
SƏHIFƏ 3-DƏ

Hər il Ümumxalq Hüzn Günü kimi 
qeyd etdiyimiz 20 Yanvar faciəsi 
Azərbaycanın müstəqilliyi uğrunda 
mübarizə tarixinə qəhrəmanlıq 
səhifəsi kimi daxil olub. Keçmişə nəzər 
salsaq görərik ki, 1990-cı il yanvar 
faciəsinə aparan yol azərbaycanlıların 
Ermənistandakı tarixi torpaqlarından 
növbəti kütləvi deportasiyasının, 
Dağlıq Qarabağın Ermənistana 
birləşdirilməsi cəhdlərinin geniş vüsət 
aldığı 1987-ci ildən başlayıb. 

Sovet rəhbərliyinin Azərbaycan 
xalqına qarşı silahlı hücumu xalqın 
iradəsini, müstəqillik əzmini 
qırmaq, ona əzəli torpaqları olan 
Qərbi Azərbaycandan zorakılıqla 
qovulmasını və Dağlıq Qarabağın 
Ermənistana birləşdirilməsini 
qəbul etdirmək məqsədi 
daşıyırdı. Lakin tam əksinə 
olaraq, bu epoxal hadisə dövlət 
müstəqilliyinin bərpa edilməsində 
dönüş nöqtəsi olub. 

MÜSTƏQILLIK UĞRUNDA MÜBARIZƏ SOVETLƏRIN BAŞ TUTMAYAN PLANI
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VƏ QƏHRƏMANLIQSƏHIFƏ 2-də

SƏHIFƏ 5-də

SƏHIFƏ 6-da

Prezident İlham 
Əliyevin Davos 
Forumunda iştirakı hər 
zaman çoxsaylı yüksək 
səviyyəli görüşlərlə 
yadda qalır. Budəfəki 
forum da istisna 
olmadı. Səfərin ilk 
günündən başlayaraq 
Prezident İlham 
Əliyevlə görüşmək 
niyyətində olanların 
sayı diqqət çəkib.

Türkiyənin üzvlüyə 
razılıq üçün irəli 
sürdüyü şərtlər yerinə 
yetirilmir. İsveçdə 
hesab edirlər ki, 
Ankaranın şərtlərinin 
yerinə yetirilməsi qeyri-
mümkündür. Baş nazir 
Ulf Kristersson deyib 
ki, Türkiyə onlardan 
reallaşması mümkün 
olmayan addımların 
atılmasını istəyir. Belə 
davam edərsə, alyansın 
iyul sammitinə qədər 
İsveç və Finlandiyanın 
üzvlüyə qəbulu 
reallaşmayacaq. 

2023-cü ildə 
Rusiyada maye 
karbohidrogenlərin 
hasilatı 2022-ci illə 
müqayisədə 1,5 milyon 
azalaraq sutkada 
9,5 milyon barelə 
düşəcək. Xam neftin 
qiymətinə qoyulan 
məhdudiyyətlərə 
görə, Rusiya gündəlik 
172 milyon dollar 
itirir. Beynəlxalq 
Enerji Agentliyinin 
proqnozuna görə, 2030-
cu ilə qədər Kreml neft 
satışından təxminən 
1 trilyon dollar ixrac 
gəlirini əldən verəcək.

Prezident 
Davosda 
görüşlər keçirir

Isveçin 
NATO arzusu 
gerçəkləşməyə bilər

Sanksiyalar Rusiya 
iqtisadiyyatını 
çökdürür 1990-cı il yanvar faciəsinə aparan yol azərbaycanlıların 

Ermənistandakı tarixi torpaqlarından növbəti kütləvi 
deportasiyasının, Dağlıq Qarabağın Ermənistana birləşdirilməsi 
cəhdlərinin geniş vüsət aldığı 1987-ci ildən başlayıb. 

Dünya çempionatında 
menecer kimi çalışan 

azərbaycanlı

Səhifə 10-da
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PREZIDENT DAVOSDA PREZIDENT DAVOSDA 
GORUSLƏR          KECIRIRGORUSLƏR          KECIRIR
Prezident İlham Əliyevin 
Davos Forumunda iştirakı 
hər zaman çoxsaylı yüksək 
səviyyəli görüşlərlə yadda 
qalır. Budəfəki forum da 
istisna olmadı. Səfərin 
ilk günündən başlayaraq 
Prezident İlham Əliyevlə 
görüşmək niyyətində 
olanların sayı diqqət çəkib.

Yanvarın 18-də forum çərçivəsində 
Prezident İlham Əliyev 8 qlobal şirkətin 
rəhbər şəxsləri, BMT-nin Məskunlaşma 
proqramının icraçı direktoru ilə 
görüşüb. Bununla yanaşı, dövlət başçısı 
Latviya, Litva, Xorvatiya, Monteneqro, 
Hollandiya dövlət və hökumət başçıları 
ilə də görüşüb. 

