
“GREENCARD”
sizi ev və işlə təmin etmir
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‘KASPİ’ QƏZETİ 1881-Cİ İLİN YANVARINDAN NƏŞR OLUNUR. QƏZETİN ÇAPI 1999-CU İLDƏ BƏRPA OLUNUB

Prezident İlham Əliyev: “Biz - bu torpaqların sahibləri artıq qayıtmışıq 
və bu torpaq, bu səma bunu görür. Görür ki, hər gün inkişafla bağlı 
daha bir addım atılır. Hər gün daş üstə bir daş qoyulur”.

Bu lotereyada iştirak edib hazırda 
Amerikada yaşayanlardan bu ilin qalibi 

olub getməyə hazırlaşanlara və növbəti il 
üçün müraciət etmək istəyənlərə 

qızıl kimi məsləhətlər

SƏHIFƏ 3-də

Prezident və Birinci xanımın Qarabağa 
növbəti səfərinin 
əhəmiyyətini “Kaspi” 
qəzetinə şərh edən millət 
vəkili Hikmət Babaoğlu 
deyib ki, onların işğaldan 
azad edilmiş torpaqlarımıza 
hər səfəri böyük maraqla 
qarşılanır. Deputatın 
qənaətincə, Qarabağa edilən 
hər səfər bizi illərlə həsrətində 
olduğumuz, xəyallarımızda 
yaşatdığımız Böyük Qayıdışa 
addım-addım yaxınlaşdırır. 

ŞANLI ORDU, MÜZƏFFƏR KOMANDAN

YAXINLAŞDIRAN SƏFƏRLƏR

QARABAĞA BÖYÜK QAYIDIŞA ADDIM-ADDIM YAXINLAŞIRIQSƏHIFƏ 7-də

SƏHIFƏ 11-də

SƏHIFƏ 15-də

Əmlak eksperti 
hesab edir ki, Bakı 
şəhəri ərazisində 
122 min binanın 
söküləcəyinə 
inanmır. Çünki 
diqqət yetirsək 
hazırda Bakı 
və Abşeronda 
ümumilikdə 35-
40 minə qədər 
çoxmənzilli yaşayış 
binası ancaq olar. 

Ekspertlər 
hesab edirlər ki, 
yumurtanın ixracı 
daxili bazarda 
bahalaşmaya səbəb 
olmayacaq. Çünki 
bazarda təklif tələbi 
üstələyir. Ölkədə illik 
2 milyarda qədər 
yumurta istehsal 
olunub. Daxili 
bazarın tələbi isə 1,7-
1,8 milyard ədəddir. 

Elnur Kərimov: 
“Mənim teatrımın 
tarixində belə bir yol 
var: Əvvəlcə uşaq 
nağılları tərcümə 
olunub tamaşaya 
qoyuldu. Sonra 
A.Şaiqin ətrafında 
olan dramaturqlar 
nağıllar yazdılar. 
Amma əvvəlki 
tamaşaların bir 
çoxu indiki dövrün 
uşaqlarına maraqlı 
deyil. Yeniləri 
lazımdır”. 

SƏHIFƏ 8-9-da

“Greencard”a hər il milyonlarla insan 
müraciət edir, 55 min insan qalib gəlir. 

Hər il oktyabr-noyabr ayında müraciətlər 
qəbul edilir, növbəti ilin may ayında 

nəticələr açıqlanır. Bu 
günlərdə ötənilki nəticələr 

elan edildi. “Bu il də 
alınmadı” deyənlərlə yanaşı, 

qalib gələnlər də var. 
Nəticələr açıqlanandan 

sonra “Greencard” 
udmaqla iş bitmir” kimi 

fikirlər səsləndirənlər də 
az olmadı. 

“Bəşəriyyəti ziqzaqlardan həmişə 
elm adamları çıxarıb. Ədəbiyyat da, 
musiqi də, incəsənət də gözəl şeydir. 
Ancaq fikir verin, pandemiya oldu. 

Bütün bəşəriyyət “nə vaxt vaksin 
hazırlayacaqlar?” deyə gözlədi”.

“Heç zaman ruhdan düşməyin, daim 
inamlı olun. İstedadın qarşısını heç 
nə ala bilməz. Bu elə bir mənbədir ki, 
öz-özünə axıb gedəcək. Ona görə qəti 
bədgüman olmayın. Həyatda elə bir 
insan yoxdur ki, səhv eləməsin”.

“Mənim ümidim gənclərədir...”
SƏHIFƏ 10-da

“TEATRA 
PSIXOLOQ 
LAZIMDIR”

YUMURTANI 
XARICƏ 
GÖNDƏRSƏK... 

PAYTAXTDA 
GÖZLƏNILƏN 
BÖYÜK SÖKÜNTÜ

SƏHIFƏ 4-də

Rusiyadan gətirilən 
tikinti materiallarının 
qiymətinin artması 
bir qisim alıcını 
yerli məhsul almağa 
meyilləndirir. 
Ekspertlər deyirlər ki, 
inşaat məhsullarına 
qarşıdakı illərdə 
tələb çox olacaq. 
Bu səbəbdən 
yerli istehsalın 
artırılmasına ehtiyac 
var. 

SƏHIFƏ 13-də

Torpaqdan düzgün 
istifadə kənd 
təsərrüfatında 
önəmli faktordur. 
Torpaq fermerin 
olsa da, ölkənin 
ərzaq təhlükəsizliyi 
də mütləq nəzərə 
alınmalıdır. Torpağı 
analiz etdiyimiz 
zaman bilirik ki, 
burada nə əkilməsi 
məqsədəuyğundur 
və nə qədər qida 
maddələri lazımdır. 

AZAD EDiLMiŞ TORPAQLARA
HƏYAT QAYIDIR

Səhifə 12-dəSəhifə 2-də Səhifə 2-də

Texnologiya ilə 
ayaqlaşmaq, 

yoxsa sağlamlıq? 

TƏBIB-ə nəzarəti 
Müşahidə Şurası 

edəcək

Qəzet kağızı 
ƏDV-dən 

azad edildi
Səhifə 14-də

Eşq 
şəriklərinin 

karvanı
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TORPAĞIN 
ÖMRÜNÜ 
UZADAN ANALIZ 

IDXAL 
MƏHSULLARINDA
“MÜHARIBƏ BAHALIĞI” 

Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi 
altında ordumuz 300-dən artıq yaşayış 
məntəqəsini döyüşərək, şəhid və 
qazilərimizin qanı, canı bahasına 
işğaldan azad edib. Savaş meydanında 
ağır məğlubiyyətə uğrayan, ordusu 
darmadağın edilən Ermənistan təslimçi 
sülhə imza atmaq, digər rayon, şəhər, 
qəsəbə və kəndləri döyüşsüz boşaltmaq 
məcburiyyətində qalıb. Həmin tarixdən 
indiyə qədər ötən iki ilə yaxın vaxt 
ərzində azad olunmuş torpaqlarda 
quruculuq işlərinə start verib. 

Hamı Şuşaya 
getmək 
istəyirsə...

Ilham Quliyev 

BAŞ REDAKTORDAN

Hamı getmək istəyir. 
Hamısı təbiidir. Bu 
gün Azərbaycanın 10 
milyonluq əhalisinin 
yetkinlik yaşına 
çatanlarının mütləq 
əksəriyyətinin Şuşaya 
getmək, Şuşanı 
görmək, Şuşanı hiss 
etmək arzusu var. 
Elə Şuşaya avtobusla 
təşkil edilən səfərlərin 
aprel və may ayları 
üçün nəzərdə tutulan 
biletlərinin qısa 
müddətdə 
satılıb 
qurtarması da 
bunu deməyə 
əsas verir. 

Səhifə 3-də
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Hamı Şuşaya  
getmək istəyirsə...

2022-ci il həqiqətən də 
əsl “Şuşa ili” olmaqdadır. 
Düşmən işğalından 
azad olunan şəhər elə 
son 1 ayda 3 böyük 
beynəlxalq tədbirə ev 
sahibliyi edib. Bu gözəl 
məkanda əvvəlcə Dünya 
Azərbaycanlılarının 
qurultayı keçirildi. 
Dünyanın dörd bir 
tərəfində yaşayan 
azərbaycanlılar Şuşaya 
toplaşaraq, növbəti 
illər üçün fəaliyyət 
strategiyalarını 
dəqiqləşdirdilər. 
Ardından dünya 
kulinarları Şuşaya 
yol aldılar. Bişirib-
düşürdülər, yedilər, 
içdilər və şənləndilər. 
Bu günlərdə isə Şuşada 
V Xarıbülbül Musiqi 
Festivalı keçirilir. 
Azərbaycanın əksər 
tanınmış simaları bu 
yağışlı günlərdə Şuşaya 
toplaşdılar. Bir sözlə, 
faktiki olaraq son 
vaxtlar Azərbaycanın 
ürəyi Şuşada döyünür. 
Təsəvvür edin ki, son bir 
ayda ölkə prezidenti özü 
2 dəfə Şuşada səfərdə 
olub. 

GEDƏ BILMƏYƏNLƏR 
NARAHATDIR 

Görürəm ki, Şuşaya 
gedə bilməyənlər də 
narahatdır. Nigarançılıq, 
gedib o tədbirlərdə 
canlı iştirak etmək hissi 
güc gəlir. Hamı getmək 
istəyir. Hamısı təbiidir. 
Bu gün Azərbaycanın 
10 milyonluq əhalisinin 
yetkinlik yaşına 
çatanlarının mütləq 
əksəriyyətinin Şuşaya 
getmək, Şuşanı görmək, 
Şuşanı hiss etmək 
arzusu var. Elə Şuşaya 
avtobusla təşkil edilən 
səfərlərin aprel və may 
ayları üçün nəzərdə 
tutulan biletlərinin 
qısa müddətdə satılıb 
qurtarması da bunu 
deməyə əsas verir. 

ŞUŞANIN YARALARI 
SARILIR 

Amma bir az da 
səbirli olmaq lazımdır. 
Mənfur düşmən işğal 
altında saxladığı 28 
ildə Şuşanı çox incidib. 
Şəhər dağıdılıb, başına 
min oyun açılıb, Şuşanı 
yaralayıblar. İndi o 
yaraların sarınması, 
sağaldılması prosesi 
gedir. Şuşa yenidən 
qurulur, yenidən 

tikilir. İnfrastruktur 
formalaşdırılır – işıq 
çəkilir, qaz çəkilir, yollar 
qurulur. Bunlar olmadan 
hamını kütləvi şəkildə 
Şuşaya buraxmaq, 
hamıya gediş üçün icazə 
vermək mümkün deyil. 

O GÜN DƏ UZAQDA DEYIL
Mənim şübhəm yoxdur 

ki, mümkün olan ən qısa 
zamanda Şuşa nəinki 
Azərbaycanın, Cənubi 
Qafqazın, hətta dünyanın 
ən gözəl şəhərlərindən 
birinə çevriləcək. Bura 
hər bir azərbaycanlının 
boş vaxt tapan kimi 
baş çəkmək istədiyi 
məkana çevriləcək. Şuşa 
Azərbaycanın təkcə 
mədəniyyət paytaxtı 
yox, həm də turizm 
paytaxtı olacaq. Tezliklə 
şuşalılar da evlərinə 
köçəcək, tezliklə şəhərdə 
qonaqları qarşılamaq 
üçün xeyli sayda ictimai 
iaşə obyektləri də işə 
düşəcək. Zəfər yolunda 
tıxacların yaranacağı gün 
də uzaqda deyil. Sadəcə, 
bir az da gözləmək, bir az 
da səbir etmək lazımdır. 

ŞUŞA BILIRSINIZ NƏDIR?
Şuşanın işğaldan 

azad edildiyi gün 
Bakıdakı atəşfəşanlıq 
zamanı  sükan arxasında 
bayramlaşan iki 
sürücünün dialoqu 
heç yadımdan çıxmır. 
Yaşlı bir kişi sevincini 
ifadə etmək üçün nərə 
çəkirmiş kimi bağırırdı 
– “Şuşa bilirsiniz 
nədir?” Sonra da izah 
etməyə çalışırdı, amma 
bacarmırdı. Həqiqətən də 
Şuşanın azərbaycanlılar 
üçün nə anlam daşıdığını 
sözlə ifadə etmək çox 
çətindir. Bu gün hər 
bir azərbaycanlı sükan 
arxasındakı o yaşlı kişinin 
düşdüyü vəziyyətdədir. 
O sualın cavabını tapmaq 
üçün gedib Şuşanı 
görmək, şəhidlərimizin 
qanı ilə suvarılmış 
o torpağın üstündə 
gəzmək, o torpağı öpmək 
istəyir. Gördüyümüz 
bütün narazılıqlar, bəzən 
xoşumuza gəlməyən 
reaksiyalar bundan 
qaynaqlanır. Hamını başa 
düşmək lazımdır. Səbir 
edək, hamımız gedəcəyik, 
Şuşa əbədi olaraq bizim 
olacaq!  

P.S. Hələ mən özüm də 
Şuşada olmamışam! 

İlham Quliyev 
BAŞ REDAKTORDAN

ilhamquliyev@kaspi.az

TƏBİB-in fəaliyyətinə 
ümumi rəhbərliyi və 
nəzarəti həyata keçirmək 

üçün Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin vəzifəyə təyin və 
vəzifədən azad etdiyi sədrdən 
və digər dörd üzvdən ibarət 
Müşahidə Şurası yaradılıb.

Oxu.Az xəbər verir ki, bu 
barədə Prezident İlham Əliyevin 
imzaladığı fərmanda bildirilib.

Sənədə əsasən, TƏBİB-in 
Müşahidə Şurası İcbari Tibbi 
Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin 
İdarə Heyətinin sədrindən 
(sədr olmaqla), Azərbaycan 
Respublikası səhiyyə nazirinin 
müavinindən, Azərbaycan 
Respublikası əmək və əhalinin 
sosial müdafiəsi nazirinin 
müavinindən, İcbari Tibbi 
Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin 

İdarə Heyəti sədrinin 
müavinindən və Səhiyyə 
İşçiləri Həmkarlar İttifaqının 
sədrindən ibarət tərkibdə 
formalaşdırılır.

TƏBİB-in fəaliyyətinə cari 
rəhbərliyi TƏBİB-in Müşahidə 
Şurasının vəzifəyə təyin və 
vəzifədən azad etdiyi İcraçı 
direktor və onun üç müavini 
həyata keçirir.

İdxalı və satışı əlavə dəyər 
vergisindən azad edilən 
kütləvi informasiya vasitələri 
məhsullarının və kitabların 
(elektron kitablar istisna olmaqla), 
habelə dərslik komplektlərinin 
və həmin malların (məhsulların) 
istehsalı (nəşri) ilə bağlı rulon və 
ya vərəqə şəklində kağızın siyahısı 
təsdiq edilib. 

Bununla bağlı Baş nazir Əli 
Əsədov qərar imzalayıb. 

SIYAHIYA AŞAĞIDAKI  
MƏHSULLAR DAXILDIR:
l  Rulonlarda və ya vərəqlər 

şəklində qəzet kağızı;
l  Müxtəlif ölçü və qramda olan 

yazı, çap və ya digər qrafik 
məqsədləri üçün istifadə edilən 
təbaşirlənməmiş kağız və 
karton;

l  Kitabların cildlənməsi üçün 
tikilən kağız və karton üzlük;

l  İllüstrasiyalı və ya illüstrasiyasız, 
içində reklam materialı olan və 
ya olmayan qəzetlər, jurnallar və 
digər dövri nəşrlər;

l  Kitab-şəkillər, rəsm üçün və ya 
rəngləmə üçün uşaq kitabları;

l  Kitablar şəklində çap edilmiş 
atlaslar, divar xəritələri, 
topoqrafik planlar da daxil 
olmaqla, coğrafi və hidroqrafik 
xəritələr və ya bütün növ analoji 
xəritələr.

TƏBIB-Ə NƏZARƏTI  TƏBIB-Ə NƏZARƏTI  
MÜŞAHIDƏ ŞURASI EDƏCƏKMÜŞAHIDƏ ŞURASI EDƏCƏK

QƏZET KAĞIZI QƏZET KAĞIZI   
ƏDV-ƏDV-dəndən AZAD EDILDI AZAD EDILDI

Şura Prezident İlham Əliyevin imzaladığı fərmanla qurumun fəaliyyətinə 
ümumi rəhbərliyi və nəzarəti həyata keçirmək üçün yaradılıb

Iran, Azərbaycan və Rusiya Iran, Azərbaycan və Rusiya   
üçtərəfli tranzit haqqında razılaşıbüçtərəfli tranzit haqqında razılaşıb

Azərbaycan və İran 
arasında gömrük sahəsində 
üç əməkdaşlıq protokolu 
imzalanıb. “Report” İran 
mətbuatına istinadən xəbər 
verir ki, bu barədə İranın 
gömrük naziri 
Alirza Müqəddəsi 
deyib.

Sənədləri 
Culfada Alirza 
Müqəddəsi və 
Azərbaycan Dövlət 

Gömrük Komitəsinin sədri Səfər 
Mehdiyev imzalayıblar.

A.Müqəddəsinin sözlərinə 
görə, iki ölkənin gömrük 
rəsmiləri arasında imzalanmış 
protokolların 13 maddəsi 

əməkdaşlığı, iqtisadi 
əməliy-

yatları, 
gömrük 
prose-

durlarını və 
ikitərəfli qarşılıqlı 

əlaqələri daha da inkişaf 
etdirəcək, sürətləndirəcək və 
əlaqələndirəcək:

“Həmin protokollarda İran, 
Azərbaycan və Rusiya arasında 
üçtərəfli tranzit haqqında razılıq 
əldə olunub”.

İranın gömrük naziri bildirib 
ki, Azərbaycan rəsmiləri həmin 
protokolların maddələri ilə 
razılaşıblar və hazırda üçtərəfli 
sazişin Tehranda imzalanmasına 
ehtiyac var.
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Prezident İlham Əliyev: “Biz - bu torpaqların sahibləri artıq qayıtmışıq 
və bu torpaq, bu səma bunu görür. Görür ki, hər gün inkişafla bağlı 

daha bir addım atılır. Hər gün daş üstə bir daş qoyulur. Biz azad edilmiş 
bütün torpaqları bərpa edəcəyik, bərpa edirik. Biz bu torpaqlara, doğma 

torpaqlarımıza əbədi qayıtmışıq və burada əbədi yaşayacağıq”.

