YOXSA BURAXILIŞ, YOXSA 
IXTISAS IMTAHANI?IXTISAS IMTAHANI?

TƏRANƏ MƏHƏRRƏMOVA
taranamaharramova@kaspi.az

ADA Universitetində İT 
Mühəndislik kafedrasında (School of IT 
and Engineering) “Proqramlaşdırmanın 
Əsasları” fənnini tədris edən Rəşad 
Əliyev qeyd edir ki, informatika 
ixtisasında “Alətlərin  istifadəsi”, 
“Alqoritmik dillər” və s. istiqamətlər 
mövcuddur: “Şagirdlər “Alqoritmik 
dillər”i keçirlərsə, imtahanda müəyyən 

alqoritmik tapşırıqlar ola bilər”. 
Ekspertin fikrincə, şagirdləri 
hazırlaşdırmaq üçün peşəkar 
müəllimlərə də ehtiyac var: 
“Müəllimlər o dərsi keçməsələr, 
tədris problemi yaşanar. Nə olsun ki, 
kurikulum üzrə tədris proqramı 
hazırlanıb, ancaq bunu 
tədris edəcək müəllimin 

olub-olmadığını düşünmək lazımdır. 
Bu baxımdan, bu sahədə kadr 

problemi var. Müsbət tərəfi odur 
ki, uşaqların məktəb vaxtından 
bu bacarıqlara yiyələnmələrinin 
gələcəkdə onların bu istiqamət 

üzrə ixtisas seçimində, karyera 
qurmasında böyük faydası 
olacaq”.

PEŞƏKAR MÜƏLLIMLƏRƏ DAHA ÇOX EHTIYAC DUYULURPEŞƏKAR MÜƏLLIMLƏRƏ DAHA ÇOX EHTIYAC DUYULUR

BURAXILIŞ, YOXSA BURAXILIŞ, YOXSA 
IXTISAS IMTAHANI?IXTISAS IMTAHANI?
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İNSANLARA ÇAĞIRIŞ EDİRİK Kİ...

“EHTİYATI ƏLDƏN VERMƏYƏK”

“Azərbaycanda koronavirus 
infeksiyasına 1 yeni yoluxma 
faktı qeydə alınıb, vəfat edən 
olmayıb”. Belə statistik məlumat 
artıq bir neçə dəfə yayımlanıb. 
Hətta sosial şəbəkələrdə də 
paylaşılıb və müsbət hal kimi 
müzakirə edilərək, “Gözlənilməz 
statistika” yaxud “gözlənilən an” 
adlandırılıb. Çünki 2 ildən çoxdur 
ki, ilk dəfə belə tendensiyanın 
şahidi olmuşuq. Dördrəqəmli 
yoluxmadan 1 nəfərə enmək, 
əlbəttə, sevindirici və ən 
əsası ümidvericidir.

Düzdür, 
yoluxmanın 
səngidiyi vaxtlarda 
da müsbət dinamika 
ilə rastlaşırdıq. 
Amma bu dinamika qısa 
müddət sonra daha dəhşətli sayla 
əvəzlənirdi. Hazırkı dinamika isə 
uzun müddətdir ki, dəyişmir. Bəs 
bu tendensiyaya əsaslanaraq deyə 
bilərikmi ki, pandemiya bitib? 
Xəstələrin sayında artım ehtimalı 
varmı? Ən əsası peyvəndləmə ilə 
bağlı strategiya necə olmalıdır?

“REALLIQLA BARIŞMALIYIQ”
Milli Məclisin Səhiyyə 

komitəsinin üzvü Müşfiq 
Məmmədli “Kaspi”yə 
açıqlamasında bildirdi ki, 
pandemiya müddətində ölkə 
olaraq gördüyümüz işlər 
artıq nəticəsini verir: 
“Yoluxma sayının 
kəskin azalmasını 
və epidemioloji 
vəziyyətin kifayət 
qədər stabilləşməsini 
müşahidə edirik. 
Lakin reallıqla 
barışmalıyıq. 
Covid-19 
törədicisi 
heç vaxt yox 

olmayacaq. Daim bizimlə 
yaşayacaq və yoluxduracaq. 
Virusun yox olub getməsi 
mümkün deyil”. 

VAKSİNASİYASI 
TAMAMLANAN İNSANLARDA... 

Millət vəkili vurğulayır 
ki, orqanizmlə virus artıq 
adaptasiya prosesini keçib: 
“Müxtəlif mutasiyalar və aparılan 
mübarizələrin nəticəsində 
insan orqanizmi ilə virusun 

bir-birinə adaptasiya 
prosesi baş verir. Təbii 
ki, burada immuniteti 

güclü olan, vaksinasiyası 
tamamlanan insanlarda 
yoluxmalar olmayacaq. 
Olsa belə, yuxarı tənəffüs 
yollarının infeksiyası 
kimi özünü göstərəcək. 