Görüşlər zamanı müxtəlif aspektlərdə 
fikir mübadiləsi aparılıb və Prezident 
İlham Əliyev tərəf müqabillərinə 
regional vəziyyət haqqında ətraflı 
məlumat verib. Xüsusilə, Ermənistan 
və Azərbaycan arasında münasibətlərin 
normallaşdırılması, bu məsələdə 
Ermənistanın destruktiv mövqeyi 
geniş müzakirə mövzusu olub. Dövlət 
başçısı keçirdiyi bütün görüşlərdə Laçın 
yolu ətrafında yaranmış vəziyyətdən, 
Rusiya sülhməramlılarının müvəqqəti 
yerləşdiyi Azərbaycan ərazilərində 
təbii sərvətlərimizin talan edilməsinə 
qarşı etiraz aksiyasından danışıb və bu 
aksiyanın legitim əsaslara söykəndiyi 
vurğulanıb. 

Yanvarın 19-da Prezident 
İlham Əliyevin Davosda Avropa 
Yenidənqurma və İnkişaf Bankının 
(AYİB) birinci vitse-prezidenti Yurgen 
Riqterink ilə görüşü olub. Görüşdə 

ölkəmizlə Avropa Yenidənqurma 
və İnkişaf Bankı arasında uğurlu 
əməkdaşlığın həyata keçirildiyi 
bildirilib, Bankın Azərbaycanda 
mühüm layihələrdə iştirak etdiyi 
vurğulanıb. Avropa Yenidənqurma və 
İnkişaf Bankının Cənub Qaz Dəhlizinin 
reallaşmasına töhfəsi xüsusi qeyd edilib.

ORTA DƏHLIZIN XÜSUSI 
ƏHƏMIYYƏTI QEYD OLUNUB

Prezident 
İlham Əliyev 
yanvarın 19-
da Davosda 
“Adani Group” 
şirkətinin 
təsisçisi və 
sədri Qautam 
Adani ilə də 
görüşüb. Bu 

görüş zamanı Azərbaycanın 
Şərq-Qərb və Şimal-Cənub 
nəqliyyat dəhlizlərinin 
təşəbbüskarı və əsas nəqliyyat-
logistika qovşaqlarından biri 
olduğu vurğulanıb, bu xüsusda 
əməkdaşlığın perspektivləri müzakirə 
edilib. Eyni zamanda Şərq-Qərb 
nəqliyyat dəhlizi kontekstində 

Azərbaycan ərazisindən keçən Orta 
Dəhlizin xüsusi əhəmiyyəti qeyd 
olunub.

Q.Adani şirkətin Hindistanda 
və dünyanın müxtəlif bölgələrində 
limanların idarə edilməsi, nəqliyyat 
və daşıma sahələrində geniş təcrübəyə 
malik olduğunu, dünyanın bir sıra 
ölkələrində bu sahələrdə birbaşa 
investisiyalarla çıxış etdiyini bildirib.

Söhbət zamanı Azərbaycanın birbaşa 
xarici investisiyalar üçün cəlbedici 
olması, ölkəmizin iqtisadiyyatının 
inkişafı və bu xüsusda “Adani 
Group” ilə neft-kimya, dağ-mədən, 
metallurgiya sənayesi və qarşılıqlı 
maraq doğuran digər sahələrdə 

əməkdaşlığın 
perspektivləri 
barədə fikir 
mübadiləsi 
aparılıb.

Görüşdə 
nümayəndə 
heyətlərinin 
qarşılıqlı 

səfərlərinin həyata keçirilməsi və 
gələcək əməkdaşlıq üzrə daha təfərrüatlı 
müzakirələrin aparılmasına dair razılığa 
gəlinib.

Y anvarın 17-də Prezident 
İlham Əliyev Dünya 
İqtisadi Forumunun illik 

toplantısında iştirak etmək üçün 
İsveçrə Konfederasiyasına səfər 
edib. Hər il keçirilən Davos Forumu 
dünyanın müxtəlif ölkələrindən 
dövlət rəsmilərinin, böyük şirkətlərin 
rəhbərlərinin, biznes sektorunun aparıcı 
nümayəndələrinin təmsil olunduğu 
qlobal forumdur. Bu ilki forumda 
dünyanın 130 ölkəsindən rekord sayda - 
2700-dən artıq tanınmış şəxs, habelə 52 
dövlət və hökumət başçısı iştirak edib.  

