ERMƏNISTAN YOLSUZLUĞU
“Azərbaycan mövqeyini davamlı olaraq möhkəmləndirir və Ermənistanı sülhə məcburetmə
strategiyasını uğurla həyata keçirir. Bu strategiyanın bir istiqaməti də ondan ibarət
olacaq ki, istər Laçın dəhlizinə paralel dəhlizin, istərsə də Zəngəzur dəhlizinin açılması
məsələsində Ermənistan üzərinə götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirməyə məcbur qalacaq”.

RUSIYA
ÜÇÜN YENI
“BATAQLIQ”

Moldova Rusiyanı
özündən çıxara
biləcək daha
bir addım atıb.
Hakimiyyət
“ölkəni Rusiyadan
qoparmaq üçün
total anti-Rusiya
informasiya sistemi”
yaratmaq qərarına
gəlib. Avropa İttifaqı
da ona yardımçı
olub.

SƏHIFƏ 7-də

Ermənistanın bu və ya digər addımları
Azərbaycana imkan yaradır ki, məsələləri istədiyi
səmtdə həll edə bilsin. Beynəlxalq ictimaiyyət,
təşkilatlar, xüsusilə Avropa İttifaqı və Rusiya
platforması çərçivələrində Ermənistanla
müxtəlif məsələlərlə bağlı razılığa gəlmişik.

İndi bu razılaşmalar yerinə
yetirilməyəcəksə, İrəvanın başağrısına
səbəb olacaq. Ona görə də narahatlığa
heç bir əsas yoxdur. Onlar Cənubi
Qafqazda gələcəklərinin necə
olacağının narahatlığını yaşayırlar.

SƏHIFƏ 3-də

ÜÇ ƏSRİN QƏZETİ

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

IQTISADIYYATIN DAYANIQLILIĞI DAHA DA GÜCLƏNƏCƏK

100 MIN GƏNC
ARASINDAN SEÇILƏN

AZƏRBAYCANLI
Firəngiz Qənbərli:
“Amerikada təhsil
almaq üçün xüsusi
hədəfim yox idi.
Bu ölkə ilə yanaşı
Kanada, Niderland,
Belçika, Finlandiya,
Çin kimi dövlətlərin
haradasa 20
universitetinə
müraciət etmişdim,
hamısından da
qəbul almışdım”.

SISTEMLI VƏ KOMPLEKS

SƏHIFƏ 11-də

PRIORITETLƏR
Sənədə görə, sözügedən müddətdə
iqtisadi artım tamamilə yeni keyfiyyət
amilləri bazasında formalaşacaq,
xüsusilə prioritet sahələrdə artım
templəri sürətlənəcək, iqtisadiyyatın
və məşğulluğun dayanıqlılığı daha
da güclənəcək. Özəl sektorun,
o cümlədən mikro, kiçik və orta
sahibkarlığın inkişafı yeni və daha
səmərəli stimullar və inkişaf mühiti
hesabına artacaq.

YENI INKIŞAF MƏRHƏLƏSINƏ KEÇID

“Əhval yaxşı
olmayanda
dondurma yemək
məsləhət görülür.
Dondurmanın
tərkibi vitaminlər,
zülallar, müxtəlif
elementlərlə
zəngindir.
Dondurmanı astaasta yeyəndə
heç bir xəstəlik
yaranmır.

Prioritetlərə innovativ
texnologiyaların tətbiqi məsələləri
ilə bərabər, rəqabətqabiliyyətli insan
resurslarının yetişdirilməsi, yaxud
böyük qayıdışla bağlı müddəalar
da daxildir. Yəni 2030-cu ilədək
reallaşdırılması nəzərdə tutulan
Milli İnkişaf Prioritetləri kompleks
və sistemli prioritetlərdir. Bu isə
Milli İnkişaf tariximizin faktiki
olaraq yeni inkişaf mərhələsinə
qədəm qoyması deməkdir.

SƏHIFƏ 14-də

Bu məsələdə təkcə
əmək bazarının
tələbləri deyil,
həmçinin 60 yaş
üstü insanların
sağlamlıq durumu
də nəzərə alınır.
Mexanizmin
həyata
keçirilməsində
onlayn təhsil və iş
imkanları mühüm
vasitədir. Elm və
Təhsil Nazirliyi də
strategiyasında
bu mexanizmlə
bağlı dəyişiklik
etməlidir.
SƏHIFƏ 10-da

“Dünya postpandemiya mərhələsinə daxil olur. Biz isə həm postpandemiya, həm də
postmünaqişə mərhələsinə qədəm qoymuşuq. Ona görə də milli inkişaf prioritetlərinin
birinci mərhələsinin həyata keçirilməsi 2022-2026-cı illər üzrə müəyyənləşdirilib”.

İNVESTORLARIN FƏALLIĞI ARTACAQ

XOŞBƏXTLIK
GƏTIRƏN
DONDURMA

EVINƏ QƏDƏR
ÖYRƏNMƏK

“ONLARDAN ISTIFADƏ ETMƏKDƏNSƏ, EYNƏKSIZ GƏZIN”

Həyatı daha rəngarəng görməyə

YARDIM EDƏN OPTOMETRIST
“Problemlərin əksəriyyəti
o vaxtdan başlayır və uşaq
da anlamadığı üçün şikayət
etmir. Nəticədə
görmənin
gözəlliyini
duymur”.

SƏHIFƏ 4-də

PARISDƏ TƏŞVIŞ:

PUL TÜKƏNIB,
IŞÇI YOXDUR

Azərbaycanda optika bazarı
acınacaqlı vəziyyətdədir
və inkişafı da ləng gedir.
Neçə illərdir yeni optikalar
açılır, müəyyən
məhsullar
idxal olunur,
yeniliklər var,
amma düzgün
məcrada deyil.

2024-cü ildə
Parisdə keçiriləcək
Yay Olimpiya
Oyunlarına
düz iki il qalır.
Lakin təşkilat
komitəsi bir çox
problemlərlə
üz-üzədir.
Vəsait qıtlığı,
təhlükəsizlik
məsələsi, dopinq
nəzarəti, işçi
qüvvəsinin
azlığı Fransa
hakimiyyətini
narahat edir.

SƏHIFƏ 8-9-da

SƏHIFƏ 16-da

“Tibb universitetində
bununla bağlı qısamüddətli
tədris kursu var. Amma
1-2 semestrlə bu sahəni
öyrənmək mümkün deyil.
Bu ixtisasa 4-6 il arası
tədrisdən sonra yiyələnmək
olar”.

Arpa,
buğda,
başqa nə?

Ermənistan
Rusiya orbitindən
uzaqlaşır?

Köhnə
obrazlar yeni
donda

Yerin
altındakı
“sauna”

Səhifə 12-də

Səhifə 6-da

Səhifə 15-də

Səhifə 13-də
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PREZIDENT
DOGUM EVINDƏ

YARADILAN

SƏRAITLƏ
TANIS OLUB
Azərbaycan
Respublikasının
Prezidenti İlham
Əliyev və birinci
xanım Mehriban
Əliyeva Bakının
Sabunçu rayonunun
Bakıxanov
qəsəbəsində 2
nömrəli doğum
evində aparılmış
əsaslı təmirdən
sonra yaradılan
şəraitlə tanış olublar.
AZƏRTAC xəbər verir
ki, dövlətimizin
başçısına və birinci
xanıma doğum
evində yaradılan
şərait barədə
məlumat verilib.

İNSANLARIN
SAĞLAMLIĞININ ETIBARLI
QORUNMASI
Azərbaycanda əhalinin
sağlamlığı hər zaman
dövlət siyasətinin
mərkəzində dayanır. Bu
baxımdan ölkəmizdə
səhiyyə sisteminin inkişafı,
maddi-teхniki bazasının,
kadr potensialının
gücləndirilməsi
və infrastrukturun
yenilənməsi istiqamətində
mühüm addımlar atılır.
Dövlətimizin başçısının
təşəbbüsü ilə bu sahədə
həyata keçirilən
layihələr insanların
sağlamlığının
etibarlı
qorunmasına
xidmət edir.
Müalicədiaqnostika
mərkəzlərinin,
xəstəxanaların
tikilməsi və əsaslı

Azərbaycanda illik
inflyasiya birrəqəmli
səviyyəyədək azalacaq
“Proqnozlara əsasən, 2023-cü ildə
xarici amillərin əlverişli dəyişiklikləri
təqdirində Azərbaycanda illik inflyasiya
birrəqəmli səviyyəyədək azalacaq”. Trendin məlumatına görə, bunu Mərkəzi Bankın
İdarə heyətinin sədri Taleh Kazımov mətbuat
konfransında deyib. Onun sözlərinə görə,
Mərkəzi Bank ilin sonuna ölkədə inflyasiyanı
12,5-12,8 faiz arası proqnozlaşdırır. “Biz
növbəti ayların gedişatını görmək istəyirik.
Çünki xarici mühit tez dəyişir və bu, daha
çox yenə də idxalla bağlı inflyasiyadır. Hər
ay nəsə dəyişir. Axırıncı iki ayda da mövsüm
amillərini nəzərə alaraq görürük ki, ərzaq
qiymətləri azalır, logistika xərcləri də azalma
trendinə doğru gedir. Belə davam edərsə,
sözsüz ki, öz proqnozlarımıza yenidən
baxacağıq. Lakin hal-hazırda inflyasiya
proqnozumuz 12,5-12,8 faizidir”.

şəkildə yenidən qurulması,
müasir avadanlıqlarla
təchiz olunması bunun
əyani təsdiqidir. Qeyd
edək ki, 2 nömrəli doğum
evi 1987-ci ildə istifadəyə
verilib. Uzunmüddətli
istismar nəticəsində
bu tibb müəssisəsində
əsaslı təmirə ehtiyac
yarandığından,
dövlətimizin başçısının
2019-cu il 3 aprel tarixli
Sərəncamı ilə 2 nömrəli
doğum evinin əsaslı təmiri
üçün Prezidentin ehtiyat
fondundan 2 milyon manat
vəsait ayrılıb.

HƏM AMBULATOR, HƏM DƏ
STASIONAR XIDMƏT
Məlumat verildi ki,
əsaslı şəkildə təmir
edilən 120 çarpayılıq bu
səhiyyə müəssisəsində
ən müasir tələblərə
uyğun tibbi avadanlıqlar
quraşdırılıb. Üçmərtəbəli
binada, ümumilikdə 51
palata var. Tibb ocağında
80 çarpayılıq doğum, 30
çarpayılıq ginekologiya və
10 çarpayılıq reanimasiya
şöbələri fəaliyyət göstərir.
Burada vətəndaşlara
həm ambulator, həm də
stasionar xidmət
göstəriləcək.
Əvvəllər Səhiyyə
Nazirliyinin
nəzdində olan 2
nömrəli doğum
evi 2021-ci ildən
“Sabunçu Tibb
Mərkəzi” publik
hüquqi şəxsin
tabeliyindədir.

MÖVCUD PROBLEMLƏRIN
ƏSASLI HƏLLI
Azərbaycanda yeni tikilən səhiyyə
ocaqları, ölkəmizə gətirilən müasir
tibbi avadanlıqlar bir məqsədə əhalinin sağlamlığının qorunması
kimi mühüm missiyanın yerinə
yetirilməsinə xidmət edir. Bu
prosesdə Heydər Əliyev Fondunun
da misilsiz xidmətləri var. Bütövlük
də əhalinin, xüsusən də ana və
uşaqların sağlamlığının qorunması
Fondun fəaliyyətinin prioritet
istiqamətlərindən biridir. Fondun
prezidenti, Azərbaycanın Birinci vitseprezidenti Mehriban Əliyevanın birbaşa
təşəbbüsü ilə həyata keçirilən tədbirlər
genefondumuzun qorunmasına, bu
sahədə mövcud problemlərin əsaslı
surətdə həllinə yönəlib. Bu doğum
evinin əsaslı şəkildə yenidən qurulması
da ölkəmizdə ana və uşaqların
sağlamlığının qorunması istiqamətində
dövlət tərəfindən həyata keçirilən
tədbirlərin daha bir əyani təsdiqidir.

AMEA İlham Əliyevə
minnətdarlığını bildirib
Azərbaycan Milli Elmlər
Akademiyasının (AMEA)
rəhbərliyi və kollektivi ölkədə
elm və təhsilin inteqrasiyasının
yeni mərhələyə qədəm qoyması
baxımından geniş imkanlar
açan Fərmana görə Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyevə öz dərin minnətdarlığını
bildirib.
AMEA-nın bu barədə yaydığı
məlumatda qeyd olunub ki,
“Azərbaycan Respublikasında
elm və təhsil sahəsində
idarəetmənin təkmilləşdirilməsi
ilə bağlı bəzi tədbirlər
haqqında” 28 iyul 2022ci il tarixli Fərmanda
elm və təhsilin
qarşılıqlı əlaqəsinin
möhkəmləndirilməsi
və bu sahələrdə
idarəetmənin
təkmilləşdirilməsi
məqsədilə mühüm

struktur dəyişiklikləri yer
almışdır. Bildirilib ki, istər
müasir dünyanın çağırışları,
istərsə də ölkənin yeni sosialiqtisadi reallıqları kontekstində
strateji əhəmiyyətə malik elm
və təhsilin müasir tələblər
səviyyəsində inkişafı baxımından
Fərman olduqca mühüm
əhəmiyyətə malikdir.
AMEA-nın yaydığı məlumatda
qeyd olunub ki, Fərman səksən
ilə yaxın olduqca şərəfli bir
inkişaf yolu keçmiş, mövcud
olduğu bütün dövrlərdə ölkənin

sosial-iqtisadi və mədənimənəvi inkişafına mühüm
töhfələr vermiş AMEA-nın
müasir şəraitdə yeni tərəqqi
mərhələsinə daxil olması
baxımından mühüm rola
malikdir.
Məlumatın sonunda vurğulanıb
ki, Fərman respublikanın
elm və təhsil ictimaiyyəti
qarşısında yeni, olduqca mühüm
vəzifələr müəyyənləşdirir.
Vəzifəsindən, yaşından asılı
olmayaraq respublikanın elm
və təhsil sahəsində çalışan
əməkdaşları bu vəzifələrin
həyata keçirilməsi üçün
bütün səylərini, intellektual
potensialını, inzibatitəşkilati, mənəvi-ideoloji
resurslarını birləşdirməli,
cənab Prezidentin rəhbərlik
etdiyi dövlət siyasətinin
həyata keçirilməsində daha
yaxından iştirak etməlidirlər.
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ERMƏNISTAN YOLSUZLUĞU

“Azərbaycan mövqeyini davamlı olaraq
möhkəmləndirir və Ermənistanı sülhə
məcburetmə strategiyasını uğurla
həyata keçirir. Bu strategiyanın bir
istiqaməti də ondan ibarət olacaq ki,
istər Laçın dəhlizinə paralel dəhlizin,
istərsə də Zəngəzur dəhlizinin açılması
məsələsində Ermənistan üzərinə
götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirməyə
məcbur qalacaq”.
BƏXTIYAR MƏMMƏDLI

Q

bextiyarmemmedli@kaspi.az

arabağda aparılan tikintiquruculuq işlərinə Laçın
dəhlizinə alternativ
yolun inşası da daxildir. Bir
müddət əvvəl mediada yer alan
məlumatlara görə, Azərbaycan
daxilində yolun uzunluğu 32
kilometrdir. Bu il ərzində tikinti
tam başa çatacaq. Xatırladaq
ki, yeni yolun inşası Rusiya,
Ermənistan və Azərbaycan
arasında imzalanmış 10 noyabr
2020-ci il tarixli üçtərəfli
bəyanatda öz əksini tapıb.
Sənədə əsasən, Laçın şəhərindən
yan keçən və Qarabağın
dağlıq hissəsini Ermənistanla
birləşdirən yeni yol çəkilməlidir.
Yol hazır olandan sonra hazırda
“Laçın dəhlizi”nə nəzarət edən
Rusiya sülhməramlı kontingenti
həmin marşruta yerləşdiriləcək.
Nəticədə, Laçın şəhəri, Zabux
kəndi Azərbaycan Silahlı
Qüvvələrinin nəzarətinə keçəcək.
Amma maraqlı məqam ondan
ibarətdir ki, bu yolun Ermənistan
tərəfində inşası ilə bağlı heç bir
iş görülməyib, 1 metr belə yol
inşa olunmayıb. Prezident İlham
Əliyev də sonuncu çıxışında Laçın
şəhərinin boşaldılmasından
danışarkən bu məsələyə toxundu.
İndi sual yaranır ki, necə olacaq?
Yəni prosesləri sürətləndirmək
üçün hansı addımlar atılmalıdır?
Əgər Ermənistan yolun öz
ərazisindən keçən hissəsinin
çəkilməsini ləngidərsə,
Azərbaycan hansı tədbirlər görə
bilər?
“BIRGƏ BƏYANATIN ŞƏRTLƏRINƏ
ƏMƏL OLUNMALIDIR”
Mövzu ilə bağlı “Kaspi”
qəzetinə açıqlamasında Milli