Ümumiyyətlə, “koronavirusa 
bir daha yoluxmayacağıq” fikri 
yanlışdır. O, artıq digər virus 
infeksiyaları kimi mövsümi 
olacaq. Bu baxımdan hər birimiz 
sağlamlığımıza diqqət etməliyik”.

“QORXUNC 
GEDİŞLƏR OLMAYACAQ”

Həmsöhbətimizin sözlərinə 
görə, artıq qorxunc gedişləri 
müşahidə etməyəcəyik: 
“Qarşıdakı payız aylarında bu 
prosesi bir qədər də izləməliyik.  
Proqnozum ondan ibarətdir ki, 
pandemiya şəklindəki qorxunc 
gedişləri müşahidə etməyəcəyik. 

Qrip viruslarında hansı 
proseslər olursa, koronovirus 
da həmin istiqamətə gedir. 
Virusdan qorunmaq üçün 
vaksinasiya və gigiyenik 
tədbirlərdən istifadə 

yetərlidir. Artıq 
biz enişin 

və rutin 
infeksiyanın 

şahidi 
olacağıq”.

AYGÜN ƏZIZ
aygunaziz@kaspi.az

Müşfiq 
Məmmədli

Peyvəndləmə ilə bağlı 
strategiyaya gəldikdə, deputat 
deyir ki, buster doza mütləq qəbul 
edilməlidir: “Məhdudiyyətlərin 
birdən-birə kütləvi şəkildə 
götürülməsi sonrakı müddətdə 
bəzi problemlərin meydana 
çıxmasına səbəb ola bilər. 
O baxımdan vaksinasiya çox 
önəmlidir. 3 doza vaksin alanların 
sayı kifayət qədərdir, ancaq 
kimlərsə bunu icra etməyibsə, 
təbii ki, buster dozanı almasını 
məsləhət görürük. Həmin 
insanlara çağırış edirik ki, mütləq 
3-cü dozanı alsınlar və sonrakı 
dövrdəki risklərdən özlərini 
sığortalasınlar”.

“BU DA HƏR KƏSİ NARAHAT EDİR”
Həkim Rafiq Bayramov deyir 

ki, dünyanın əksər ölkələrində 
yoluxma sayı ilə bağlı hazırda 
müsbət tendensiya var. Lakin 
Çində vəziyyət sevindirici deyil. 
Bu da hər kəsi narahat edir: “Son 

günlərdə ölkəmizdə koronavirusa 
yoluxanların sayında kəskin 
azalma var. Çox şükür ki, ölüm 
halları da kəskin azalıb. Amma 
düşünürəm ki, bu tendensiya 
tam arxayınlıq yaratmamalıdır. 
Düzdür, əksər ölkələrdə, o 
cümlədən bizdə də bir sıra 
qadağalar aradan götürülüb. 
İndiki vəziyyətdə bu lazımdır. 
Amma təəssüflə qeyd edim ki, 
Çində son vaxtlar bəzi bölgələrdə 
yoluxanların sayında 
artım var. Ona görə 
də, koronovirusla 
bağlı vəziyyətin necə 
olacağını öncədən 
proqnozlaşdırmaq 
çətindir. Nə 
baş verəcəyini 
zaman 
göstərəcək”. 

Həkim vurğulayır ki, nə 
qədər ki pandemiyanın bitməsi 
ilə bağlı qərar yoxdur, ehtiyatı 
əldən vermək olmaz. Buster doza 
da daxil olmaqla, vaksinasiya 
olunmaq lazımdır. Müəyyən risk 

qrupuna aid olan 
insanlar, yanaşı xəstəliyi 
olanlar, yaşlı insanlar 

yenə də mümkün qədər 
insanların çox toplaşdığı 
qapalı məkanlardan 

uzaq dursalar, yaxşıdır. 
Yaxud iştirak etdikdə, 
qoruyucu maskalardan 

istifadə etməyi 
tövsiyə edirik. Tibb 
müəssisələrində 

birmənalı olaraq tibb işçiləri və 
insanların sıx toplaşdığı qapalı 
məkanların əməkdaşları qoruyucu 
maskalardan istifadə etməlidir. 
Maska məcburi olmasa da, tövsiyə 

edilir. Ümid edirəm 
ki, bu tendensiya belə 

də davam edər və 
infeksiyanın sonu 

olar. Bütün dünya 
əhalisi rahat 

nəfəs 
alar”.

DAHADAHA  
KORONAVIRUSA KORONAVIRUSA 
YOLUXMAYACAĞIQ?YOLUXMAYACAĞIQ?

Ekspertlər deyirlər ki, məhdudiyyətlərin götürülməsi sonrakı mərhələdə bəzi 
problemlərin meydana çıxmasına səbəb ola bilər. Bu baxımdan vaksinasiya çox 

önəmlidir. Mütəxəssislər çağırış edirlər ki, mütləq 3-cü doza vaksin olunmaq 
lazımdır ki, sonrakı dövrdə risklərdən sığortalanmaq mümkün olsun. 