Ardınca Şuşaya gələn 
ölkə rəhbərliyi şəhərdəki 
inzibati binada, ətraf 
ərazidə, həmçinin Şirin su 
hamamında, məşhur tarzən 
Sadıqcanın vaxtilə yaşadığı 
evdə, Mehmandarovların 
malikanə kompleksində, 
Şuşa Realnı Məktəbində 
həyata keçirilən abadlıq və 
bərpa işləri ilə tanış olub. 
Prezidentin Şuşa rayonunda 
xüsusi nümayəndəsi Aydın 
Kərimov, Prezidentin 
köməkçisi Anar Ələkbərov, 
Təhsil naziri Emin 
Əmrullayev görülən işlər 
barədə dövlət başçısına 
ətraflı məlumat veriblər. 
Bundan başqa, ölkə rəhbəri 
Şuşada yeni inşa olunacaq 
məscid kompleksinin 
layihəsi, “Shusha Boutique 
Hotel”in yerləşəcəyi ərazi 
ilə də tanış olub, Şuşa 
şəhərində “Azərişıq” ASC-nin 
Şuşa Rəqəmsal İdarəetmə 
Mərkəzinin açılışında 
iştirak edib. Mayın 12-də isə 
Azərbaycanın mədəniyyət 
paytaxtı Şuşa şəhərində V 
“Xarıbülbül” Beynəlxalq 
Folklor Festivalının açılışı 

olub. Prezidenti İlham 
Əliyev və birinci xanım 
Mehriban Əliyeva Cıdır 

düzündə Heydər 
Əliyev Fondunun 

təşkilatçılığı 
ilə keçirilən 
festivalın 
açılışında iştirak 
ediblər.

HƏR GÜN DAŞ ÜSTƏ 
BIR DAŞ QOYULUR
Şuşadan ictimaiyyətə 
müraciət edən Prezident 
İlham Əliyev bildirib ki, 
bundan sonrakı fəaliyyəti 
dövründə də Azərbaycan 
xalqının, dövlətinin 
inkişafı, müstəqilliyinin 
möhkəmləndirilməsi üçün 
əlindən gələni əsirgəməyəcək: 
“Bu gün Qarabağ dirçəlir. Bu 
gün Füzulidə və Şuşada bir 
neçə tədbirdə iştirak etmişəm. 
Bütün bölgələrdə quruculuq-
bərpa işləri sürətlə gedir, 
azad edilmiş bütün ərazilərdə 
genişmiqyaslı abadlıq-
quruculuq və bərpa işləri 
aparılır. Əslində, şəhərlər, 
kəndlər yenidən qurulur. 
Çünki işğal dövründə düşmən 
bütün şəhər və kəndlərimizi 
yerlə-yeksan etmişdir, 
bütün tarixi abidələrimizi 
dağıtmışdır, Qarabağın, 
bölgənin, Qafqazın incisi 
olan Şuşa kimi şəhəri bərbad 
hala qoymuşdur. Biz - bu 
torpaqların sahibləri artıq 
qayıtmışıq və bu torpaq, bu 
səma bunu görür. Görür ki, 
hər gün inkişafla bağlı daha 
bir addım atılır. Hər gün 
daş üstə bir daş qoyulur. Biz 
azad edilmiş bütün torpaqları 
bərpa edəcəyik, bərpa 
edirik. …Biz bu torpaqlara, 
doğma torpaqlarımıza 
əbədi qayıtmışıq və 
burada əbədi yaşayacağıq. 
Qarabağ bizimdir, Qarabağ 
Azərbaycandır!”.

RUFİK İSMAYILOV
rufikismayilov@kaspi.az

CIDIR DÜZÜNDƏ 
“XARIBÜLBÜL” FESTIVALI

BÖYÜK QAYIDIŞA ADDIM-ADDIM YAXINLAŞIRIQ
Prezidentin Qarabağa növbəti səfərinin əhəmiyyətini 
şərh edən millət vəkili Hikmət Babaoğlu deyib 
ki, onların işğaldan azad edilmiş torpaqlarımıza 
hər səfəri böyük maraqla qarşılanır. Deputatın 
qənaətincə, Qarabağa edilən hər səfər bizi illərlə 
həsrətində olduğumuz, xəyallarımızda yaşatdığımız 
Böyük Qayıdışa addım-addım yaxınlaşdırır: “Füzuli 
Peşə Liseyinin təməlinin qoyulması azad olunmuş 
ərazilərimizdə məskunlaşmanın və məşğulluğun 
təmin edilməsi baxımından xüsusi əhəmiyyət daşıyır. 
Eyni zamanda, Füzuli şəhərində yeni yaradılacaq 
mərkəzi park kompleksinin ərazisinin seçilməsi, 
Prezident İlham Əliyevin və Birinci vitse-prezident 

Mehriban Əliyevanın orada ağac əkmələri təkcə yeni 
parkın təməlinin qoyulması deyil, həm də illərlə 
erməni vandallarının ekologiyamıza vurduqları 
ziyanın dünyaya nümayişi və Azərbaycanın bu 
barbarlığa humanistcəsinə cavab verməsinin 
təzahürüdür. Səfər çərçivəsində dövlətimizin 
başçısının Şuşada tarixi abidələrimizin 
bərpası, Heydər Əliyev Fondu 
tərəfindən bu istiqamətdə görülən 
işlər, mədəniyyət paytaxtımızın tarixi 
simasının özünə qaytarılması ilə bağlı 
məlumatlandırılması da mühüm 
əhəmiyyət kəsb edir”. 

Ermənistanın hərbi 
təcavüzünə məruz 
qalan Azərbaycan öz 

ərazi bütövlüyünün müdafiəsi, 
torpaqlarının işğaldan azad 
olunması üçün həm savaşda, 
həm də diplomatik cəbhədə daim 
mübarizə aparıb. İstər danışıqlar 
masasında, istərsə də döyüş 
meydanında prinsipiallıq nümayiş 

etdirilib, tarixi 
Azərbaycan 
torpaqlarında 
ikinci erməni 
dövlətinin 
yaradılmasına 

imkan verilməyib. Bu şəkildə 30 
ilə yaxın davam edən işğal faktına 
2020-ci ilin 27 sentyabr – 10 noyabr 
tarixini əhatə edən 44 günlük Vətən 
Müharibəsində son qoyulub. 

ŞANLI ORDU, 
MÜZƏFFƏR KOMANDAN

Müzəffər Ali Baş komandan, 
Prezident İlham Əliyevin 
rəhbərliyi altında Azərbaycan 
Silahlı Qüvvələri 300-dən artıq 
yaşayış məntəqəsini döyüşərək, 
şəhid və qazilərimizin qanı, canı 
bahasına işğaldan azad edib. Savaş 
meydanında ağır məğlubiyyətə 
uğrayan, ordusu darmadağın edilən 
Ermənistan təslimçi sülhə imza 
atmaq, digər rayon, şəhər, qəsəbə 
və kəndləri döyüşsüz boşaltmaq 
məcburiyyətində qalıb. Həmin 

tarixdən indiyə qədər ötən iki ilə 
yaxın vaxt ərzində Azərbaycan 
işğaldan azad olunan ərazilərin 
mina və partlamamış döyüş 
sursatlarından təmizlənməsi, 
ardınca sürətli quruculuq və 
bərpa tədbirlərinə start verib. 
Prezident İlham Əliyev və 
Birinci vitse-prezident Mehriban 
Əliyevanın Qarabağa dəfələrlə 
etdikləri səfərlər çərçivəsində 
yeni infrastruktur obyektlərinin, 

yaşayış binalarının təməli qoyulub, 
açılışlar edilib.

EKOLOJI TARAZLIĞIN 
QORUNMASI IŞINƏ MÜHÜM TÖHFƏ

Cari ilin 10-12 may tarixində 
ölkə rəhbəri və birinci xanımın 
Füzuli rayonunda, Şuşa şəhərində 
səfərdə olması da bu baxımdan 
diqqət çəkib. Füzuli şəhərində inşa 
olunacaq Peşə Liseyinin, Füzuli 
Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının 
təməli qoyulub. Lisey ildə 800-
ə yaxın tələbə qəbul etməklə 
yanaşı, 1000-dək tələbə üçün 
qısamüddətli kurslar və ömürboyu 
təhsil proqramları təmin 
etmək imkanında olacaq. 180 
çarpayılıq xəstəxana isə Füzulidə 
yaşayacaq əhalinin tibbi təminatı 
və sağlamlığının qorunması 
istiqamətində mühüm infrastruktur 
layihələrindən biridir. Ən müasir 
tibbi avadanlıqla təchiz ediləcək 
xəstəxanada müayinə və müalicə 
işinin yüksək səviyyədə aparılması 
üçün hər cür şərait yaradılacaq. 
Füzulidə yeni yaradılacaq park 
kompleksi isə şəhərdə ekoloji 
tarazlığın qorunması işinə mühüm 
töhfə verəcək. Sözügedən parkda 
prezident və birinci xanım ağac 
əkiblər. 

TORPAQLARA HƏYAT QAYIDIRTORPAQLARA HƏYAT QAYIDIR
AZAD EDILMISAZAD EDILMIS

Hikmət 
Babaoğlu



Rusiyadan 
gətirilən tikinti 

material-
larının 

qiymətinin 
artması bir 

qisim alıcını 
yerli məhsul 

almağa 
meyilləndirir. 

Ekspertlər 
deyirlər 

ki, inşaat 
məhsullarına 

qarşıdakı 
illərdə tələb 
çox olacaq. 

Bu səbəbdən 
yerli istehsalın 

artırılmasına 
ehtiyac var. 

E.Azadovun sözlərinə 
görə, ümumilikdə, Rusiya 
və Ukraynanın hansı inşaat 
məhsullarına tələb var idisə, indi 
istehlakçılar həmin məhsulların 
alternativ ölkələrdən idxal 
ediləninə üstünlük verəcəklər: 
“Bəzi məhsullarla bağlı ölkəmizdə 
yerli istehsal yox idi, daha çox 
Rusiya və Ukraynadan gətirirdik. 
Həmin məhsulları indi Türkiyə, 
İran, Çin bazarlarından daha 
münasib qiymətə əldə edə bilərik. 
Bəzi sahələrdə ölkəmizdə yerli 
istehsal var, amma alıcılar yenə 
də xarici məhsulları alırlar. 
Çünki keyfiyyət və görünüşcə 
geri qalırıq. Məsələn, 8 il öncə 
Azərbaycanda keramik məhsullar 
istehsal olunmağa başlayıb. Cəmi 
2 istehsalçı var. Yerli istehsal 
olduğu üçün gömrük və daşınma 
xərcləri yoxdur. Lakin analoji 
mallar İran, Çin, Hindistan, 
Rusiyada daha ucuz başa gəlir. 
Üstəlik keyfiyyətləri də yüksəkdir. 
Bizim inşaat mallarımız dünya 
bazarına çıxa bilmir. İstehlakçı 
seçim qarşısında qalır və bir 
manat baha alır, amma xaricdən 
gələni seçir. Bu, onlar üçün böyük 
itki deyil”.

E.Azadov qeyd etdi ki, 
ölkədə istehsal olmayan inşaat 
məhsullarının istehsalına 
investisiya yatırmaq risklidir: 
“Birincisi, xammal Azərbaycanda 
məhdud saydadır. İkincisi, 
investisiyanın bu kimi sahələrə 
qoyuluşu o qədər əlverişli deyil. 
Azərbaycanda nə varsa, artıq var. 
Digərlərinə böyük investisiya 
qoymaq, daxili 
bazar üçün 
istehsal etmək 
risklidir. Çünki 
isteh-lakçı 5-10 
faiz baha olsa 
da, xarici 
məh- 
sulu 
alacaq”.

Azərbaycan tikinti 
məhsullarının bir 
qismini Rusiya 

və Ukraynadan idxal 
edirdi. Hazırda bu iki ölkə 
arasındakı münaqişəyə görə 
Ukraynadan məhsul gəlmir, 
Rusiyadan idxal edilən isə 
əvvəlkindən baha başa gəlir. 
Bu da ona gətirib çıxardıb ki, 
yerli istehsal olan bəzi tikinti 
məhsulları ilə  Rusiyadan 
idxal edilən arasında böyük 
qiymət fərqi yaranıb.

Tikinti materiallarının 
satışı ilə məşğul olan 
Nəsrəddin deyir ki, bu 
fərq bəzi alıcıların yerli 
məhsullara daha çox meyil 
etməsinə gətirib çıxarıb: 
“Hər məhsulun öz alıcısı var. 
Yerli məhsulları da alırdılar, 
idxal olunanları da. Ancaq bir 
qisim alıcı var idi ki, xarici 
istehsala üstünlük verirdi. 
Əvvəllər Rusiyadan gətirilən 
məhsulla onun eynisi olan 
yerli istehsal arasında fərq elə 
çox deyildi. Müəyyən qədər 
fərq olanda insanlar xarici 
istehsala üstünlük 
verirdilər. Qiymət 
fərqi böyük 
olanda xərcləri 
xeyli artmış olur. 

Ona görə, yerli istehsalla 
maraqlanan, alanlar çoxalıb”. 
Yaranmış situasiya tikinti 
məhsulları ilə bağlı mövcud 
istehsalın genişləndirilməsini 
stimullaşdıra bilərmi? 

DESƏK KI, TAXTA  
ISTEHSAL EDƏCƏYIK...

Əmlak eksperti Elnur 
Fərzəliyev deyir ki, bir 
çox inşaat məhsullarının 
ölkəmizdə istehsalı var. 
Həmin istiqamətlərdə 
idxaldan asılılığı azaltmaq 
üçün istehsalın həcminin 
genişləndirilməsi vacibdir: 
“Azərbaycanda bir çox tikinti 
materialları - sement, kərpic, 
mişar daşı, elektrik naqilləri, 
pəncərə profilləri, boyalar və 
s. istehsal olunur. Bəzilərində 
xammal idxalla əldə edilsə 
də, istehsalı aparılır. Biz 
Rusiya və Ukraynadan daha 
çox dəmir məmulatları 
- armatur, dəmir, metal 
konstruksiya, mismar və 
s. idxal edirdik. Rusiyadan 

idxal etdiyimiz bəzi 

məhsullarla bağlı ölkəmizdə 
istehsal var. Məsələn, 
armatur, sadəcə təkan verib 
sürətləndirmək lazımdır. 
Belə sahələr çoxdur”.

E.Fərzəliyevin sözlərinə 
görə, bəzi sahələr üçün 
ölkəmizdə istehsal real 
görünmür: “Rusiya nəinki 
Azərbaycana, xeyli ölkəyə 
taxta ixrac edir. Bu gün 
desək ki, taxta istehsal 
edəcəyik, Rusiyadan gələni 
əvəz edəcək, real görünmür. 
Bunun üçün ilk olaraq 
tikintiyə yararlı taxtaların 
meşəsini salmalıyıq. İndi 
salmalıyıq ki, 15-20 il sonra 
o məhsullardan istifadə edə 
bilək”.

“Bəzi məhsulların yerli 
istehsalı yox, idxalı daha 
münasib qiymətə başa gəlir” 
- deyən E.Fərzəliyev bildirdi 
ki, bu halda da yerli istehsalı 
təşkil etmək lazımdır: 
“Pandemiya dövründə 
gördük ki, sərhədlər 
bağlandı, bir çox məhsulların 
idxalında problemlər 
yaşandı. Asılılıq var idi deyə, 
o məhsullar bizim üçün 

əlçatan olmadı. Nə 
qədər baha olsa da, 
gələcək üçün bunları 
da qurmaq  

lazımdır”.

RUSIYA VƏ UKRAYNAYA 
ALTERNATIV ÖLKƏLƏR
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AYGÜN ASIMQIZI
aygunasimqizi@kaspi.az

E.Fərzəliyev deyir ki, 
işğaldan azad olunmuş 
ərazilərdə inşaat 
məhsullarının istehsalı 
üçün xammal çoxdur: 
“Azad olunmuş ərazilərdə 
140 adda sərvət var. 
Mərmər, qranit, daş, qızıl 
və s. yataqlar həddindən 
artıq çoxdur. Digər 
ərazilərimizdə də bir çox 
mədənlər var. Azərbaycan 
yerli mədənləri hesabına 
tikinti məhsulları istehsal 
edərsə, bir çox tikinti 
materiallarının idxalından 

imtina edə bilərik”.
E.Fərzəliyev bildirdi 

ki, inşaat məhsullarına 
qarşıdakı illərdə tələb çox 
olacaq. Bu səbəbdən yerli 
istehsalın artırılmasına 
ehtiyac var: “Təkcə paytaxt 
Bakıda minlərlə istismar 
müddəti bitmiş çoxmənzilli 
yaşayış binaları var. 
Onlar zamanla sökülür, 
yeni binalarla əvəzlənir. 
İşğaldan azad edilmiş 
ərazilərdə bərpa işləri hələ 
uzun müddət gedəcək. 
Regionlarda da tikinti işləri 

çox olacaq. Bu baxımdan 
tikinti materiallarına da 
tələb çox olacaq”.

RUSIYA MƏHSULLARINDA 
QIYMƏT FƏRQI

Əmlak eksperti Elnur 
Azadov deyir ki, Rusiyadan 
gələn bütün məhsulların 
qiymətində böyük artım 
yoxdur: “Xammalı 
Rusiyanın özündə olan 
inşaat məhsulları var, bir 
də özlərində olmayan. 
Xammalı özündə olan 
məhsulların Rusiyada 

qiymət artımı 15-25 faiz 
olub. Lakin bizim bazarda 
Rusiya rublu ucuzlaşdığı 
üçün bu ölkədən idxal 
olunan həmin məhsullarda 
5-10 faiz arası qiymət artımı 
izlənilir. Xammalı qismən 
xaricdən idxal etdikləri 
məhsullarda isə qiymət 
15-30 faiz artıb. Bəzən 40 
faiz də ola bilir. O mallar ki 
Rusiyada istehsal olunur, 
xammalı isə tamamilə 
xaricdən gətirilir, həmin 
məhsullarda isə 40-80 faiz 
qiymət artımı var”. Elnur 

Fərzəliyev

TIKINTI MƏHSULLARINA TƏLƏB ÇOX OLACAQ

İDXAL MƏHSULLARINDA İDXAL MƏHSULLARINDA 
“MÜHARİBƏ BAHALIĞI”“MÜHARİBƏ BAHALIĞI”
İDXAL MƏHSULLARINDA İDXAL MƏHSULLARINDA 

“MÜHARİBƏ BAHALIĞI”“MÜHARİBƏ BAHALIĞI”
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AZƏR NURİYEV
azernuriyev@kaspi.az

Türkiyə ilə Rusiya arasında “əsrin layihəsi” kimi qeyd olunan “Akkuyu” Atom Elektrik Stansiyasının 
(AES) inşası reallaşmaq üzrədir. Bu müjdəni türk xalqına çatdıran prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan 

bildirib ki, Türkiyənin ilk nüvə stansiyası gələn ilin sonuna qədər istifadəyə veriləcək. 