AZƏRBAYCANA VƏ PREZIDENT ILHAM 
ƏLIYEVƏ XÜSUSI MÜNASIBƏT

Onu qeyd edək ki, Davos Forumunda 
Azərbaycana və Prezident İlham 
Əliyevə xüsusi rəğbət müşahidə 
edilir. Xatırladaq ki, bu, Azərbaycan 
Prezidentinin İsveçrəyə 19-cu səfəridir. 
Eləcə də dövlət başçısı artıq 15-ci 
dəfədir Davos Forumunda iştirak edir. 
Təsadüfi deyil ki, Prezident İlham 
Əliyevin Davos Forumunda iştirakı 
hər zaman çoxsaylı yüksək səviyyəli 
görüşlərlə yadda qalır. Budəfəki forum 
da istisna olmadı. Səfərin ilk günündən 
başlayaraq, Prezident İlham Əliyevlə 
görüşmək niyyətində olanların sayı 
diqqət çəkir. Qeyd edək ki, bu görüşlərin 
təşəbbüskarları bir qayda olaraq qarşı 
tərəf olur. Bu, bir tərəfdən Prezident 
İlham Əliyevin şəxsiyyətinə marağın və 
rəğbətin göstəricisidir. Digər tərəfdən 
də ölkəmizdə xarici investisiyalar üçün 
yaradılmış münbit şəraitdən irəli gəlir. 

BƏXTIYAR MƏMMƏDLI   
bextiyarmemmedli@kaspi.az

Yanvarın 19-da Prezident İlham 
Əliyevin Davosda Monteneqronun 
Baş naziri Dritan Abazoviç ilə görüşü 
olub.

Görüşdə Azərbaycan ilə 
Monteneqro arasında dostluq 
münasibətlərinin olduğu qeyd 
edilib. Ölkələrimiz arasında turizm, 
investisiyalar və enerji sahələrində 

əməkdaşlıq məsələlərinə dair fikir 
mübadiləsi aparılıb.

Dövlətimizin başçısı Cənubi 
Qafqaz regionundakı vəziyyət barədə 
məlumat verib, Ermənistanın 
müxtəlif yalan məlumatlar əsasında 
bir sıra beynəlxalq təsisatlarda 
Azərbaycana qarşı təbliğat apardığını 
qeyd edib. Prezident İlham Əliyev, 

həmçinin Azərbaycan ərazisində 
Laçın-Xankəndi yolundakı vəziyyət 
barədə də Monteneqro Baş nazirinə 
məlumat verib. Dritan Abazoviç 
qeyd edib ki, Monteneqro hər zaman 
Azərbaycanı dost ölkə hesab edir. Baş 
nazir Monteneqronun Azərbaycan 
ilə bütün sahələrdə əməkdaşlığın 
inkişafında maraqlı olduğunu bildirib.

LAÇIN YOLUNDAKI VƏZIYYƏT BARƏDƏ MƏLUMATLANDIRMA 

CƏNUBI QAFQAZ REGIONUNDAKI VƏZIYYƏT BARƏDƏ MƏLUMAT VERILIB
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Qərbi Azərbaycan İcmasının 
sədr müavini, millət vəkili 
Hikmət Babaoğlu bildirib ki, 20 
Yanvar hadisələri Azərbaycanın 
müstəqilliyə doğru irəlilədiyi tarixi 
dövrdə mühüm mərhələni təşkil 
edib. 
Onun 
sözlərinə 
görə, bu 
hadisənin 
törədilmə-
sində əsas 
məqsəd 
o dövrdə 
SSRİ-nin 
xüsusi 
siyasi mətbəxində hazırlanmış 
gələcək Qarabağ müharibəsində 
Azərbaycan xalqını əvvəlcədən 
məğlub vəziyyətə salmaqdan 
ibarət olub: “Azərbaycan xalqına 
mənəvi-psixoloji zərbə vurmaqla 
onu müstəqillik, ərazi bütövlüyü 
ideallarından çəkindirmək planı 
var idi. Lakin 20 Yanvarda şəhidlik 
zirvəsinə ucalan, sağlamlığını 
itirən qəhrəmanlarımız öz 
davranışları ilə sübut etdilər ki, 
onlar əliyalın olsalar belə, böyük 
bir imperiyaya meydan oxumağa 
hazırdırlar. Məhz 20 Yanvar 
hadisələrində şəhidlərimizin, 
mübariz oğul-qızlarımızın öz 
canları və qanları ilə ödədikləri 
tarixi bədəlin nəticəsi idi ki, 
Azərbaycan xalqı azadlıq və 
müstəqillik, ərazi bütövlüyü və 
suverenlik ideallarını uzun müddət 
ürəklərində saxlayaraq gerçəyə 
çevirdilər”.

Millət vəkili deyib ki, 
Azərbaycan xalqı öz torpaqlarının 
işğalı ilə barışmayıb, Ali Baş 

Komandan İlham Əliyevin 
rəhbərliyi ilə 2020-ci ilin Vətən 
müharibəsində əldə edilən tarixi 
zəfər ilə 20 Yanvar şəhidlərinin 
narahat ruhları dinclik tapıb: 
“Xalqımız 44 günlük müharibədə 

bütün dünyaya 
sübut etdi ki, 
Azərbaycan xalqı 
qəhrəmandır, 
böyük xalqdır, 
savaşqandır, 
öz müstəqillik 
ideallarından 
əsla geri 
çəkilmir. 20 
Yanvar ilə 