Rafiq 
Bayramov



Tanınmış tərcüməçi 
Çimnaz Vəliyeva 
orijinaldan - fransız 

dilindən çoxsaylı əsərləri 
dilimizə çevirib. Onunla 
öz yaradıcı təcrübəsi - 
tərcüməçilik fəaliyyəti ilə 
bağlı danışdıq. 

“OLUB KI, GEDIB MAVRIKI 
ADASINA DÜŞMÜŞƏM”
 l Fransız dilindən 
Azərbaycan dilinə bədii 
əsərlər çevirərkən 
üzləşdiyiniz əsas 
çətinliklər nələrdir?
 l Tərcüməçinin qarşısında 
həmişə ağır tələblər 
dayanır. Bədii mətn ərsəyə 
gələnə kimi tərcüməçi heç 
kəsin görmədiyi dolanbac 
yollardan keçir, qalxır, 
düşür, öz-özü ilə danışır, 
bəzən öz-özü ilə dalaşır, 
danlayır özünü, bütün 
günü ölçüb-biçir. Tərcümə 
həmişə su kimi axmır, 
məlum məsələdir, amma 
əsas o görünməz çətinlikləri 
aşmaq deyil, onları 
ürəyincə aşmaqdır. Çətinlik 
söz səviyyəsində də ola 
bilər, məna səviyyəsində, 
üslub səviyyəsində də. 
Tərcüməçinin hansısa 
yazıçı ilə “ilk görüşdə” 
çətinlik hiss etməsi 
nəinki yaxşıdır, hətta 
onun üçün məhsuldar bir 
təkandır. Yazıçı ilə sənin 
aranda, bəzən bir əsrdən 
çox vaxt dayanır, bəzən 
onun filan müqayisəni, 
ya da bənzətməni niyə 
işlətdiyini heç cür başa düşə 
bilmirsən. Nə demək istəyib 
yazıçı? Bədii tərcümənin 
mənim üçün həmişə vacib 
tərəfi aradakı zamanı və 
fərqi aşmaqdır, əsərdə 
təsvir olunan mühitə, 
insanlar arasındakı 
münasibətlərə girib 
sivişməkdir. Olub ki, 
gedib Mavriki adasına 
düşmüşəm, kreolların 
arasına. Çoxumuza 
yad olan mədəniyyət, 

düşüncə tərzi. Cümləni 
başa düşməklə qane ola 
bilmirəm, deyilənlərin 
ruhunu tutmaq istəyirəm.

“HÖKMƏN NƏ ISƏ 
YAZMAQ ISTƏYIRLƏRSƏ...”
 lBu günə qədər fransız 
dilindəki ədəbiyyat 
Azərbaycan dilinə, əsasən, 
rus dilindən tərcümə 
edilib. Həmin tərcümələr 
barədə fikirlərinizi bilmək 
istərdim, ən bariz qüsurları 
nədə görürsünüz?
 l Biz rus dilindən 
tərcümələrlə böyümüşük, 
sevmişik. Təkcə rus 
dilindən deyil, vaxtı ikən 
elə fransız dilindən də 
tərcümə olunan əsərlərin 
özü geniş bir mövzudur. 
Bu haqda çox deyilib, çox 
yazılıb. SSRİ dövrünün 
tərcümələrinin problemi 
böyük ixtisarlar, senzura 
idisə, indikilərin də 
problemi tələskənlik, 
məsuliyyətsiz yanaşmadır. 
Rusca nə görürlər, onu 
da tərcümə edirlər. Rusca 
yazılıb, “песок”, götürüb 
“şəkər tozu” kimi tərcümə 
edir, halbuki orijinalda 
qum yazılıb. Və yaxud, 
Albert Kamyunun “Yad” 
əsərinin qəhrəmanı “hə”, 
“yox” kimi qısa cavablarla 
danışan obrazdır, bizim 
tərcüməmizdə isə əməllicə 
söhbətcil adama çevrilib. 
Əvvəlki qüsurları kənara 
qoyub, gələcəyə köklənək, 
məncə. Bundan sonrası 
necə olacaq, ona baxaq. 
Bundan sonrası da “türk 
dilindən tərcümələr” 
mərhələsidir.  Yəni rus 
dilinə bir də türk dilini 
əlavə edin, xahiş edirəm. 
Çox ümid edirəm ki, 
həmin tərcüməçilər 
fransız ədəbiyyatına 
dəyib-dolaşmayacaqlar. 
Öz hərfi tərcümələrini 
başqa yerdə sınayacaqlar. 
Hökmən nə isə yazmaq 
istəyirlərsə, getsinlər 
gündəlik yazsınlar, 
məsələn.