“İNŞA ET, SAHİB OL, İSTİSMAR ET”“İNŞA ET, SAHİB OL, İSTİSMAR ET”
Yeri gəlmişkən, Mersində - Aralıq dənizi 

sahilində inşa edilən stansiya Türkiyə tarixinə 
ilk AES kimi düşməklə yanaşı, dünya atom 
enerji tarixinə “inşa et-sahib ol-istismar et” 
(ingiliscə BOO, Build-Own-Operate) modeli 
ilə düşəcək ilk enerji obyekti olacaq. Bu 
formula uyğun olaraq Türkiyə hakimiyyət 
orqanları Rusiya tərəfinə AES inşası üçün 
meydança təqdim etməklə yanaşı, elektrik 
enerjisinin müəyyən hissəsini almaqla bağlı 
da təminat verib. Rusiya tərəfi isə stansiyanın 
layihələndirilməsi, inşası, istismarı və 
xidmətini həyata keçirəcək “Akkuyu nuklear” 
layihə şirkətini də qurub. Eyni zamanda 
bundan irəli gələcək bütün xərc və riskləri öz 
üzərinə götürüb. Yəni türk tərəfi sanksiyalara 
qoşulmaqla çox şeydən məhrum olacaqdı. 
AES-in tikinti sahəsinin infrastrukturu ilə 

bağlı bütün işlər Türkiyənin mövcud norma 
və qanunları eləcə də hökumətin tövsiyələri 
əsasında həyata keçirilir. “Akkuyu” AES-
in başqa bir əhəmiyyəti də odur ki, bu 
layihə Türkiyə-Rusiya münasibətlərinin 
sabit qalmasını təmin edəcək. Bu AES 
münasibətlərdə tamamilə yeni bir mərhələdir. 
Layihə həm də iki ölkə arasında əlaqələri 
geosiyasi və strateji baxımdan gücləndirmək, 
onların davamlılığını təmin etmək və hər 
iki tərəfə regionda xüsusi güc vermək 
əhəmiyyətinə malikdir. “Akkuyu” AES 
Türkiyənin iqlim dəyişikliyi ilə mübarizəsinə 
və Türkiyə iqtisadiyyatının canlanmasına 
da mühüm töhfə verəcək. Belə ki, bu gün 
dünyada iqlim dəyişikliyi ilə mübarizədə 
mühüm rol oynayan nüvə enerjisinə artan 
tələbat var.

QƏRB TƏZYİQ ETSƏ DƏ... 
Bir çoxları hesab edirdi 

ki, Türkiyə Ukraynadakı 
müharibə səbəbindən 
Rusiya ilə bu razılaşmanı 
donduracaq. Və etiraf etmək 
lazımdır ki, bu istiqamətdə 
ona xeyli təzyiqlər də oldu. 
Lakin gözləntilərin əksinə 
olaraq, Türkiyə onun üçün 
zəruri olan bu layihəni 
dayandırmadı. Məsələ 
ondadır ki, stansiyanın inşası 
yekun mərhələdədir. Başqa 
bir fakt - layihəyə sərf olunan 
vəsaitin həcmi də tərəflər 
arasında yarıya bölünüb. 
Rusiya nağd pul, Türkiyə isə 
texnika, avadanlıq qismində 
layihədə pay sahibidir.  
Qərbi sakitləşdirmək üçün 
Ankara Rusiyadan savayı 
digər ölkələrlə də nüvə 
stansiyalarının inşasının 
nəzərdə tutulduğunu 
bəyan edib. Sinopda 
yaponlarla daha bir AES-in 
əsasını qoymaq üçün işlər 
yekunlaşmaq üzrədir. AES-
lərin  yerləşdiyi ərazilərə 
gəlincə, bu layihələr 2000-ci 
illərdən məlumdur. İlkin 
olaraq AES danışıqları 
Fransa-Yapon və Çin-
Amerika konsorsiumu ilə 
aparılıb. 

Bütövlükdə Türkiyə 
hakimiyyəti “Akkuyu” 
AES-dən əlavə daha iki 
atom elektrik stansiyası 
tikmək niyyətindədir. 
“Akkuyu” Türkiyənin enerji 
təhlükəsizliyinə mühüm 
töhfə olacaq. O ki qaldı 
Ankaranın nüvə dövlətinə 
çevriləcəyi barədə ittihamlara 
- rəsmi Ankara dəfələrlə 
bəyan edib ki, Türkiyənin 

iqtisadi müstəqilliyi və 
ölkənin rifahının yüksəlməsi 
tərəfdarı olan hər kəs 
nüvə enerjisindən dinc 
məqsədlər üçün istifadəni 
dəstəkləməlidir. 

TÜRKİYƏ 40 MİLYARD 
DOLLARDAN ÇOX GƏLİR 
GÖTÜRƏCƏK 

AES-in baş direktoru 
Anastasiya Zoteyeva 
bildirib ki, Türkiyə tərəfi 
“Akkuyu”nun elektrik 
enerjisi satışından 40 
milyard dollardan çox 
gəlir əldə edəcək. “Türkiyə 
iqtisadiyyatının artımını 
və elektrik enerjisinə 
tələbatın artımını nəzərə 
alsaq, satışdan gələn gəlirin 
məbləği 40 milyard dolları 
keçə bilər”, - deyən Zoteyeva 
əlavə edib ki, vergilərin və 
sosial ödənişlərin həcmi 
daha çox olacaq. Təxminən 
20 milyard dollar dəyərində 
olan və Türkiyənin 
elektrik ehtiyacının 10 
faizini qarşılayacaq bu 
dördbloklu meqalayihə 
tikinti mərhələsində 10 
min insanı işlə təmin edib. 
İstismar mərhələsində 
isə AES-də 3.500 nəfər 
çalışacaq. Türkiyə Sinopda 
tikintisi planlaşdırılan 
nüvə obyektinin istifadəyə 
verilməsi ilə elektrik 
enerjisinə olan tələbatının 
20 faizini təmin edəcək 
mərhələyə yaxınlaşacaq. 

“METSAMOR”UN BAĞLANMASI REALLAŞIR“METSAMOR”UN BAĞLANMASI REALLAŞIR
Bir faktı da qeyd edək ki, “Akkuyu”nun 

reallaşması “Metsamor” AES-in təhlükəsini də 
gündəmə gətirib. Yalnız dünya ekspertlərinin 
deyil, Ermənistanın aparıcı ekspertlərinin 
də stansiyanın vəziyyəti ilə bağlı verdikləri 
proqnozlar ürəkaçan deyil. Erməni ekoloji 
təşkilat fəalları hesab edirlər ki, “Metsamor” 
olduqca təhlükəlidir. Xüsusilə Cənubi 
Qafqaz kimi geostrateji əhəmiyyətli, müxtəlif 
maraqların toqquşduğu, Şərqlə Qərb arasında 
dəhliz rolunu oynayan bir regionun istər 
ekoloji, istərsə də siyasi-iqtisadi baxımdan 

təhlükəsizliyi Qərb dövlətlərini də narahat 
etməlidir. Cənubi Qafqaz regionu o qədər böyük 
olmasa da, burada bir neçə dövlətin ərazisi 
paylaşılır. Nəticədə, region dövlətlərindən 
birində baş verən hər hansı bir fəlakət bu və ya 
digər dərəcədə regionun digər ölkələrindən də 
yan keçməyəcək. “Metsamor”un köhnə olması, 
müasir AES-lərdən geridə qalmasını nəzərə 
alsaq, Ermənistanın 37 yaşlı reaktorunun 
regionu hansı miqyasda təhlükə ilə üz-üzə 
qoyduğu təkcə Azərbaycanı deyil, beynəlxalq 
aləmi də düşündürməlidir. 

Anastasiya ZoteyevaAnastasiya Zoteyeva

TÜRKIYƏ ÜCÜN TÜRKIYƏ ÜCÜN 
PRIORITET LAYIHƏPRIORITET LAYIHƏ
TÜRKIYƏ ÜCÜN TÜRKIYƏ ÜCÜN 
PRIORITET LAYIHƏPRIORITET LAYIHƏ
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RUSIYA BÖLGƏDƏ AKTIVLƏŞIB
Ukrayna ilə Rusiya arasında yaşanan 

müharibə qonşu dövlətlərin 
əksəriyyətində təşviş və həyəcan 

doğurub. Bəziləri qorxu, bəziləri həyəcanla 
növbəti qurbana çevrilə biləcəyini gözləyir. 
Siyahıya Estoniya, Finlandiya, Latviya, Litva, 
Polşa, Slovakiya, Macarıstan, Bolqarıstan və 
Moldova daxildir. Bu qorxu bir çoxlarını çıxış 
yolları axtarıb tapmağa vadar edir. Bəziləri çıxış 
yolunu Rusiyaya loyal qalmaqda, bəziləri isə 
NATO-ya üzvlükdə görür. Məsələn, Rusiyanın 
Ukraynaya hücumu Finlandiya və İsveçi bu 
gün ciddi şəkildə NATO-ya qoşulmağa vadar 
edib. Rusiya bu ölkələrə 
NATO-ya qoşulmamaqla 
bağlı xəbərdarlıq edib və 
onları texniki hərbi cavabla 
hədələyib. Maraqlı olan 
Moldovanın mövqeyidir. 
Kişinyov başqa bir yola 
üstünlük verir.

RUSIYA YENI MÜNAQIŞƏ 
OCAĞI YARADIR

Qərb mediası yazır ki, son günlər Dnestryanı 
bölgədə gərginlik Moskvanın Ukrayna ilə 
sərhəddə - Moldovada yeni gərginlik ocağı 
yaratmaq planından xəbər verir. Dnestryanı 
bölgədə baş verən son partlayışlarda qondarma 
qurum Ukraynanı, Moldova isə separatçı 
bölgədəki klanları günahlandırır. Bəs əslində, 
nə baş verir? Görünən odur ki, artıq separatçı 
bölgənin əhalisi bölgəni tərk edərək Moldova 
və qonşu Ukrayna ərazisinə köçməyə başlayıb. 
Müharibə başlayandan bəri media və ekspert 
dairələrində növbəti hədəfin Moldova olacağı 
barədə xəbərlər müzakirəyə çıxarılır. Hətta 
Rusiyanın Moldovanın işğalı ilə bağlı dəqiq 
plan hazırladığı barədə xəbər də gündəm olub. 
Qeyd olunur ki, rus qoşunlarının ehtimal olunan 
uğurları cənub-qərb istiqamətində “ikinci 
cəbhə”nin yaranmasına gətirib çıxara bilər. 

RUMINIYA ILƏ BIRLƏŞMƏ YENIDƏN GÜNDƏMDƏ
Belə bir vəziyyətdə Moldovanın Rumıniya 

ilə birləşməsi gündəmə gətirilib. Rumıniya 
Xarici İşlər Nazirliyi separatçı Dnestryanıdakı 
vəziyyətlə bağlı Moldova prezidenti Mayya 
Sandunun mövqeyini dəstəklədiyini bəyan 
edib. Bu mövqe isə bölgənin Moldova torpağı 
olmasından ibarətdir. Ardınca da Moldovanın 
sağçı partiyaları ölkənin Rumıniya ilə 
birləşməsi tələbini yenidən gündəmə gətiriblər. 
Rumınların Birləşməsi Alyansının (AUR) lideri, 
Rumıniya parlamentinin üzvü, Moldovada 
yaşayan Rumıniya vətəndaşlarının da səs 
verdiyi George Simion təhlükəsizlik problemini 
birləşərək həll etməyi təklif edir. “Tiraspolda 
Dövlət Təhlükəsizliyi Nazirliyi adlandırılan 
binaya hücum, ardınca Mayakdakı radio 

mərkəzinin bəzi texniki 
vasitələrinin dağıdılması 
Ukraynadakı münaqişənin 
əyalət ərazisinə yayılmasına 
yönəlib”, - Simion bildirib. 
Onun fikrincə, ikinci rumın 
dövlətinin Rumıniya ilə sülh 
yolu ilə birləşməsi yeganə 
həll yoludur. 

Prezident Mayya Sandu 
isə bildirib ki, Moldovanın 

Rumıniya ilə birləşməsi yalnız bu ideyanın 
əhali tərəfindən dəstəklənməsi sayəsində 
mümkün ola bilər. Sabiq baş nazir Yuri Lyanke 
də Moldovanın hərbi təhlükəyə qarşı NATO və 
Avropa İttifaqının müdafiəsini təmin etməsi 
üçün Rumıniya ilə birləşməli olduğunu deyib. 

Moldovalı analitiklər isə ölkənin dərhal 
Ukraynanın tərəfinə keçməli olduğunu 
bildirilər. “Dəyişikliklər” Partiyasının lideri 
Stefan Qliqor TV8 telekanalında bildirib ki, nə 
Kişinyov, nə Kiyev, hətta Tiraspol vəziyyətin 
gərginləşməsini istəmir və Dnestryanı 
bölgədəki partlayışların təşkilatçısı ola bilməz. 
Gərginlikdən faydalanan tərəf Rusiyadır. Baş 
nazirin reinteqrasiya üzrə keçmiş müavini 
Aleksandru Flençia qeyd edib ki, Kişinyov 
münaqişədə birbaşa və ya dolayısı ilə iştirak 
edən əsas oyunçularla çox az ünsiyyət qurur, 
lakin hadisələrin inkişafını passiv şəkildə 
izləyir: “Bu hadisələrin məqsədi Dnestryanı 
region deyil, Moldova Respublikasıdır”.  

Rusiya mediası, siyasətçilər Moldovadakı durumu süni surətdə şişirdirlər. İddia edirlər ki, bu ölkədə rusların hüquqları 
pozulur. Hətta Kremlin Rusiyanın Moldovanın işğalı ilə bağlı dəqiq plan hazırladığı barədə xəbər də gündəm olub. 

Prosesin gedişi Moldovanı radikal addımlar atmağa, yəni Rumıniya ilə birləşməyə məcbur edə bilər? 

Rusiya mediası isə Ukraynada 
müharibənin başlamasından 
sonra Moldovada rusdilli 
vətəndaşlara təzyiq edilməsi 
iddiasını qaldırmağa başlayıb. 
Rusiyanın Kişinyovdakı səfirliyi 
Moldovada dil, din, 
milli, mədəni və digər 
zəminlərdə ayrı-seçkilik 
hallarının tez-tez baş 
verdiyini açıqlayıb, 
ruslara müraciət 
edib ki, həyat və 
sağlamlıqları 
üçün təhlükə 
yaranacağı 
halda məlumat 

versinlər. Ardınca bölgədəki rus 
qoşunlarının generalı Rüstəm 
Minnekayev açıq şəkildə 
bildirib ki, Rusiya ordusunun 
Dnestryanıya doğru irəliləməsi 
vacibdir. O da iddia edib ki, 
orada rusdilli əhali sıxışdırılır. 
General bu “sıxışdırılma”nın 
nədən ibarət olduğu barədə 

heç nə deməyib. Moldova 
öz növbəsində Rusiyadan 

cəmiyyətdə gərginlik 
yaradan bəyanatlar 

səsləndirməməyi 
tələb edib, həmin 

iddiaları əsassız 
adlandırıb. 

Bir faktı da qeyd edək ki, 
Dnestryanının Ukrayna ilə 
həmsərhəd olan Kolbasna 
kəndində Şərqi Avropanın ən 
böyük silah-sursat anbarı yerləşir. 
Bu anbar 1940-cı illərdə yaradılıb, 
silahların əksəriyyəti sovet 
qoşunları ADR, Çexoslovakiya 
və keçmiş sosialist düşərgəsinin 
digər ölkələrindən çıxandan sonra 
ora yığılıb. Belə bir 
versiya getdikcə 
daha çox səslənir ki, 
silah qıtlığından 
əziyyət çəkən 
Ukrayna 
həmin 
anbarı ələ 
keçir-
məkdə 
son 
dərəcə 

maraqlıdır. Qərb hərbi ekspertləri 
bu versiyanı ciddi qəbul etmir, 
çünki hazırkı müharibədə Ukrayna 
tank əleyhinə sistemlərin və zenit 
sistemlərinin ən yeni variantlarına 
ehtiyac duyur, sovetdən qalma 
silah-sursat anbarında isə 
bunlar heç bir halda ola bilməz. 
Görünən odur ki, proseslərin 
gedişi Moldovanı radikal addımlar 
atmağa, yəni Rumıniya ilə 

birləşməyə məcbur edə 
bilər. Bunun üçün 
zəmin və hüquqi baza 

da var. Ən əsası 
parlament və 

hökumət 
qərbpərəst 

qüvvə-
lərdən 
ibarət-
dir.

Rüstəm Rüstəm 
MinnekayevMinnekayev

AZƏR NURİYEV 
azernuriyev@kaspi.az

ZƏMIN VƏ HÜQUQI BAZA DA VAR

MOLDOVANINMOLDOVANIN
RUSIYA QORXUSURUSIYA QORXUSU



Bakı şəhərinin 2020-2040-cı illəri 
əhatə edən Baş planına əsasən, 
paytaxtda 122 minə yaxın yaşayış 

binası söküləcək. Dövlət Şəhərsalma və 
Arxitektura Komitəsinin hazırladığı Baş 
planda ərazilərin zonalaşdırılması, yeni 
mühəndis-kommunikasiya sistemləri, 
nəqliyyat infrastrukturunun yenilənməsi 
kimi mühüm dəyişikliklər nəzərdə 
tutulub. 

Maraqlıdır, bütün bu işlər görülən 
zaman paytaxtın hansı ərazisində 
daha çox söküntülər olacaq? 122 minə 
yaxın yaşayış binasına hansı kateqoriya 
binalar daxildir? Böyük söküntüyə yalnız 
“Xruşşovka”, “Stalinka”, “Leninqrad” 
layihəli binalar daxil olacaq, yoxsa əsasən, 
bir-iki mərtəbəli binalar, həyət evləri 
söküləcək? Bu söküntülər əmlak bazarına 
necə təsir edəcək?