Vətən müharibəsindəki tarixi 
zəfərimiz arasında birbaşa mənəvi, 
siyasi və dövlətçilik əlaqəsi var. 
20 Yanvar şəhidlərinin arzuları 
məhz Vətən müharibəsində 
yerinə yetirilib. Bu gün 20 
Yanvar şəhidlərinin ruhları buna 
görə şaddır. Bununla bərabər, 
bu gün Azərbaycan xalqının 
milli ideyası tarixi torpaqlarına 
qayıdışı nəzərdə tutur. Şübhə 
yoxdur ki, Azərbaycanlı qaçqınlar 
da Ermənistandakı əzəli yurd 
yerlərinə qayıdacaqlar. 20 Yanvar 
hadisələrindəki milli müqavimət 
nümunələri, 30 illik 
dövr ərzində işğalla 
barışmazlıq və 
2020-ci ilin 
Vətən 
müharibəsində 
əldə edilmiş 
tarixi zəfər 
bu ümidləri 
daha da 
güclən-
dirir”.

20 Yanvardan sonra da Azərbaycan 
xalqına qarşı kütləvi qırğınlar dayanmayıb. 
1990-cı il yanvar martın 24-də Azərbaycanın 
Ermənistanla həmsərhəd Qazax rayonunun 
Bağanis Ayrım kəndində dinc əhali 
ermənilər tərəfindən kütləvi qırğına məruz 
qalıb. Dağlıq Qarabağda azərbaycanlılar 
yaşayan İmarət Qərvənd, Tuğ, Səlakətin, 
Axullu, Xocavənd, Cəmilli, Nəbilər, 
Meşəli, Həsənabad, Kərkicahan, Qaybalı, 
Malıbəyli, Yuxarı və Aşağı Quşçular, 
Qaradağlı kəndlərinin işğalı zamanı həmin 

yaşayış məntəqələrinin dinc əhalisinin 
bir hissəsi qabaqcadan hazırlanmış plan 
əsasında xüsusi amansızlıqla qətlə yetirilib. 
Xocalı soyqırımından bir neçə gün əvvəl 
– 1992-ci il fevralın 17-də Xocavəndin 
Qaradağlı kəndində 80 nəfərdən çox 
azərbaycanlı kütləvi qırğına məruz qalıb. 
613 nəfərin öldürüldüyü Xocalı soyqırımı 
isə Ermənistanın işğalçılıq müharibəsinin 
gedişində dinc azərbaycanlı əhaliyə qarşı 
törədilmiş soyqırımı cinayətlərinin ən 
dəhşətlisidir. 

Hər il Ümumxalq Hüzn Günü kimi 
qeyd etdiyimiz 20 Yanvar faciəsi 
Azərbaycanın müstəqilliyi uğrunda 

mübarizə tarixinə qəhrəmanlıq səhifəsi kimi 
daxil olub. Keçmişə nəzər salsaq, görərik 
ki, 1990-cı il yanvar faciəsinə aparan yol 
azərbaycanlıların Ermənistandakı tarixi 
torpaqlarından növbəti kütləvi deportasiyasının, 
Dağlıq Qarabağın Ermənistana birləşdirilməsi 
cəhdlərinin geniş vüsət aldığı 1987-ci ildən 
başlayıb. Belə ki, 1988-ci ildə Ermənistanda 
azərbaycanlıların yaşadıqları ərazi əvvəlki 
deportasiyalara rəğmən, hələ də respublika 
ərazisinin (29.8 min kv.km.) 25 faizini, 
təqribən 7.5 min kv. km-ni təşkil edib. 1988-
1989-cu illərdə azərbaycanlıların tarixi-etnik 
torpaqlarından - Ermənistandan növbəti 
deportasiyası baş verib, nəticədə 250 min 
azərbaycanlı qaçqın düşüb. Bu hadisəyə, o 
cümlədən Dağlıq Qarabağın Ermənistana 
birləşdirilməsi cəhdlərinə Azərbaycan xalqının 
etirazı 1990-cı ilin yanvarında ölkəmizin 
paytaxtına sovet qoşunlarının yeridilməsinə 
səbəb olub. Azərbaycanda sovet əsgərləri 
tərəfindən 131 insan qətlə yetirilib, 25-i qadın, 

20-si uşaq olmaqla, 744 vətəndaş yaralanıb və 
müxtəlif dərəcəli xəsarətlər alıb. Tariximizin 
şərəf və qəhrəmanlıq səhifəsinin yazıldığı həmin 
dövrdə ümumilikdə 150 nəfər şəhidlik zirvəsinə 
ucalıb. 20 Yanvar hadisələrində Azərbaycan 
xalqı sarsılmazlığını, mətinliyini nümayiş 
etdirib. 