Məclisin deputatı, siyasi
elmlər doktoru Elşad
Mirbəşir bildirdi ki,
2020-ci il 10 noyabr
birgə bəyanatında yer
alan müddəalardan biri 2 il
müddətində Laçın şəhərindən
yan keçməklə, yeni dəhliz
yaradılmasından ibarət idi:
“Əgər biz bu gün Azərbaycan
və Ermənistan arasında yekun
sülh sazişinin imzalanması ilə
bağlı razılaşdırılmış sənədlərə,
həmçinin birgə bəyanata istinad
ediriksə, deməli, şərtlərə əməl
olunmalıdır. Xatırlatmaq
istəyirəm ki, Brüsseldə
Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyevlə Ermənistanın baş naziri
Nikol Paşinyan arasında Baş
tutan birinci görüş zamanı Avropa
İttifaqı Şurasının prezidenti Şarl
Mişel 10 noyabr 2020-ci il birgə
bəyanatına, Moskva və Soçi
sənədlərinə istinad olunduğunu
vurğulamışdı. Yəni bu şərtlərə
əməl olunması Azərbaycan və
Ermənistan münasibətlərinin
normallaşdırılması istiqamətində
çox vacibdir. Çünki orada yer
alan məqamlar mahiyyət etibarı
ilə Azərbaycanın maraqlarına
cavab verir. Azərbaycan bununla
da göstərir ki, üzərinə düşən
öhdəlikləri yerinə yetirməklə öz
imzasına hörmətlə yanaşır, sözü
ilə əməli üst-üstə düşür. Təbii ki,
bu da Azərbaycanın beynəlxalq
imicini daha da gücləndirir”.
“TENDERIN KEÇIRILƏCƏYI
GÖZLƏNILIR”
Azərbaycanın
öz üzərinə
düşən işi başa
çatdırmasına
rəğmən,
Elşad
Ermənistanın
Mirbəşir

heç
bir addım
atmamasına toxunan
E.Mirbəşir qeyd etdi ki, hər şeydən
öncə bu istiqamətdə təsəvvürlər
formalaşdırılmalıdır: “Ayrıca
olaraq qeyd etmək istərdim
ki, yolun məhz Ermənistan
hissəsində işlərin görülməsi
məqsədilə avqust ayında
tenderin keçiriləcəyi gözlənilir.
Düşünürəm ki, Ermənistan gec və
ya tez birgə bəyanatın şərtlərinə
uyğun olaraq öhdəlikləri yerinə
yetirməyə məcbur qalacaq.
Azərbaycan mövqeyini davamlı
olaraq möhkəmləndirməkdədir və
Ermənistanı sülhə məcburetmə
strategiyasını uğurla həyata
keçirir. Bu strategiyanın bir
istiqaməti də ondan ibarət
olacaq ki, istər Laçın dəhlizinə
paralel dəhlizin, istərsə də
Zəngəzur dəhlizinin açılması
məsələsində Ermənistan üzərinə
götürdüyü öhdəlikləri yerinə
yetirməyə məcbur qalacaq. Hesab
edirəm ki, Azərbaycanın ardıcıl
diplomatik gedişləri düşməni
yekun sülh sazişini imzalamağa
yaxınlaşdıracaq, yəni sülhə
məcbur edəcək. Bunun da vacib
komponentlərindən biri
məhz Zəngəzur dəhlizinin
açılması, Laçın dəhlizinə
paralel yolun salınması,
Laçın şəhərindən və
ətraf kəndlərdən
ermənilərin
tamamilə
çıxarılmasıdır”.

“İRƏVANIN VAXT UZATMASI BAKININ XEYRINƏDIR”
Bakı Politoloqlar Klubunun
sədri Zaur Məmmədov vurğuladı
ki, Azərbaycan və Ermənistan
arasında Laçın dəhlizi və sair
kimi məsələlərdə İrəvanın
vaxt uzatması, əslində, rəsmi
Bakının birbaşa xeyrinədir:
“Ermənistanın bu və ya
digər addımları Azərbaycana
imkan yaradır ki, məsələləri

istədiyi səmtdə həll edə
bilsin. Beynəlxalq ictimaiyyət,

təşkilatlar, xüsusilə Avropa
İttifaqı və Rusiya platforması
çərçivələrində Ermənistanla
müxtəlif məsələlərlə bağlı
razılığa gəlmişik. İndi
bu razılaşmalar yerinə
yetirilməyəcəksə, İrəvanın
başağrısına səbəb olacaq. Ona
görə də narahatlığa heç bir əsas
yoxdur”.

“AZƏRBAYCAN
KORREKTƏ EDƏ BILƏR”
Z.Məmmədov
vurğuladı ki, narahatlıq
keçirən tərəf
ermənilərdir: “Onlar
Cənubi Qafqazda
gələcəklərinin
necə olacağının
narahatlığını
yaşayırlar. Laçın
məsələsinə gəlincə,
Zəngəzur dəhlizinin
açılmasının uzadılması,

ümumiyyətlə Laçın
dəhlizi məsələsini
sual altına qoyur.
Ermənilər qeyrikonstruktiv
davranmağa davama
etsələr, gələcəkdə
Laçın rayonu vasitəsilə
Xankəndinə gedişgəlişlə bağlı məsələləri
Azərbaycan korrektə
edə bilər”.

BURADA
SİZİN
REKLAMINIZ
OLA
BİLƏRDİ
Tel: (+994 55) 254 16 06
E-mail: kaspiqazeti@kaspi.az
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SISTEMLI VƏ KOMPLEKS

PRIORITETLƏR
“Dünya postpandemiya
mərhələsinə daxil olur. Biz isə
həm postpandemiya, həm də
postmünaqişə mərhələsinə
qədəm qoymuşuq. Yəni
dünya, sadəcə pandemiyadan
sonrakı yeni çağırışlarla
ayaqlaşmalı olacaqsa, biz isə
həm postmüharibə reallıqlarının
yaratdığı yeni çağırışları da qəbul
etməliyik. Ona görə də milli inkişaf
prioritetlərinin birinci mərhələsinin
həyata keçirilməsi 2022-2026-cı
illər üzrə müəyyənləşdirilib”.
RUFİK İSMAYILOV

rufikismayilov@kaspi.az

A

zərbaycan postpandemiya
və postkonflikt dövründə
strateji inkişaf mərhələsinə
qədəm qoyub. 2022-2030-cu
illəri əhatə edən dövrdə ölkəmiz
öz qüdrətini daha da artırmaqla,
yüksək rifah cəmiyyətinin qurulması
istiqamətində yeni hədəfləri
gerçəkləşdirmək əzmindədir. Məhz
bu məqsədlə “Azərbaycan-2030:
sosial-iqtisadi inkişafa dair Milli
Prioritetlər” təsdiq olunub və bu
prioritetlərə söykənən “2022-2026cı illərdə sosial-iqtisadi inkişaf
Strategiyası” hazırlanıb.
İNVESTORLARIN
FƏALLIĞI ARTACAQ
Bu Strategiya Prezident
İlham Əliyevin 22 iyul tarixli
Sərəncamı ilə təsdiqlənib. Sənəddə
nəzərdə tutulmuş tədbirlərin
əlaqələndirilməsi, icrasına nəzarət
və hesabatlılığın həyata keçirilməsi
Nazirlər Kabinetinə, monitorinq və
qiymətləndirmə işinin görülməsi
İqtisadi İslahatların Təhlili və
Kommunikasiya Mərkəzinə
həvalə olunub. Bu Strategiyanın
reallaşması 2026-cı ilin sonuna
kimi ölkə iqtisadiyyatında böyük
dəyişikliklərə səbəb olacaq. Sənədə
görə, sözügedən müddətdə iqtisadi
artım tamamilə yeni keyfiyyət
amilləri bazasında formalaşacaq,
xüsusilə prioritet sahələrdə artım
templəri sürətlənəcək, iqtisadiyyatın
və məşğulluğun dayanıqlılığı daha
da güclənəcək. Özəl sektorun, o
cümlədən mikro, kiçik və orta
sahibkarlığın inkişafı yeni və daha
səmərəli stimullar və inkişaf mühiti
hesabına artacaq. Özəl və xarici
investorların ölkə iqtisadiyyatında
fəallığı, qeyri-xammal ixracı
genişlənəcək.

MILLI İNKIŞAF PRIORITETLƏRIMIZ
Yeni strategiyanın ictimai-siyasi,
sosial-iqtisadi əhəmiyyətini, əsas
hədəflərini “Kaspi” qəzetinə şərh
edən millət vəkili Hikmət Babaoğlu
bildirib ki, hazırda Azərbaycanda
Milli İnkişaf Prioritetlərimiz
əsasında formalaşdırılan fəaliyyət
proqramının icrası ilə bağlı
işlərin həyata keçirilməsinə
başlanır. Deputatın sözlərinə
görə, Milli İnkişaf Prioritetlərimiz
müəyyənləşdirilərkən, hər şeydən
öncə bu günə qədər görülən
işlərin yeni inkişafı üçün əsaslar
yaratması nəzərə alınıb: “2021ci ildə Azərbaycan Prezidenti
ölkəmizin sosial-iqtisadi
inkişafına dair milli prioritetlərin
müəyyən edilməsi istiqamətində
mühüm bir qərar qəbul edərək
2021-2030-cu illərdə onların
reallaşdırılması üçün müvafiq
qurumlara konkret tapşırıqlar
vermişdi. Doqquz ay müddətində
Nazirlər Kabineti 2022-2026-cı
illər üzrə sosial-iqtisadi inkişaf
strategiyası ilə bağlı fəaliyyət
proqramı hazırlamalı və onun
həyata keçirilməsi prinsiplərini
müəyyən etməli idi. Hazırda Milli
İnkişaf Prioritetlərimiz əsasında
formalaşdırılan bu fəaliyyət
proqramının icrası ilə bağlı işlərin
həyata keçirilməsinə başlanılır.
Milli İnkişaf Prioritetlərimiz
müəyyən edilərkən bu günə qədər
görülən işlərin yeni inkişaf üçün
əsaslar yaratması nəzərə alınıb.
Yəni 2030-cu ilə qədər elan olunan
prioritetləri realizə etmək üçün
ötən illər ərzində əsaslı sosialiqtisadi baza formalaşdırılıb”.

POSTMÜHARIBƏ
REALLIQLARININ YARATDIĞI
YENI ÇAĞIRIŞLAR
Millət vəkili söyləyib ki, prioritetlər
özlüyündə olduqca strateji xarakter
daşıyır və sadəcə sosial-iqtisadi
sahəni əhatə etmir. Onun fikrincə,
bu prioritetlərə dayanıqlı və
rəqabətqabiliyyətli iqtisadiyyatla
bərabər, eyni zamanda inklüziv
və ədalətli cəmiyyət prinsipləri də
daxildir: “Prioritetlərə innovativ
texnologiyaların tətbiqi məsələləri
ilə bərabər, rəqabətqabiliyyətli insan
resurslarının yetişdirilməsi, yaxud
böyük qayıdışla bağlı müddəalar
da daxildir. Yəni 2030-cu ilədək
reallaşdırılması nəzərdə tutulan Milli
İnkişaf Prioritetləri kompleks və
sistemli prioritetlərdir. Bu isə Milli
İnkişaf tariximizin faktiki olaraq yeni
inkişaf mərhələsinə qədəm qoyması
deməkdir. Nəzərə almaq lazımdır ki,
dünya postpandemiya mərhələsinə
daxil olur. Biz isə həm postpandemiya,
həm də postmünaqişə mərhələsinə
qədəm qoymuşuq. Yəni dünya sadəcə
pandemiyadan sonrakı yeni çağırışlarla
ayaqlaşmalı olacaqsa, biz həm də
tarixi zəfərimizin verdiyi milli qürur və
coşqu ilə postmüharibə reallıqlarının
yaratdığı yeni çağırışları da qəbul
etməliyik. Bu, tarixi hadisədir. Ona
görə də milli inkişaf prioritetlərinin
birinci mərhələsinin həyata
keçirilməsi 2022-2026-cı illər üzrə
müəyyənləşdirilib. Eyni zamanda bu
vaxta qədər icra olunan digər dövlət
proqramları və layihələrinin də yeni
sosial-iqtisadi inkişaf strategiyası
ilə əlaqələndirilməsi məsələsi
aktuallaşıb. Bu isə ikimərhələli şəkildə
gələcək inkişafımız üçün yeni strateji
perspektivlər yaradıb”.

TƏHLIL

TEHRANIN ƏSASSIZ
NARAHATLIQLARI

Azərbaycanın
göstərdiyi
qətiyyət və
formalaşdırdığı ordu
gücü, əlində
olan dəlillər
İrandakı
əsəbiləşmiş
hərbi-siyasi
qruplaşmaları
təhrifedici
bəyanatlar
səsləndirmək
çağırışı
ilə üz-üzə
qoyur
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AQŞIN KƏRIMOV
Azərbaycanla İranın
münasibətlərində gərginliyin növbəti
mərhələsi yaşanır.
Bunun yaxın siyasi tarixlə əlaqəli
məqamlardan tutmuş Cənubi Qafqazda
yaranan yeni reallıqlara qədər bir çox
səbəbləri mövcuddur.
MÜSTƏQILLIYIN
BOĞDUĞU YAD IDEOLOGIYA
Azərbaycan dövlət müstəqilliyini
bərpa etdikdən sonra Tehran əsdirdiyi
küləklərlə Bakını cilovlama siyasətinə
doğru itələməyə çalışıb və zamanla güc
mövqeyini nəzəri də olsa, məqbul hesab
edib.
Siyasi islamı dövlət siyasətinin
bətnində böyüdərək inkişaf etdirən İran
həmin ideoloji xətti qonşu ölkələrə ixrac
etməyə çalışıb, hərçənd ki, Azərbaycan
bu cür təhlükəli fazalarda təmkin və
soyuqqanlılıqla ölkədə yad ideoloji
hərəkat formalaşdırılmasının qarşısını
alıb.
İranın
tarixin
süzgəcindən
özünə
miras qalan
nəticəsiz
aktları onu
Azərbaycana
qarşı daha
da aqressiv
xətt tutmağa

vadar edir.
Bu fikirlərimiz İranın əvvəlki
illərdə Azərbaycana yatırdığı ideoloji
sərmayənin darmadağın olunmasının
ümumi təsvirlərini özündə cəmləşdirir.
VƏTƏN MÜHARIBƏSININ
NƏTICƏLƏRI İRANI NARAHAT EDIR
Bundan əlavə, Azərbaycanın
44 günlük Vətən müharibəsində
Ermənistan üzərində həlledici və
sarsıdıcı qələbə qazanmasından sonra
ortaya çıxan regional mənzərə də yanıqlı
qalan İranın yaralarının qaysağını açır.
Bunu İranın ali məqamlı rəhbəri
Seyid Əli Xamenei də Türkiyə
Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanla
keçirdiyi görüşdə etiraf edib və İslam
Respublikasının hikkə və hiddətini
yenidən Azərbaycana qarşı yönəldib.
Xamenei Ərdoğana Azərbaycanın
qazandığı qələbə kontekstində regionda
yaranan reallığın sərhəd məsələlərinə
təsirindən narahatlığını ifadə edib. O,
deyib:
“İran-Ermənistan sərhədinin
bağlanması
siyasəti gündəmdədirsə,
İran İslam
Respublikası
buna qarşı
çıxacaq, çünki
bu sərhəd
minilliklərin
kommunikasiya
yoludur”.
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DINI LIDER NƏ
DEMƏK ISTƏYIR?
Xameneinin bununla
işarə etdiyi məqamları belə
təsnifatlandıra bilərik:
1. İran Gorus-Qafan
yolunun 21 kilometrinin
Azərbaycanın nəzarətində
olmasını və bu magistralın
işləmə rejiminin Bakı
tərəfindən təyin edilməsini
həzm edə bilmir,
2. Zəngəzur dəhlizinin
sərhəd dəyişikliyi
kontekstində reallaşmasına
qarşıdır,
3. Xarici şirkətlərin
Qarabağda və Şərqi
Zəngəzurda iştirakına qarşı
çıxır,
4. Tehran Azərbaycanın
xarici siyasət kursunun
paralelində onun
regional gücünün Bakıya
qazandırdığı tərəfdaşları
özünə qarşı cəbhə kimi
dəyərləndirir,
5. İran Ermənistanın
Azərbaycan torpaqlarını
işğalda saxladığı müddətdə
həmin əraziləri qeyrileqal bazar kimi istifadə
edərək külli miqdarda gəlir
qazanırdısa, indi bundan
məhrum olub.