İSTİSMAR MÜDDƏTİ ÖTMÜŞ  
ÇOXMƏNZİLLİ 11 MİN BİNA

Mövzu ilə bağlı fikirlərini 
“Kaspi” qəzetinə bölüşən əmlak 
eksperti Elnur Fərzəliyev Bakı 
şəhəri ərazisində 122 min binanın 
sökülməsi məsələsinə şübhə 
ilə yanaşıb. Bildirib ki, Bakı və 
Abşeronda ümumilikdə 35-40 
minə qədər çoxmənzilli yaşayış 

binası ancaq olar. Ekspertin sözlərinə 
görə, paytaxtda istismar müddətini başa 
vurmuş cəmi 11 minə yaxın bina var ki, 
onların da içində 100-dən bir qədər artığı 
qəzalı vəziyyətdədir: “Bakı şəhərinin Baş 
planı sonuncu dəfə 1986-cı ildə hazırlanıb. 
İndiyə qədər ötən vaxt ərzində paytaxt 
əhalisi 3 dəfəyə qədər artıb. Zamanında 
müəyyən normativlərlə qorunan 
binalararası məsafələr, yaşıllıqlar, parklar 
və sair ərazilər bu gün çoxmənzilli yeni 
yaşayış binaları, müxtəlif obyektlərlə 
əvəzlənib. Bu zaman tikinti norma və 
prinsipləri tamamilə pozulub. O səbəbdən 
artıq bir neçə ildir ki, Bakı şəhərinin Baş 
planının hazırlanması üzərində iş gedir. 
Hazırda paytaxt ərazisində 11 minə yaxın 
çoxmənzilli bina istismar müddətini 
başa vurub. Onlar 60-70-ci illərdə inşa 
olunub. 100-dən artıq çoxmənzilli bina 
isə tamamilə qəzalı vəziyyətdədir. Həmin 
binalar zamanla sökülür və yeniləri ilə 
əvəzlənir”.

KÖHNƏ BİNALAR SÖKÜLÜB  
YENİSİ İLƏ ƏVƏZLƏNİR

Ekspert qeyd edib ki, paytaxtda pilot 
layihələr üzrə sökülən hər beşmərtəbəli 
binanın yerində 15-20 mərtəbəli yeni 
çoxmənzilli bina inşa edilir. Onun fikrincə, 
bu binalar tikilən zaman bəzi hallarda 
normativlər gözlənilmir, həyətyanı sahə, 
park, avtopark yeri, iaşə obyektləri nəzərə 
alınmır: “Bakı şəhərinin hazırlanmaqda 
olan yeni Baş planı üzrə paytaxtda 
müəyyən söküntü, tikinti-quruculuq 
tədbirləri həyata keçiriləcək. Baş planın 
təsdiqlənməsi o deməkdir ki, tikilən və ya 
tikiləcək binalar həmin plana uyğundur. 
Yaxud Baş plan təsdiqlənməyib, lakin 
köhnə binalar sökülüb yenisi ilə əvəzlənir. 
Paytaxtın mərkəzində və mərkəzə yaxın 
ərazilərdə çoxmənzilli yaşayış binalarının 
tikintisi üçün torpaq sahələri qalmayıb. 
Hazırda satışda olan torpaq sahələri 
isə fantastik qiymətə təklif olunur. Bu 
qiymətə torpaq sahəsi alıb çoxmənzilli 

bina inşa etdirmək tikinti şirkətinə 
sərf etmir. Tikintinin maya dəyəri 
həddən artıq baha olur. Ona görə də 
bəzi tikinti şirkətləri köhnə binaları 
alıb yerində yeni çoxmənzilli bina 
tikirlər. Bu da gələcəkdə hazır olacaq 
və tətbiq olunacaq Baş planın tam 
əksinədir. Köhnə binalar sökülüb yenisi 
inşa edilən zaman tikinti normativləri 
gözlənilmir”.

E.Fərzəliyev söyləyib ki, paytaxt 
ərazisində sökülən binalar, əsasən, 
Yasamal, Binəqədi, Nəsimi, Nərimanov 
rayonlarındakı “Xruşşovka”, alman 
layihəli binalardır. Ekspertin sözlərinə 
görə, bu binaların ərazisində yeni 
hündürmərtəbəli binaları yerləşdirmək 
olur: “Paytaxtın tam mərkəzində 
2,3,4 mərtəbəli binalar var ki, həmin 
binaları söküb yerində çoxmənzilli, 
hündürmərtəbəli yeni binanı inşa 
etmək qeyri-mümkündür. O ərazilərdə 
standartlara uyğun olaraq avtoparkinq, 
istirahət guşəsi, iaşə obyektləri və sair 

yaratmaq üçün yer yoxdur. Məhz buna 
görə də həmin binaların alınmasına, 
sökülməsinə tikinti şirkətləri maraq 
göstərmirlər. Paytaxtda ən yaxşı, 
ən nümunəvi layihələrdən biri “Ağ 
şəhər”dir. Orada ərazi dövlət tərəfindən 
söküldü, insanlar köçürüldü, təmizlik 
işləri aparıldı və tikinti şirkətlərinə 
yalnız müəyyən olunmuş layihə üzrə 
tikinti işi aparılması üçün verildi. Burada 
təxminən 10-12 mərtəbəli yaşayış 
binaları tikilib. Tikinti müddətində 
binalararası məsafələr, normativlər 
tamamilə qorunub. Hazırda tikilən 

çoxmənzilli binalarda və həyət 
evlərində də normativlər mütləq şəkildə 
gözlənilməlidir ki, gələcəkdə Baş plan 
tam hazır olanda dövlət milyardlarla 
manat həcmində zərərə düşməsin. 
Çünki bu gün atılan hər hansı yanlış 
addım gələcəkdə dövlət büdcəsinə 
böyük maliyyə itkisi yaşada bilər. Burada 
söhbət hansısa binanın və ya həyət 
evlərinin sökülməsindən, vətəndaşlara 
kompensasiya ödənməsindən, 
köçürülməsindən, ərazinin 
təmizlənməsindən  
gedir”.

Əmlak eksperti hesab edir ki, Bakı şəhəri ərazisində 122 min binanın 
söküləcəyinə inanmır.  Çünki hazırda Bakı və Abşeronda ümumilikdə 

35-40 minə qədər çoxmənzilli yaşayış binası ancaq olar. 

SƏNƏDİ OLMAYAN 500 
MİNDƏN ÇOX HƏYƏT 

EVİNİN AQİBƏTİ
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Ekspert şimal tərəfdən 
paytaxt ərazisinin 
Abşeron rayonunun 
Xırdalan şəhərinə, 
oradan isə Sumqayıt 
şəhərinə həyət evləri 
vasitəsilə birləşməsinə 
də diqqət çəkib. Rəsmi 
məlumata görə, təkcə 
Bakı və Abşeronda 500 
mindən çox çıxarışı – 
sənədləri olmayan fərdi 
həyət evlərinin olduğunu 
vurğulayıb. Bildirib ki, 
zamanla belə yaşayış 
məntəqələrinin sökülərək 
köçürülməsi gözlənilir: 
“Çıxarışın olmamasının 
müxtəlif səbəblər var. 
Həmin səbəblərdən 
biri də budur ki, həmin 
yaşayış məntəqələrinin bir 
hissəsi qadağan olunmuş 
ərazilərdə tikilib. Yəni, neft 
buruqlarının ətrafında, 
yüksəkgərginlikli elektrik 
xəttinin altında, vulkanik 
dağların ətəyində 
tikilən evlərə qanunla 
sənədlərin verilməsi qeyri-
mümkündür. Zamanla belə 
yaşayış məntəqələrinin 
sökülərək köçürülməsi 
gözlənilir. Amma 
paytaxtdan kənardakı 
çoxmənzilli binaları almaq 
və yerində yenisini tikmək 
tikinti şirkətlərinə sərf 
etmir. Çünki o ərazilərdə 
əhalinin alıcılıq qabiliyyəti 
tələbat mərkəzdə olduğu 
səviyyədə deyil”.

RUFİK İSMAYILOV
rufikismayilov@kaspi.az

PAYTAXTIN ƏN YAXŞI, ƏN NÜMUNƏVİ LAYİHƏSİ

PAYTAXTDAPAYTAXTDA  
GÖZLƏNILƏN GÖZLƏNILƏN   
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PAYTAXTDAPAYTAXTDA  
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“Ağdam artıq işğaldan azad 
olunub. Hisslərinizi bilmək 
maraqlıdır...” Sual Rafiq 
Əliyevi xeyli kövrəltdi. “Mən 
hələ Ağdama getməmişəm” 
dedi: “Bir neçə dəfə təkliflər 
olub. 20-25 nəfərin siyahısını 
yazıb göndərdik. TV-lərdən 
də gələn təkliflərə hələ “yox” 
deyirəm. “Nə vaxt mənim 
atamın məzarının üstü açılar, 
onda Ağdama gedərəm” deyə 
bildimişəm. Gedib Ağdamda 
şəkil çəkdirim, TV kadrlarna 
düşüm -  bu, mənlik deyil. 

O vaxt ürəkdən gələn 
şeirlərim, pyeslərim, 
poemalarımın hamısı 
Qarabağda itib-getdi. 
Kəndimizin bir tərəfində 
Xudu Məmmədov olurdu, 
o biri tərəfində dramaturq 
Əli Əmirli. Hər ikisi 
xalamoğludur. 

Ən böyük hisslərim 
itkilərimlə əlaqədardır. 
İtkilərim çox olub.

R.Əliyev gənclərin “xaricdə 
oxumaq-yaşamaq yaxşıdır, 
yoxsa ölkəyə qayıtmaq” 
sualına da münasibət 
bildirdi: “Xaricdə oxuyub, 
qayıdıb ölkəyə xidmət etmək 
lazımdır. Mən Almaniya 
universitetlərinə və ya Corciya 
Universitetinə çoxlu tələbələr 
göndərmişəm. Onların 10-15 
faizi qayıdıb. Amma digərləri 
də qayıdacaqlar. Amma “Nə 
vaxt?” sualına cavab verə 
bilmirəm. Bu, qeyri-səlisdir. 
Müdafiə edən tələbələrimin 
içərisində cəmi 1-2 nəfər 
ağdamlı var. Nə fərqi var, 
millət olmalıdır. Amerikada 
belə yanaşmalar yoxdur. 
Amerikanın Kaliforniya 
ştatının büdcəsi Rusiyanın 
büdcəsindən çoxdur. Amerika 
heç nə istehsal eləmir, 
cəmi iki şeyi – “Boeing”i və 
bəzi hərbi silahları özündə 
saxlayıb. Qalan malları Çindən 

və başqa ölkələrdən alır”

“MENTALIM QƏRB, 
ƏXLAQIM ŞƏRQ ƏXLAQIDIR”

Akademik “Özümüzü necə 
motivasiya edək, ruhdan 
düşməyək?” - deyə soruşan 
şagirdlərə də tövsiyəsini 
əsirgəmədi: “Heç zaman 
ruhdan düşməyin, daim 
inamlı olun. İstedadın 
qarşısını heç nə ala bilməz. Bu 
elə bir mənbədir ki, öz-özünə 
axıb gedəcək. Ona görə qəti 
bədgüman olmayın. Həyatda 
elə bir insan yoxdur ki, səhv 
eləməsin. Amma yadınızda 
qalsın: iki şeydə səhv etmək 
olmaz - bir ailə quranda, bir 
də sənət seçəndə. Sonradan 
bunların fəsadları çox olar. 
Sevginin gözü kor olur. Çox 
şeyi görmək olmur. Son qərar 
özünüzündür. Amma böyük 
məsləhəti də çox vacibdir. 
Amerikada həyat yoldaşını 
seçmə -”Wife selection” 
proqramı tədris olunur. Orda 
kriteriyalar din uyğunluğu, 
xarici gözəllik, mətbəx 
bacarığı, qaynana ilə yola 
getmək və sairdir. Bunlar 
harmoniya saxlamaq üçün 
çox vacibdir. Mən yazılarımda 
da yazmışam: mənim 
mentalım Qərb, əxlaqım 
Şərq əxlaqıdır. Mənim 
heç bir ölçüyə sığmayan, 
mənasız qısqanclığım var. 
Bunu tərgidə bilmirəm. Bu, 
Şərqdən gələn bir şeydir. İndi 
biz qərbdən surət götürürük, 
məzmun götürmürük”. 

“MƏNIM ƏSAS 
DOSTLARIM GƏNCLƏRDIR “

Akademik “Məktəbdə“n 
çox şey qazandığını etiraf 
etdi: “Sizinlə görüşməyə 
çox şadam. Mənim əsas 
dostlarım gənclərdir. Çünki 
onlara sabah kimi, ümid kimi 
baxıram”.

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

ƏN BÖYÜK
hisslərim – itkilərim

AMEA-NIN MÜXBIR ÜZVÜ RAFIQ ƏLIYEV “MƏKTƏBDƏ“ UŞAQLARIN SUALLARINI CAVABLANDIRIR 

“Heç zaman 
ruhdan 

düşməyin, 
daim inamlı 

olun. İstedadın 
qarşısını heç nə 

ala bilməz. Bu 
elə bir mənbədir 

ki, öz-özünə 
axıb gedəcək. 
Ona görə qəti 

bədgüman 
olmayın. 

Həyatda elə bir 
insan yoxdur ki, 

səhv eləməsin. 
Amma yadınızda 

qalsın: iki şeydə 
səhv etmək 

olmaz - bir ailə 
quranda, bir də 
sənət seçəndə”.

“Bir az tarixə 
ekskursiya edin: 

görəcəksiniz 
ki, bəşəriyyəti 
ziqzaqlardan 
həmişə elm 

adamları çıxarıb. 
Ədəbiyyat da, 

musiqi də, 
incəsənət də 
gözəl şeydir. 

Ancaq fikir verin, 
pandemiya oldu. 
Bütün bəşəriyyət 

“nə vaxt vaksin 
hazırlayacaqlar?” 

deyə gözlədi. 
Mən də dedim 

ki, Messini, 
Ronaldonu çağırın, 

onlara milyardlar 
verirsiniz, gəlib 

bəşəriyyəti xilas 
eləsinlər”.

Bakı Şəhər Təhsil İdarəsi tərəfindən 
reallaşdırılan və “Kaspi” qəzeti və Kaspi.
az saytının informasiya dəstəyi ilə həyata 
keçirilən “Məktəbdə” layihəsinin ilk 
qonağı texnika elmləri doktoru, professor, 
AMEA-nın müxbir üzvü, “Zadə irsi və 
süni intellekt” Assosiasiyasının rəhbəri 
Rafiq Əliyev oldu. 

Dünyanın müxtəlif dillərində çap 
olunan 76 kitabın müəllifi, 200-dən 
çox fəlsəfə doktoru və elmlər doktoru 
yetişdirən, tələbələrinin sorağı 
dünyanın dörd bir yanından eşidilən 
alimin “Məktəbdə”ki görüşü səmimi və 
yaddaqalan dialoq idi. 18 saylı məktəbin 
görüş məkanı akademikin mühazirə 
oxuduğu Amerika və ya digər ölkələrin 
nüfuzlu universitetlərinin geniş zallarına 
bənzəmirdi. Bu auditoriyada o yeniyetmə 
şagirdlərin maraq dolu baxışları ilə üz-
üzə idi. Onların elm, təhsil, həyatla bağlı 
suallarını cavablandırırdı. Alim kimi 
tövsiyələrini, ağsaqqal kimi öyüdlərini 
verirdi. “Məktəbdə” baş tutan görüş 
müstəqil həyatın astanasında olan 
şagirdlər üçün unudulmaz dərs oldu...

MƏNƏ BABA KIMI, DOST KIMI YANAŞIN
”Xahiş edirəm, heç kim ayağa 

qalxmasın”- deyə məktəbin zalına 
daxil olanda dediyi sözlərin fəlsəfəsini 
özü izah etdi: “Təxminən 60-65 ildir 
ki, auditoriyaya girirəm. Bu illər 
ərzində içəri daxil olanda tələbələri 
ayağa durmağa qoymamışam. Hətta 
bununla bağlı “Rafiq müəllim düz deyir, 
yoxsa yox?”- deyə sosial şəbəkələrdə 
müzakirələr də getdi. Bir xeyli insan “Düz 
demir, bu, Azərbaycanın adət-ənənəsidir, 
böyüyə hörmətdir”- deyə etiraz etdi. 
Mən istədim ki, tələbələrimin içində bir 
azadlıq olsun, sərbəst olsunlar. Mənim 
ümidim həmişə gənclərədir. Mən bu 
uşaqlar arasında lütfizadələr də görürəm. 
Özünüzə inam olsun. Bu millət, bu xalq 

çox istedadlıdır. Xüsusən, fərdləri çox 
istedadlıdır. İnşallah, bir gün “xor” 

oxuya biləcəyik. Dahi Üzeyir bəyin 1946-
cı ildə “Azərbaycan musiqi nəzəriyyəsi” 
adlı kitabı Azərbaycan və rus dilində 
işıq üzü gördü. Əsərdə qeyd edilir ki, 
Azərbaycan musiqisində çoxsəslilik 
yoxdur. Yəni xor yoxdur. Xor kilsədən 
gəlir. Mən din adamı deyiləm, dini 
ayinləri də icra etmirəm, amma imanım 
dinimdən yüksəkdir. Allahı həmişə 
başımın üstündə görürəm. Bizdə futbol 
yoxdur, amma güləş var, yəni fərdilik 
var. Bu millətin fərdi istedadı çoxdur. 
Allahdan arzum budur ki, elə inkişaf edək 
ki, yaxşı xor oxuya bilək”.

“BIZ“ VƏ “MƏN” 
“Fərdlərin istedadı əvvəllər də olub. 

Bəs toplu inkişaf nə zaman olacaq?”- deyə 
şagirdlərdən birinin sualı alimi xeyli 
düşündürdü: ”Bu, sizdən asılıdır. Allah 
eləsin, sizin içərinizdəki “mən” “biz”dən 
bir az aşağı olsun. Niyə futbolda komanda 
şəklində oynaya bilmirik? “Mən vurum” 
istəyi mane olur. Amma topu ötürsəydi, 
başqası vurardı. İçərimizdəki izafi “mən” 
qoymur. Nə zaman ki “biz” içimizdəki 
“mən”dən bir az yuxarı olacaq, onda 
xor oxuyacağıq. Onda futbolumuz da 
olacaq, elmimiz də inkişaf edəcək, yüksək 
təhsilimiz də olacaq. Dünyada monoton 
həyat yoxdur. Müəllimim Zadənin bir 
sözü var: həyat gül-çiçək içərisində 
qoyulmuş çarpayıda keçən ömür deyil. 
Onun gözləmədiyin dolanbacları var. 
İndi mənim 16 yaşım olsaydı, daha dərin 
təhsil haqqında düşünərdim. O vaxt 
ingilis dilim yaxşı olsaydı, bugünkündən 
də çox qazanardım. Az-çox danışa 
bilirdim, amma ingilis dili mühitimiz yox 
idi. Çox dil bilmək yaxşı şeydir, amma bu 
gün bütün dünyada təhsilin və elmin dili 
ingilis dilidir. Əgər gələcəyinizin uğurlu 
olmasını istəyirsinizsə, ingilis dilinə fikir 
verin”.  