Sovet rəhbərliyinin Azərbaycan xalqına qarşı 
silahlı hücumu xalqın iradəsini, müstəqillik 
əzmini qırmaq, ona əzəli torpaqları olan Qərbi 
Azərbaycandan zorakılıqla qovulmasını və 
Dağlıq Qarabağın Ermənistana birləşdirilməsini 
qəbul etdirmək məqsədi daşıyırdı. Lakin 
tam əksinə olaraq, bu epoxal hadisə dövlət 
müstəqilliyinin bərpa edilməsində dönüş 
nöqtəsi olub. Məhz bu faciədən sonra milli 
azadlıq hərəkatı tam siyasi reallığa çevrilib, 
dönməz xarakter alıb, xalq öz gələcəyini yalnız 
müstəqil Azərbaycanda görüb. Faciədən 
dərhal sonra – 1990-cı il yanvarın 21-də 
ümummilli lider Heydər Əliyev ailə üzvləri 
ilə birlikdə Azərbaycanın Moskvadakı daimi 
nümayəndəliyinə gələrək doğma xalqı ilə 
həmrəy olduğunu nümayiş etdirib, SSRİ 
rəhbərliyinin törətdiyi bu qanlı əməliyyata 
kəskin etirazını bildirib və həmin əməliyyata 
rəhbərlik edənləri ifşa edib. 

YANVARYANVAR
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RUFİK İSMAYILOV
rufikismayilov@kaspi.az

1990-cı il yanvar faciəsinə aparan yol 
azərbaycanlıların Ermənistandakı tarixi 
torpaqlarından növbəti kütləvi deportasiyasının, Dağlıq 
Qarabağın Ermənistana birləşdirilməsi cəhdlərinin geniş 

vüsət aldığı 1987-ci ildən başlayıb. 
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SONRALAR DA XALQIMIZA QARŞI 
KÜTLƏVI QIRĞINLAR DAYANMAYIB

Hikmət Hikmət 
BabaoğluBabaoğlu
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Prezident İlham Əliyev 
yanvarın 15-də Birləşmiş 
Ərəb Əmirliklərinə səfərə 

getdi və səhəri gün Əbu-Dabi 
Dayanıqlılıq Həftəsində çıxış 
etdi.

İlham Əliyevin səfəri 
enerji resursları və onların 
diversifikasiyası sistemində 
Azərbaycan orbitinin 
cəlbediciliyini simvolizə edir. 

Rəmzləşən izlərin 
ölçüləri önümüzdəki 

panoramanın geniş 
miqyas qazandığını 

göstərir və bizi 
ənginliklərə 

doğru yön 
alan axara 

aparır. 
Bu cür 
ölçü-
lərdə 

siya-
sətdən 

tutmuş 
təhlükə-

sizliyə 
qədər geniş 
gündəlik 
dayanır. 

ƏLIYEV YUXARI HƏDLƏRI 
MÜƏYYƏNLƏŞDIRIR

Prezident İlham Əliyevin 
BƏƏ-yə səfəri Azərbaycanın 
xarici siyasətinin ərəb 
cəbhəsində diplomatik, 
strateji və iqtisadi aktivlərinin 
artırılması üçün yeni kanalların 
açılmasıdır. Azərbaycan dünya 
siyasi sisteminin zor gücü ilə 
qloballaşdırılması cəhdlərinə 
qarşı immunitet olaraq 
özünün beynəlxalq arenadakı 
yerini bərkidir və regional 
mühitdəki maraqlarını irəli 
aparır. Yekun məqsəd həm 
qonşu, həm də uzaq dövlətlərlə 
yaxşı münasibətlər quraraq 
davamlı sülhə və inkişafa şərait 
yaratmaqdır. Başqa sözlə desək, 
Azərbaycan dünya nizamının 
çalxalanmasından sonrakı 
dövrlərə hazırlıq məqsədilə 
özünün müxtəlif regionlardakı, 
o cümlədən ərəb meydanındakı 
fəaliyyətinin yuxarı hədlərini 
müəyyənləşdirir. 

AZƏRBAYCAN, TÜRKIYƏ VƏ 
ISRAIL EYNI NÖQTƏDƏ DAYANIR 

Ancaq etiraf etmək lazımdır 
ki, ərəb dünyasına yön alan geniş 
marşrutda tək yola çıxmaq həm 

çətin, həm də yanlışdır. Buna 
görə də, Azərbaycan regional 
etimadını strateji müttəfiqi 
Türkiyənin və strateji tərəfdaşı 
İsrailin koordinasiyaları ilə 
üst-üstə düşmək üzərində 
möhkəmləndirir. 

Türkiyə və İsrailin köhnə 
ədavətləri unudaraq bir-birinə 
yaxınlaşması, hər iki ölkənin 
ərəb diapazonu üzrə açılım 
perimetri Azərbaycan üçün 
unikal şanslar yaradır. Deməli, 
Yaxın Şərqin bəzi perimetrləri 
üzrə təhlükəsizlik mövzularında 
Azərbaycan, Türkiyə və İsrail 
eyni nöqtədə dayanır. 

Diqqət yönəldə biləcəyimiz 
digər məqam Türkiyə və İsrailin 
Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri ilə 
yanaşı Səudiyyə Ərəbistanı 
ilə də münasibətlərini 
normallaşdırması üçün səylərin 
göstərilməsi və nəticələrin hasil 
olmasıdır. Azərbaycan prosesin 
elə nöqtəsində bərqərar 
olub ki, bu, bir növ 
sülh modeli üçün 
moderatorluq 
qabiliyyətinin 
nümayiş 
etdirilməsi 
deməkdir. 