“UZUN ABZASLAR 
QARŞISINDA TƏRƏDDÜD 
EDIRDIM”
 lViktor Hüqonun “Gülən 
adam”, Onere del Balzakın 
“Vadidəki zanbaq”, Floberin 
“Madam Bavari” əsərlərini 
dilimizə çeviribsiniz. 
Balzakın romantikası, 
Hüqonun realizmi, Floberin 
üslubçuluğu. Bu qədər 
kəskin fərqli müəllifləri 
tərcümə edərkən onların 
üslubuna nə dərəcədə 
sadiq qala bilirsiniz? 
 lBəlkə, bu üçü arasından 
məni çətinliyə salan yeganə 
yazıçı Flober olub. Floberin 
üslubçuluğu, mükəmməl 
söz axtarışları o həddə 
çatmışdı ki, XIX əsrdə belə 
deyilirdi: “Flober yaxşı yazır, 
Balzak babat yazır, Stendal 
heç yazmır.” Bir cümlədən 
ibarət uzun abzaslar 
qarşısında tərəddüd 
edirdim. Olduğu kimi 
tərcümə edib, oxucuya bir 
abzası iki dəfə oxutdurum, 
yoxsa fikri parçalayım. 
Bəzən redaktorlarla da öz 
aramızda məsləhətləşir, 
axırda yenə də birinci 
variantı seçirdik. Yazıçının 
üslubu onun dəsti-xəttidir, 
tərcüməçinin yox. Floberlə 
birlikdə mən də ideal 
sözü axtarıram. Madam 
Bovarinin zəhər içəndən 
sonra ürəyinin bulandığı 
səhnəni yazanda Floberin 
öz ürəyi də bulanmışdı, 
amma mən işi o həddə 
çatdırmıram (gülür).
Hüqonun üslubu insanı 
dincəldir, uzun mətnlərdən 
qorxmursansa, hətta rahat 
və axıcıdır. Tərcüməçiyə, 
sadəcə bu axına düşmək 
qalır. Balzak öz əsərlərinə 
böyük bir qalanın ayrı-ayrı 
daşları, qəhrəmanlarına 
da komediya adlı 
cəmiyyətin insanları kimi 
baxır. Hər qəhrəmanın 
hisslərini, daxilində gedən 
toqquşmaları, mübarizələri 
elə dolğun təsvir edir, istər-
istəməz, sən də o hissləri 
yaşayırsan.  

“Deyəsən, Balzakın “Deyəsən, Balzakın 
XIRDACILIĞINA XIRDACILIĞINA 
YOLUXMUSAM”YOLUXMUSAM”
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Çimnaz Vəliyeva: “Tərcümə məsuliyyətli, ancaq əyləncəli 
işdir. Amma mətbəxim yox, qonaq otağımdır. Hər yazıçı 

bir iz qoyur insanda, heç vaxt silinməyən iz...”

Azərbaycan 
dilinin kasad 
dil olduğunu 

fikirləşən-
lərdən 

deyiləm. 
Tərcümə 

olunmayan 
heç bir mətn 
yoxdur, istər 

fransız dili 
olsun, istər 

başqa dil, 
istənilən fikri 

başqa dildə 
çatdırmaq 

olur. Dil öz-
özünə inkişaf 

etmir, dili 
zənginləşdirən 

də bizik, 
kasadlaşdıran 

da

“Nəşriyyatlara 
müraciət edib 
bizi tapın”
 l Həddən artıq kübar cəmiyyət sayılan 
klassik fransız cəmiyyətinin reallığı bizim dilə 
çevrilərkən ifrat kübar təsiri oyatmır ki?
 l Bu, zövq məsələsidir. Klassika ilə tanış olan, 
bəyənən oxucu artıq bu kübarlığa da, təsvirlərə 
də öyrəşib. Tərifini eşidib, qarasına klassikanı 
açıb oxuyan oxucuya isə darıxdırıcı, hətta 
lazımsız görünə bilər. Balzak qəhrəmanlarının 
ən adi hərəkətlərinə belə kübarlıq verir. 
Əsərin ruhunu bütün çalarları, ifratçılığı ilə 
çatdırmaq tərcüməçinin borcudur, kübarlığı 
da. Bəzi tənqidçilər, məsələn, Balzakın zadəgan 
qəhrəmanlarının dilinin çox saxta alındığını, 
sadə xalq nümayəndələrini daha yaxşı 
“danışdırdığını” deyirlər. Məhz elə bu ifrat 
kübarlığına görə. 

 l Bizim dilimizin imkanları fransız dilinin 
imkanları ilə nə qədər üst-üstə düşür?
 l Azərbaycan dilinin kasad dil olduğunu 
fikirləşənlərdən deyiləm. Tərcümə olunmayan 
heç bir mətn yoxdur, istər fransız dili olsun, 
istər başqa dil, istənilən fikri başqa dildə 
çatdırmaq olur. Dil öz-özünə inkişaf etmir, 
dili zənginləşdirən də bizik, kasadlaşdıran da. 
Bədii dil oxucunun səviyyəsinə düşməməlidir, 
oxucu zəhmət çəkib o səviyyəyə qalxmalıdır, 
qalxmaq istəmirsə, nəşriyyatlar, yazıçılar, biz 
qaldırmalıyıq.
 