6. İranın sosial-siyasi
strukturu, despotik səciyyəli
daxili quruluşu, üstəgəl
kəşfiyyat müharibəsində
düçar olduğu
məğlubiyyətlər onu bölgədə
tektonik yerdəyişmə etmək
qabiliyyətindən məhrum
edir.
Azərbaycanın göstərdiyi
qətiyyət və formalaşdırdığı
ordu gücü, Bakının əlində
olan dəlillər İrandakı
əsəbiləşmiş hərbi-siyasi
qruplaşmaları təhrifedici
bəyanatlar səsləndirmək
çağırışı ilə üz-üzə qoyur.
Onlar Azərbaycanın
xarici ölkələrlə əlaqələrinin
səviyyəsinin qalxmasına
qarşı ideoloji silahla
çıxmağa çalışsa da, bu
taktiki gediş boşluğa
yuvarlanmaqda davam
edəcək.
İranın hərbi-siyasi
teatrında Azərbaycanla
bağlı qurulan tamaşalarda
Bakının əsl niyyəti fərqli
dublyajda təqdim edilir ki,
bu da Tehranın beynəlxalq
aləmdə küncə qısılmasının
təzahürləridir.

İRAN BAŞA DÜŞÜR KI, BAKIYA QARŞI HƏMLƏ SIYASƏTINI DAVAM ETDIRSƏ...
Nəzərə almaq lazımdır ki, İranı
küncə sıxan Azərbaycan yox, onun
rəqibləridir, bu düşmənləri Bakı yox,
Tehran özü-özünə qazandırır.
Azərbaycan sadəcə olaraq
bərabərtərəfli münasibətlərlə özünün
beynəlxalq aləmdəki maraqlarını
inkişaf etdirir.
Azərbaycanın beynəlxalq
dairələrdəki əlaqələri ilə bağlı İranda
yaranan narahatlıq kodeksi İslam
Respublikasını daim fərqli macəralar
axtarışına sövq edəcək.
İran başa düşür ki, Bakıya qarşı

həmlə siyasətini davam etdirməyin
ona gətirəcəyi itkilər çoxdur, çünki
beynəlxalq konyuktura məhz
Azərbaycanın tərəfindədir.
Sxem belədir ki, Azərbaycanın
Cənubi Qafqazda formalaşdırdığı
habın beynəlxalq güclər üçün
cəlbediciliyi artır və onların bölgədəki
maraq dairəsini genişləndirir.
İranın regionu qarışdırmaq
və burada siyasi şiəlik hərəkatını
yaradıb ayaqlandırmaq cəhdi isə həm
Azərbaycana, həm də beynəlxalq aləmə
sərf etmir.

Bununla belə, Azərbaycan İranla
münasibətlərin inkişafını vacib
sayaraq öz ərazisindən üçüncü dövlətə
qarşı istifadə edilməsi hallarına yol
vermir, təəssüflər olsun ki, İran bunu
başa düşmək istəmir.
Cənubi Qafqaz regionundakı
mövcud reallıqlar İrana qarşı
beynəlxalq səylər üçün növbəti pəncərə
rolunu oynamaqda davam edəcək.
Azərbaycan isə məsafəli
davranışlarla tərəflərin region
üzərindən hibrid davasını
neytrallaşdıran addımlar atacaq.

Azərbaycanın Türkiyə ilə dərinləşən
strateji müttəfiqlik münasibətləri də
İranın qarınağrısına çevrilir. Çünki bu
əlaqələr Türkiyənin regionda nüfuz
dairəsini genişləndirməsi və hərbisiyasi iştirak səviyyəsini artırması ilə
nəticələnir.
İran öz maraqlarını regional
münasibətlər sisteminə inteqrasiya
etməkdənsə, yaxasını kənara çəkərək
təkbaşına addımlara getməyi arzulayır.
Amma şübhə yoxdur ki, İslam
Respublikasının belə niyyətləri boşa
çıxacaq.
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AZƏR NURİYEV

azernuriyev@kaspi.az

C

ənubi Qafqazda
yaşananlar diqqəti
yenidən bölgəyə
çevirib. Söhbət ABŞ və Rusiya
kəşfiyyat xidməti rəhbərlərinin
İrəvana səfərləri, Ermənistan
və Azərbaycan arasında ilk
dəfə vasitəçilərsiz danışıqlar
aparılması və s. məsələlərdən
gedir. Bütün bu xəbərləri
birləşdirən bir cəhət var Cənubi Qafqaz yenidən Rusiya
ilə Qərbin maraqlarının
toqquşduğu və bir-birinə qarşı
durduğu arenaya çevrilir.
ERMƏNILƏRƏ
TAM AYDIN OLDU KI...
Ermənistanın Rusiyadan
uzaqlaşıb Qərbə doğru
istiqamət götürməsi məsələsi
də rus mediasının diqqət
mərkəzindədir. Ümumən
rusiyayönümlü olmasına
baxmayaraq, son iki ildə
bu ölkədə Rusiyaya müsbət
münasibət xeyli azalıb.
Ermənilərə tam aydın oldu ki,
Rusiyanın keçmişdə verdiyi
təhlükəsizlik təminatları söz
yığnağıdır və böyük ölçüdə
İrəvanın Kremlin bütün
hərəkətlərini dəstəkləmək
istəyindən asılıdır. Son həftələr
baş verən hadisələr həm də onu
göstərir ki, ABŞ-ın Ermənistana
münasibətində əsl dönüş
yaranıb. Co Bayden İrəvandakı
səfir postuna Ukraynadakı
keçmiş müvəqqəti işlər vəkili
Kristina Kuinnin namizədliyini
irəli sürməyi planlaşdırır.
Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi
bunu Ermənistandakı nüfuzuna
meydan oxumaq kimi qəbul
edib və isterik tona keçib. Digər
əlamətdar məqam isə Mərkəzi
Kəşfiyyat İdarəsinin rəhbəri
Uilyam Bernsin İrəvana elan
olunmamış səfəridir. Sözsüz
ki, ABŞ Mərkəzi Kəşfiyyat
İdarəsinin direktorunun
Ermənistana səfəri və baş
nazir Nikol Paşinyanla görüşü
sıradan hadisə deyil. Səfər ən
çox Kremli düşündürüb. Onun
Tbilisi və Bakıya səfər etmədən
yalnız İrəvana gəlməsi çoxlu
suallar doğurub.

ERMƏNISTAN RUSIYA

ORBITINDƏN UZAQLAŞIR?
Amerika kəşfiyyatının Ermənistanda prioritet istiqaməti Rusiya ilə bağlı fəaliyyət
ola bilər. Bəlkə də, buna görədir ki, Bernsin səfərindən üç gün sonra Rusiya Xarici
Kəşfiyyat Xidmətinin rəhbəri Sergey Narışkin İrəvana səfər edib. Sözsüz ki...
ERMƏNISTANA DƏFƏLƏRLƏ
XƏBƏRDARLIQ EDILIB
İqtidaryönlü Ermənistan
KİV-ləri, görünür, səfərin
məxfiliyinin vacibliyini dərk
edərək görüşün məzmunu ilə
bağlı heç bir eyham vurmadan
quru xəbərlərlə kifayətləniblər.
Müxalifət ehtiyat edirdi ki,
Vaşinqton “Qarabağ klanı”nın
liderləri və onlara rəğbət
bəsləyən oliqarxların xaricdəki
sərvətləri barədə məlumatları
“sızdıracaq”. Lakin reallıqda
müxalifətin aksiyaları Ağ
Evin heç vecinə də deyil.
Vaşinqton hazırkı Ermənistan
rejiminin təhlükəsizliyindən və
loyallığından narahat deyil. Belə
bir fikir var ki, bu səfər RusiyaQərb gərginliyi, eyni zamanda,
İranla bağlı məsələlərlə
əlaqədardır. Bəlli olduğu kimi,
rəsmi və qeyri-rəsmi olaraq ABŞ
tərəfindən Ermənistana İranla
bağlı dəfələrlə xəbərdarlıq
edilib. O cümlədən Rusiyanın
sanksiyalardan yayınması üçün
Ermənistandan istifadə etməsi
də faktdır və bu, İrəvana baha
başa gələr bilər.

ABŞ BÖLGƏDƏ YENI MÜHARIBƏYƏ QARŞIDIR?
Belə bir fikir də var
ki, MKİ şefinin səfərinin
əsas missiyası bölgədəki
mümkün müharibə
təhlükəsini aradan
qaldırmaqdır.
Məsələ burasındadır
ki, Ermənistanda savaşın
qarşısını ala biləcək
yeganə şəxs Paşinyandır.
O, bu gün daha çox
Azərbaycanla sülh
anlaşmasını imzalamağa,
Türkiyə ilə münasibətləri
bərpa etməyə çalışır.
Lakin Ermənistanda
hakimiyyət Paşinyanla
məhdudlaşmır.
Rəsmilərin, xüsusən də
hərbçilərin əksəriyyəti
Rusiyaya bağlı
şəxslərdir. Eyni
zamanda Amerika
kəşfiyyatının
Ermənistanda
prioritet
istiqaməti
Rusiya ilə
bağlı fəaliyyət

ola bilər. Bəlkə də, buna
görədir ki, Bernsin
səfərindən üç gün sonra
Rusiya Xarici Kəşfiyyat
Xidmətinin rəhbəri
Sergey Narışkin İrəvana
səfər edib. Sözsüz
ki, Narışkinin MKİ
rəhbərinin bu səfəri ilə
birbaşa əlaqəsi var. Çünki
Rusiya Ermənistandan
sanksiyalardan yayınma
vasitəsi kimi istifadə
edirsə, deməli, ABŞın buna əks tədbiri
olmalıdır.
Və bu konteksdə ABŞ
tərəfindən Ermənistana
qarşı da müəyyən
tədbirlərin görülməsi
istisna

edilmir. Lomonosov
adına Moskva Dövlət
Universitetinin Dünya
Siyasəti fakültəsinin
dosenti Aleksey Fenenko
hesab edir ki, hansısa
mərhələdə Amerikanın
rəsmi və qeyri-rəsmi
diplomatiyası daha
da irəli gedərək
Ermənistanın
KTMT-yə üzvlüyünü
hədəfə ala bilər:
“Bundan əlavə, Ağ Ev
Ermənistan rəhbərliyinə
Azərbaycanla davam
edən mübahisələrin
həllinin qərbyönlü
formatını (ABŞ və Aİnin iştirakı ilə) təklif edə
bilər. Amma bütün bu
ssenarilər Rusiyanın
Cənubi Qafqazda
qətiyyətli cavab
tələb edən açıq
çağırışla üzüzə
qalması
anlamına
gələcək”.

ERMƏNI SIYASI ŞƏRHÇI: “RUSIYA ARTIQ ERMƏNISTANI ITIRIB”
“Bernsin Ermənistana tarixdə ilk
səfəri Moskvanı hərəkətə keçməyə
məcbur etdi. Çünki bu səfər İrəvanın
hansı kursu seçdiyini bəlli edirdi. Bu
kurs Qərb istiqamətidir. Bunu Kremldə
anlayan kimi Sergey Narışkini təcili
İrəvana yolladılar”. Bunu tanınmış
erməni siyasi şərhçi Tevos Arşakyan
deyib. “İrəvan seçimini etdi. Hazırda
Ermənistanı ciddi dəyişikliklər
gözləyir. Hələ heç kim bilmir bu, nə
ilə bitəcək. Amma dəqiq bilinən bir
şey var - Ermənistan seçimini etdi,

Rusiya “ofsayd”da qaldı. Bernsin otuz
ildən artıq diplomatik iş təcrübəsi, o
cümlədən ABŞ-ın Rusiyadakı səfiri kimi
fəaliyyət göstərməsi, ona Ermənistanı
Moskvanın qucağından qoparmağa
kömək etməlidir. Deməli, Qərb
ruslarla qarşıdurmada Ermənistanın
vacibliyini yaxşı anlayır. Bu, Qərbin
bizə marağından xəbər verir. Ruslar isə
qısqanırlar. Hətta çox narahat olurlar,
çünki başa düşürlər ki, Ermənistanı
itirə bilərlər. Amma bunu da fakt
kimi qeyd etmək olar ki, Rusiya artıq

Ermənistanı itirib. Putin bunu hələ başa
düşməyib. Amma bunu Rusiya xüsusi
xidmət orqanları, xüsusilə də Narışkin
çox gözəl başa düşür”, - deyə o qeyd
edib.
Son olaraq qeyd edək ki, Ermənistan
həm də ABŞ-ın xüsusi təyinatlı
hərbçilərinin diplomat çətiri altında
möhkəmlənib İrana qarşı da fəaliyyət
göstərdiyi ölkədir. Bu səbəbdən də MKİ
direktorunun Cənubi Qafqaza səfərinin
hansı dəyişiklərə səbəb olacağını zaman
göstərəcək.
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RUSIYA ÜÇÜN YENI

“BATAQLIQ”

Moldova Rusiyanı özündən çıxara biləcək daha bir addım atıb. Hakimiyyət “ölkəni Rusiyadan
qoparmaq üçün total anti-Rusiya informasiya sistemi” yaratmaq qərarına gəlib. Avropa
İttifaqı da ona yardımçı olub. Moldova mediasına 14 milyon avro sərmayə qoyulur.
AZƏR NURİYEV

M

azernuriyev@kaspi.az

oldova Ukraynanın ardınca
Rusiyanın müdaxilə edə
biləcəyi ölkələr sırasında ilk
sıradadır. Proseslərin analizi bu qənaəti
günbəgün artırır. Qərbin maliyyə və
hərbi yardımlarından, eləcə də Avropa
İttifaqına üzvlüklə bağlı vədlərindən
ilhamlanan rəsmi Kişinyov Rusiyaya
qarşı sərt bəyanat və addımlarının
sayını artırır.
QƏRBIN MARAQLARINA
CAVAB VERIR
Artıq 30 ildir ki, Moldova
ərazisində Rusiya qoşunları
“sülhməramlı” adı altında
fəaliyyət göstərir. Dnestryanı
adlanan qondarma bir qurum
da qurublar. Sirr deyil ki,
Ukraynadakı müharibə
və onun gedişi rəsmi
Kişinyovu müəyyən mənada
cəsarətləndirib və rus
qoşunlarının bölgədən
çıxarılmasında israrlı
görünür. İndi çoxlarını
düşündürən əsas sual

budur: Rusiya Moldovada yeni cəbhə
aça, müharibənin miqyası genişlənə
bilərmi? Görünən odur ki, Ukraynadakı
müharibə Rusiya üçün gözlənilən
nəticəni vermir və hər şey Moskvanın
əleyhinə dəyişir. Moldovaya müdaxilə
Qərbin maraqlarına cavab verir. Çünki
bu zaman Qərbin Kremlə təzyiqləri
daha da artacaq. Hətta istisna deyil ki,
Qərb bu müdaxilə üçün Moskvanı təhrik
edəcək. Bütün hallarda Rusiyanın
Moldovaya müdaxiləsi
Kreml üçün yeni “bataqlıq”
yaradacaq.
RUSIYA HƏDƏLƏYIR
Gözlənildiyi kimi, Moldovanın
Qərblə sıx əlaqələri, eləcə də,
anti-Rusiya ritorikasının artması
Kremli təşvişə salır. Məsələ
o qədər böyüyüb ki, Rusiya
parlamentariləri Moldova
ilə bağlı müzakirə açıblar.
Xəbərdar ediblər ki,
Moldovanın Qərblə
birləşib Rusiyaya qarşı
“ikinci cəbhə” açması
onun dövlətçiliyi üçün
fəlakətli olacaq. Rəsmi

olaraq tədbir Rusiya sülhməramlı
kontingentinin Dnestryanı bölgəyə
daxil olmasının 30-cu ildönümünə
təsadüf edib. Xatırladaq ki, 1992-ci
ildə Rusiyanın 14-cü ordusu Moldova
və Dnestryanı arasında silahlı
münaqişənin deeskalasiyasına nail ola
bilib. Federasiya Şurasının müdafiə
komitəsi sədrinin birinci müavini
Aleksandr Rakitin qeyd edib ki,
münaqişəni yaradan səbəblər hələ də
aradan qaldırılmayıb. Bu ilin aprelində
isə Dnestryanıda partlayışlar səslənib.
Yerli hakimiyyət onları “Ukrayna izi
olan terror hücumları” kimi görsə də,
Kişinyov Tiraspolu sabitliyi pozmaq
cəhdində ittiham etməyi üstün tutub.
Qondarma qurumun rəhbəri Vadim
Krasnoselski bölgə ilə bağlı təhlükəsizlik
sənədinin imzalanmasını təklif edib.
“5+2” (Moldova, Dnestryanı, ATƏT,
Rusiya, Ukrayna vasitəçi qismində,
həmçinin ABŞ və Aİ-dən müşahidəçilər)
danışıqlar formatının iştirakçılarına
təminat verir. Dnestryanı bölgədə
Moldovanın demarşından qorxurlar.
Onlar hesab edirlər ki, Kişinyov 1992ci il müqaviləsindən çıxarsa, bu, hərbi
əməliyyatlara səbəb ola bilər”.