Ərəb dünyası üzrə dövrələr 
Azərbaycanın İslam dini amili ilə yaratdığı 
multikultural modelin tanıdılması 
baxımından da dəyərə sahibdir. Bu 
dəyərlərin təbliği Yaxın Şərqdə İran kimi 
zərərli ideologiyalarla meydana çıxan 
oyunçuya verilən cavablardan biridir. Eyni 
zamanda, Azərbaycan xəmirinin strateji 
mayası xarici laboratoriyalarda yoğurulan 
və Yaxın Şərqə ixrac edilən ekstremist 
idealların Cənubi Qafqaza gəlməməsinə 
çalışır. Bu mənada Azərbaycanın 
Türkiyə ilə yanaşı BƏƏ, Qətər, Səudiyyə 

Ərəbistanı, Küveyt, Bəhreyn 
və İsraillə əlaqələrini 
sıxlaşdırması qarşılıqlı 

kəşfiyyat məlumatlarının 
mübadiləsi üçün də 
geniş perspektiv açır. 

Bütün bunlar 
Azərbaycanın 
Yaxın Şərq üzrə 
mövqelərini yenidən 

qiymətləndirməyə 
imkan verir və İlham 
Əliyevin BƏƏ səfəri bu 
prosesə əlavə dəyərlər 
qatır. 

AZƏRBAYCAN XARICI 
LABORATORIYALARA 
QARŞI 

İlham Əliyevin 
BƏƏ-yə səfəri 
Azərbaycanın 

xarici siyasətinin 
ərəb cəbhəsində 

diplomatik, 
strateji və 

iqtisadi 
aktivlərinin 

artırılması üçün 
yeni kanalların 

açılmasıdır. 
Yaxın Şərqdəki 

tarazlıq 
problemlərindən 
asılı olmayaraq, 

proseslər 
Azərbaycanın 

irəliləməsi üçün 
məqbuldur. 

AQŞIN KƏRIMOV
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Azərbaycanın tərəfdaşı ABŞ və 
strateji tərəfdaşı Avropa İttifaqı Bakının 
enerji dəhlizlərindəki əhəmiyyətinin 
qabarıqlaşması üçün dəstək göstərir. 
Məqsəd təbii ki, Avropa bazarlarında 
Rusiya qazının vitrinlərdən düşürülməsinə 
hesablanıb. Bunun üçün isə Azərbaycanda 
yaşıl enerjinin inkişafı üçün əlavə tədbirlərə 
ehtiyac hiss edilir. Alternativ bərpaolunan 
resurslar Qərbin energetika siyasətinin 
xəttində mərkəzə doğru irəliləyir. Ona görə 
də düşünmək çətin deyil ki, Azərbaycanın 

Səudiyyə Ərəbistanı və BƏƏ ilə həmin sahə 
üzrə imzaladığı müqavilələr Qərb üçün 
də böyük əhəmiyyətə malikdir. Dünya 
ölkələrinin resurslara çıxış uğurundakı 
mübarizə meylləri isə öz yedəyində risklər 
də gətirir.  Yaşıl enerji sərhədlərinin 
genişlənməsi ABŞ, Böyük Britaniya və 
Avropa İttifaqını Azərbaycanın, Türkiyənin 
və İsrailin səylərindəki iqtisadi aspektlərə 
dəstək verməsi ilə nəticələnir. Ancaq 
meydanda olan digər rəqiblər və pozucu 
fəaliyyətlə məşğul olan qüvvələr güc 

balansının dəyişməsini həzmə vermirlər. 
Çin kimi oyunçular ideoloji xüsusiyyətlərə 
önəm vermədən iqtisadi ekspansiya ilə 
yüksəlir. Pekin regionda əsasən, Britaniya və 
ABŞ-a rəqibdir. Hərçənd ki, Yaxın Şərq üzrə 
rəqabət modeli Çinlə Vaşinqton-London 
ikilisini hərbi qarşıdurmaya sürükləmək 
həddinə çata bilməz. Ancaq ideoloji tutumla 
Yaxın Şərqdə həcmini genişləndirən 
İranın rəqabəti pozuculuq fəaliyyətlərini 
stimullaşdırmağa qadirdir. Çünki İran 
strateji dərinliklərdə bu oyunçuların 

hamısını düşmən vitrinində görür, indi 
Azərbaycanın Qərbdəki tərəfdaşları, Türkiyə 
və İsrail xətti ilə Yaxın Şərqdə “enerjisini” 
yüksəltməsi Tehranı narahat edir. Bu 
məsələdə İran Çin və Rusiyanın dəstəyinə 
arxalana bilər, lakin onlar da Tehranın 
ideoloji və hərbi qoruyucusu missiyasını 
yerinə yetirməkdən qaçırlar.  Yekunda, 
deyilənləri bu cümlə xülasə etmək lazımdır 
ki, Yaxın Şərqdəki tarazlıq problemlərindən 
asılı olmayaraq, proseslər Azərbaycanın 
irəliləməsi üçün məqbuldur. 