 l Tərcümə mətbəxiniz, yəni sırf öz 
yaradıcı tərcüməçi təcrübəniz barədə 
oxucularla hansı fikirləri bölüşə bilərsiniz?
 lTərcümə məsuliyyətli, ancaq əyləncəli 
işdir. Amma mətbəxim yox, qonaq 
otağımdır. 2012-ci ildən bədii tərcümə 
ilə məşğulam, klassik yazıçılarla yanaşı, 
fantastika, detektiv janrlarında yazan 
müəlliflər də, uşaq ədəbiyyatı da olub qonaq 
otağımda. 20-ə yaxın tərcümə etmişəm, 
hər yazıçı bir iz qoyur insanda, heç vaxt 
silinməyən iz... Tərcümələri başqalarına 
nisbətən bir az gec təhvil verirəm. 
Naşirlərin narazılığı da bundandır, tələsmək 
istəmirəm, dahilərin illərini həsr etdiyi 
əsərləri bir-iki aya tərcümə etməyə ürəyim 
gəlmir, deyəsən, Balzakın xırdaçılığına 
yoluxmuşam. 

FƏRİD HÜSEYN
faridhuseyn@kaspi.az
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Opera sözünün mənası haqda heç 
düşünübsünüz? Opera sözünün 
italyancadan tərcüməsi iş, əmək, 

zəhmətdir.  Və doğrudan da, opera böyük 
bir işdir və onu ərsəyə gətirmək böyük 
zəhmət, səbir və əlbəttə ki, ən vacibi, 
ilahi istedad tələb edir. Azərbaycan 
operasının əsası isə dahi bəstəkarımız 
Üzeyir Hacıbəylinin 1908-ci ildə yazdığı 
“Leyli və Məcnun” muğam-operası ilə 
qoyulub. Bu, həm də şərq-müsəlman 
aləminin ilk operasıdır. Bugünkü 
söhbətimiz isə Üzeyir Hacıbəyovun 
başqa bir incisi - 85 yaşı tamam olan 
“Koroğlu” operası haqqındadır. 

“ŞEYX SƏNAN”DAN “KOROĞLU”YA
Bəstəkarın 1909-cu ildə səhnəyə 

qoyduğu “Şeyx Sənan” operası müəyyən 
səbəblərdən uğursuz olur və elə ilk 
tamaşadan sonra repertuardan çıxarılır. 
Buna görə Hacıbəyli əsərin not yazılarını 
cırır. Professor Ramazan Xəlilov 
qeyd edir: “Üzeyir bəy hər il Tiflisin 
yaxınlığındakı “Koroğlu dağı” deyilən 
səfalı yerdə dincəlməyi xoşlayırdı. 
Mən də çox vaxt yanında olurdum. Bir 
dəfə ondan soruşdum: “Şeyx Sənan”ı 
cırıb atanda heyfin gəlmədi? Dedi 
ki, operanı kağızlarda ləğv etdim, 
başımdan ki çıxarmadım. Vaxtı çatanda 
istifadə edəcəyəm. Sonralar belə də 
oldu. “Şeyx Sənan” operasının musiqi 
materiallarından “Koroğlu” operasını 
yazarkən istifadə etdi”. Maraqlıdır, 
deməli, bəstəkar “Koroğlu”nu yazarkən 
“Şeyx Sənan”dan da yararlanıb. Üzeyir 
bəy “Koroğlu” operasını 1932-1936-
cı illərdə yazıb. Və bu əsər nəinki 
Azərbaycan opera sənətində, 
ümumiyyətlə, Azərbaycan 
incəsənətində yeni bir 
mərhələ, yeni bir era oldu. 
Operanın inkişafının əsas 
bazası, əsas sütunudur 
“Koroğlu operası və 
bəstəkarın yaradıcılıq 
zirvəsi məqamındadır.

YENI BIR ZIRVƏNIN FƏTHI
Bəstəkar, Xalq artisti, Azərbaycanın 

fəxri mədəniyyət işçisi Sərdar Fərəcov 
deyir ki, “Koroğlu” unikal, bənzəri 
olmayan, heç istəsən də eynisini 
yazmaq mümkün olmayan bir əsərdir: 
“Üzeyir bəy bu əsəri dahiyanə bir 
unikallıqla yazıb. Biz bunu “Leyli və 
Məcnun”da da, “Arşın mal alan”da da, 
“O olmasın bu olsun”da da görürük. 
Hətta kiçik həcmli əsərlərində 
– “Sevgili canan”, “Aşıqsayağı”, 
“Sənsiz”də də elə bir güc var ki, onlar 
heç bir təhlilə gəlmir, öz təzəliyi, 
möhtəşəmliyi, gözəlliyi ilə  hər zaman 
gözəldir. “Koroğlu” operası isə tamam 
başqa bir aləmdir.  Çünki bilirik ki, 
20-ci illərdən sonra, xüsusilə bolşevik 
çevrilişindən sonra ona qarşı münasibət  
heç də birmənalı deyildi. Ona 
təzyiqlər də olurdu, paxıllıq edənlər 
də var idi, ümumiyyətlə, Azərbaycan 
mədəniyyətindən silmək istəyənlər də 
yox deyildi. Üzeyir bəy düşünürdü ki, 
yeni bir opera yazmalıdır. Yeni bir zirvə 
fəth etməlidir”. 