KREMLƏ QARŞI MÜDAFIƏNIN YEGANƏ YOLU SILAHDIR
Bütün bunların fonunda Moldova
prezidenti Maya Sandunun Rusiyanı
təcavüzkar ölkə adlandırması
münasibətləri daha da gərginləşdirib.
Sandu etiraf edib ki, Moldova ordusu
modernləşdirilir, lakin Aİ-dən yalnız
“öldürücü olmayan texnika” alınır.
Moldovanın keçmiş müdafiə naziri
Vitali Marinuta deyib ki, Kremlə qarşı
müdafiənin yeganə yolu silahdır, ona görə
də biz Qərb tərəfdaşlarından Moldovanı
rabitə sistemləri ilə deyil, müdafiə silahları
ilə təchiz etmələrini xahiş etməliyik.

Onun fikrincə, Moldova neytrallığını
ləğv etməli və NATO-ya daxil olmalıdır:
“Neytral statusdan imtina etmək və Aİ-yə
inteqrasiya ilə paralel olaraq NATO-ya
inteqrasiya etmək lazımdır. Sonra biz
alyansın təhlükəsizlik sisteminə daxil
olacağıq və etibarlı şəkildə qorunacağıq.
Amma indiyə qədər siyasətçilərimiz
Aİ və ABŞ-dan öldürücü olmayan
silahların tədarükündən danışırlar. Yalnız
parlamentin rəhbəri İqor Qrosu qeyd
edib ki, lazım gələrsə, öldürücü silahlar
da sifariş verilə bilər. Hazırkı müdafiə

naziri qeyd edib ki, bu
gün orduda yalnız
köhnəlmiş silahlar var”.
Eyni zamanda o, Maya
Sandunun sözlərini
xatırladıb: “Rusiya bizə
hücum etsə, nə edəcəyik?”
Vitali Marinuta hesab edir
ki, Moldova hakimiyyəti
artıq ölkəni qorumaq üçün
real tədbirlər haqqında
qərar verməlidir.

Vitali Marinuta
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Aİ-DƏN RUSIYA
TƏBLIĞATINA
QARŞI SƏRMAYƏ

Yeri gəlmişkən,
Moldova Rusiyanı
özündən çıxara biləcək
daha bir addım atıb.
Hakimiyyət “ölkəni
Rusiyadan qoparmaq
üçün total anti-Rusiya
informasiya sistemi”
yaratmaq qərarına
gəlib. Avropa İttifaqı
da ona yardımçı olub.
Belə ki, Moldova
mediasına 14 milyon
avro sərmayə qoyulur.
Rumıniyalı deputat
Eugen Tomac
hətta sərmayənin
məqsədini açıqlayıb:
“Putinin təbliğatına
qarşı mübarizə
aparılmalıdır”. 5
milyon avro strateji
kommunikasiya,
araşdırma
jurnalistikası və
dezinformasiya ilə
mübarizəyə, 1 milyon
avro respublikanın
regional mediasına,
8 milyon avro isə
EU4 Müstəqil Media
proqramı vasitəsilə
paylanacaq. “Biz
Putinin təbliğatına
qarşı bütün gücümüzlə
mübarizə aparmalıyıq”,
- Tomas izah edib.
Görünən odur ki, yaxın
vaxtlarda daha bir
postsovet məkanında
vəziyyət gərginləşə
bilər. Moldovanın
bunun üçün əsası
var. Öz ərazisində
separatizmi məhv
etmək istəyir. Rusiya
hansı səbəbləri əsas
gətirib müdaxilə
edəcək? Bu sual isə
hələ ki açıq qalır.
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SÖHBƏTLƏŞDI:
AYGÜN ƏZIZ
aygunaziz@kaspi.az

“Problemlərin
əksəriyyəti
o vaxtlardan
başlayır və
uşaq da
anlamadığı
üçün şikayət
etmir.
Nəticədə
görmənin
gözəlliyini
duymur.
Məsələn,
valideyn
məktəbdə
deyir ki,
uşağım arxa
partada
görmür,
onu qabağa
keçirin. Amma
“uşaq niyə
görmür?”
sualına cavab
axtarmır.
Eynəyini
düzəlt, arxa
partadan
görsün”.
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“AZƏRBAYCANDA OPTIKA BAZARI HƏDDINDƏN ARTIQ ACINACAQLI VƏZIYYƏTDƏDIR VƏ INKIŞAFI DA LƏNG GEDIR”

HƏYATI DAHA RƏNGARƏNG GÖRMƏYƏ
YARDIM EDƏN OPTOMETRIST

1

994-cu ildən optika işi
ilə məşğuldur. Latviya
Universitetində bu sahə
üzrə magistratura təhsili alan
ilk azərbaycanlıdır. O, ölkədə ilk
diplomlu, klinik optometristdir.
Həmsöhbətimiz Optikaçılar və
Optometristlər Assosiasiyasının
sədri Rüfət Musayevlə eynək
bazarındakı problemlər, eynəklərin
xüsusiyyətləri haqda danışdıq.

l Rüfət bəy, optometriya
nədir?
l Orqanların funksiyaları və
xəstəlikləri var. Bizdə gözlə bağlı
bütün məsələlərlə oftalmoloqlar
məşğul olur. Amma bir çox Avropa
ölkələrində, Amerikada, Kanadada,
Avstraliyada bu proses artıq 30-40
ildir ki, haçalanıb. Xəstəliklərlə
və cərrahi əməliyyatlarla
oftalmoloqlar, göz funksiyaları ilə
optometristlər məşğuldur. Görmə,
sadəcə “mən görürəm” demək
anlayışına gəlmir. Görmənin də
düzgün olması, formalaşması,
hər iki gözün birgə ( binokulyar)
sağlam işləməsi lazımdır. Biz
gözümüzlə yox, beynimizlə
görürük. Göz, sadəcə vasitədir.
Məsələn, kameraların qoşulduğu
qurğu var. O qurğu olmasa, kamera
nəyə lazımdır? Gözümüz də eynən,
görməni formalaşdırır və aldığı
şəkli beyinə ötürür. Beyin onu
birləşdirir və bizə tam
şəkli verir.
“HƏR ŞEY
RƏNGSIZDIR”
l Gözün
görmə
funksiyalarına
nə daxildir?
Pasientlər
nə vaxt
optometristə
müraciət
etməlidir?

l Kainatda hər şey rəngsizdir.
Biz göz dibində olan reseptorlara
görə rəngli görürük. Məsələn,
bəzi heyvanlar biz gördüyümüzü
görə bilmir və ya əksinə, görə
bilmədiklərimizi görürlər. Bu,
reseptorların funksiyalarına
bağlıdır. Rəng reseptorları və işığın
reseptorları var. Elektromaqnit
dalğalarla o reseptorları
qıcıqlandıranda, dalğanın
tezliyindən asılı olaraq, müəyyən
rəng görməsi formalaşdırılır,
beyinə ötürülür. Beyin isə onu
qırmızı, yaşıl və s. rəng kimi qəbul
edir. Bu, görmə funksiyalarına
aiddir. Bundan əlavə, yaxındakı və
uzaqdakı obyekti ayrılıqda şəffaf
görmək də görmə funksiyalarına
aiddir. Müayinələr zamanı insanın
şikayətindən asılı olaraq bu
funksiyalar yoxlanılır. Rəng görmə,
rəng tanıma qabiliyyətinin itməsi,
gizli çəpgözlük, binokulyar görmə
pozulmaları, anizometropiya
kimi funksional pozulmalar olur.
Müəyyən funksiyalar da var ki,
fərqli işləyir. Biz uzağa iki paralel
xətlə baxırıq, yaxına baxanda isə
gözlərimiz içəriyə (konvergensiya)
yığılır. İçəri yığıldıqda həm də
fokuslanma(akkomodasiya) prosesi
gedir. Bəzən insanlarda fokuslanma
geri qalır, iflic olur, konvergensiya
funksiyasının pozulmaları olur.
Və ya hər iki funksiya birgə
işləyə bilmir. Bax həmin o
funksiyaların düzgünlüyündən
asılı olaraq görməmiz formalaşır.
Optometristlər bu işlərlə məşğul
olur. Optometristlərin işi tək
görmə funksiyalarının müayinəsi
və müalicəsi deyil. İxtisasın tətbiq
olunduğu sahələr genişdir.

“İNKIŞAF ETMIŞ HANSI ÖLKƏDƏ
APTEKDƏ EYNƏK SATIŞI VAR?”
l Rüfət bəy, Azərbaycanda ilk
ali təhsilli optometristsiniz. Sizdən
sonra oğlunuz və bir oftalmoloq
bu sahə üzrə təhsil alıb. Hələ də
ölkədə ayrıca ixtisas kimi bu sahə
tədris edilmir. Bu ixtisasın bizdə
olmaması optika sahəsində hansı
fəsadları yaradıb? Peşəkar kimi
kənardan necə görürsünüz?

l Çox böyük
fəsadları var.
Hazırda
Azərbaycanda
optika bazarı
həddindən
artıq acınacaqlı
vəziyyətdədir
və inkişafı
da ləng gedir.
Neçə illərdir
yeni optikalar
açılır, müəyyən
məhsullar idxal
olunur, yeniliklər var,
amma düzgün məcrada
deyil. Məsələn, hansı inkişaf
etmiş ölkədə aptekdə eynək
satışı var? Aptekdə iki piştaxta
qoyub, arxasında oturub özünü
optika adlandıran müəssisələr
var. Bu nə qədər düzgündür?
Bəlkə də o piştaxtanın arxasında
oturan biliklidir. Amma o
şəraitdə tam xidmət göstərə,
optikanın imkanlarını açıqlaya və
pasiyentin problemini tam həll
edə bilməz. Göz müayinəsinin
aparılması üçün müəyyən
standartlar, şərait mövcud
olmalıdır. Otağın ölçüsündən
tutmuş avadanlığın standartlarına
qədər hesablanmalıdır. Testlər
aparılmalıdır. Bəzi testlər
qaranlıqda aparılır. Müayinə
olunan yerin işığı tənzimlənməlidir.
Bəzən az işıq lazımdır, bəzən çox.
Müayinə aparan şəxsin buna savadı
çatmalıdır. Bunların heç birinə
riayət olunmur.
“BU SUALLARA CAVABI
AVADANLIQ VERƏ BILMƏZ”
l Oftalmoloqun verdiyi rəyə
əsasən eynək hazırlanır.
l Bəli, bir çox optikalarda
qaydalara riayət olunmur. Satış
zalının içinə avadanlıq yerləşdirilib
və yazılıb ki, göz müayinəsi aparılır.
Avadanlıqdan çıxan bir kağıza
əsasən, eynək tövsiyə olunur.
Müayinə iki hissədən ibarət
olmalıdır. Subyektiv və obyektiv
göstəricilər var. Cihaz refraktiv
qüsuru təyin edərkən gözün
işləməsində müəyyən
nöqsanları və ya funksiyaları
qeydə ala bilmir. Pasiyentin
obyektiv görməsinə əsaslanaraq
eynək yazılmalıdır. İnsan eynəyi nə
vaxtdan, nə üçün taxır, nə problemi
olub, gözü nədən korlanıb? Bu
suallara cavabı avadanlıq verə
bilməz. Avadanlıq sizin xəstəlik

tarixinizi bilmir.
Ona görə də
bunu mütəxəssis
etməlidir.
Bizdə çox gözəl
oftalmoloqlar
var. Bəziləri
optometriyanı
zəif bilir. Tibb
Universitetində
bununla bağlı
qısamüddətli
tədris kursu var.
Amma 1-2 semestrlə
bu sahəni öyrənmək
mümkün deyil. Bu ixtisasa
4-6 il arası tədrisdən sonra
yiyələnmək olar.

“Bizdə çox gözəl
oftalmoloqlar
var. Bəziləri
optometriyanı
zəif bilir. Tibb
Universitetində
bununla bağlı
qısamüddətli
tədris kursu
var. Amma 1-2
semestrlə bu
sahəni öyrənmək
mümkün deyil.
Bu ixtisasa
4-6 il arası
tədrisdən sonra
yiyələnmək
olar”.

l Həqiqətdir ki,
əksəriyyətimiz eynəkləri belə
optikalardan alırıq. Yalnız
avadanlığın göstəriciləri ilə
eynək almaq göz sağlamlığımıza
necə təsir edir?
l Göz funksiyaları düzgün
işləmir. Əgər 100 faiz görmək
imkanınız varsa, səhv seçimlə
daha aşağı nisbətdə görəcəksiniz
və sizin xəbəriniz olmayacaq ki,
bundan da yaxşı görə bilərsiniz.
Bir fəsad da ondan ibarətdir ki,
göz və görmə prosesi beyinin
enerjisinin 80 faizini alır. Bizim
görmə funksiyamız olmasa, bir
çox başqa funksiyalar da düzgün
işləməyəcək. Siz təsəvvür edin ki,
gözlər normalda beyinin 80 faiz
enerjisini alırsa, səhv işləyəndə
daha çox enerji sərfiyyatına yol
verir. Çünki beyin işləyir, enerji
sərf edir, gözə siqnal göndərir
ki, mənə bunu ver. Göz də verə
bilməyəndə, beyin daha çox güc
sərf edir. Normalda axşama qədər
təbii yorğunluq prosesi olur.
Gözlər düzgün işləməyəndə isə bu
yorğunluq daha çox olur. Düzgün
eynək istifadə etməsəniz bu, sizin
həyat fəaliyyətinizə təsir edir.
l Bəs bu proses uşaqlarda
necə olur?
l Uşaqların görmə pozuntusu
onların intellektual inkişafının
geriləməsinə səbəb olur.
Məsələn, uşaq yaxşı görmürsə,
o deməkdir ki, kitab oxuya,
idmanla məşğul ola bilməyəcək.
Amma onun həmyaşıdları
bunu edir. Uşaqda kompleks
yaranır. Məsələn, uşaq dərs
hazırlamağa oturur, yarım saat
sonra hər şeyi atır, başqa işlə

məşğul olur. Onda da valideynlə
uşağın arasında konflikt başlayır.
Valideyn deyir ki, uşaq oxumaq
istəmir. Belə deyil. Bir çox
hallarda görmədiyi üçün qaçır.
Gözdə hansısa funksiya düzgün
işləmirsə, uşaq daha tez yorulur,
etdiyi bir işə onda nifrət hissi
yaradır. Uşaq anadan olandan
sonra 6-cı ayında ilk müayinə,
3 yaşında ikinci, 7 yaşında
üçüncü müayinə olmalıdır.
Bu, mütləqdir. Problemlərin
əksəriyyəti o vaxtlardan başlayır
və uşaq da anlamadığı üçün
şikayət etmir. Nəticədə görmənin
gözəlliyini duymur. Məsələn,
valideyn məktəbdə deyir ki,
uşağım arxa partada görmür,
onu qabağa keçirin. Amma “uşaq
niyə görmür?” sualına cavab
axtarmır. Eynəyini düzəlt, arxa
partadan görsün.

qədər yaxşı saxtalaşdırırlar ki,
adi insan üçün onu seçmək
çətindir. İlk olaraq brendə
diqqət etmək lazımdır. İkinci
məsələ istehsal zamanı üzə çıxan
keyfiyyətdir. Materialına baxıb
hiss etmək mümkündür. Yaxşı
istehsalçı nöqsanlı malı satışa
buraxmır. Üçüncü problem
isə mənə yad olan “A klass”,
“B klass” anlayışlarıdır. Bir
mal ya orijinaldır, ya da saxta.
Niyə saxtanın klassifikasiyası
aparılır? Sonra malın qiymətinə
diqqət etmək lazımdır. Brendin
qiyməti olur və bütün dünyada
təsdiqlənir. Sən onu 25 manata
necə ala bilərsən? Heç kim
orijinal malı öz ziyanına ucuz
satan deyil. Ucuz satırsa, deməli
saxtadır. “Reyban”ı 16 -25
manata satırlar. Heç onun tək
buruncuğu o qiymətə deyil.