ŞÜURLARDA INQILAB LAZIMDIR
“Elmimiz niyə inkişaf etmir?”- deyə 

şagirdlər maraqlandılar: “Həyat elə 
gətirib ki, çevrəm, dostlarım, əsasən 
yazıçılar, bəstəkarlar, şairlər, elm 
adamlarıdır. Ən yaxın dostlarım Anar, 
Ramiz Həsənoğlu, Ramiz Rövşən, 
Cavanşir Quliyevdir. Bir az tarixə 
ekskursiya edin: görəcəksiniz ki, 
bəşəriyyəti ziqzaqlardan həmişə elm 
adamları çıxarıb. Ədəbiyyat da, musiqi 
də, incəsənət də gözəl şeydir. Ancaq fikir 
verin, pandemiya oldu. Bütün bəşəriyyət 
“nə vaxt vaksin hazırlayacaqlar?” deyə 

gözlədi. Mən də dedim ki, Messini, 
Ronaldonu çağırın, onlara milyardlar 
verirsiniz, gəlib bəşəriyyəti xilas eləsinlər. 
Bu gün, şükür, maska taxmırıq. Bunu 
kim elədi? Elm! Ona görə də birinci 
tövsiyəm yüksək təhsillə bağlıdır. Elmin 
kökü təhsildir. Təhsil varsa, elm olacaq. 
Təhsilin keyfiyyəti yüksəlməlidir. 
Bu, təkcə məktəb rəhbərliyindən və 
ya məktəbin təmirli binasından asılı 
deyil. Fərdin özünün istəyindən və 
motivasiyasından asılıdır. Elm isə bu və 
ya digər ölkəni həmişə ağ günə çıxarar. 
Mənim müəllimim, dostum, həm də 
dünyanın böyük dostu Lütfizadəni 
tanımayan yoxdur. Bir dəfə azərbaycanlı 
jurnalist ondan “Azərbaycanın gələcəyini 
necə görürsünüz?”- deyə soruşdu. Böyük 
alim dedi ki, Cənubi Koreyaya baxın. 
30-40 il bundan qabaq cəmi 3 milyard 
büdcəsi vardı. Son dərəcə kasıb bir 
dövlət idi. Bu gün isə dünyanın iqtisadi 
inkişaf nöqteyi-nəzərindən inkişaf etmiş 
ölkəsidir. Nefti, qızılı, kömürü yoxdur. 
Beyni var. Təkcə “Samsung” firmasının 
elmə ayırdığı pul Yaponiya və Çin 
istisna olmaqla bütün Şərq ölkələrinin 
bu sahəyə ayırdığı puldan çoxdur. 
Orda top universitetlər də var. Düzdür, 
təhsilin və elmin Məkkəsi Amerikadır. 
Yüz top universitet götürsəniz onların 
80-85-i Amerikadadır. Orda işləyən və 
yaşayan bir insan kimi deyə bilərəm 
ki, Amerika elminin böyük bir hissəsi 
İran, Azərbaycan, Hindistandan gələn 
alimlərin çiyinlərindədir. Dünyada 
həmişə bəşəriyyəti çətin vəziyyətdən 
elm çıxarıb. Azərbaycanda elm inkişaf 
edəcəksə, adambaşına düşən ÜDM 
də fərqli olacaq, həyat səviyyəsi də 
yüksələcək, ölkənin nüfuzu qalxacaq. 
O ölkədə ki, elmə 0.2 faizdən aşağı 
ayırmalar var, elm ölkənin iqtisadiyyatına 
təsir eləməz. Biz 2005-ci ildə Boloniya 
sisteminə keçdik. Bu sistemdəki 
proqramlar dünyanın inkişafına 
uyğundur. Qoy məndən inciməsinlər, 
amma bizim təhsildə bu sistemə 
keçə bilmədilər. Çünki şüurlarda 
inqilab olmadı. Yəni dəyişə bilmirik. 
Avropada isə dünyanın inkişaf bazarının 
arxasınca gedə bilirlər. Məsələn, bu 
gün Azərbaycanda neçə nəfər 4-cü 
Sənaye inqilabı haqqında bilir? Ancaq 
onlar 5 ildir ki, bu dərsi keçir və ixtisası 
hazırlayırlar. Cəfər Cabbarlının “Firuzə” 
hekayəsini oxumusuzmu? Şüurlarda 
inqilab lazımdır. Şüur dəyişməsə, heç nə 
dəyişən deyil”.  

“90-CI ILLƏRDƏN SONRA 
ALIMLƏRIN ADINI SAYA BILMIRƏM” 

Şagirdlərdən birinin “Sizin gənclik 
illərinizdəki şagirdlərlə bugünkü dövrün 
şagirdlərinin fərqi nədir? Hansılar daha 
istedadlıdırlar?” sualına alimin cavabı 
belə oldu: “İstedad Allahın verdiyidir. 
Bu gün internet həm elmdə, həm 
təhsildə, həm insanların həyatında 
inqilab yaratdı. Bu gün dünya sənin 
ovcundadır. O zaman elektron qəzetlər, 
saytlar yox idi. Hətta kompüterə əl 
vurmağa ehtiyat edirdilər. Bəyəm bizim 
vaxtımızda “Nyu-York Times”a çıxıb 
oxumaq olurdu? Bu gün asanlıqla oxuya 
bilərsiniz. İstənilən kitabxananın giriş 
kodunu qırıb oxuya bilərsiniz. Proqram 
təminatlarından pulsuz istifadə edirsiniz. 
O zaman dünya uzaq idi, amma fərdi 
inkişaf çox idi. Bu gün bilmirəm ki, 
həmin internet resurslarının neçə 
faizini təhsilə, elmə və ya oyunlara sərf 
edirlər. Azərbaycanda 90-cı illərdə Zahid 
Xəlilov, Yusif Məmmədəliyev, Kərim 
Kərimov, Lütfizadə, Xudu Məmmədov, 
İbrahim İbrahimov və b. kimi görkəmli 
alimlər olub. Amma 90-cı illərdən 
sonra alimlərin adını saya bilmirəm. 
İnternet çıxandan bəri saya bilmirəm. 
O saydıqlarımın hamısı kənddə anadan 
olublar. Lampa işığında oxuyublar. 
Amma o vaxt bir həvəs vardı, motivasiya 
daha çox idi. Elm və təhsilin inkişafı üçün 
sosial sifariş olmalıdır. Xudu Məmmədov 
deyirdi ki, siz zəif tələbələrdən yapışın, 
çünki onlar sabah gəlib sizin müdiriniz 
olacaq. İndi görürsən ki, Xudu müəllim 
düz deyirmiş. O vaxt isə təhsilli, elmli 
adamlara sifariş daha çox idi”.  

“ÇƏTINLIKLƏR MƏNƏ 
HƏMIŞƏ MOTIVASIYA VERIB”

Akademik uşaqlığında ona 
motivasiya verən, elm yoluna yönəldən 
xatirələrindən də danışdı: “Mən 
kənddə doğulmuşam. Ağdamın 
Novruzlu kəndində. 5 yaşına qədər orda 
yaşamışam. Atam zavod direktoru idi. 
Kənddə ipəkqurdu saxlayırdıq. Onu 
gətirib təhvil verir, əvəzində kitab alırdıq. 
Və yaxud Moskvada aspiranturada 
oxuyanda cəmi bir alma ala bilirdik. Bu 
çətinlikləri görmüşük. Amma o çətinliklər 
mənə həmişə motivasiya verib. Çətinlik 
olmayan yerdə böyük uğurlar qazanmaq 
olmaz. Bu, katarsis kimidir. Bir fərd və 
ya millət də o katarsisdən keçmirsə, nə 
böyük millət, nə də böyük şəxsiyyət ola 
bilər”.

TƏHSIL

SÖHBƏTLƏŞDI:
Təranə Məhərrəmova

taranamaharramova@kaspi.az “MƏNIM ÜMIDIM “MƏNIM ÜMIDIM 
GƏNCLƏRƏDIR...”GƏNCLƏRƏDIR...”



“GREENCARD” “GREENCARD” 
SIZI EV VƏ IŞLƏ TƏMIN ETMIRSIZI EV VƏ IŞLƏ TƏMIN ETMIR……

Qalib gələnlərin sənədlərini 
dəqiqliklə vaxtında hazır 

etmələri vacibdir: “Doğum 
haqqında şəhadətnamə, 

məhkumluğun olub-olmaması, 
oğlanlar üçün hərbi bilet, nikah 

şəhadətnaməsi, yaxud subaylıq 
haqqında arayış kimi sənədlərin ingilis 

dilində tərcümə təsdiqini saxlatdırın”.
T.Əliyevin sözlərinə görə, qalib olan şəxs 

qalib olduğu gündən növbəti ilin aprelin 30-
na kimi DS 260 formasını doldurmalıdır. 
Əks halda “Greencard” qalibiyyətini itirmiş 
sayılır: “Məsləhətdir ki, DS 260 forması 
qalib olduğunuz ilk ayda doldurulsun. 
Çünki vizaya çağırılma sürətini o qədər 
artırır. Ailəlisinizsə, DS 260 formasını 
doldurursunuzsa, mütləq uşağa pasport 
alın. Pasportlarınızın etibarlılıq müddətinin 
bitməsinə 3-4 il qalıbsa, yeniləyin”.

“DS 260 FORMASINI 
DOLDURANA QƏDƏR EVLƏNIN”

T.Əliyev deyir ki, evlənməyi 
planlaşdırırsınızsa, bunu DS 260 formasını 
doldurana qədər edin: “Rəsmi nikaha girib 
toyunuzu sonra da edə bilərsiniz. Yoxsa 
sonra ailəni gətirmək çətin olur”.

Tək gedirsinizsə, bank hesabınızda 10-12 
min dollar olmalıdır: “Greencard” sizi nə ev, 
nə də işlə təmin edir. Sosial müdafiə nömrəsi 
alıb işləyənə kimi Amerikada yaşamaq 
üçün sizə pul lazımdır. Bu səbəbdən bank 
hesabında adambaşına 10-12 min dollar pul 
olmalıdır”. T.Əliyev deyir ki, “Greencard” 
qazanan ailəli adamların ilk vaxtlar tək 
getmələri məsləhətdir: “99 faizi tək gəlirlər. 
Bir neçə aya yerləşirlər, sənədlərini alırlar, işə 
başlayan kimi ailəni də gətirirlər”.

2000 DOLLARI BU IŞLƏRƏ VERMƏYIN
T.Əliyev birbaşa rəsmi sayt vasitəsilə 

qeydiyyatı məsləhət görür: “Greencard 
Azərbaycan” şirkəti də var. Onlar sizdən 
pul alırlar və sizin yerinizə müraciət edirlər. 
Sizə xidmət göstərirlər. İngilis diliniz 
zəifdirsə, bununla bağlı kurs təşkil edirlər, 
DS 260 dediyimiz formanı doldururlar. 
Ancaq burda problem yaşayanlar da olub.

Şirkət vasitəsilə gələndə iş tapılmasına 
köməklik edilməsi məsələsi var. 
Ancaq heç də həmişə köməklik 
edilmir. Əgər iş tapmırlarsa, 
ödədiyiniz pulun yarısını 
sizə qaytarırlar. Amerika 
səfirliyi bir neçə dəfə paylaşım 
edib ki, bu prosesləri özünüz 
pulsuz da keçə bilərsiniz, 
əlavə xidmətlərə pul 
(söhbət 2000 dollardan 
yüksək məbləğdən gedir) 
verməyin”.

Bu lotereyada 
iştirak edib 
hazırda 
Amerikada 
yaşayanlardan 
bu ilin qalibi 
olub okeanın o 
tayına getməyə 
hazırlaşanlara 
və növbəti il üçün 
müraciət etmək 
istəyənlərə qızıl 
kimi məsləhətlər.
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AYGÜN ASIMQIZI
aygunasimqizi@kaspi.az

Dünyada “Amerika arzusu” ilə 
yaşayanların sayı milyonlarladır. Bu 
səbəbdən ABŞ-da daimi yaşamaq, 

işləmək imkanı yaradan “Greencard”a hər 
il milyonlarla insan müraciət edir, 55 min 
insan qalib gəlir. Hər il oktyabr-noyabr 
ayında müraciətlər qəbul edilir, növbəti 
ilin may ayında nəticələr açıqlanır. Bu 
günlərdə ötənilki nəticələr elan edildi. “Bu 
il də alınmadı” deyənlərlə yanaşı, qalib 
gələnlər də var. Nəticələr açıqlanandan sonra 
“Greencard” udmaqla iş bitmir” kimi fikirlər 
səsləndirənlər də az olmadı. Necə bitmir? 
Bundan sonra onları nə gözləyir? Amerikaya 
necə hazırlaşmalı?

“BIR AZ ÇƏTIN OLACAQ, AMMA…”
Elvin Quliyev bu ilin qaliblərindəndir. 

Deyir ki, Amerikaya köçmək üçün özünü 
hələ tam hazır hiss etmir, amma hazırlaşmaq 
üçün vaxt var: “Hazırda magistr təhsili 
alıram. Həyatımın bu yerində həyat 
mənə kartları yenidən paylayıb. Viza və 
sənədləşmə prosedurları təxminən 1 il çəkir, 
bu müddətdə hazırlaşmalıyam. Bilirəm ki, 
Amerikaya getmədən öncə mütləq ingilis 
dili biliklərini artırmalı, bir prioritet peşəyə 
yiyələnməli və başlanğıc üçün tanışlarının 
olduğu yerə getməlisən. ABŞ üçün bizim 
Azərbaycan və ya Avropadakı təhsilimiz, iş 
təcrübəmiz böyük önəm kəsb etmir. Ona görə 
orada yenidən təhsil almaq, yeni adaptasiya 
mərhələsi, müəyyən müddət günəmuzd 
işlərdə işləmək kimi həll etməli olduğum şeylər 
olacaq”.

IŞ CƏHƏTDƏN RAHAT OLMAQ ÜÇÜN…
Ötən illərdə “Greencard” qalibi olub 

hazırda Amerikada yaşayanların da 
təcrübəsini öyrəndik. Mərhəmət Əliyev 
deyir ki, ingilis dili biliyinin üzərində yaxşı 
işləmək lazımdır: “Burda qohumum olduğu 
üçün 20-25 gün onun evində qaldım, ona 
görə xüsusi çətinlik yaşamadım. Amerikada 
iş tapmaq da problem deyil. İngilis dili 
biliyim var idi, amma yetərsiz olması 
insanlarla ünsiyyətdə, iş tapmaqda 
çətinlik yaradırdı. İş cəhətdən rahat 
olmaq üçün dil biliyini mümkün 
qədər yaxşı inkişaf etdirsinlər”.

Bostonda “JPMorgan Chase 
& Co.”da çalışan Xədicə Aşurova 
deyir ki, dil biliyinin üzərində 
işləməklə yanaşı, ştat seçimini 
də düzgün etmək önəmlidir: 
“Gəlirsinizsə, birinci ingilis 
dili üzərində işləmək lazımdır. 
Amerikada pulsuz dil kursları 
var, gələndə onlardan da 
yararlanmaq olar. Bəzi işlər var 
ki, rus dili bilənlər orda işləyə 
bilərlər. Ancaq ingilis dilin nə 
qədər yaxşı olsa, işin o qədər 
sürətli gedər. Sonra yaşayacağın 
ştatı seçməlisən. Həmin ştatın 
insanları, havası, nəqliyyatı 
necədir? Orda iş imkanları, 
əməkhaqqı, yaşamaq üçün 
əlverişli küçələri araşdırsınlar”.

Xədicə deyir ki, Amerikaya 
gedəndə üzərinizdə iki ay üçün 
xərclik olması önəmlidir: “İlk iki 
ay adaptasiya dövrüdür. Məndə 
bir ay oldu, amma iki ay üçün 
üzərinizdə pul olmalıdır”.

“SENATOR, PREZIDENT SEÇƏ 
VƏ YA SEÇILƏ BILMIRSINIZ”

Bəs dil biliyi, ştat seçimindən 
başqa diqqət edilməli hansı 
məqamlar var? Bunlarla bağlı 
isə Turqut Əliyevlə həmsöhbət 
olduq. T.Əliyev “Greencard” 

qalibi olub Amerikada 
yaşayır. O, hazırda 

bu proqramla qalib 
olub Amerikaya 
gələnlərə dəstək 
olur. T.Əliyev deyir 
ki, “Greencard” 
ABŞ-da daimi 
yaşamaq üçün 
verilən sənəddir. 

Bunu bir neçə 
yolla almaq 
mümkündür: 

“Amerikada bir müddət yaşayaraq 
da alına bilər. Məsələn, tələbə 
kimi, yaxud hər hansı viza ilə 
gəlmisiniz, bir müddət leqal yolla 
yaşayırsınızsa, sizə “Greencard” 
verilir. Bunun müddəti 5 il 
olur. Yaxud Amerikada yaşayan 
biri ilə evlənirsiniz, bu zaman 
da “Greencard” ala bilirsiniz. 
Digəri isə milyonlarla insanın 
müraciət etdiyi lotereya kimi 
olan “Greencard”dır. Bu, 
adətən, 10 illik verilir, amma 
10 ilin tamamında yenilənir. 
“Greencard”la gələndə sizi 
Amerika vətəndaşlarından ayıran 
bir hüquq var. Senator, prezident 
seçə və ya seçilə bilmirsiniz. 
Qalan hüquqlar eynidir. Üstəlik, 
öz ölkənin vətəndaşlığını da 
itirmirsən”.

ŞƏKIL KÖHNƏ OLSA, 
SEÇILMƏYƏCƏKSINIZ

T.Əliyev müraciətlə bağlı 
diqqət edilməli məqamlardan 
da danışdı: “Qeydiyyatdan 
keçən zaman məlumatları 
düzgün doldurmağa diqqət 
edilməlidir. Şəkil də istənilir. 
Şəkli evdə də çəkdirə bilərsiniz, 
amma yeni olmalıdır. Ötən 
ilin şəklini əlavə etsəniz, viza 
verilməyəcək. “Greencard” 
üçün xarici pasport və attestat 
lazımdır. Attestat olmadan 
“Greencard”la Amerikaya gəlmək 
mümkünsüzdür. Ali təhsil vacib 
deyil, peşə fərqi yoxdur. 16 
yaşından yuxarı hər kəs müraciət 
edə bilər. Oğlanlara hərbi bilet 
lazımdır”.

T.Əliyev deyir valideynlərdən 
hansısa qalib olubsa, ailə üzvləri 
də artıq bu ölkəyə köçmək 
hüququ qazanırlar.