NORMAL OPERAYA 10 IL BUNDAN QABAQ QULAQ ASMIŞDIQNORMAL OPERAYA 10 IL BUNDAN QABAQ QULAQ ASMIŞDIQ
Doğrudan da, “Koroğlu” operası 

bütün dövrlərində Azərbaycan 
mədəniyyətinin zirvəsi, əvəzolunmazdır. 
Əsərdə Koroğlunun ariyası, “Çənlibel” 
xoru xüsusi diqqət cəlb edir. Bunu da 
qeyd edim ki, qəhrəmanlıq simvolu 

olan “Koroğlu” uvertürası isə 
bir qədər sonra - 1938-ci ildə 
Moskvada keçirilən mədəniyyət 
ongünlüyü ərəfəsində yazılıb. 
Söhbətin davamında Fərəc 

bəy deyir ki, bu yaxınlarda 
Mərkəzi Komitənin 
SSRİ Bəstəkarlar 
İttifaqı ilə birgə 
1948-ci ildə keçirilən 
iclasının materialını 

oxuyub: “İclasda Mərkəzi Komitənin 
katibi Jdanov çıxış edərək deyir ki, 48-ci 
ildir, sonuncu dəfə normal operaya 10 
il bundan qabaq qulaq asmışıq”.  Adını 
çəkmir, ancaq “Koroğolu”nu nəzərdə 
tutduğu dəqiqdir. Çünki 38-ci ildə 
“Koroğlu” operası Stalinin xahişi ilə iki 
dəfə oynanılır. Stalin isə bir operaya 
iki dəfə baxmırdı. Və o, bəstəkarla 
təkbətək qalıb operanı təhlil etmişdi. 
Deyərdim ki, onun təhlilləri musiqişünas 
təhlillərindən də dərin idi. Koroğlu 
operasının böyük qələbəsindən biri 
də o idi ki, Azərbaycan özü bu operanı 
gözləyirdi. Baş rolun ifaçısı Bülbülün 
ona qədər belə böyük rolu yox idi. Bütün 
əzəmətini “Koroğlu” operasında göstərdi. 

Sanki içində olan ehtiyatlarını aça 
bildi. Burda lirika da, qəhrəmanlıq da, 
xalqla həmahəng olmaq da, deyişmələr 
də var. Çox zəngin bir əsərdir. 
Üzeyir bəy qəhrəmanını müxtəlif 
rakurslardan göstərə bilmişdi. Eləcə 
də Nigar rolunun ifaçısı. Qara Qarayev 
xatirələrində yazırdı ki, “Koroğlu” 
operasının birinci rejissoru İsmayıl 
Hidayətzadə bəstəkarla partituranı 
xanə-xanə, sanki öyrənərək səhnəyə 
yozdu. “Koroğlu” elə bir operadır ki, 
ona baxan bir də unutmur, onun təsiri 
altına düşür, onu ecazında olanlar 
onun orbitindən də çıxa bilmir. Çünki  
bu, doğrudan, böyük bir sənətin ilahi 
qüdrətli bir möcüzəsi idi!”

Fərəc bəy deyir ki, həmin vaxtlarda 
Moskvadan gələn professorlarla 
məşğul olan, yeni mədəniyyətə meyil 
edən, yeni musiqi dilində yazmağa 
çalışan (bu musiqi dili Azərbaycan 
musiqi dilinə bəzən uyğun da 
olmurdu) gənclər vardı: “Onların 
çoxu özlərini Azərbaycan vətəndaşı 
hesab edən əcnəbilər – erməni, rus, 
yəhudi bəstəkarlar idi. Hətta bəstəkar 
R.M.Qliyeri də dəvət etmişdilər. O da 
24-cü ildə “Şahsənəm”i yazdı, uğursuz 
oldu. Üstündən 10 il keçəndən sonra 
yenidən dəvət olundu və Azərbaycan 
ona dünyanın pulunu verdi. Üzeyir 
bəy, əlbəttə ki, bütün bunları görürdü.  
Ürəyində əziyyət çəkirdi. O dura-
dura başının üstündən bu cür işlər 
görülürdü. Onun səhnəyə gətirdiyi 
insanlar ona xəyanət edirdilər. Lakin 