“40-50 MANATA ELƏ
EYNƏKLƏR VAR KI...”
l Bəs gün eynəkləri ilə bağlı
ən böyük problem nədir? Nəinki
apteklərdə, hətta küçələrdə də
belə eynəklər satılır.
l Sözsüz ki, gün eynəyindən
insan kor olmaz. Amma onda da
rənggörmə və başqa funksional
pozuntular baş verə bilir.
Müəyyən standartlara mütləq
riayət olunmalıdır. Bu mallar
ölkəmizə idxal olunarkən ya
yoxlamalardan keçməlidir, ya
da müəyyən sertifikatlarla təmin
olunmalıdır. Ondan sonra onun
idxalına icazə vermək olar. Bu,
bilavasitə insan sağlamlığına
təsir edən aksesuardır. İkinci
fəsad eynəyin materialıdır.
Dəri ilə təmasda olduğu üçün
təhlükəli vəziyyət yarana bilər.
Eynəyi alanda malın keyfiyyətinə
diqqət olunmalıdır. O demək
deyil ki, keyfiyyəti yüksək olanlar
ancaq bahalı eynəklərdir. 4050 manata elə eynəklər var ki,
tam sağlam və standartlara
uyğundur.

“ONLARDAN
ISTIFADƏ ETMƏKDƏNSƏ,
EYNƏKSIZ GƏZIN”
l Günəş ən çox sürücüləri
narahat edir. Onlar üçün də
spesifik eynəklər varmı?
l Sürücü avtomobili idarə
edərkən gün şüasından başqa
digər avtomobillərin parıltısı
gözünə düşür. Şüaların həcmi
həddindən artıq çox olduğu
üçün onu narahat edə bilir.
Mütləq şəkildə gün eynəyindən
istifadə etməlidir. Eynəyin
dərəcəsini avtomobilin
şüşələrinə uyğun seçməlidir.
Avtomobilin şüşələri rənglidirsə,
onda yüksək dərəcəli eynək
məsləhət deyil. 8-10 saat sükan
arxasında olanlara daha yüksək
qoruyuculu eynək lazımdır.
Elə adamlar var ki, axşam
saatlarında avtomobil idarə
edir. Bu zaman tünd şüşələr
ona mane olacaq. Anlamalıdır
ki, günün hansı saatlarında ona
eynək lazımdır və o səviyyəyə
uyğununu da
almalıdır.

l Müştəri eynəyin saxta və
orijinal olduğunu necə seçə
bilər?
l Saxta eynəklərin
görünən keyfiyyəti o
qədər yüksəkdir
ki, o

FOTOLAR MÜƏLLIFINDIR

“ZIYAN DEYIL, SADƏCƏ
SƏHV LINZA TAXIBSAN”
l Avtomobili gecə idarə
edərkən də, qarşı tərəfdən
gələn maşınların işığı gözü
narahat edir. Bunun çıxış yolu
nədir?
l Bundan şikayətlənənlər
daha çoxdur. İşıq çox olanda
bizim göz bəbəyimiz avtomatik
yığılır, bizi qoruyur. Bu,
təbiətdən gələn qorunmadır. Elə
adam var ki, ömür boyu günəş
eynəyi taxmayıb. Ona heç nə də
olmayıb. İşığın həcmi çox olanda
göz bəbəyi yığılır və gözün dibinə
düşən işığın həcmini azaldır ki,
bizi narahat etməsin. Axşam
vaxtlarında isə fərqlidir. Axşam
vaxtı göz bəbəyi genişlənir. Çünki
gün batır, işıqların həcmi çox
olmur. Bəbək açılır ki, daha çox
işıq qəbul edib, görməni təmin
etsin. Axşam avtomobili idarə
edərkən, göz bəbəkləri tam
açıqdır. Qarşı tərəfdən güclü işıq
gələndə göz bəbəyi avtomatik
bağlanır. İndi təsəvvür edin ki,
hər dəfə bağlanır, avtomobil
keçir, açılır, yenidən növbəti dəfə
bağlanır, açılır və bu da insanı
yorur. Ona görə də axşamlar
maşın sürmək daha yorucudur.
Amma qoruyucu şüşələr var ki,
həmin o fəsadın, tam olmasa da,
70 faiz qarşısını alır. Sarı filtirli
eynəklər var, estetik olaraq yaxşı
görünmür deyə çox istifadə
edilmir. Yaxud bizi qıcıqlandıran
şüaların qarşısını alan örtüklər
var. O eynəklər avtomobil istifadə
edənlər üçün məsləhətlidir.
l Deyə
bilərik ki, 510 manatlıq
eynək
taxmaqdansa,
taxmasınlar?
Onsuz da,
təbiətən göz
özünü qoruyur.
l Bəli, demək
olar. Söhbət
məbləğdən deyil,

keyfiyyət və standartdan gedir.
Metro giriş- çıxışlarında eynəklər
satılır. Onlara saxta mal demək
olmaz. Saxta hansısa brendin
oxşarıdır və o addan istifadə
edirlər. Bunlar daha aşağı,
standartlara uyğun olmayan
eynəklərdir. Əllərinə hansı
material keçibsə, ondan eynək
düzəldiblər. Onlardan istifadə
etməkdənsə, etməyin.
l Bəs kontakt linzaların satışı
necə aparılır? Ümumiyyətlə,
kontakt
linza ziyandırmı?
l Kontakt linza istifadə
edən adamın mütləq eynəyi
də olmalıdır. Çox küləkli, tozlu
havada kontakt linza istifadəsi
düzgün deyil. Fəsillə bağlı allergik
reaksiyalar olanda, hamiləlik
dövründə kontakt linza istifadəsi
məsləhət görülmür. O anda
eynəkdən istifadə edilməlidir.
Linzaların da müəyyən seçim
meyarları var. Əyrilik radiusları,
diametrləri fərqli olur. Biz gözün
nömrəsini deyib linza alırıq.
Bu, düzgün deyil. Hər kəsin
müəyyən fiziologiyası var. Ona
uyğun linzalar taxmaq lazımdır.
Buynuzlu qişamız ideal, sferik
deyil, amma gözlə görünmür.
Optik konstruksiyada çox böyük
fərq verə bilir. Kontakt linzanın
da göstəriciləri var. Gözün
radiusuna daha yaxın olan
seçilməlidir ki, gözün üzərində
düzgün otura bilsin. Daha böyük
olarsa, linza gözün üzərində gəzir
və sürüşür. Elə insan var ki, bu
diskomforta dözür və davam edir.
Bu zaman da sürtünmə olur və
buynuzlu qişanın eroziyası baş
verir. Sonra deyirlər ki, linza
ziyandır. Ziyan deyil, sadəcə
səhv linza taxıbsan. Ola bilsin ki,
əyrilik linzada daha qabarıqdır.
Bu zaman linzanın qıraqları
buynuzlu qişanı sıxır. Buynuzlu
qişanın qan dövranı pozulmağa
başlayır və ciddi fəsadları olur.
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Bu məsələdə təkcə əmək
bazarının tələbləri deyil,
həmçinin 60 yaş üstü insanların
sağlamlıq durumu də nəzərə
alınır. Mexanizmin həyata
keçirilməsində onlayn
təhsil və iş imkanları
mühüm vasitədir. Elm
və Təhsil Nazirliyi də
strategiyasında bu
mexanizmlə bağlı
dəyişiklik etməlidir.

BEŞIKDƏN QƏBIR
EVINƏ QƏDƏR ÖYRƏNMƏK
TƏRANƏ MƏHƏRRƏMOVA

taranamaharramova@kaspi.az

Ö

mürboyu öyrənmə (lifelong learning)
fərdi inkişafa yönəlmiş, öz təşəbbüsü
ilə həyata keçirilən təhsil formasıdır.
Dünya ölkələrində uğurla həyata keçirilən
ömürboyu öyrənmənin standartlaşmış
tərifi olmasa da, ümumiyyətlə, məktəb,
universitet və ya korporativ təlim kimi
rəsmi təhsil institutundan kənarda baş
verən öyrənməyə istinad edilir. Belə ki,
bu mexanizm insanın həyatı boyu davam
edən bilik və bacarıqlarının davamlı
olaraq inkişafıdır. Bu cür öyrənmə həm
formal olaraq - təhsil, təlim, mentorluq,
təlim kursları, təkmilləşdirmə və qeyriformal, yəni həyatın özündən yeni təcrübə
çıxarmaqla əldə edilə bilər. Ömürboyu
öyrənmə həm peşəkar, həm də şəxsi
səbəblərdən ilhamlanan yeni biliklər üçün
davamlı, könüllü axtarış anlayışıdır. Belə bir
həyat tərzi insanın əmək bazarında peşəkar
yüksəlişinə və rəqabət qabiliyyətinə töhfə
verir. Eyni zamanda, ölkə miqyasında bu
konsepsiyanın kütləvi şəkildə qəbulu insan
və intellektual kapitalın formalaşmasına,
keyfiyyətinə faydalı təsir göstərir və
bununla da iqtisadiyyatın inkişafına kömək
edir.
6-DAN 60-A…
Hazırda bütün dünyada texnologiyanın
inkişafı və peşələrin həyat dövrünün
azalması “məktəb-universitet” təhsilinin
klassik modelinin köhnəlməsinə səbəb
olub. Onu ömürboyu öyrənmə konsepsiyası
əvəz edib. “Ömürboyu təhsil konsepsiyası”
təklif edir ki, mexanizm yaşından və
fəaliyyət sahəsindən asılı olmayaraq
insanları əhatə etməli, eyni zamanda
hər hansı təhsilə maraq və üstünlüyün
reallaşdırılması və inkişafı üçün imkanlar
yaratmalıdır. Ömürboyu təhsilin əsas
mərhələləri, adətən 6 yaşdan 24 yaşa
- ibtidai məktəbdən tutmuş ali təhsil
müəssisələrinə qədər və 25 yaşdan 60
yaşa qədər olan dövrü əhatə edir. Formal
təhsil adətən bu vaxta qədər başa çatsa da,
insanlar hələ də öyrənməyi dayandırmırlar.

Onlar həm rəsmi, həm də qeyri-rəsmi
olaraq peşəkar inkişafla məşğul ola,
əlavə təhsil ala, elmi işlə məşğul ola bilər
və bundan əlavə, iş və gündəlik həyat
problemlərini həll etməklə, tanışlıq
dairəsini və üfüqlərini genişləndirməklə,
səyahət etməklə, yeni biliklərə yiyələnmək
yolu ilə öyrənə bilərlər.
60 yaşdan yuxarı tələbələr isə həyatın
bu dövründə adətən özlərini maraq və
hobbilərinə həsr etmək üçün əla fürsət
əldə edirlər - bu, ictimai iş, səyahət, əl işləri
və daha çox ideyalarla bağlı ola bilər. Belə
ki, yaşlı insanlar həyatlarının mənasını
hiss etməlidirlər, buna görə də cəmiyyətin
onların davamlı inkişafı və öyrənmələri
üçün göstərə biləcəyi dəstək çox vacibdir.
Qonşu Rusiya, Türkiyə, Gürcüstan kimi
ölkələrdə ömürboyu təhsilin dəstəklənməsi
istiqamətində layihələr, proqramlar
həyata keçirilir. Bu məsələdə təkcə əmək
bazarının tələbləri deyil, həmçinin 60
yaş üstü insanların sağlamlıq durumu
da nəzərə alınır. Mexanizmin həyata
keçirilməsində onlayn təhsil və iş imkanları
mühüm vasitədir.

ƏHALININ DAVAMLI SAVADLANMASI
Bu günlərdə Prezident İlham
Əliyevin Sərəncamı ilə təsdiq olunan
“Azərbaycan Respublikasının 2022–
2026-cı illərdə sosial-iqtisadi inkişaf
Strategiyası”nda da əhalinin davamlı
savadlanması üçün “ömürboyu
öyrənmək” mexanizminin yaradılması
məsələsi yer alıb. Bu mexanizm
əhalinin əmək bazarının tələblərinə
uyğun ixtisasartırma kurslarında
iştirakına və zəruri kvalifikasiya əldə
etməsinə imkan verəcək. Nəticədə
ixtisasartırma üzrə innovativ
proqramların və məzunların sayı
hər il əhəmiyyətli sayda artacaq.
HƏR KƏS ÖZ
ÜZƏRINDƏ ÇALIŞMALI
Milli Məclisin Elm və
təhsil komitəsinin
üzvü Ceyhun
Məmmədov
dövlətin həyata

keçirdiyi siyasət və strategiyalarda hər
zaman təhsilin inkişafına, gənc nəslin
bilik və bacarıqlarının artırılmasına
xüsusi diqqət göstərildiyini qeyd edir:
“Ömürboyu öyrənmə mexanizmi də
vacib amildir. Dövlətin siyasəti ondan
ibarətdir ki, vətəndaşlar davamlı
olaraq öz üzərilərində işləməli, bilik
və bacarıqlarını artırmalı, daim
inkişaf etməlidirlər. Hansı sahədə
çalışmasından asılı olmayaraq hər bir
şəxs daim özünü inkişaf etdirməlidir”.
Millət vəkili ölkə başçısının
sərəncamı ilə yaradılacaq
iki tədqiqat universitetinin
fəaliyyətini də elm və
təhsilimizə diqqət və qayğı
kimi dəyərləndirir:
“Bütün bunlar dövlət
siyasətində elm və
təhsilin necə mühüm
önəm kəsb etməsinin
Ceyhun
göstəricisidir”.
Məmmədov

DÖVLƏT NƏZARƏTƏ GÖTÜRÜRSƏ…
Professor Şahlar Əsgərov ömürboyu öyrənmə
mexanizminin yaradılmasını müsbət hal kimi
dəyərləndirir. Belə ki, özü universitet müəllimi kimi
çalışdığı illərdə Rusiya, Ukrayna, Danimarka, Finlandiya
və s. ölkələrdə müddətli kurslarda iştirak edərək inkişafını
təmin edib: “Bunlar hamısı ömürboyu öyrənmədir.
Peyğəmbərimiz, təxminən 15 əsr əvvəl beşikdən qəbir
evinə qədər öyrənək deyib. O vaxtdan bəri
bu, həmişə gündəmdə olan məsələdir.
Ömürboyu öyrənməklə bağlı UNESCO-nun
da konsepsiyası var. Bizim də həmişə belə
bir konsepsiyamız olub. Sovet dövründə də
ömürboyu oxumaq təşviq edilirdi. Amma indi
bu konsepsiyanı dövlət öz nəzarəti altına
alırsa, sevindirici haldır”. Professor
qeyd edir ki, uşaq bağçalarından
tutmuş, orta və ali məktəbə qədər,

daha sonra doktorantura təhsili ömürboyu öyrənmənin
böyük bir hissəsidir: “Mən parlamentin deputatı olanda
hətta ömürboyu öyrənmə ilə bağlı tədbir də keçirmişdik.
Yəqin, Elm və Təhsil Nazirliyi də öz strategiyasında bu
mexanizmlə bağlı dəyişiklik edər. Hər bir insan orta və ali
məktəbdə oxuyanda öyrənmə bacarığı əldə edir. Ya 5 ildən
bir hazırlıq fakültələrinə getmək, ya da ali məktəblərdə
tədrisin proqramını elə qurmaq lazımdır ki, insan
ömürboyu öyrənmənin gərəkli olduğunu başa düşsün”.
Təbii ki, ömürboyu təhsilin və öyrənmənin beyinlərdə
yer alması, bu istiqamətdə həvəsin aşılanması, şüurlara
hopması və, nəhayət, vərdişə çevrilməsi üçün dövlətin
siyasətinə vətəndaş cəmiyyətinin də, ayrı-ayrı
qurumların da dəstəyi istisnasızdır. Yeni
öyrənmə təşəbbüsü vacib addım olsa da,
ümumilikdə cəmiyyətin motivasiyasına
həmişə ehtiyac var.
Şahlar
Əsgərov