MEYDANDAKI DIGƏR QÜVVƏLƏR BALANSIN DƏYIŞMƏSINI HƏZM EDƏ BILMIRLƏR 



Hərbi alyansın 30 
üzvündən 28-i İsveç və 
Finlandiyanın üzvlüyünü milli 
parlamentlərdə səsvermələr 
vasitəsilə, prezidentlərin və 
hətta monarxların razılığı ilə 
dəstəkləyiblər. Macarıstan 
və Türkiyədə isə bu proses 
hələ başlamayıb. Həm 
Finlandiya, həm də İsveç 
Türkiyənin terror təhlükəsi 
ilə bağlı narahatlığını ciddiyə 
almağa söz versələr də, PKK 
və YPG döyüşçülərinin təhvil 
verilməsi tələbi hələ də yerinə 
yetirilməyib. Əsas problem 
İsveçlədir. Bu ölkədə hazırda 
100 minədək kürd əsilli 
insan yaşayır. Prezident 
Ərdoğan NATO-ya 
üzvlük ərizəsinin 
təsdiqlənməsi 
müqabilində 
İsveçdən vəd etdiyi 130 

terrorçunun ekstradisiyasını 
tələb edib. Qarşı tərəf isə 
bəyan edir ki, Türkiyə 
hakimiyyətinin şərtləri 
qeyri-mümkündür. Məsələn, 
İsveçin baş naziri Ulf 
Kristersson deyib ki, “Türkiyə 
bizim söz verdiyimizi yerinə 
yetirdiyimizi təsdiqləyir, 
eyni zamanda bizim verə 
bilməyəcəyimiz və ya vermək 
istəmədiyimiz şeyi də istəyir”. 

Türkiyə də bunun ardınca 
Stokholmu PKK nümayişlərini 
qadağan etməməkdə ittiham 
edib. Qeyd olunur ki, orada 
təkcə aksiyalar keçirilmir, 
həm də təxribat törədilir. 
Onlardan birində PKK 
tərəfdarları Türkiyə liderini 
simvolizə edən, başıaşağı 
asılmış şəkil asıblar. Məhz 
bu aksiyadan sonra Türkiyə 
İsveç parlamenti sədrinin 
səfərini ləğv edib. Ekspertlər 
hesab edir ki, Ankaranın kürd 
terrorçularının ekstradisiyası 
üçün İsveçdə qanunvericilik 
mexanizminin yaradılması 
tələbinin yerinə yetirilməsi 
aylar çəkə bilər. Bu isə o 
deməkdir ki, alyansın iyul 
sammitinə qədər İsveç və 
Finlandiyanın NATO-ya  

daxil olması  
reallaşmayacaq. 

TƏFSILAT

ƏVVƏLCƏDƏN ƏLDƏ EDILƏN RAZILAŞMANI POZAN ISVEÇDIR
Rusiyanın Ukraynada başlatdığı 

müharibə Avropa ölkələrini 
prioritetlərini dəyişməyə məcbur 
etdi. Hətta uzun illər bitərəf və 
neytral qalmağa üstünlük verən, 
hərbi bloklara qoşulmayan İsveç 
və Finlandiya kimi ölkələr də 
dərhal NATO-ya daxil olmağa 
tələsdilər. Hər iki ölkə Avropada 
Şimali Atlantika Alyansının 
üzvü olmayan azsaylı ölkələr 
sırasındadırlar. Onların Rusiya 
ilə münasibətləri də həmişə 
kifayət qədər təmkinli olub. Lakin 
Ukrayna müharibəsi başlayan 
kimi skandinaviyalılar Amerika 
hərbi “çətiri” altında dayanmaq 
arzularını ifadə etdilər. Lakin 
bu iki ölkənin NATO üzvü olan 
Türkiyə ilə problemləri var. 
Uzun illərdir bu Skandinaviya 
ölkələrində PKK terror təşkilatının 
dayaqları formalaşıb. Məhz bu 
ölkələrdən Türkiyədəki PKK 
terrorçularına yardım göstərilib. 
Ankara da yaranmış durumdan bu 
problemin həlli üçün yararlanmaq 
istəyir. Rəsmi Ankara bu iki 
ölkənin alyansa qəbuluna razılıq 
vermək üçün tələblər irəli sürüb. 
Onlardan birincisi PKK üzvlərinin 
ekstradisiyasıdır. 

ANKARANIN NARAHATLIĞINA 
SON VERILƏ BILƏRMI?