dözdü, səbir etdi, iztirablarını büruzə 
vermədi. Və əzablarını yox, yeni bir 
əsəri düşünməyə başladı. Onların 
fövqündə, onlardan yuxarıda, yüksəkdə 
dayana bildi. “Koroğlu” ilə bir zirvə 
kəşf etdi, elə bir mərhələ keçdi ki, 
onu  Avropa  musiqisi ancaq bir neçə 
yüz ildə keçər. “Koroğlu” vokal, yəni 
ariyalarına, xorlarına görə çox yeni idi. 
Eyni zamanda yeniliyindən başqa da, 
mükəmməl idi. Orkestrovkası da  son 
dərəcə parlaq və möhtəşəm səslənirdi. 
Və birinci notdan belə ürəyi fəth edirdi. 
Formasına görə mürəkkəb bir opera 
idi ki, hər bir bəstəkara 5 pərdəli 
opera yazmaq nəsib olmur. Operanın 
tam ağırlığını dərk edərək bu yükü 
qaldıra bildi. Elə bir opera yarandı ki, 
Azərbaycan musiqisində elə bir zirvəyə 
yüksələn ikinci bir əsər yoxdur”. 
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“Mançester Yunayted”in sabiq “Mançester Yunayted”in sabiq 
qapıçısı Peter Şmeyxel “Real”ın qapıçısı Peter Şmeyxel “Real”ın 
Çempionlar Liqasının finalına Çempionlar Liqasının finalına 
yüksəlməsini şərh edib.yüksəlməsini şərh edib.

Şmeyxel “kral klubu”nun Şmeyxel “kral klubu”nun 
finala çıxmağa layiq finala çıxmağa layiq 

olmadığını bildirib. O, olmadığını bildirib. O, 
iddiasını belə əsaslandırıb: iddiasını belə əsaslandırıb: 
“Düşünürəm ki, “Real”ın “Düşünürəm ki, “Real”ın 
finalda oynamaq haqqı finalda oynamaq haqqı 

yoxdur. O, “Siti”yə qarşı hər iki matçda yoxdur. O, “Siti”yə qarşı hər iki matçda 
nəzərəçarpacaq dərəcədə zəif idi. Cavab nəzərəçarpacaq dərəcədə zəif idi. Cavab 
oyununda ilk qol şansları 90-cı dəqiqəyə oyununda ilk qol şansları 90-cı dəqiqəyə 
təsadüf etdi. 90 dəqiqə ərzində heç təsadüf etdi. 90 dəqiqə ərzində heç 
nə edə bilmədilər, amma 2-3 dəqiqə nə edə bilmədilər, amma 2-3 dəqiqə 
ərzində 2 qol vəziyyəti yaratdılar və ərzində 2 qol vəziyyəti yaratdılar və 
bundan maksimum yararlandılar. bundan maksimum yararlandılar. 
“Mançester Siti” oyuna tam nəzarət “Mançester Siti” oyuna tam nəzarət 
edirdi, lakin stadion sizin 12-ci edirdi, lakin stadion sizin 12-ci 
oyunçunuz olursa...oyunçunuz olursa...

İkinci hissənin əvvəlində Vinisiusun İkinci hissənin əvvəlində Vinisiusun 
yaratdığı epizoddan sonra  tribunalar yaratdığı epizoddan sonra  tribunalar 
elə çılğınlaşdı ki. Bu, heyrətamiz idi. elə çılğınlaşdı ki. Bu, heyrətamiz idi. 
“Real”ın futbolçularına heç vaxt şübhə “Real”ın futbolçularına heç vaxt şübhə 
ilə yanaşmaq olmaz. Onlar əvvəllər ilə yanaşmaq olmaz. Onlar əvvəllər 
də oxşar vəziyyətlərə düşüblər. Bir də oxşar vəziyyətlərə düşüblər. Bir 
çoxunun bir neçə dəfə Çempionlar çoxunun bir neçə dəfə Çempionlar 
Liqasının qalibi olması belə məqamlarda Liqasının qalibi olması belə məqamlarda 
əvəzsiz təcrübədir. Onlar bir-birlərinə                          əvəzsiz təcrübədir. Onlar bir-birlərinə                          

inanırlar”. inanırlar”. 
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İndi Ronni 
O’Sullivan, şübhəsiz 

ki, dünyanın ən 
yaxşı snooker 
oyunçusudur. 

Əfsanəvi oyunçu, 
demək olar ki, 

bütün rekordları 
qırdı. Bu idman 

növünü heç kimin 
bacarmayacağı 

şəkildə təbliğ 
etdi. Amma rekord 

müəyyənləşdirmək 
üçün 7-ci dünya 

çempionluğu lazım 
idi ki, ona da nail 

oldu. İndiyə qədər 
46 yaşında heç 

kim bu titulu ala 
bilməmişdi. O, tarixi 
qələbəni göz yaşları 

içində və rəqibini 
uzun müddət 
qucaqlayaraq 

qarşıladı.