UĞUR
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100 min gəncin arasından seçilən

AZƏRBAYCANLI XANIM

D

“20 UNIVERSITETƏ
MÜRACIƏT ETMIŞDIM,
HAMISINDAN DA QƏBUL
ALMIŞDIM”
l Amerikada təhsil çox
gəncin arzusudur.
l Əsas istəyim yaxşı
təhsil almaq idi. Düzdür,
orta məktəbdə oxuyanda
Amerikaya səyahət
etmişdim. Amma Amerikada
təhsil almaq üçün xüsusi
hədəfim yox idi. Bu ölkə ilə
yanaşı Kanada, Niderland,
Belçika, Finlandiya, Çin
kimi dövlətlərin haradasa
20 universitetinə müraciət
etmişdim, hamısından da
qəbul almışdım.
l Bakalavr üçün çox
adam xaricdə təqaüdlü
təhsil qazana bilmir. Orta
məktəb dövrünü necə

idi. Mən də çoxuna “hə”
deyirdim.

keçirdiniz ki, universitetlərin
hamısından qəbul aldınız?
l Orta məktəbdə
beynəlxalq İB proqramı ilə
təhsil alırdım. İlk önəmli
məsələ bu proqramda
nəticələrim idi. Amerikadan
danışsaq, orta təhsil
müddətində dərsdən əlavə
fəaliyyətlərinə, təqaüdlərin
varsa, ona önəm verirlər.
Avropa ölkələrinin
universitetləri də dərsdən
əlavə fəaliyyətlərinə,
sertifikatlarına, yarışlarda
iştiraklarına baxırlar.
Mən özümlə bağlı vacib
hesab etdiyim məqamları
müraciətdə qeyd etmişdim.
Məsələn, orta məktəb vaxtı
basketbol oynayırdım.
Dərsdən sonra isə 6-7-ci sinif
qızlarına basketbol dərsi
keçirdim. Məktəblərarası
riyaziyyat olimpiadalarında
iştirak etmişdim. Təbiət
elmləri sərgisində
eksperimentimlə birinci yeri
qazanmışdım. Könüllü kimi
fəaliyyətim də olmuşdu,
debatlarda iştirak etmişdim.
“BU SAHƏYƏ MARAĞIM
RIYAZIYYATDAN BAŞLADI”
l Məktəb vaxtı bu
aktivliyin səbəbi nədən
qaynaqlanırdı?
l İki faktorun – özümün
və məktəbin birləşməsi idi.
Məktəbdə şagirdlərin aktiv
fəaliyyətinə önəm verilirdi.
Bir müəllim gəlirdi ki,
filan məktəbdə debat var,
kim iştirak etmək istəyir?
Filan məktəbdə yarış var
və s. Müəllimlər bizə xəbər
verirdilər, artıq gedibgetməmək özümüzə bağlı

UĞ

l Kompüter elmlərini
seçməyiniz necə oldu?
l Bu sahəyə marağım
riyaziyyatdan başladı.
Sonra özümə sual
verdim ki, istifadə
etdiyimiz kompüter
texnologiyalarının
hansı tərəfində yer
almalıyam? Sadəcə
istifadəçi olmaq
istəyirəm, yoxsa
istehsalçı? Yalnız
istifadəçi olmaqla
kifayətlənmək
istəmədim.

UR

H E K AY

Ə
SI

eyir ki, potensialın
varsa, onu
ortaya qoya
biləcəyin mühitdəsənsə,
hədəflərinlə bağlı daha
uğurlu olursan. Bu ikisinin
birləşməsindən doğru
şəkildə yararlanmaq üçün
isə insanın özündən çox şey
asılı olduğunu düşünür:
“Fürsətləri görmək və onları
dəyərləndirməyi bacarmaq
da önəmlidir”. Müsahibimiz
hazırda Amerikada təhsil
alan və “Fürsətlər ölkəsi”nin
fürsətlərini dəyərləndirməyə
çalışan “Major League
Hacking” (MLH) – Yüksək
Hakaton Liqasının 2022-ci
il üçün TOP-50 siyahısında
yer alan azərbaycanlı tələbə
Firəngiz Qənbərlidir.
Bildirək ki, Firəngiz ən
yaxşı 50 nəfərin siyahısına
18 ölkədə kompüter
texnologiyaları ilə məşğul
olan 100 min gənc arasından
seçilib. ABŞ-ın Kanzas
Universitetində kompüter
elmləri ixtisası üzrə tam
təqaüdlü təhsil alır. Bu günə
qədər müxtəlif hakaton
müsabiqələrinin qalibi olan
Firəngiz, “HackKU-2021”
və “HackKU-2022”
müsabiqələrinin təşkilatçısı
da olub. Hazırda “Microsoft”
şirkətində təcrübəçi olan
F.Qənbərli, eyni zamanda
Kanzas Universiteti
Kompüter Mühəndisləri
Assosiasiyasının prezidenti
və “Women in Computing
Club KU” platformasının
ictimaiyyətlə əlaqələr üzrə
sədridir.

SÖHBƏTLƏŞDI:
AYGÜN ASİMQIZI
aygunasimqizi@kaspi.az

Firəngiz
Qənbərli:
“Amerikada
təhsil almaq
üçün xüsusi
hədəfim yox
idi. Bu ölkə ilə
yanaşı Kanada,
Niderland,
Belçika,
Finlandiya, Çin
kimi dövlətlərin
haradasa 20
universitetinə
müraciət
etmişdim,
hamısından
da qəbul
almışdım”.

“STEREOTIPLƏRI
QIRMAQ ASAN DEYIL”
l Azərbaycanda İT
sahəsində daha çox bəyləri
görürük. Təhsil aldığınız
universitetdə auditoriyada
bu cəhətdən vəziyyət
necədir?
l Kompüter elmləri
sahəsinə xanımların gəlişi
Azərbaycana baxanda
Amerikada yaxşıdır, amma
burada da o cəhətdən
vəziyyət möhtəşəm deyil.
Proqramlaşdırma dərsində
80 nəfərdən 5-i qızdır.
Düşünülür ki, mühəndislik,
xüsusilə kompüter elmləri
daha çox bəylər üçündür,
qızlar bu sahədə çox da
uğurlu olmurlar və s.
Stereotipləri qırmaq asan
deyil, həm də vaxt lazımdır.
Amma unutmayaq ki,
kompüter alqoritmini ilk
yaradan şəxs qadın olub.
Orta məktəbdə uşaqlara
layihələr aparıram, qızlara
dərs keçirəm. Maraqları var,
qabiliyyətləri də əladır.
l 2-ci kursu başa
vurubsunuz, hazırda
“Microsoft”da təcrübə
keçirsiniz. Aldığınız təhsil
iş mühitinə düşmək üçün
kifayət etdimi?
l Amerikada kompüter
elmləri sahəsində
universitetdən aldığım
dərslər təcrübəyə başlamaq
üçün kifayət etdi, amma
tam iş mühitinin içinə
düşmək üçün, təbii ki, yetərli
deyil. Davamını gətirmək
üçün gərək özün layihələr
hazırlayasan, kodlaşdırmaya,
proqramlaşdırmaya həvəsin
olsun, yarışlarda iştirak
edəsən, əlavə nələrsə
öyrənəsən.

“İŞ MÜHITINDƏ DAHA
ÇƏTIN KODLAR YAZILIR”
l “Microsoft” təcrübəsi sizə nə
qazandırıb?
l “Microsoft” ilk təcrübə yerimdir.
3-cü aydır ki, buradayam. Texnologiya
komandasında işlərin necə getdiyini
bilmirdim. Bu cəhətdən iş mühitini
öyrəndim. Yaxud dərsdə kod yazırsan,
professor yoxlayıb qiymət verir. İş
mühitində bir neçə insan həmin koda
baxır, fikir bildirir. İş mühitində daha
çətin kodlar yazılır, bunları öyrənməyə
başladım. Mənə bir layihə verilib, onun
üzərində işləyirəm. Hamısı yeni bilik
və bacarıqlar öyrədir, iş dünyasına
hazırlayır.
l Bu günə qədər bir neçə hakaton
müsabiqələrinin qalibi olmusunuz.
Hakaton müsabiqələrində iştirak
etməyə nə zaman başladınız?
l Hələ məktəb vaxtı hakaton
yarışlarına qatılmaq istəyirdim. Amma
şagirdlər üçün belə yarışlar bizdə yox
idi. Amerikada iştirak etmək üçün isə
bu ölkəyə getmək lazım idi. Pandemiya
başlayan il Amerikada bu yarışlar
onlayn keçirilməyə başladı. Mən də
həmin vaxt onlayn olaraq Amerikadakı
hakatonlarda iştirak etməyə başladım.
Bura gələndə də canlı iştirak etdim.
l Bu yarışlara sizdə maraq yaradan
nədir?
l Hakatonlar qısa müddət - 24-36
saat arası olur. Bir neçə tədbir bir yerdə
olur və çox maraqlı bir iş ərsəyə gəlir.
Hakatonlara karyerası uğurlu şəxsləri
çağırırlar, vebinar keçirlər. Komanda
yoldaşlarını əvvəldən tanımırsan,
tanımadığın adamlarla bir yerdə layihə
hazırlayırsan, kod yazırsan. Sosial iş
kimi bu da maraqlıdır. Üstəlik, hakaton
bitəndən sonra əlində komanda
şəklində işləmək bacarığını göstərən bir
layihə olur.
l Sizcə, Yüksək Hakaton Liqasının
2022-ci il üçün TOP-50 siyahısına hansı
kriteriyalara əsasən düşübsünüz?
l Əsas olaraq, sadəcə texnologiya
sahəsinə başlamaq haqqında maraqlı
hekayəsi olan insanları seçirdilər.
Məncə, onlara, hakatonlara Bakıda
başlayıb sonra burda yarışların
təşkilatçısı olmağım maraqlı
görünmüşdü.
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ARPA,
BUGDADAN
BAŞQA NƏ?
Ekspertlər
hesab edirlər
ki, işğaldan
azad edilmiş
ərazilərdə
məskunlaşma az
olduğu
üçün insan
əməyinə
ehtiyac olan
bitkilərin
az əkilməsi
gözləniləndir.
İndiki halda
dəmyə əkin
sahələrinin
daha çox
olması taxıl
əkininə
üstünlük
verilməsini
tələb edir.
Amma
gələcəkdə...

Firudin
Tağıyev

BƏXTIYAR MƏMMƏDLI

bextiyarmemmedli@kaspi.az

İ

şğaldan azad olunmuş ərazilərin
əkinə yararlı torpaqlar olmasının
ölkənin ərzaq təhlükəsizliyinə
müsbət dinamika gətircəyi
gözləniləndir. Bəzi ekspertlər hesab
edir ki, dünyada mövcud buğda qıtlığı
durumunda işğaldan azad edilmiş
ərazilərdə Azərbaycanın buğda əkini
üçün böyük potensialı var. Əlbəttə
ki, bu heç də buğdaya olan tələbatı
tam ödəmir. Amma ən azından,
Azərbaycanın başqa ölkələrdən buğda
idxalına təsir göstərə bilər. Ona görə də,
işğaldan azad edilən ərazilərdə hələ ki
məskunlaşma olmadığı üçün taxıl əkini
həyata keçirilib.
50 MIN HEKTARDA ƏKIN
Bununla bağlı Kənd Təsərrüfatı
Nazirliyinin Torpaqdan İstifadəyə
Nəzarət şöbəsinin müdiri Firudin
Tağıyev açıqlamasında bildirib ki,
Azərbaycanın azad olunan ərazilərində
bu il 50 min hektar sahədə aparılmış
əkinlərin əsasını taxıl təşkil edir və
bu sahələrdən yüksək məhsuldarlıq
gözlənilir. Onun sözlərinə görə,
işğaldan azad edilmiş ərazilərin böyük
potensialı var: “Bu gün azad edilmiş
ərazilərdə 50 min hektarlıq sahədə
aparılan əkini, əsasən, buğda və arpa
təşkil edir. Əkinlər dəmyə şəraitində
aparılır. Növbəti mərhələdə suvarılan
sahələrə transfer edilməsi planlaşdırılır.
Bu da məhsuldarlığın dəfələrlə
artmasına səbəb
olacaq”.
KONSEPTUAL LAYIHƏLƏR HAZIRLANIB
Nazirlik rəsmisi əlavə edib ki,
torpaqlarımız işğaldan azad edildikdən
sonra həmin ərazilərdə kənd təsərrüfatı
təyinatlı torpaqların potensialının
öyrənilməsinə başlanılıb: “Potensial
öyrənildikdən sonra hər rayondan
asılı olaraq əkin sahələrinin
hansı istiqamət üzrə aparılması
müəyyənləşdirilib. Konseptual
layihələr hazırlanıb, hökumətə

təqdim edilib. Eyni zamanda, praktiki
işlərə də başlanılıb. Bu işlərin
başlanğıcında minatəmizləmə fəaliyyəti
və təhlükəsizliyin təmin edilməsi öndə
dururdu. Biz aidiyyəti qurumlarla
birgə təhlükəsiz ərazilərin seçilməsinə
başladıq. Qələbənin əldə edildiyi
2020-ci ildə əkin vaxtı keçmişdi, lakin
simvolik olaraq əkin apardıq. Bunu
praktiki yanaşma baxımdan etdik”.
F.Tağıyev onu da qeyd edib ki,
həmin torpaqların potensialına
uyğun olaraq, bu il bütün aqrotexniki
qaydalara əməl edilərək əkin həyata
keçirilib: “Əkinlərin monitorinqi
göstərir ki, bu torpaqlardan yüksək
məhsuldarlıq gözlənilir. Burada
regiondan asılı olaraq fərqli yanaşma
var. Düşmənlərimiz tərəfindən
torpaqlarımız kortəbii istifadə
edilib. Bu isə torpaq resurslarının
çirklənməsinə səbəb olub. Qarşımızda
duran məsələlər həmin torpaq
resurslarının münbitliyinin geri
qaytarılması ilə daha məhsuldar
əkinlərin aparılmasıdır”.
Firudin Tağıyev vurğulayıb ki,
Həkəri çayı üzərində su anbarları
qurulacaq ki, bunlar da daha yüksək
məhsuldarlıq əldə edəcəyimizə təminat
verir: “Biz daha yüksək məhsuldarlığı
bu layihələrdən sonra əldə edəcəyik”.
Rəsmi açıqlamadan məlum olur ki,
işğaldan azad edilmiş ərazilərdə buğda
və arpa əkilib. Sual yaranır: bu ərazilər
ancaq taxıl əkini üçün ixtisaslaşacaq,
yoxsa gələcəkdə digər məhsulların
əkini də planlaşdırılır?

DEPUTAT: “HƏDƏF VƏ
MƏQSƏDLƏRƏ NAIL OLUNUB”
Mövzu ilə bağlı “Kaspi”
qəzetinə açıqlamasında
Milli Məclisin deputatı
Ceyhun Məmmədov
bildirdi ki, işğaldan azad
edilmiş ərazilərdə taxıl
ilə bərabər, digər ənənəvi
əkin-biçinin də həyata
keçirilməsi nəzərdə
tutulub: “Söhbət ondan
gedir ki, işğaldan əvvəlki
dövrdə bu ərazilərdə
yalnız taxıl əkilməyib.
Ayrı-ayrı bölgələrdə
üzüm, pambıq və sair
əkilirdi. Ona görə də,
indiki dövrdə araşdırma
aparılır. O cümlədən
ərazilərin boş qalmaması
üçün taxıl əkilməsinə
başlanılıb. Demək olar
ki, bu gün bu proses
uğurla davam etdirilir
və müəyyən hədəf və
məqsədlərə də artıq nail
olunub”.
SUDAN VƏ TORPAQDAN
ASILI OLAN MƏSƏLƏLƏR
C.Məmmədov qeyd
etdi ki, əlavə əkin işlərinin
həyata keçirilməsi
zamanla müəyyənləşdiriləcək: “Əlbəttə

ki, burada sudan və
torpaqdan asılı olan
məsələlər var. Biz indi
çalışacağıq ki, ən səmərəli
və uyğun bir formada
ərazilərdən istifadə
olunsun və işğaldan azad
edilmiş torpaqlarda əkinbiçin həyata keçirilsin.
İndiki halda vətəndaşlar
üçün də geniş imkan
və şərait yaradılacaq.
Yəni hər bir rayonun,
bölgənin spesifik
xüsusiyyətləri ciddi
şəkildə nəzərə alınacaq.
Onu da qeyd edim ki, bu
gün kənd təsərrüfatında
yeniliklər, müxtəlif yeni
istiqamətlər var. Bunu
nəzərə alsaq, ola bilər
ki, həmin ərazilərdə
yeni bitkilər və fərqli
əkinin həyata keçirilməsi
məsələsinə də baxılsın.
Bu gün baxıb görə bilərik
ki, bəzi rayonlarda
şəkər çuğunduru əkilir,
digərində tütünçülük var.
Ümumilikdə bu məsələlər
diqqətlə araşdırıldıqdan
sonra dəqiq, ciddi və
konkret qərar qəbul edib
addım atılacaq”.