“YAXŞI ŞTAT SEÇIN”

Turqut 
Əliyev

Xədicə Xədicə 
AşurovaAşurova

ATTESTAT 
UNIVERSITETDƏ 

QALIB?
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AYGÜN ƏZIZ
aygunaziz@kaspi.az

Rusiyanın iri market şəbəkələri 
Azərbaycandan ildə 6-8 
milyon ədəd yumurta idxalı 

üçün təklif göndəriblər. Təklifi 
dəyərləndirmək üçün hazırda 
Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi 
Agentliyi ilə sənədləşmə işlərinin 
sürətləndirilməsi istiqamətində 
işlər aparılır. Sənədlər qaydasına 
salındıqdan sonra Rusiyaya yumurta 
ixrac edəcəyik. Bəs bu ixracdan 
qazancımız nə olacaq? Bir müddət 
öncə yumurtanın qiymətləri yüksək 
idi. “Kənd” yumurtası 30 qəpik, 
“şəhər” yumurtasının qiymətləri 18-
20 qəpik arasında dəyişirdi. Hazırda 
isə marketlərdə broyler yumurtası 
11-12 qəpiyə satılır. Bəs Rusiyaya 
yumurta ixracı yerli bazara təsir 
edəcəkmi? Ümumiyyətlə, ixrac üçün 
potensial varmı?

“ONLARA VERILƏCƏK YUMURTA 
ARTIQLAMASI ILƏ VAR”

“Azərbaycan Quş əti, Yumurta 
İstehsalçıları və İxracatçıları 
Assosiasiyası” İctimai Birliyinin 
sədri Mürvət Həsənli “Kaspi”yə 
açıqlamasında bildirir ki,  
yumurta ilə bağlı heç bir 
problemimiz yoxdur: 
“Azərbaycanda süfrə 
yumurtasına gündəlik 
tələbat, təxminən 
3 milyon 600 
min ədəddir. 
Bundan 20-30 

faiz də artıq istehsal edirik. Təxmini 
5,2-5,3 milyon civarında istehsalımız 
var. Rusiyanın iri market şəbəkələri 
isə illik 6 milyon 800 min yumurta 
istəyir. Əgər müqavilə bağlanarsa, 
onlara veriləcək yumurta 
artıqlaması ilə var”.

“ANBARLARDA 45 
MILYON YUMURTA QALIB”

Mütəxəssis vurğulayır ki, 
Azərbaycanda anbarlarda 45 
milyon yumurta qalıb: “Bu gün 
üçün bizim anbarlarda daxili 
tələbatdan artıq 45 milyona yaxın 
yumurta yığılıb. Hazırda ölkəmizdə 
fəaliyyət göstərən quşçuluq 
müəssisələri nəinki daxili bazarı 
yumurta və quş əti ilə tam təmin 
etmək imkanındadır, həmçinin 
xarici ölkələrə ixrac üçün də ciddi 
potensial formalaşıb. Son aylarda 
quşçuluq təsərrüfatları tərəfindən 
ölkənin daxili tələbatından 10 
milyonlarla artıq yumurta istehsalı 
qeydə alınmaqdadır. Yumurtaya 

tələbat olsa, daha çox istehsal 
edə bilərlər. Biz maksimum 

şəkildə çalışırıq ki, 
bazardakı artıq yumurtanı 

ixrac edək. Həm 
süfrə yumurta-

sının ixrac 
qabiliyyəti 

artsın, 
həm də 

bu 

sahədə bazarda ümumi tələb-təklif 
formalaşdıra bilək”. 

XARICDƏN YUMURTA 
ILƏ GƏLƏN VALYUTA...

Həmsöhbətimizin sözlərinə 
görə, bu gün bazarda təklif çox, 
tələb az olduğu üçün yumurtanın 
qiyməti maya dəyərindən də xeyli 
aşağı satılır: “Yəni maya dəyəri 
15-17 qəpiyə olan yumurtanı bu 
gün pərakəndə şəkildə 8-9 qəpiyə 
satırlar. Yarı qiymətindən də 
aşağıdır. Marketlərdə yumurta 12-
13 qəpiyə satılır. Maya dəyərindən 
aşağı satıldıqda istehsalçı şirkətlər 
də ziyana gedir və bu da onların 
fəaliyyətini dayandırmasına gətirib 
çıxarır. Yaxın gələcəkdə İqtisadiyyat 
Nazirliyi yanında Azərbaycanda 
İxracın və İnvestisiyaların Təşviqi 
Fondunun (AZPROMO) köməkliyi 
ilə ixrac qabiliyyətimizi artıra 
bilsək, həm istehsalçıların vəziyyəti 
yaxşılaşar, həm də xaricdən gələn 
valyuta aldıqları yem üçün yeni pul 
mənbəyi yaradar”.

“BAZARDA RƏQABƏT ÇOXDUR”
Yumurtanın daxili bazarda 

bahalaşma ehtimalına gəldikdə isə 
müsahibimiz vurğulayır ki, yumurta 
ixracı daxili bazarlarda qiymətlərə 
təsir etməyəcək: “Daxili bazarlarda 
qiymətə təsir etmədən ixrac edə 
bilərik. Çünki bazarda ciddi istehsal 
olduğu üçün rəqabət də çoxdur. 
Yumurta qıtlığı olmadığından, 
qiymətlərə heç bir təsiri olmayacaq”.

YUMURTANIN QIYMƏTI KƏSKIN BAHALAŞSA DA...
İqtisadçı ekspert Xalid Kərimli 

deyir ki, yumurtanın daxili bazarı 
ödəmək səviyyəsi 100 faizdir: 
“Yumurta tək-tük ərzaqlardandır 
ki, Azərbaycan öz bazarını tam 
olaraq təmin edir. 2020-ci ildə 
Statistika Komitəsi tərəfindən 
yayılan məlumata əsasən, illik 2 
milyarda qədər yumurta istehsal 
olunub. Daxili bazarın da tələbi 1,7-
1,8 milyard ədəd olub. Yumurtanın 
istehsalı və daxili bazarı ödəmək 
səviyyəsi 100 faizdir. Tələbatı 
ödəmək üçün xaricdən idxal 
olunmur. Ancaq yerli istehsalla 
təmin edilir. Ötən illərə nəzər 
salsaq, görərik ki, yumurtanın 

qiyməti kəskin bahalaşsa da, 
sonradan məhsul artıqlığının 
yaranması qiymətləri nisbətən 
stabilləşdirib və aşağı salıb. Yəni 1 
il öncə ilə müqayisədə yumurtanın 
qiymətində ucuzlaşma var. Bu da 
istehsal çoxluğu ilə əlaqəlidir”.

“DAŞINMA XƏRCLƏRI 
DƏYƏRINDƏN DƏ YÜKSƏKDIR”

Ekspert vurğulayır ki, 
istehsalla əlaqədar olaraq, 
xərclər ciddi surətdə artıb. Bu 
vəziyyət fermerləri narahat edir: 
“Yumurtanı istədiyi qədər sata 
bilmədiyinə görə, fermerlər 
əziyyət çəkir və gəlir itkisinə 

məruz qalırlar. Bir nüans da ondan 
ibarətdir ki, yumurtanın ədədinin 
qiyməti ucuz olsa da, tutumu 
böyükdür və çox yer tutur. Bu 
səbəbdən bir yumurtaya düşən 
daşınma xərcləri onun dəyərindən 
də yüksəkdir. Buna görə də, adə-
tən yumurtanın 
beynəlxalq 
ticarətdə 
istifadəsi 
mənasız-
dır”. 

Mürvət 
Həsənli

Xalid Xalid 
KərimliKərimli

Ekspertlər hesab edirlər ki, yumurtanın ixracı daxili bazarda 
bahalaşmaya səbəb olmayacaq. Çünki bazarda təklif tələbi 

üstələyir. Ölkədə illik 2 milyarda qədər yumurta istehsal 
olunub. Daxili bazarın tələbi isə 1,7-1,8 milyard ədəddir. 
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Məhz daşınma 
xərclərinə görə, hazırda 
hər kəs özü istehsal 
etməyə üstünlük verir: 
“1 yumurtaya düşən 
daşınma xərcinin 
kəskin baha olması 
səbəbindən hamı öz 
ölkəsində özünü təmin 
etməyə çalışır. Bir 
yumurtaya düşən xərc 
böyük olduğu üçün ixrac 
əhəmiyyətli məhsullar 
siyahısında deyil. Amma 
Rusiya bazarında 
tələbat varsa və 
fermerlərə 
qiymətlər sərf 

edirsə, bunun ixracına 
ancaq sevinmək olar. 
Bu, daxili bazarda 
ciddi problemlər 
yaratmayacaq”.

BU IXRACA SEVINMƏK OLAR?

ÖLKƏ 14 MAY ŞƏNBƏ 2022

GÖNDƏRSƏK...GÖNDƏRSƏK...

YUMURTANI YUMURTANI 
XARICƏ  XARICƏ  
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Yəqin hamımız azyaşlı uşaqların 
texnoloji əşyalara olan marağı 
ilə rastlaşmışıq. Adi vaxt 

üzümüzə baxmayan uşaqlar, telefon 
gördükdə, bizimlə dostlaşırlar. Amma 
hamımız bilirik ki, telefon şüalanma 
mənbəyidir. Bir çox valideynlər də 
bu səbəbdən uşaqları müəyyən yaşa 
qədər texnologiyadan uzaq tutmağa 
çalışırlar. Bu addımın uşaqların 
sağlamlığı naminə atıldığı bildirilir. 
Ancaq bəzi valideynlər deyirlər ki, 
texnologiya əsrində yaşayırıq, qoy 
uşaqlar tez öyrənsinlər, uzaq tutsaq, 
texnologiyadan geri qalacaqlar. Burda 
həqiqət payı nə qədərdir? Müəyyən 
yaşa qədər uşaqların texnologiyadan 
uzaq saxlanması onların texnoloji 
cəhətdən digər uşaqlardan geri 
qalmasına səbəb ola bilərmi? Həmin 
uşaqlar üçün texnologiya ilə birdən-
birə qarşılaşmaq çətinlik yaradar? 

ÇƏTIN OLMAYACAQ, ÇÜNKI… 
Psixoloq Nuranə İsgəndərova deyir 

ki, texnologiyadan uzaq qalan uşaqlar 
gələcəkdə çətinliklə üzləşməyəcəklər: 
“Çünki telefon və texnologiyadan 
istifadəni öyrənmək uşaqlar üçün çox 
rahatdır. Əksinə, 1-3 yaş dönəmində 
ekrandan uzaq qalan uşaqların 
diqqətləri daha aktiv, sosiallığı daha 
yaxşı və aqressivliyi daha az olur”.

IT mütəxəssisi Rəşad Əliyev bildirir 
ki, uşaqların məntiqi bacarıqlarının 
üzərində işləmək lazımdır, bu zaman 
texnologiyaya alışmaq problemi 
yaşamazlar: “Sadəcə həmin uşaqların 
məntiqini artırmaq 
lazımdır. Məntiq üçün 
xüsusi proqramlar, 
oyuncaqlar var. 
Onlar müxtəlif 
rənglərdə olan 
fiqurlar və s. ola 
bilər. Yəni onlarla 
da uşaqların məntiqini 
inkişaf etdirə 
bilər-
lər”.

TEXNOLOGIYA

R.Əliyev bildirir ki, uşaqlara 
telefon istifadəsində vaxt limiti 
qoyulmalıdır: “Elektron cihazlar 
təkcə telefon deyil, kompüter və 
planşetlər də ola bilər. Onlardan 
istifadəyə müəyyən vaxt ərzində 
icazə vermək lazımdır. Uşağı 
texnologiya ilə istənilən yaşda 
tanış etmək olar. Sadəcə olaraq 
erkən yaşda az müddətdə icazə 
verilməyi məsləhətdir. Bu, 5-10 
dəqiqədən 2-3-4 saata qədər 
davam edə bilər. Yaş limitlərinə 
uyğun olaraq müxtəlif qaydalar 
var. Onlara uyğun olaraq icazə 
vermək olar”.

INKIŞAF POZUNTULARINI 
SÜRƏTLƏNDIRIR

N.İsgəndərovanın sözlərinə 
görə, hər yaş üçün limit 
var. Onun fikrincə, azyaşlı 
uşaqların telefondan istifadəsi 
bəzi fəsadlara gətirib çıxara 
bilər: “0-3 yaş aralığında olan 
uşaqların telefon, televizorla 
vaxt keçirmələri məsləhət 
görülmür. 3-5 yaşında uşaqlar 
telefon, televizorla gün ərzində 
yarım saat vaxt keçirə bilərlər. 
0-3 yaş uşaqların şüaya məruz 
qalmaları onlarda bəzi inkişaf 

pozuntularını sürətləndirir, 
nitq ləngimələrinə gətirib 
çıxarır. Yeniyetmələrdə 
isə qapanmalara, sosial 
münasibətlərin olmamasına, 
aqressivliyin yaranmasına 
səbəb olur. Uşaqların 
telefon, televizorla vaxt 
keçirmələri böyüyəndə diqqət 
dağınıqlıqlarını da çoxaldır”.

VALIDEYN NƏZARƏTI
N.İsgəndərova deyir ki, 

1-3 yaşdan sonra texnoloji 
cihazlardan istifadə etməyə 
icazə verilsə də, valideynlər 
bu zaman onların telefondan 
istifadəsinə mütləq nəzarət 
etməlidirlər: “Telefonu uşaqlara 
asudə vaxtını düzgün şəkildə 
bölüb, müəyyən aralıqda vermək 
lazımdır. Uşaqların telefondan 
hansı məqsədlə istifadə etdiyinə 
də diqqət ayırmaq lazımdır. 
Aqressiv oyunlar uşaqlarda 
cəmiyyətə də aqressiyanın 
yaranmasına gətirib çıxarır. 
Eyni zamanda uşaqlarda gecə 
qorxuları da əmələ gələ bilər. 
Ona görə də, valideyn daim 
uşaqların izlədiyi videolara, 
oyunlara nəzarət etməlidir”.  

R.Əliyev bildirir ki, uşaqları 
texnologiyanın zərərlərindən qorumaq 
üçün müxtəlif yollar mövcuddur: 
“Valideynin telefona nəzarət 
etməsi üçün xüsusi proqramlar 
var. Bu proqramları yükləsinlər və 
övladlarının telefonda nə etdiklərini 
nəzarətdə saxlasınlar. Bu proqramlarla 
uşaqlarının baxa biləcəkləri 
proqramları özləri tənzimləyə bilirlər. 
Yaş limitinə uyğun olaraq müxtəlif 
proqramların istifadəsinə icazə 
vermək mümkündür”.

VAXT PLANLI OLMAYANDA…
N.İsgəndərova vurğuladı ki, 

uşaqların asudə vaxtları düzgün 
planlanmadıqda, onlar texnologiyaya 
meyil edirlər: “Valideyn uşağın asudə 
vaxtını düzgün planlamalı, maraq 
dairəsinə uyğun qurmalıdır. Kompüter 
və telefondan çox istifadə edən uşaqlar 
asudə vaxtı düzgün planlaşdırılmayan, 
evdə çox vaxt keçirən uşaqlardır. 
Digər səbəb uşaqların 
diqqətdən kənar 
qalmalarıdır. Adətən 
diqqətdən kənar 
qalan uşaqlar 
vaxtlarını telefonda 
oyunlarla keçirməyi 
seçirlər. 
Valideynlərin 
uşaqlarına 
vaxt 
ayırmaları, 
onlarla 
oynamaları 
önəmli-
dir”.

Mütəxəssislər 
deyirlər ki, 
uşaqların 
müəyyən yaşa 
qədər telefon, 
kompüterdən 
uzaq saxlan-
ması onların 
texnoloji 
cəhətdən digər 
uşaqlardan 
geri qalmasına 
səbəb olacaq 
faktor deyil. 
Amma 
əvəzində... 

ZƏRIF SALMANLI 
zerifsalmanli@kaspi.az

Rəşad 
Əliyev

UŞAQLARI 
QORUMAQ 

ÜÇÜN YOLLAR

Nuranə Nuranə 
IsgəndərovaIsgəndərova

YAŞA GÖRƏ VAXT LIMITI

14 MAY ŞƏNBƏ 2022

TEXNOLOGIYA ILƏ AYAQLAŞMAQ,  TEXNOLOGIYA ILƏ AYAQLAŞMAQ,  
YOXSA SAĞLAMLIQ?YOXSA SAĞLAMLIQ?
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Mövzu ilə bağlı “Kaspi” 
qəzetinə açıqlamasında 
Aqrar Xidmətlər Agentliyinin 
Laboratoriya, ekspertiza və 
sertifikatlaşdırma mərkəzinin 
direktoru Rəşad Vahabzadə 
bildirdi ki, əkindən qabaq torpaq 
analizlərinin aparılması onun 
münbitliyinin aşkar olunması, 
düzgün gübrə, qida rasionunun 
təyin edilməsi 
məqsədilə edilir: 
“Bu, daha çox aqro-
kimyəvi analiz 
adlandırılır. 
Əkinçilikdə 

üç ana məfhum var - bağ, bitki 
və gübrə. Yəni bu üçbucağın 
tələblərinə riayət olunmalıdır. 
Torpağı analiz etdiyimiz zaman 
bilirik ki, burada nə əkiləcək, nə 

qədər qida maddələri 
ilə təmin olunacaq. 
Yəni fermer özü 
müəyyənləşdirir ki, 
məsələn, 10 hektar yerdə 

taxıl və ya yonca 
əksə, filan 
qədər xərci 
çıxacaq. 

Fermer bu 
addımı 

ilə öz xərclərini bir növ əvvəlcədən 
optimallaşdırır. Bundan sonra 
həm makro elementlər, həm 
də mikro elementlər cəhətdən 
gübrələmə dozaları müəyyən 
olunur. Artıq bundan sonra 
bəlli olur ki, bu torpaqda nə 
bitər. Fermer ümumi gübrələmə 
tətbiq etdiyi zaman torpağın 
məhsuldarlığını bilir. Tutaq ki, ona 
məxsus torpaqda 40 kiloqram azot 
var və 50 sentner məhsul almaq 
üçün lazım olan əlavə azot və digər 
gübrələri verməyi planlaşdırır. 
Yəni öz xərcini əvvəlcədən 
müəyyən etmiş olur”.
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“FERMER ÖZ XƏRCLƏRINI OPTIMALLAŞDIRIR”

Ekspert deyir 
ki, torpaqdan 

düzgün 
istifadə kənd 

təsərrüfatında 
önəmli 

faktordur. 
Torpaq 

fermerin 
olsa da,  

ölkənin ərzaq 
təhlükəsizliyi 

də nəzərə 
alınmalıdır. 

Torpağı analiz 
etdiyimiz 

zaman bilirik 
ki, burada 

nə əkilməsi 
məqsədə-

uyğundur və 
nə qədər qida 

maddələri 
lazımdır.