SNOOKER DÜNYASINI IKI YERƏ BÖLDÜ
Ronni dünya çempionatında ilk titulu 2001-

ci ildə qazandı. Sürətli oyun tərzi ona “Raket” 
ləqəbini qazandırdı. Davranışı, mürəkkəb 
xarakteri isə snooker dünyasını dərhal iki yerə 
böldü – odioz oyunçunu sevənlər və onun 
davranışına dözə bilməyənlər. Amma elə o 
vaxtdan başlayaraq O’Sullivan 
qeyri-adi oyun nümayiş etdirdi 
- sürətli, bəzən impulsiv, lakin 
eyni zamanda düşüncəli və 
dəqiq. 12 il ərzində Ronni 
5 dəfə dünya çempionu 
oldu. Və bir neçə dəfə 
“Triple Crown”un 
bütün titullarını 
əldə etdi (Dünya 
Kuboku - Britaniya 
çempionatı - 
Masters).

6 ILDƏN SONRA QAYITDI VƏ... 
Ekspertlər hesab edirdilər ki, 

müasir snooker dövrünün rekordu 
(1969-cu ildən başlayıb) qırılmayacaq. 
Onu şotlandiyalı Stiven Hendri 
müəyyənləşdirmişdi: 1990-1999-cu 
illərdə o, 7 dəfə dünya çempionatının 
qalibi olub. 2014-cü ildə Mark Selbi 
ilə finaldan sonra O’Sullivan 6 il 
həlledici oyunlara çıxa bilmədi. 
Və cəmi iki il əvvəl qayıtdı, 6-cı 
titulunu qazandı. İki mövsümdən 
sonra isə tarix yazmağa gəldi.

2022-ci ildə keçirilən dünya 
çempionatına heç də bütün liderlər 
ən yaxşı formada gəlmədilər. Mövcud 
çempion Selbi isə ikinci mərhələdə 
mübarizədən kənarlaşdırıldı. 
Ronninin səbəti isə asan oldu. Finala 
qədər o, 78 freymdən cəmisi 25-
ində məğlub oldu. Hətta dördqat 
dünya çempionu Con Higginsə qarşı 
yarımfinal oyunu da asan alındı, +6 

üstünlüyü ilə başa çatdı. 
Finalda isə onu Tramp - O’Sullivan  

üçün ən arzuolunmaz rəqib gözləyirdi. 
Tramp şəxsi görüşlərdə O’Sullivandan 
üstün olan yeganə rəqibdir. Bəli, 
Ronni 2019-cu ildə olduğu kimi ilk 
raundda həvəskar Ceyms Keyhilə 
məlub ola bilər, amma o, yüksək 
səviyyəli oyunçuları qarşı həmişə 
özünəməxsus şəkildə köklənir.

Finalda Ronni bəzən hesab arasındakı fərqi xeyli artırdı -12:5. 
Amma Tramp özünü toparlayaraq intriqanı saxlaya, fərqi 3 freymə 
qədər endirə bildi. Ancaq O’Sullivan sonluğu daha yaxşı keçirərək 

qalib gəldi – 18:13. Bununla da  7-ci dünya çempionluğunu qazandı. 
İndi o, bütün göstəricilərdə (reytinq turnirlərində qalibiyyət, qələbə 

faizi, pul mükafatı) ən yaxşıdır. O, həmişə snookerin əsas üsyançısı 
olub. Hətta son finalda da hakimlə mübahisə etdi.  Ronni tarixi 

zəfəri olduqca təsirli qarşıladı - son zərbədən sonra  Trampa 
yaxınlaşaraq onu qucaqladı. Oyunçular bir-birinin qulağına 

nəsə dedilər, söhbət davam etdi və bir dəqiqədən çox 
beləcə dayandılar. Ronni emosiyalarını belə ifadə etdi: 

“Duyğular məni bürüdü. Nəhayət ki, o lənətə gəlmiş 
səddi keçə bildim. Düşünürdüm ki, bunu heç vaxt 

bacarmayacağam. Trampı möhkəm qucaqladım və 
onun çiynindən göz yaşlarımı tökdüm. O, mənə 

gözəl sözlər dedi. Onu sevirəm, əla oğlandır. 
Snooker şanslıdır ki, bu üslubda oynayan Tramp 

kimi idmançı var. Şübhəsiz ki, bu, Krusibledə 
(1977-ci ildən Dünya Kubokuna ev sahibliyi 

edən teatr) yaşadığım ən xoş an idi”.
Mütəxəssislər O’Sullivanı Messi və Rocer 

Federerlə müqayisə edir, onun 10 dəfə 
dünya çempionluğunu qazanmağa qadir 
olduğunu deyirlər. Lakin Ronni heç vaxt 

gələcək haqda düşünmür. Demək olar ki, 
hər il snookeri tərk edəcəyini deyir, lakin 

hələ də oradadır və hələ də ən yaxşıdır.

“ONUN ÇIYNINDƏ GÖZ 
YAŞLARIMI TÖKDÜM”

FINALDA ARZUOLUNMAZ RƏQIB
Ronni O’Sullivan

Peter Şmeyxel

SNOOKERIN KRALI SNOOKERIN KRALI 
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