QARĞIDALI, KARTOF VƏ GÜNƏBAXAN
Kənd təsərrüfatı
üzrə ekspert Cəfər
İbrahimli bildirdi ki,
işğaldan azad olunmuş
ərazilərdə aparılan
əkin payızlıq taxıl
əkinidir: “Qeyd olunan
ərazilərdə suvarılan və
dəmyə yaz əkini aparıla

bilər. Qarğıdalı, kartof
və günəbaxan kimi
bitkilərin əkilməsi də
mümkündür və buna
gələcəkdə baxılacaq.
Hesab edirəm ki, hazırda
məskunlaşma az olduğu
üçün insan əməyinə
ehtiyac olan bitkilərin az

əkilməsi gözləniləndir.
İndiki halda dəmyə
əkin sahələrinin
daha çox olması
taxıl əkininə
üstünlük
verilməsini
tələb
edir”.

Cəfər
İbrahimli

PROBLEM
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YERIN ALTINDAKI “SAUNA”
“Stansiyalarda qatar dayananda qapılar açılır və isti hava kütləsi salona daxil olur. Mikroiqlim şəraiti pozulur və avtomatik
sistemin havanı tənzimləməsi müəyyən vaxt aparır. Hər mövsüm sərnişinlərə müraciət edirik ki, belə olduqda maşinist
rabitəsindən istifadə etsinlər. Maşinistə məlumat verib hava çatışmazlığı, hərarətin artıq olmasını deyirsiniz və o da...”
ZƏRIF SALMANLI

H

zarifsalmanli@kaspi.az

avaların həddindən
artıq isti keçdiyi bu
günlərdə insanların əsas
şikayət etdiyi sahələrdən biri də
metrodur. Daha doğrusu, qatarların
havalandırma sistemi, yaxud da
metrodakı havasızlıqdır. Havasızlıq
platformada qatar gözləyən insanları
haldan salır. Pik saatlarda köhnə,
havalandırma sistemi, kondisioneri
olmayan vaqonlarda olmaq isə
bir ayrı dərddir. Tər-su içində
olan sərnişinlər metroda, yoxsa
saunada olduqlarını müəyyənləşdirə
bilmirlər. Bu problem hər il gündəmə
gəlir. Amma nə köhnə vaqonlar
havalandırma sistemi ilə təmin edilir,
nə də onlardan tam imtina olunur.
Üstəlik, bəzən yeni vaqonlarda da
kondisionerlərin işləmədiyi müşahidə
edilir. Elə isə bəs, niyə metropolitenin
infrastrukturu yenilənmir, köhnə
vaqonlardan tamamilə imtina
edilmir? Platformalara soyutma
sistemləri quraşdırmaq mümkün
deyilmi?

“HƏR GÜN
MONITORINQLƏR APARILIR”
Mövzu barədə “Kaspi”-yə
açıqlama verən “Bakı Metropoliteni”
QSC-nin mətbuat xidmətinin rəhbəri
Bəxtiyar Məmmədov dedi ki, bununla
bağlı müntəzəm olaraq monitorinqlər
aparılır: “Metropolitenin həm
stansiya, həm tunellərində
ventilyatorlar var. Bu ventilyatorların
əsas məqsədi ilk növbədə yanğın
təhlükəsizliyidir. İkincisi isə
mikroiqlim şəraitində metropoliten
infrastrukturunun yeraltı mühafizəsi,
stansiya və tunellərin oksigen miqdarı
ilə təmin olunmasıdır. Ventilyatorlar
iyunun 1-dən yay qrafikinə keçirilib.
Yay dövründə temperaturun
dəyişməsinə, iqlim şəraitinə nəzarət
olunur. Zərurət yarandığı təqdirdə
ventilyatorların iş rejiminə müvafiq
dəyişikliklər edilir. Günün bəlli
saatlarında yerin üstündə iqlim
şəraitinin dəyişməsi belə nəzərə
alınır.

Müasir cihazlarla hər gün
monitorinqlər aparılır. Mikroiqlim
laboratoriyası bütün stansiyaların
ən azı 15-20 nöqtəsində müntəzəm,
planlı ölçmələr aparır. Bunun
əsasında əvvəlki və indiki dövrlərin
müqayisəli təhlilini də verə bilirik”.
BU IL HƏRARƏT ARTIQ OLMAYIB
Müsahibimiz bildirdi ki,
ventilyatorlar mərkəzləşmiş qaydada,
avtomatik şəkildə tənzimlənir:
“Qatarların hərəkətindən yaranan
porşen effektinə-təbii havalandırmaya
da xüsusi nəzarət var. Şaxtalarda
təbii havalandırmanın tənzimlənməsi
üçün sistemlər mövcuddur.
Süni ventilyatorların iş rejimi
mərkəzləşmiş qaydada idarə olunur.
Zərurət yarandıqda ventilyatorların
iş rejimi dəyişir. Amma soyutma
sistemlərinin quraşdırılması köhnə
stansiyalarda olmayıb. Mövcud
stansiyalarda mikroiqlim şəraitini
daha da yaxşılaşdırmaq üçün
ventilyatorlar alınarkən onların
parametrinin güclü olması nəzərə
alınır. İndiki, hətta gələcək dövr
də xüsusi nəzərə alınır. Bu il hələ
ki, metroda hərarətin normadan
artıq olması qeydə alınmayıb.
Yeni stansiyalarda havalandırma
müasir dövrə uyğun olaraq qurulub,
idarəetmə sistemlərində ən müasir
dünya standartları tətbiq olunur”.

“KÖHNƏ QATARLAR ANCAQ BU HALDA XƏTDƏN ÇIXIR...”
B.Məmmədov qeyd etdi ki,
istismar müddəti bitməmiş köhnə
qatarların xətdən çıxarılması
mümkün deyil: “Qatarların
dəyişdirilməsi üçün müvafiq
texniki normativ tələblər var.
Həmin normativ tələblərə uyğun
olaraq qatarlar yenilənir. Bir
qatarın istismar müddəti 30-31
ildir. İstismar müddətini başa
vurana qədər xətdə olur. Onlara
daima qulluq var, normativlərə
uyğun olaraq texniki baxış keçirilir,
təmiri vaxtlı-vaxtında olur. Həmin
qatarların vaxtından əvvəl xətdən
çıxarılması nəzərdə tutulmur.
Qatarlar ancaq iki vacib halda

gətirilir. Yeni stansiyalar tikiləndə,
zərurət yarananda və istismardan
çıxan qatarı əvəz edəndə”.
VAQONDA HƏRARƏT
YÜKSƏK OLDUQDA NƏ EDƏK?
Mətbuat xidməti rəhbərinin
sözlərinə görə, sərnişinlər vaqonda
havasızlıq, istilik hiss etdikdə
maşinistə bildirməlidirlər: “Bütün
yeni qatarlarda havanın hərarəti
avtomatik rejimdə tənzimlənir.
Müəyyən temperatur norması var.
Həmin normaya uyğun olaraq
sistem özü avtomatik çalışır.
Stansiyalarda qatar dayananda
qapılar açılır və isti hava kütləsi

salona daxil olur. Belə olanda
mikroiqlim şəraiti pozulur
və avtomatik sistemin havanı
tənzimləməsi müəyyən vaxt
aparır. Bu səbəbdən hər mövsüm
sərnişinlərə müraciət edirik ki,
belə olduqda maşinist rabitəsindən
istifadə etsinlər. Maşinistə
məlumat verib hava çatışmazlığı,
hərarətin artıq olmasını deyirsiniz
və o da mexaniki qaydada sürəti
bir qədər artırır və tənzimləmə
daha tez gedir. Bir müddətdən
sonra avtomatik sistem yenidən öz
rejiminə qayıdır. Çünki avtomatik
sistemin qaydası belədir ki, havanı
mərhələ ilə tənzimləyir”.

YAXIN GƏLƏCƏKLƏ
BAĞLI PLANLAR
Bəxtiyar Məmmədov
gələcəkdə insanların
rahatlığı üçün planlaşdırılan
işlərdən də danışdı:
“Ventilyasiya sisteminin
yenidən qurulması
tədbirləri davamlı
olaraq aparılır.
İstismardan çıxarılan
ventilyatorlar yenisi
və daha güclüləri ilə
əvəz olunur. Son 2
ildə 17 yeni ventilyator
quraşdırılıb. Hər
birisinin
gücü
əvvəlki
Bəxtiyar
nəsildən
Məmmədov

2-3 dəfə çoxdur.
Onların idarəetməsi də
mərkəzləşdirilmiş qaydada
olur. Yeni qatarların
alınması da planlı şəkildə
aparılır. Bundan əlavə
dünyada hər hansı bir
texnoloji yeniliklər
olarsa, təbii ki,
onların hər biri
öyrənilir, Bakı
metropoliteninə
uyğunluğu qiymətləndirildikdən
sonra tətbiqi
istiqamətində işlər
aparılır”.
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“Əhval yaxşı olmayanda
dondurma yemək məsləhət
görülür. Dondurmanın
tərkibi vitaminlər,
zülallar, müxtəlif
elementlərlə zəngindir.
Dondurmanı asta-asta
yeyəndə heç bir xəstəlik
yaranmır. Əksinə,
ağız boşluğunun selikli
qişası möhkəmlənir,
immunitet artır.
Dondurmanı dişləyərək
yemək məsləhət
deyil”.
XANIM AYDIN

Y

xanimaydin@kaspi.az

ay aylarının nəfəs kəsən istisində
canımıza həm sərinlik, həm
şirinlik gətirən nədir? Əlbəttə,
dondurma! Yəqin ki, tək-tük adam
olar ki, dondurmanı sevməsin. O da,
məncə, sevməmək deyil, ola bilər
ki, səhhəti ilə əlaqədar yeməyələr.
Dondurma dadlıdır, kiçikdən böyüyə
hamının sevimli qidasıdır. Bunun da
öz səbəbləri var. Məlumat üçün deyim
ki, dondurma, tərkibində, əsasən,
qidalandırıcı, dadverici, aromatik
və emulsiyalaşdırıcı maddələr olan
davamlı çalınma prosesindən alınan
desert məhsuludur. Çoxları düşünür
ki, dondurma ancaq həzz üçündür.
Amma heç də belə deyil. Nəzərinizə
çatdırım ki, dondurmanın xeyri də az
deyil. Dondurmanın tərkibində olan
yağda həll olunan vitaminlərdən A,
beta-karotin, D, D3, E və K, suda həll
olunan vitaminlərdən C, B1, B2, B3 (PP),
B4, B5, B6, B9 və B12, minerallardan
kalsium, dəmir, maqnezium, fosfor,
kalium, sink, natrium, mis, manqan,
selen, ftor mövcuddur. Ona görə yaxşı,
keyfiyyətli dondurma alın, yeyin, həm
ürəyiniz sərinləsin, həm gözəl daddan
zövq alın, həm də vitaminlənin. Hə,
yeri gəlmişkən, soruşa bilərsiniz
ki, “dondurmanın keyfiyyətlisini
alın” deyirsən, bəs keyfiyyəti necə
müəyyənləşdirək? Bu suala mən
yox, qida mühəndisi Sevinc xanım
Məhərrəmova cavab verəcək.
BILIN KI, KEYFIYYƏTLI
DONDURMA...
“Dondurma
soyuducudan çıxararkən
qırılırsa, deməli,
keyfiyyətli məhsul
seçmisiniz” deyir
Sevinc xanım:
“Məhsuldan
kiçik bir parçanı
qoparmaq onun
keyfiyyətinin ən

sadə
sınağıdır,
çünki yaxşı
bərkidilmiş
dondurulmuş
kütlə həmişə sıx bir
tutarlılığa malikdir. Buz
kristalları ilə örtülübsə, bu,
onun yenidən dondurulduğunu
bildirir. Deməli, məhsulun dadı
artıq korlanıb. Dondurma deformasiyaya
uğrayıbsa, saxlama rejiminin pozulması
və ya məhsulun saxlama müddətinin
bitməsi ehtimalı var. İstehlak üçün
təhlükəsiz müddətin sonunda dondurma
şəklini itirməyə başlayır və “quruyur”.
Dondurmanın keyfiyyətini qiymətindən
də bilmək olar. Baxın, bitki yağları
olan dondurma daha ucuzdur. Çünki
tərkibinə təbii qaymaq əvəzinə palma
və ya digər bitki yağları əlavə olunur.
Bundan başqa, keyfiyyətli dondurma
deformasiyaya uğramamalıdır. Onun
əriyib ikinci dəfə donması ehtimalı
var. Bu cür dondurmanı yemək tövsiyə
edilmir. Bununla bağlı deyə bilərəm
ki, alıcılar diqqətli olsunlar: dondurma
bərabər rəngdə olmalıdır. Tərkibində
boyalar yoxdursa, sarımtıl ağ rəngdə
olması, adətən daha yüksək yağ tərkibini
göstərir. Dondurmanın qeyri-bərabər
rəngdə olması isə onun istehsalda yaxşı
qarışdırılmaması deməkdir. Şokoladlı
dondurmaları da çox sevirlər. Burda
da fikir vermək lazımdır ki, şokoladın
üzərində ağ nöqtələr və ya lövhə
olmasın. Bilin ki, keyfiyyətli
dondurma qalın və qaymaqlı
olmalıdır. Tərkibində
yağ parçaları və
ya buz kristalları
Sevinc
olmamalıdır”.
Məhərrəmova

EVDƏ
KEYFIYYƏT
TƏYINI

Qida
mühəndisi
ev şəraitində
də dondurmanın
keyfiyyətini
təyin etməyi
izah etdi:
“Dondurmanı alıb
evə gətirəndən
sonra bir
parça götürün,
boşqaba qoyun
və necə əriməsinə
baxın. Əsl dondurma
10-15 dəqiqədən sonra
yavaş-yavaş və bərabər
şəkildə əriməyə başlayacaq.
Dondurmada su və ya köpük
görürsünüzsə, deməli, yaxşı
dondurma deyil. Saxta dondurma
uzun müddət öz formasını saxlayacaq.
Buz əriyir, amma bitki yağı qalır”.
BAŞAĞRISI VERƏN DONDURMA
Dondurmadan danışanda həm

də onun sağlamlığa təsiri
də bizi düşündürür.
Bunu da Azərbaycan Tibb
Universitetinin Qulaq, burun, boğaz
xəstəlikləri kafedrasının müəllimi
Şirazi İbrahimov cavablandıracaq.
Həkim deyir ki, insanların çoxu
dondurma yeyəndə angina olacağını
düşünür: “Amma bu, əsasən,
belə deyil. Dondurmanı asta-asta
yeyəndə heç bir xəstəlik yaranmır.
Əksinə, ağız boşluğunun selikli
qişası möhkəmlənir, immunitet
artır. Dondurmanı dişləyərək yemək
məsləhət deyil. Çünki bu, həm
dişlərə, həm də ağız boşluğunun
selikli qişasına ziyandır. Gün ərzində
çox yemək də
olmaz. Çünki
dondurmanı
çox yedikdə
selikli qişada da,
damarlarda da
daralma gedir.
Bunun nəticəsində
başağrısı ola
bilər”.
Şirazi
İbrahimov