Azərbaycanda qida 
təhlükəsizliyinin təmin 
olunması üçün kənd 

təsərrüfatına xüsusi diqqət 
ayrılır, fermerlər mütəmadi 
olaraq yeni texnologiyalar barədə 
maarifləndirilir, hətta bunun üçün 
dövlət tərəfindən stimullaşdırıcı 
addımlar atılır. Bütün bunlarla 
yanaşı, torpaqların münbitliyi və 
təyinatına uyğun əkilməsi məsələsi 
də mühüm önəm daşıyır. Dünyanın 
inkişaf etmiş ölkələrində torpaq 
münbitliyinə nəzarət strateji 
əhəmiyyət kəsb edir. Bu ölkələrdə 
torpaq münbitliyinin idarəolunması 
ilə məşğul olan qurumlar torpağın 
keyfiyyətini nəzarətdə saxlamaq üçün 
mütəmadi olaraq vahid elmi-texniki 
siyasət həyata keçirirlər. 

AQROKIMYƏVI XIDMƏTDƏ 
XAOTIK VƏZIYYƏTIN 
YARANMASININ SƏBƏBI

Azərbaycanda da “Azərkəndkimya 
birliyi” adında bir qurum olub, 
lakin 1990-cı ildə həmin birlik 
ləğv edilib və bir çox funksiyaları 
müxtəlif icra orqanlarına həvalə 
olunub. Ancaq  həmin icra 
orqanları arasında informasiya 
mübadiləsinin olmaması və onların 
praktikada olan problemlərə vahid 

prizmadan yanaşmaması torpaqların 
münbitliyinin idarə olunmasında, 
aqrokimyəvi xidmətdə xaotik 
vəziyyətin yaranmasına səbəb olub. 
Eyni zamanda, o dövrdə ölkədə 
mövcud olan torpaq analizi üçün 
laboratoriya şəbəkəsi də ləğv edilib. 
Nəticədə ölkənin bütün regionlarında 
torpaqların münbitliyi sürətlə 
azalmağa başlayıb. Gübrələrin kortəbii 
tətbiq olunması ilə torpaqların ekoloji 
durumu pisləşib. Lakin son bir 
neçə ildə kənd təsərrüfatı sahəsində 
aparılan işlər, formalaşdırılan yeni 
qurumlar artıq əkin torpaqlarının 
münbitliyi məsələsinə xüsusi diqqət 
ayırıb. Torpağın arqo-kimyəvi 
analizlərinin aparılması da ölkənin 
qida təhlükəsizliyinin qorunmasına 
əsaslanaraq fermerlərə dəstək 
olmağı özündə ehtiva edir. Fermer 
öz torpağını aqrokimyəvi analizə 
verməklə hansı məhsulun daha 
səmərəli olduğunu, hansı gübrələrdən 
və nə qədər istifadə edilməsini 
dəqiqləşdirə bilir. Bu, nəticə etibarı 
ilə az xərclə bol məhsuldarlığa 
gətirib çıxarır. Bəs görəsən, bu 
sahədə vəziyyət 
nə yerdədir? 
Sahibkarlar 
aqro-kimyəvi 
analizlərə 
maraq 
göstərirmi? 

Direktor bir sıra 
fermerlərin bu metoda 
maraq göstərmək 
istəməməsinə  
toxunaraq vurğuladı 
ki, həmin şəxslərə 
məsələnin mahiyyəti 
izah edilir: “Onlara 
deyilir ki, torpaq sizin 
olsa da, ölkənin ərzaq 
təhlükəsizliyi də var. 
Yəni izah edilir ki, 
torpağı düzgün istifadə 
etməməklə, misal üçün, 
ölkədə taxıl ehtiyatının 
azalmasına dəstək 
vermiş olurlar. Amma 
işə düzgün qaydada 
yanaşılsa, deyək ki, 
ölkənin taxıla olan 
tələbatına bir faiz də 
olsa, köməklik edirlər. 
Belə deyək ki, həm də 
fermerin gəliri artır. 
Bir məqama diqqət 
edək, fermer kortəbii 
formada torpağa iki 
kisə azot gübrəsi verir. 
Amma normalda bu, 
ya azdır, ya da çoxdur. 
Beləcə, kortəbii şəkildə 
görülən işin nəticəsi 
olaraq, ilin sonunda 20 
ton taxıl olur. Ancaq 
qeyd edilən qaydalara 
əməl edilsə, bəlkə də bu 
göstərici 30 ton olardı 
və artıq əldə etdiyi 10 
ton taxılı gəlirinə sərf 
edərdi. Biz neçə illərdir 
laboratoriya analizləri 

ilə məşğuluq. Yəni 
bizə müraciət edən, 
verdiyimiz tövsiyələrə 
əməl edən şəxslərin 
böyük əksəriyyəti 
razılıq edir ki, çəkdiyi 
xərclər azalıb, 
məhsuldarlıq artıb”.

“BU, ÇOX 
BÖYÜK NƏTICƏDIR”

R.Vahabzadə qeyd 
etdi ki, 2018 və 2019-
cu illərdə, təxminən 
100 min hektar ərazi 
analiz edilmişdirsə, 
artıq analiz edilmiş 
ərazilərin hektar sayı 
500 minə yaxınlaşır: 
“Təbii ki, söhbət 
payızlıq əkindən 
gedir. Bu artım digər 
təyinatlı yazlıq və 
çoxillik əkinlərdə də 
özünü büruzə verir. 
Qısa vaxt keçməsinə 
baxmayaraq, bu, çox 
böyük nəticədir. Onu 
qeyd edim ki, bu proses 
artıq gübrə bazarında 
da satışın  düzgün 
təmin olunmasına 
gətirib çıxarır. 
Məsələn, kortəbii 
formada istifadə 
üçün 1-2 adda gübrə 
gəlirdisə, artıq belə 
deyil. İndi torpağın 
analiz nəticələrinə 
uyğun gübrə tərkibləri 
gətirilməyə başlanılıb”. 

“XƏRCLƏR AZALIB, 
MƏHSULDARLIQ ARTIB”

Rəşad 
Vahabzadə

FERMERIN FERMERIN 
GƏLIRINI,GƏLIRINI,  
TORPAĞINTORPAĞIN  
ÖMRÜNÜ UZADAN ANALIZÖMRÜNÜ UZADAN ANALIZ

BƏXTIYAR MƏMMƏDLI         
bextiyarmemmedli@kaspi.az



İmam Hüseynin ömrü həm 
də bir dəvət örnəyidir; bu 
dəvət əqidəli olmağa, Xuda 

naminə yaşamağa, dürüst 
olmağa dəvətdir. Bu dəvət 
hər gün davam edir, hər saat 
neçə min insan böyük eşqlə bu 
dəvətə razılıq verir. Yezid qanlı 
qətliam üçün özünə bir dəfə 
qoşun yığıb, bir dəfə muzdluları 
pulla ovlayıb, İmam Hüseynin 
qəlbi Allah eşqi ilə dolu qoşunu 
isə hər an artır, hər gün çoxalır. 
Bu, elə qoşundur ki, əsgərləri, 
döyüşçüləri sərkərdəyə yox, 
Allah yoluna xidmətdədir. 
Xurafata yuvarlanmadan, dini 
siyasiləşdirmədən, bəzi yersiz 
təqlidlərə beyət eləmədən, 
sadəcə Yaradan eşqilə, mənəvi 
dürüstlüklə, ayıq dini düşüncə ilə 
bu qoşun karvanına qoşulanların 
xoş halına. 

SƏFƏR IÇINDƏ SƏFƏR...
Bu dəfə “ziyarətçi qoşun”un 

arasında mən də vardım. 
Kərbəlaya getmək haqqında 
fikrim çoxdan qəlbimdə yuva 
qurmuşdu, Xuda nəsib elədi, IX 
Babil Mədəniyyət və İncəsənət 
Festivalı günlərinin birində – 21 
martda imamın məqbərəsini 
ziyarət etdim.  

Kərbəlada əvvəlcə Həzrət 
Abbasın, sonra İmam Hüseynin, 
daha sonra isə Məhəmməd 
Füzulinin qəbirlərini ziyarət 
elədim və ziyarətgahlarda 
xalqımız, dövlətimiz, millətimiz, 
qazilərimiz, şəhid ailələrimiz, 
dostlarım və ailəm üçün dualar 
etdim, Tanrıdan sonu xeyirlə 
bitən arzularımın reallaşmasını 
istədim. 

HEYRƏTLIDIR...
Evdə bir balaca səs-küy olanda 

yata bilmirik, yerimizdən qalxıb 
səs salanı sakitləşdiririk. Gör 
əsəbimiz, ruhumuz nə qədər 
tarıma çəkilib, sinirlərimiz nə 

qədər oyaqdır  ki, adi tıqqıltı 
da bizə sirayət edə bilir. Amma 
yüzlərlə insan gəlib o qədər səs-
küyün, izdihamın içərisində İmam 
Hüseynin türbəsində günlərlə 
yatırlar, gözlərini açmadan zikr 
edirlər. Belədə etiqadın ruhun ən 
böyük əlacı olduğunu görürsən, 
anlayırsan ki, inam, zikr, Allaha 
ürəkdən bağlanmaq nə böyük 
səadətdir... 

BAZAR ƏHVALI...
Kərbəlada xoşuma gəlməyən 

şeylərdən biri də ziyarətgahlara 
yaxın ərazidə bazarların 
yerləşməsidir. Çünki gün ərzində 
ziyarətə gələnlərin bəziləri tələsik 
dualar edib bazarlara tələsirlər. 
Eyni zamanda insan gərək o 
cür dini ab-havadan çıxmaya, o 
ruhi mərtəbədən gərək yerə – 
reallığa enməyə. Barı bir müddət 
o mənəvi aləmin sakini olaraq 
qala... 

Satılan əşyalardan biri də su 
tuluğudur. Onun üstündə ərəbcə 
yazı yazılıb, tərcüməsi belədir: “Ey 
Kərbəla susuzuna su paylayan!” 
Balaca uşaqlar qışqıra-qışqıra 
müxtəlif ölçüdə tuluqları satırlar. 

MƏNA ƏHLI
Hava limanında ziyarətə 

gələn həmyerlilərimizi gördüm, 
onlar Bağdadda İmam Museyi 
Kazım türbəsini, Nəcəfdə İmam 
Əlinin məzarını, Samirədə İmam 
Həsən  Əskərinin türbəsini, eyni 

zamanda Kərbəla ziyarətgahlarını 
ziyarət edirlər. Əksər ölkələrdən 
gələnlərin ziyarət marşrutları 
belə zəngin deyil.  Məna əhli 
üçün imam Hüseyn türbəsi 
hamının ziyarət etdiyi yer deyil, 
xəlvətiyyədir, özü ilə tək qaldığı, 
ruhuna və Allahına pənah 
apardığı yerdir. Hamının içində 
özünü Allah və ruhu ilə təklədiyi 
məqamgahdır. Bura gəlmək xərc 
tələb edir, amma bu xərc mal 
ibadətidir, səcdə isə can ibadəti. 
Şəhadət can ibadətinin zirvəsidir. 

ƏBƏDI DOST QAZANMAQ ÜNVANI
İmamı öldürəndə düşmənlər 

əlindən gələni ediblər, daşı olan 
daş vurub, nizə tutanlar nizə 
sancıblar. Bu hadisə bir neçə 
dəqiqə çəkib, amma əsrlərdir 
dinin dostları nə bacarırlarsa, 
onu da edirlər. Deməli, bu 
ziyarətgah əbədi dost qazanmaq 
ünvanıdır. Çünki əbədi düşmən 
olmur, düşmən gec-tez məhvə 
məhkumdur. 

Xalq imamımızı Kufəyə 
dəvət eləmişdi ki, gedib onları 
zalımlardan xilas eləsin. İmam 
Hüseyn döyüşdən qabaq Sifah 
adlı məntəqədə Kufədən gələn 
Fərəzdəq adlı bir şairə rast 
olur, Kufədəki vəziyyəti xəbər 
alır. Şair deyir ki, onlar qəlbi ilə 
sənin yanındadırlar, qılıncları ilə 
Yezidin. Dini alver predimentinə 
çevirən, “Allah-Allah” deyib 
min hoqqadan çıxanlar, böyük 

dəyərlərdən danışıb hər cür 
xırdalıqları özünə rəva bilən 
adamlar  bu gün də var. Onlar hər 
nə qədər mömin kimi görünsələr 
də, dildə müsəlmandırlar.

YEZID RAKURSU
İmam Hüseynin 

qəhrəmanlığına, cihadına 
hakimiyyət çəkişməsi kimi baxan 
insanlar, yaxud “iki ərəb vuruşub, 
biri o birini öldürüb, buna əsrlərlə 
yasmı saxlayaq” söyləyənlər 
daim olub, bundan sonra da 
olacaq. Bu baxış bucağı eynən 
Yezidin nəzəri-nöqtəsidir. İmam 
Hüseynin başını kəsdirib saraya 
gətirən Yezid onun dodaqlarına 
çubuq vuraraq deyirmiş ki, 
Kərbəla savaşı Bədr döyüşünün 
əvəzidir və o, guya, ata-babasının 
qisasını alıb. Hətta dini də 
hakimiyyəti ələ almaq üçün 
ortaya atılan cəfəngiyat sayırmış. 
Baxın, oxşar baxış bucaqları 
deyilmi? İmam özü də söyləyirmiş 
ki, hakimiyyət Allaha məxsusdur 
və onun savaşı Xudanın verdiyi 
payı mənimsəyən, Yaradanın 
haram bildiyini özünə halal hesab 
edənlərə qarşı idi. Yəni savaş 
Allahın hakimiyyəti yolunda 
idi. Ona görə imam qoşununu 
könüllülərdən seçirdi, əks 
təqdirdə böyük nüfuzu ilə, yaxud 
başqa vasitələrlə, dini təbliğatla 
savaşa saysız əsgər toplayardı. 

Kərbəlanı alver predmetinə 
çevirənləri, dini məzhəkəyə 
döndərənləri, teatr çıxaranları da 
aydın görürsən. Həm də onu da 
müşahidə edirsən ki, nə qədər 
saf insan özü də bilmədən bu 
oyunlara sidq-ürəklə aludə olub. 
Fəqət ondan qat-qat daha çox 
insan böyük məhəbbətlə ibadət 
edir. 

MƏNZƏRƏ...
Burada çoxlu yaşıl bayraqlar, 

müxtəlif dillərdə matəmnamələr, 
naləli yas şərqiləri oxuyanları, 
başına-üzünə döyənləri görmək 
olur, məzarın ətrafındakı 
dəmirə toxunmaq üçün sıraları, 
səfləri adlayanlar da nəzərdən 
qaçmır, sakitcə ibadətinə qapılıb 
dünyadan təcrid olanlara da 
diqqət yetirirsən. Dindarlığı 
ilə öyünənləri, canfəşanlıq 
edənləri də görmək olur, 
ruhunun dincliyində əqidə 
yolunun aramından hal əhlinə 
çevriləni də. İmam Hüseynə 
isə nə nəzir lazımdır, nə də 
məzarına bağlanan parçalar. 
Onun əbədiyyən istədiyi bizim 
haqqı nahaqqa verməməyimiz, 
zülmə əyilməməyimiz, Allahın 
buyurduğu yolla getməyimizdir. 
Onun ömrünün – istəyinin ibrət 
bayrağı elə yerdən asılıb ki, ruhun 
və mənəviyyatın gözü ilə dünyaya 
baxanlar üçün hər yerdən 
görünür...
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feridhuseyn@kaspi.az

SÖHBƏTLƏŞDI:
Fərid Hüseyn

Məna əhli üçün bura 
hamının ziyarət 
etdiyi yer deyil, 

xəlvətiyyədir, özü ilə 
tək qaldığı, ruhuna 
və Allahına pənah 

apardığı yerdir. 
Bura gəlmək xərc 

tələb edir, amma bu 
xərc mal ibadətidir, 

səcdə isə can 
ibadəti. Şəhadət can 

ibadətinin zirvəsidir. 

ESQ SƏRIKLƏRININESQ SƏRIKLƏRININ
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Teatr həyatımızın bir 
hissəsidir. Amma teatr 
həyatının özü olanlar da 

var. Müsahibim Gənc Tamaşaçılar 
Teatrının aktyoru, Əməkdar artist 
Elnur Kərimov deyir ki, COVID 
19-dan sonra teatrda böyük 
bir durğunluq var: “Gənclər 
gəldi, amma işləyə bilmədilər. 
Tamaşalardan sanki bir balaca 
uzaqlaşdıq. Yeni tamaşalar da 
yoxdur. Yaradıcı proses zəif gedir 
ki, bu da pandemiyanın təsiridir. 
Teatrın təmirdə olmağının da, 
əlbəttə ki, təsiri var”. 

VALIDEYN BAXMALIDIR 
KI, UŞAĞI GƏTIRSIN

“Teatr köklü surətdə 
dəyişməlidir” deyir Elnur bəy: 
“Teatrda qurulmuş bir sistem 
var, onu tutub gedirlər. Bu 
sistemdə çox yorulmursan, 
çox araşdırmırsan, festivallara 
getmirsən, qazandığına qane 
olursan, vəssalam. Yəni tamaşada 
rolunu oynadın, getdin. Tamaşaçı 
gəlir-gəlmir, özü bilər. Tamaşaçını 
məlumatlandırmağa, yeni nəsil 
yetişdirməyə nəzarət olunmur. 
Biz hər şeyi nazirlikdən istəyirik. 
Bəs teatr özü nə edir bunun 
müqabilində? Necə tamaşa 
hazırlayırsan, nə məna ötürürsən, 
maraqlısanmı, insanları cəlb edə 
bilirsən? Yox! Niyə? Bilinmir 
səbəbləri. Götürək Aprel 
döyüşlərinin ildönümü üçün 
hazırlanmış, heykəltəraş Samir 
Kaçayevə həsr olunan “Yarımçıq 
qalmış” tamaşasını. Bu tamaşaya 
kim baxdı? Heç kim! Baxış 
keçirilmədi, festivala verilmədi. 
Tamaşaçı ilkin mərhələdə gəldi. 
Yazar Leyla Bəyimin, Yefrim 
Abramovun ətrafı genişdir, 
onlar gəlmişdi. Fuad Poladov, 
Fəxrəddin Manafov tamaşaya 
gəlmişdi, bəyənmişdi. Tamaşaya 
baxanlar tamaşanı yaşadılar, 
əslində. Niyə? Çünki tamaşa 
düzgün qurulmuşdu. Hərbçilər 
çox gəlmişdi tamaşaya. Hamısı 
baxdı, bəyəndi. Amma sonra 
dayandı. Yəni tamaşa daha 
geniş arenaya çıxmadı. Nicat 
Kazımov “Ələddinin sehrli 
çırağı”nı səhnəyə qoymuşdu. O, 
tamaşanı elə qoymuşdu ki, hamı 
baxa bilsin. Bilirsiniz, valideyn 
baxmalıdır ki, uşağı gətirsin, 
uşaq baxmalıdır ki, valideyni 

gətirsin. Yəni bu tamaşa çox 
uğurlu alınmışdı. Gərək bu stildə 
tamaşalar silsilə şəklində davam 
edəydi. Amma olmadı. Tamaşada 
xeyli yanıltmac demişik. Biz 
deyirik, uşaqlar baxıb gülür, 
təkrarlamağa çalışırlar. Eyni 
zamanda da folklor öyrənir, 
yanıltmacla maraqlanırlar”. 