YAXŞI ƏHVAL DONDURMASI
Həkim deyir ki, dondurma desert
qida sayılır: “Dondurma orqanizmdə
serotonin hormonunu stimullaşdırır.
Biz ona xoşbəxtlik hormonu deyirik.
Yəni dondurma əhval-ruhiyyəni də
yaxşılaşdırır. Və əhval yaxşı olmayanda
dondurma yemək məsləhət görülür.
Dondurmanın tərkibi vitaminlər,
zülallar, müxtəlif elementlərlə
zəngindir. Tərkibində şəkər – qlükoza
olduğundan şəkər xəstələrinə yemək
məsləhət deyil. Yeməsələr,
daha yaxşıdır, amma
yedikləri hallarda da
mütləq dərmanlarını
qəbul etməlidirlər.
Bunu da qeyd edim
ki, ümumiyyətlə,
dondurma ac
qarnına yeyiləndə
iştahanı kəsir.
Ona görə də,
dondurmanı qida
qəbulundan

sonra yemək məsləhət görülür”.
DUZLU, GÖBƏLƏKLI DONDURMA
Həkim müxtəlif növlü
dondurmalardan da danışdı: “Biz
dondurmanı şirin təsəvvür etsək
də, xarici ölkələrdə duzlu, göbələkli
və sairə dadlı dondurmalar da
populyardır. Amma bizdə, əsasən,
iki növ dondurmalar – adi və
meyvəli dondurmalar var. Meyvəli
dondurmaların tərkibində kalori daha
çoxdur. Onlara xüsusi boyalar da
vurulur. Bu cür
dondurmalardan
az istifadə etmək
məsləhətdir.
Dondurmanı
yeyəndə boğazda
acı tam hiss
olunarsa, onun
tərkibində kərə
yağının olmadığını
bilməliyik”.
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KÖHNƏ OBRAZLAR

“Mənim
düşüncəmdə o
maarifçilər xalqın
beynini bizə tam zidd
olan fikirlərlə doldururdular. Halbuki, sovet
dövründə onları müsbət
qəhrəman kimi qələmə
verirdilər. Ziyanlı hesab
etdiyin bir obrazı dağıtmaq
üçün mütləq həmin
obraza yenidən müraciət
etməlisən”.
XANIM AYDIN

T

xanimaydin@kaspi.az

arix yaranandan, düşünürəm ki, elə
onunla birgə ədəbiyyat da yaranıb.
Çünki ədəbiyyat tarixin sanki tərs
üzü, yəni bədii üzüdür. Tarixdə hadisələr
xronologiyalarla yazılırsa, ədəbiyyatda
bədii şəkildə kağıza köçürülür. Ola bilər
ki, əsər tarixi, qəhrəmanlıq janrında
olmasın. Amma əsərin süjeti lap sevgi də
olsa, yazıldığı dövrün ab-havasını özündə
əks etdirir, istər-istəməz baş verən
hadisənin ətrafında olanlardan bilinir
ki, həmin dönəmdə nələr olub, insanlar
necə yaşayıb, nə yeyiblər, nə içiblər, hansı
düşüncəyə sahib olublar. Nə isə, bu haqda
başqa bir vaxtda danışarıq. İndi söhbətim
bu barədə deyil. Lap əvvəllərdən
ədəbiyyatda yeni obrazlar, yeni süjet xətti,
yeni forma və hadisələrlə yanaşı, artıq
yazılmış, tanınmış, müəyyən qədər də
sevimli olan obrazlara müraciət etməklə
yeni əsərlər yazmaq da yazıçıların
marağında olub. Bu baxımdan “Leyli
və Məcnun” dastanı üzərindən yazılan
yeni versiyaların sayı-hesabı yoxdur.
Amma təkcə “Leyli və Məcnun” deyil
ki. “Əsli və Kərəm”, “Koroğlu”, “KitabiDədə Qorqud” dastanları da ondan geri
qalmır. Bəs görəsən, bu tendensiya hansı
ehtiyacdan doğur? Niyə yazıçılar yeni
obraz yaratmaqdansa, artıq yazılmış,
işlənmiş mövzulara, indiyə qədər
tanınmış obrazlara müraciət edirlər?
Bunun səbəbi nədir? Yazıçı-dramaturq
İlqar Fəhmi bu barədə fikirlərini
“Kaspi”yə bildirdi.

YENI DONDA
TARIXƏ ALTERNATIV MÜNASIBƏT

İlqar Fəhmi deyir ki, yazılmış
əsərlərə həmişə müraciət olunub: “Bir
mövzunu götürürsən, məsələn, bir
dastandan, və ya hər hansı müəllifin
əsərindən gələn mövzunu saxlayırsan,
sadəcə fərqli bir əsər yazırsan. Və
yaxud ona alternativ bir əsər yazırsan,
ya da onun davamını işləyirsən. Belə
əsərlərimiz çoxdur. Mirzə Cəlildən
tutmuş üzü bu yana hansısa ədəbi
obrazları götürüb yenidən işləyən
yazıçılarımız çox olub. Amma bir də
var sırf postmodern yanaşma
tərzi. Bu, tamam başqa bir
şeydir. Postmodern yanaşma
tərzində yazıçı təkcə obrazı
yox, ümumilikdə əsəri götürür
və həmin süjetə tam
əks tərəfdən
yanaşır. Məsələn,
ilkin versiyada
İlqar
müsbət olan
Fəhmi

qəhrəmanı yazıçı bu dəfə mənfi
tərəfdən təqdim edir. Və ya əksinə,
mənfi kimi tanınan məşhur bir
qəhrəmanı indi də müsbət kimi
göstərir. Bu, daha çox postmodern
yanaşma tərzidir. Yəni arxetipləri
sındırıb onun tərs tərəflərini təqdim
etmək. Məsələn, “Kitabi-Dədə
Qorqud” dastanına münasibətdə
Kamal Abdullanın “Yarımçıq əlyazma”
əsəri buna yaxındır. Mənim “Koroğlu”
silsiləmdə dastanda mənfi qəhrəman
olan Həmzə obrazı artıq müsbət
qəhrəmandır. Yəni bu, tarixə
alternativ münasibətdir.
Yazılmışı kor-koranə qəbul
etməklə yox, sanki onun əks
versiyasını irəli qoymaqla
adamları düşünməyə
vadar etmək ki,
heç də hər şey
birmənalı deyil”.

STEREOTIPLƏRI MÜASIR DÖVRƏ UYĞUN QIRMAQ
“Müxtəlif yanaşma olanda
standart obrazlara müxtəlif
münasibət ola bilər” deyir yazıçı:
“Yəni bu baxımdan arxetiplərə
iki cür münasibət var. Bir var
obrazı, sadəcə müasirləşdirərək
olduğu kimi təqdim etmək,
bir də var həmin o obrazı tam
çevirib sırf əks mənaya – tərsinə
təqdim etmək. Bu ikincisi daha
çox postmodern yanaşmadır ki,
buna dekonstruksiya deyirlər.
Birincisi isə interpretasiyadır.
Tutalım ki, hər hansı bir tarixi
obraz var və hansısa tarixi şəraitdə
onu dağıtmaq istəyirsən. Yəni
həmin o mifi dağıtmaq istəyirsən.
Məsələn, əsərdə tarixi obraz
müsbət qəhrəman kimi verilib.

Amma sən düşünürsən
ki, bu obrazın müsbət
olması indiki dövr üçün
müəyyən fəsadlar
yaradır. Ona görə də
o müsbəti mənfi kimi
göstərirsən və yaxud da
tərsinə. Tarixən mənfi
yaradılan qəhrəman,
baxırsan ki, indiki
prizmadan yanaşılanda
mənfi yox, müsbətdir.
Ona görə də təzə obraz
yaratmaqdansa, köhnəni
götürüb ona alternativ
olanını yaratmaq
istəyirsən. Bunun özü də
elə müasir dövrə uyğun
stereotipləri qırmaqdır”.

MAARIFÇILƏRƏ
TƏNQIDI YANAŞMA
İlqar bəy söhbətimizin davamında
deyir ki, bu cür obrazlar üzərində
yenidən işləmək, onlara yeni nəfəs
vermək, onu başqa tərəfdən görə
bilmək və göstərə bilmək də çox
maraqlıdır: “Sovet dövründə yazılan
bir çox əsərlərdə ruhani obrazları və
onlara qarşı mübarizə aparan maarifçi
obrazları var. Mən bunlara çox diqqət
etmişdim və buna görə “Müsibəti
Fəxrəddin”i yazmaq qərarına gəldim.
Bu əsərdə həmin maarifçiləri
tənqid etdim. Niyə? Ona görə
ki, mənim düşüncəmdə o
maarifçilər xalqın beynini
bizə tam zidd olan
fikirlərlə doldururdular.
Halbuki, sovet dövründə
onları müsbət qəhrəman
kimi qələmə verirdilər.
Amma mən, tutalım
ki, sıfırdan bir əsər
yazsaydım, həmin
o stereotipi dağıda
bilməyəcəkdim. Yəni
mövcud stereotipi
dağıtmaq üçün artıq
olanına alternativ
göstərməlisən, yazmalısan
ki, oxucu bunu daha aydın
görə bilsin. Ziyanlı hesab
etdiyin bir obrazı dağıtmaq
üçün mütləq həmin
obraza yenidən müraciət
etməlisən”.
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PARISDƏ TƏSVIS:

PUL TÜKƏNIB, ISCI YOXDUR

2024-cü
ildə Parisdə
keçiriləcək
Yay Olimpiya
Oyunlarına
düz iki il
qalır. Lakin
təşkilat
komitəsi
bir çox
problemlərlə
üz-üzədir.
Vəsait qıtlığı,
təhlükəsizlik
məsələsi,
dopinq
nəzarəti, işçi
qüvvəsinin
azlığı Fransa
hakimiyyətini
narahat edir.

İ

nflyasiyaya görə Olimpiya
Oyunlarının büdcəsi daim
artır. Bunun fonunda isə
pul və sponsorlar çatışmır.
Əvvəlcə büdcə 3,4 milyard
avro müəyyən edilmişdi.
Bu vəsaitin, təxminən yarısı
tərəfdaşlar və Beynəlxalq
Olimpiya Komitəsindən
(BOK), digər pay isə özəl
mənbələrdən əldə olunacaqdı.
2020-ci ildə büdcə daha 400
milyon artırıldı. Həmin vaxt
hər şeyə görə pandemiya
günahlandırıldı. Amma indi
büdcə yenidən artır. Bu dəfə
qlobal inflyasiya səbəbindən.
Hazırda məbləğ 4 milyardı
keçib və bu da son hədd
deyil. Olimpiya obyektlərinin
tikintisinə nəzarəti həyata
keçirən “Societe de Livraison
des Ouvrages Olympiques”
(Solideo) şirkəti artıq
qiymətləri qaldırıb. Yeni
xərcləri kompensasiya etmək
üçün dövlətin maliyyəni
artıracağı gözlənilir, lakin
çətin ki, bu da kifayət etsin.
Təşkilatçılar atributların və
biletlərin satışından, təxminən
1,2 milyard qazanacaqlarını
gözləyirdilər. Lakin onların
satışı dekabr ayından tez
başlamayacaq. Ona görə də
pul mənbələrini

indi axtarmaq lazımdır.
Üstəlik, bütün sponsorların
hələ də təsdiqlənməməsi vəziyyəti daha da
gərginləşdirir.
UKRAYNADAKI
MÜHARIBƏNIN TƏSIRI
Ukraynadakı vəziyyətlə
bağlı yaranan böhran da
Olimpiya kəndinin tikintisi
üçün tikinti materiallarının
tədarükünə təsir göstərib.
Bütün istehlak materialları
bahalaşıb. Bu səbəbdən
vəziyyət yaxşılaşmasa və ya
başqa variantlar tapılmasa,
büdcə bir anda bir neçə
milyard avro arta bilər.

STADIONLAR HAZIR DEYIL
İnfrastrukturla bağlı
problemlər var. Paris 2024-ün
yarışlarının 95 faizi çoxdan
tikilmiş və artıq istifadədə
olan stadionlarda keçiriləcək.
Yerli jurnalistlər arenaların
sahibləri ilə danışıqların
gözlənildiyindən çox ləng
getdiyini bildirirlər. Bir
sıra idman növləri üçün 7
müvəqqəti obyekt tikilir.
Burada da vəziyyət qəlizidir.
Onların hamısı təşkilatçılara
planlaşdırıldığından qat-qat
baha başa gəlir.

ORDU CƏLB OLUNACAQ?

Amma problem təkcə obyektlərdə,
stadionlarda deyil, həm də orada
işləyəcək şəxslərlə bağlıdır. Fransada işçi
qüvvəsi çatışmazlığı var. Təşkilatçılar
kifayət qədər işçi götürməkdə çətinlik
çəkəcəklərindən qorxurlar. Xüsusi
narahatlıq təhlükəsizlik işçiləri
(təxminən 22 000 nəfər nəzərdə
tutulur) və sürücülərlə (təxminən 1500
nəfər) bağlıdır. “İşçilər, sadəcə yoxdur.
Bu problemlər təcili həll edilməlidir”,
- Həmkarlar İttifaqı Federasiyasının
keçmiş rəhbəri Bernar Tibo deyir.

EMMANUEL MAKRON
TƏŞKILATÇILARLA GÖRÜŞƏRƏK...
Bəlkə də ən aktual
problem təhlükəsizlik
məsələsidir. Burada təkcə
işçilərin çatışmazlığı
ilə iş bitmir. Mayın
sonunda Parisdə futbol
üzrə Çempionlar
Liqasının finalı keçirildi.
Bu qarşılaşma
azarkeşlərin və
idmançıların
təhlükəsizliyinin
təmin edilməsi
baxımından
yerli hakimiyyət
orqanlarının və
təşki-latçıların

“BAKCELL”İN DAHA BİR UĞURU

“Bakcell” növbəti dəfə Azərbaycanın
“Ən sürətli mobil şəbəkəsi” kimi
tanınıb. Bu mükafat mobil və
genişzolaqlı şəbəkələrin intellektual
təhlili, mobil tətbiqetmələrin və
texnologiyaların sınaqdan keçirilməsi
üzrə dünya lideri olan Ookla®
şirkətinin müstəqil təhlili nəticəsində
verilib.
Mükafat dövründə Ookla®

Azərbaycanda ən sürətli mobil şəbəkəni
müəyyən etmək üçün 2022-ci ilin I və
II rübü ərzində ölkənin mobil rabitə
istifadəçiləri tərəfindən Speedtest®
iOS və Android mobil tətbiqetmələri
vasitəsilə keçirilmiş 71 mindən çox testi
müqayisə edib. Nəticədə “Bakcell”in
mobil şəbəkəsi bu ilin I və II rübü üzrə
ən yüksək yükləmə (download) və
ötürmə (upload) sürəti nümayiş etdirib.

Gözlənilir ki, prosesə Fransa ordusu cəlb
olunsun.
Hamı anlayır ki, özəl təhlükəsizlik
xidmətlərindən 22 min işçi tapmaq
qeyri-realdır. Lakin bu problem yeni
deyil - eyni şey London-2012 və Tokio2020-də də baş verdi: hərbi personalın
köməyi ilə vəziyyəti xilas etmək
mümkün oldu. “Bu, sadə və aydındır:
Oyunlar üçün tələb olunan 22.000 agent
mövcud deyil və heç vaxt da olmayacaq.
Orduya güvənməli olacağıq”, - Paris
polisinin yüksək vəzifəli məmuru deyib.

“Ookla tərəfindən təqdim edilən
“Speedtest mükafatı” müstəsna
internet sürəti və əhatə dairəsini təmin
edən seçilmiş şəbəkə operatorları
üçün nəzərdə tutulub. “Azərbaycanın
ən sürətli mobil şəbəkəsi”
mükafatını “Bakcell” şirkətinə böyük
məmnuniyyətlə təqdim edirik”, deyə
Ookla şirkətinin baş icraçı direktoru
Doug Suttles bildirib.

bütün prob-lemlərini üzə
çıxardı. “Liverpul” - “Real”
oyunu 36 dəqiqə gec
başladı. Azarkeşlər uzun
müddət girişdə yoxlanıldı.
Bəziləri giriş qapılarına
hücum edərək hasarların
arasından tribunalara
dırmaşmağa başladılar.
Polis son çarəyə gözyaşardıcı qaza əl
atmalı oldu. Polisin
bu addımından
uşaqlar, əlillər zərər
gördü. Stadiona
saxta biletlə xeyli
azarkeş daxil
oldu. Bileti

olanlar isə arenaya görə
bilmədilər.
Məsələ o qədər ciddidir
ki, iyulun 25-də Fransa
prezidenti Emmanuel
Makron təşkilatçılarla
görüşərək problemdən
çıxış yollarını müzakirə
edib. Bu görüş işin
gedişinə təsir edəcək?
Bəlli deyil, amma bütün
hallarda dünyada
baş verən hadisələr
təşkilatçıların iradəsini
üstələyir. Ümid edək
ki, Olimpiya Oyunlarını
təşkil etmək mümkün
olacaq.