TAMAŞA BELƏ QOYULMALIDIR
Aktyor deyir ki, Sovet 

dövründən sonra uçuş 
texnikasından istifadə 
olunmurdu: “Nicat onu yenidən 
bərpa etdi və “Pəri-cadu”da 
yararlandı. Uğurlu oldu. Ondan 
sonra başqa teatrlarda da 
istifadə olundu. Deməyim odur 
ki, yenilik lazımdır. Tamaşada 
sudan, işıqdan, səsdən – hər 
şeydən istifadə etmək lazımdır. 
“İsgəndərə yeni namə” 
tamaşasında bunlar var. Çox 
maraqlı idi, həm effektlər, həm 
də yeni yanaşma. Leyla Əliyeva 
da, Fərəh Əliyeva da gəldi baxdı. 
İnsanlar maraqla qarşıladı. 
Lakoniklik olmalıdır. Rus Dram 
Teatrında “Aydın” tamaşasını 
qoydular. Tamaşa 1 saat 10 
dəqiqə çəkdi, yormadı, incitmədi. 
Tamaşaçı “Aydın”ı C.Cabbarlının 
yazdığını, nədən bəhs etdiyini, 
qəhrəmanın axırının necə 
olduğunu bildi. Əla! Tamaşa belə 
qoyulmalıdır”.

BAYRAM KIMI FESTIVAL
Aktyor deyir ki, Rusiya Teatrlar 

İttifaqı müxtəlif festivallar keçirir, 
motivasiya verir, teatr inkişaf 
edir: “Bizdə varmı? Yox. Ya da 
varsa, yoxmuş kimidir. Festival 
bayram kimi olmalıdır. Teatr 
bayramı təkcə teatrda yox, bütün 
ölkə boyu hiss olunmalıdır. Tədbir 
keçirəndə aktyorların fikirləri 
öyrənilməli, aktyorlar da təşəbbüs 
göstərməlidir. Teatrdaxili 
mükafatlandırma olmalıdır. 
Bu, stimul verər. Mən deyəndə 
gülürlər, amma teatra psixoloq 
da lazımdır. Aktyorlar 
min problemlə 
səhnəyə çıxırlar. 
Çoxu da kirayədə 
qalır, kredit ödəyir, 
depressiyaya 
düşür. Onlara 
psixoloji dəstək 
mütləq lazımdır”.

TAMAŞAÇINI 
ITIRIRIK

Repertuarla 
bağlı sualıma cavabında 
dedi ki, bugünkü tələbə 
uyğun deyil: “Məsələn, bizim 
teatr koronovirusla bağlı 
tamaşa hazırladı. Onsuz da 
o virus ömrümüzdə həmişəlik 
fəsadlarını qoydu. Ümumiyyətlə, 
teatrlarda hələ də köhnə əsərlər 
tamaşaya qoyulur. Olmazmı ki, 
yeni tamaşalar qoyulsun? Ya da 
bunları müasir tərzdə çatdıraq? 
Məsələn, deyək ki, C.Cabbarlının 
“Oqtay Eloğlu” əsəri əsasında 
filan tamaşanı oynayırıq. Və 
həmin əsəri müasir yanaşma ilə 
səhnələşdirək. Mənim teatrımın 
tarixində belə bir yol var: əvvəlcə 
uşaq nağılları tərcümə olunub 
tamaşaya qoyuldu. Sonra A.Şaiqin 
ətrafında olan dramaturqlar 
nağıllar yazdılar. Amma atıq 
əvvəlki tamaşaların bir çoxu 
indiki dövrün uşaqlarına maraqlı 
deyil. Yeniləri lazımdır”. 

MƏNƏ AD VERIN
“London teatrlarında turistik 

gəzinti təşkil olunur” deyir 
aktyor: “Maraqlı olsun deyə, 
həm də oyun qurulur. Gedirsən, 
baxırsan, tamaşaya hazırlıq 
prosesini görürsən, maraq 
yaradır tamaşaçıda.  Tamaşa 
hələ qurulmamış prodüserlər işə 
başlayır, reklam edirlər. Məsələn 
“Qlobus” teatrında “Romeo və 
Culyetta”nı tamaşaya qoyurdular. 
Sadəcə Şekspirin fikirlərini 
bir az hiss, emosiya qatmaqla 
tamaşaçıya çatdırırdılar. Rusiyada 
da dəfələrlə qastrol səfərlərində 
olmuşuq. Azərbaycan aktyorları 
istedad baxımdan onlardan min 
qat artıqdır. Bir rol oynayanda 
onu oxuyub-öyrənirik, araşdırırıq. 
Hər şeylə maraqlanırıq. Amma 
həm də canımızı işə vermək 

istəmirik. Eyni vaxtda 
da Nazirlikdən 

hər  şey istəyirik. 
Qanunvericiliyə görə 

5 illik fəaliyyətdən sonra 
artıq fəxri ad verilə bilər. Bir 

gün keçən kimi çoxu bar-bar 
bağırır ki, beş il bir gündür 
fəaliyyət göstərirəm, mənə ad 

verin. Ad yaxşıdır, amma sən o 
ada layiq bir iş görübsən?”

“TEATRA PSIXOLOQ“TEATRA PSIXOLOQ  
lazımdır”lazımdır”
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Elnur Kərimov: “Mənim teatrımın tarixində belə bir yol var: 
Əvvəlcə uşaq nağılları tərcümə olunub tamaşaya qoyuldu. 
Sonra A.Şaiqin ətrafında olan dramaturqlar nağıllar yazdılar. 
Amma əvvəlki tamaşaların bir çoxu indiki dövrün uşaqlarına 
maraqlı deyil. Yeniləri lazımdır”.

Teatrda 
qurulmuş bir 

sistem var, onu 
tutub gedirlər. 

Bu sistemdə çox 
yorulmursan, çox 

araşdırmırsan, 
festivallara 
getmirsən, 

qazandığına 
qane olursan, 

vəssalam. Yəni 
tamaşada rolunu 
oynadın, getdin. 
Tamaşaçı gəlir-

gəlmir, özü bilər. 
Tamaşaçını 

məlumatlan-
dırmağa, yeni 

nəsil yetişdirməyə 
nəzarət olunmur.

XANIM AYDIN
xanimaydin@kaspi.az

SÖHBƏTLƏŞDI:

SƏ
NƏT SÖHBƏTI

Fotolar: Rəşad Mehdiyev/Global media

Mütaliə ilə arası 
yaxşı olan aktyor 
əsərlərin qısaldılmış 
variantını audio 
şəkildə dinləyir, 
bəyənirsə, tam 
oxuyur: “Kitabda 
çoxlu redaktə, 
korrektə səhvi olanda 
əsəbiləşirəm. Xoşuma 
gəlmir, elə bilirəm 
məni aldadırlar. 
Tərcümələrdə 
ciddi problem var. 
Sərgilərə gedirəm, 
cəlb etmir. Yəni sənin 
maraq dairəndə olan 
kitabı mən oxumağa 
məcbur deyiləm. 
Hərənin bir istəyi 
var. Kitablar da 
tələbata uyğun çap 
olunmalıdır”.

MILYONÇU ARZULAR
“Xeyriyyəçi olmaq 

istərdim” deyir 
Elnur bəy: “Mən öz 
problemlərimi belə 
gizlədirəm. Amma 
istərdim ki, ehtiyacı 
olanlara köməklik 
edə bilim. İmkansız 
uşaqları oxutdurum. 
Uşaq evində olan 
uşaqları himayə 
etmək istəyirəm. Elə 
bilirəm əsl insanlıq 
budur. İstəyirəm 
ki, aktyorlar üçün 
xüsusi bir şəhərcik 
tikim tamaşaçılar 
görsünlər, desinlər ki, 
“aaa, burda aktyorlar 
yaşayır”. Küçədə  
pişiklərə yemək 
verirəm. Həmişə 
maşınımda pişik 
yeməyi var”.

Məni 
aldadırlar
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BIR IL ƏVVƏL...
UEFA qrup mərhələsində oyun sayını 
artırmaqla bağlı hələ bir il əvvəl 
müzakirələr aparırdı. Həmin vaxt qrup 
mərhələsində 10 oyun təklif olunurdu. 
Amma klublar bu ideyaya qarşı çıxdılar. 
Onlar çempionat, ölkə kubokunda 
oyunların həddindən artıq çox olduğunu, 
üstəlik, yığma komanda matçlarının 
da sıxlıq yaratdığını bildirərək, 10 
oyunun futbolçuların fiziki durumuna 
pis təsir edəcəyini bildirdilər. Nəticədə 
UEFA kompromis variant kimi qrup 
mərhələsində 8 oyuna üstünlük verdi.

ISVEÇRƏ SISTEMI NƏDIR?ISVEÇRƏ SISTEMI NƏDIR?
UEFA Çempionlar Liqasından əldə etdiyi UEFA Çempionlar Liqasından əldə etdiyi 
gəlirin zirvəsinə çatmışdı. Ona görə də gəlirin zirvəsinə çatmışdı. Ona görə də 
növbəti sıçrayış üçün bazara yeni və daha növbəti sıçrayış üçün bazara yeni və daha 
cəlbedici nə isə təklif etmək lazım idi. cəlbedici nə isə təklif etmək lazım idi. 
Beləliklə, kompleks həll variantları tapıldı: a) Beləliklə, kompleks həll variantları tapıldı: a) 
daha çox matçlar, b) daha yüksək rəqabətli daha çox matçlar, b) daha yüksək rəqabətli 
oyunlar. İlk problem turniri genişləndirməklə oyunlar. İlk problem turniri genişləndirməklə 
həll olundu. 32 komanda var idi, bundan həll olundu. 32 komanda var idi, bundan 
sonra 36 olacaq. Qrup mərhələsindəki 6 sonra 36 olacaq. Qrup mərhələsindəki 6 
tur (3 rəqiblə səfərdə və evdə) isə 8 (8 tur (3 rəqiblə səfərdə və evdə) isə 8 (8 
rəqiblə 4 ev, 4 səfər oyunu) olacaq. rəqiblə 4 ev, 4 səfər oyunu) olacaq. 
İkinci problemin həlli üçün İkinci problemin həlli üçün 
şahmatda tətbiq olunan şahmatda tətbiq olunan 
İsveçrə sistemi təklif İsveçrə sistemi təklif 
olundu. Artıq kiçik qruplara olundu. Artıq kiçik qruplara 
bölünmə olmayacaq. bölünmə olmayacaq. 
36 komandanın hamısı 36 komandanın hamısı 
vahid sıralamada yer vahid sıralamada yer 
alacaq. Təqvim əvvəlcədən alacaq. Təqvim əvvəlcədən 
müəyyən edilməyib, müəyyən edilməyib, 
lakin performansdan lakin performansdan 
asılıdır (uğurlu çıxış edən asılıdır (uğurlu çıxış edən 
komandalar bir-birləri ilə komandalar bir-birləri ilə 
qarşılaşacaq, autsayderlər də qarşılaşacaq, autsayderlər də 
bir-birləri ilə. Beləcə, hər kəsin bir-birləri ilə. Beləcə, hər kəsin 
cədvəldə yuxarı qalxmaq şansı cədvəldə yuxarı qalxmaq şansı 
olacaq; eyni zamanda, bu sistem olacaq; eyni zamanda, bu sistem 
autsayderlərə top-komandalarla autsayderlərə top-komandalarla 
qarşılaşmaq zəmanəti də verir). qarşılaşmaq zəmanəti də verir). 
Beləliklə, qrup mərhələsində hazırkı Beləliklə, qrup mərhələsində hazırkı 
96 əvəzinə 144 matç olacaq. Üstəlik, 96 əvəzinə 144 matç olacaq. Üstəlik, 
güclü, reytinq toplayan nəhənglər güclü, reytinq toplayan nəhənglər 
arasındakı oyun sayı da artacaq. arasındakı oyun sayı da artacaq. 

UEFA nəhayət UEFA nəhayət 
ki, avrokubok-ki, avrokubok-

ların yeni ların yeni 
formatını formatını 

təsdiqləyib.  təsdiqləyib.  
Yeni format Yeni format 

2024/2025 2024/2025 
mövsümün-mövsümün-

dən qüvvəyə dən qüvvəyə 
minəcək. minəcək. 

Avrokubok-Avrokubok-
larda İsveçrə larda İsveçrə 

sistemi tətbiq sistemi tətbiq 
olunacaq. olunacaq. 

Güclü Güclü 
komandaların komandaların 

iştirakı ilə iştirakı ilə 
keçiriləcək keçiriləcək 

oyunların sayı oyunların sayı 
artacaq.  artacaq.  

Çempionlar Liqasının finalına qədər 
bütün mərhələlərdə oyunlar  həftə içi 
keçiriləcək. Amma onu da deyək ki, əvvəlcə 
bəzi matçların həftə sonu keçirilməsi də 
müzakirə olundu. Çünki şənbə və bazar 
günləri Çempionlar Liqasının yayımının 
əhatə dairəsi daha yüksək olardı. Lakin 
belə olacağı təqdirdə yerli liqaların mövqeyi 
zəifləyəcək, bu da biznes sferasına təsir 

edəcəkdi. Belə deyək, 
UEFA bu məsələdə 

də güzəştə getməklə 
yerli liqaların “sağ 
qalmasına” şərait 
yaratdı. 

4 YER KIMLƏRƏ 
VERILƏCƏK? 
UEFA rəhbərliyi 

son 10 ildə Avropa 
yarışlarında ən 

yüksək əmsalı olan 
klublara Çempionlar 

Liqasında iki yer verməyi 
planlaşdırırdı. Beləliklə, 

Çempionlar Liqası zonasına 
düşməyən istənilən top-klub 

keçmiş uğurları sayəsində 
yenə də əsas turnirdə iştirak edə 

bilərdi (yeganə şərt avrokubok 
zonasına - ən azı Avropa Liqasına, 

heç olmasa, Konfrans Liqasına 

düşmək idi). Bu vəziyyət top-5-dən kənarda 
olan kiçik klubları və liqaları qane etmirdi. 
Ona görə də, UEFA güzəştə getməyə 
məcbur oldu. İndi isə belə olacaq:
Çempionlar Liqasında bir yer UEFA 
əmsallar cədvəlində 5-ci yerdə olan liqada 
3-cü yeri tutan komandaya  verilir. Bir yer 
isə “Çempionlar yolu”nun iştirakçılarına 
veriləcək. Bu yoldakı komandalar isə 
top-liqa təmsilçiləri deyillər. Əvvəllər 
“Çempionlar yolu”nun 4 iştirakçısı qrup 
mərhələsinə adlayırdısa, yeni sistemlə 5 
komanda vəsiqə əldə edəcək. 
Digər 2 vəsiqəni isə Avrokuboklarda 
(Çempionlar Liqası, Avropa Liqası, Konfrans 
Liqası) ən çox xal toplayan 2 ölkənin 
təmsilçiləri alacaq. 

PLEY-OFF MƏRHƏLƏSI NECƏ OLACAQ?
• Ən yaxşı səkkiz komanda avtomatik olaraq 
pley-offa yüksələcək.
• 9-24-cü yerləri tutan komandalar iki 
oyundan ibarət pley-off mərhələsində 
mübarizə aparacaq və daha 8 vəsiqənin 
sahibi müəyyənləşəcək. 
• Ardınca isə iki oyundan ibarət 1/16 final və 
davamı həmişəki kimi.
Avropa Liqası və Konfrans Liqası da İsveçrə 
sistemi əsasında keçiriləcək. Amma Avropa 
Liqasında qrup mərhələsində 8, Konfrans 
Liqasında isə 6 oyun olacaq. Hər iki liqada 
36 komanda yarışacaq. 

HƏFTƏ SONU IDEYASI MÜZAKIRƏ OLUNSA DA... 

Bakcell şirkəti Azərbaycanda ilk dəfə 
olaraq ən müasir səs texnologiyasını 
istifadəyə verib. Bu VoLTE (Voice over 
LTE) texnologiyasıdır. 

VoLTE smartfon istifadəçilərini 
daha sürətli, aydın və kəsintisiz səs 
xidmətləri ilə təmin edir. Bu ən müasir 
səs texnologiyası Bakcell abunəçiləri 
üçün əlavə imkanlar da yaradır. Belə ki, 
bundan sonra eyni vaxtda həm telefonla 
danışmaq, həm də LTE şəbəkəsində 
internetdən tam şəkildə yararlanmaq 
mümkün olacaq. VoLTE texnologiyası 

smartfon batareyasının qənaətlə 
istifadəsinə də təsir göstərir. “Bakcell”in 
VoLTE xidməti işğaldan azad olunmuş 
ərazilərimiz daxil olmaqla bütün ölkə 
ərazisində mövcuddur. Şuşada, Cıdır 
düzündə və Qarabağın digər ərazilərində 
quraşdırılmış yüksək keyfiyyətli LTE  
şəbəkəsi sayəsində Bakcell abunəçiləri 
bu xidmətdən istifadə edə biləcəklər. 

Mobil telefonun VoLTE texnologiyasını 
dəstəkləməsini *303#YES kodunu 
yığmaqla yoxlamaq olar.

Ətraflı məlumat volte.bakcell.com 

səhifəsində yerləşdirilib. 
2021-ci ildə Bakcell şəbəkəsi növbəti 

dəfə Ookla® tərəfindən “Azərbaycanın 
ən sürətli mobil şəbəkəsi” adına layiq 
görülüb. Bu gün Bakcell şəbəkəsi 9 minə 
yaxın baza stansiya sayəsində Azərbaycan 
əhalisinin 99.9%-ni, ölkə ərazisinin 
isə 92.6%-ni əhatə edir. Azərbaycanın 
ilk mobil operatoru və ən sürətli mobil 
internet provayderi olan 
Bakcell şirkəti “NEQSOL 
Holding”in tərkibinə 
daxildir.

“BAKCELL”DƏN AZƏRBAYCANDA NÖVBƏTI ILK

AVROKUBOKLARAVROKUBOKLAR
YENYENii  FORMATDAFORMATDA
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