İkinci Dünya Müharibəsindən 
sonra Avropada baş verən 
bu ən böyük savaşın digər 
ölkələrə yayılma ehtimalı daha 
çox NATO-ya daxil olmayan 
dövlətləri narahat edib. NATO 
nizamnaməsinin 5-ci maddəsinin 

yaratdığı təhlükəsizlik çətirindən 
ilk olaraq Finlandiya - Rusiyayla 
1300 kilometr sərhədi olan ölkə 
yararlandı. Onun ardınca İsveç 
də bu addımı ataraq 200 illik 
neytrallıq siyasətinə son qoymaq 
istəyini ortaya qoydu. Amma PKK 
və YPG-ni dəstəklədikləri üçün 
Türkiyə bu ölkələrin alyansa 
qəbul edilməsinə etiraz edir. 
1952-ci ildən NATO-nun üzvü 
olan Türkiyə həmişə alyansın 
açıq qapı siyasətini dəstəkləyən 
mövqe nümayiş etdirib. Ankara 
“soyuq müharibə”dən sonrakı 
dövrdə - 1999 və 2004-cü illərdə 
Şərqi Avropa ölkələrinin alyansa 
qoşulmasını dəstəkləyib. İsveç və 
Finlandiyanın üzvlüyünə etiraz 
edilməsi isə onların “Türkiyənin 
terrorla mübarizəsinə dəstək 
verməməsi” və hətta PKK-nın 
Suriyadakı qanadı YPG-yə kömək 
etməsi barədə xəbərlərdir. ABŞ, 
Aİ və Böyük Britaniya PKK-
nı terror təşkilatı kimi tanıyır. 
Amma bu təşkilata bağlı olan 
YPG Suriyanın şimalında İŞİD-ə 
qarşı mübarizə aparan ABŞ-ın 
rəhbərlik etdiyi koalisiyanın 
əsas tərəfdaşıdır. Ankara həm 
İsveç, həm də Finlandiyanın 
PKK üzvlərinə qucaq açdığını 
deyir. Türkiyə İsveçin YPG-yə 
hərbi texnika və maliyyə dəstəyi 
verdiyini bildirir. 2019-cu ildə 
Türkiyə Suriyanın şimalında YPG-
yə qarşı “Sülh çeşməsi” əməliyyatı 
gerçəkləşdirəndən sonra İsveç 
və Finlandiya Türkiyəyə silah 
embarqosu tətbiq ediblər. Onların 
NATO-ya qəbul edilməsini 
Ankara üçün arzuedilməz edən 
məsələlərdən biri də budur. 

Isvecin NATO arzusu Isvecin NATO arzusu 
gercəkləsməyə bilərgercəkləsməyə bilər

Türkiyənin üzvlüyə razılıq üçün 
irəli sürdüyü şərtlər yerinə 
yetirilmir. İsveçdə hesab edirlər 
ki, Ankaranın şərtlərinin yerinə 
yetirilməsi qeyri-mümkündür. 
Baş nazir Ulf Kristersson deyib ki, 
Türkiyə onlardan reallaşması 
mümkün olmayan 
addımların atılmasını 
istəyir. Belə davam 
edərsə, alyansın 
iyul sammitinə 
qədər İsveç və 
Finlandiyanın 
üzvlüyə 
qəbulu 
reallaş-
mayacaq. 
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Macarıstanın parlamenti 
də üzvlük üçün ratifikasiyanı 
ləngidir. Ehtimallara görə, 
Budapeşt bu ləngimə ilə 
Stokholm və Helsinkiyə 
Macarıstana maliyyə axınını 
dəstəkləmələri üçün təzyiq 
edir. İkincisi, ratifikasiyanı 
yubatma Macarıstanın 
Moskvaya siqnalıdır. 
Budapeşt bununla özünün 
Qərb blokunda Rusiyanın 

ən böyük dostu olduğunu 
göstərməyə çalışır. Üçüncü 
versiyaya görə, Macarıstan 
bunu Türkiyəni dəstəkləmək 
üçün edir. Macarıstanın Baş 
naziri Viktor Orban artıq xeyli 
vaxtdır ki, Ərdoğanla yaxın 
münasibət saxlayır. Budapeşt 
Türkiyənin Aİ-yə üzvlüyünü 
də dəstəkləyir. 

Macarıstan xarici işlər 
naziri Peter Szijjarto 

Stokholmda PKK-nın 
aksiyası zamanı Türkiyə 
liderinin aşağılanmasına 
sərt şəkildə etiraz bildirib. 
Bunu “utancverici və iyrənc” 
adlandıran P.Szijjarto 
rəsmi Stokholmu vəziyyəti 
araşdırmağa və günahkarları 
cəzalandırmağa çağırıb. O, 
Macarıstanın “Türkiyə xalqı və 
prezident Ərdoğanla həmrəy 
olduğunu” da ifadə edib. 

MACARISTANDAN TÜRKIYƏYƏ DƏSTƏK
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2023-cü il Rusiya üçün heç də 
xoş olmayan xəbərlərlə 

başlayıb. Sanksiyalar ölkə iqtisadiyyatını 
çökdürməkdədir - inflyasiya və sürətli 
bahalaşma ilə yanaşı, ölkənin əsas 
gəlir mənbəyi hesab olunan neft və 
qazın satışında ciddi böhran yaşanır. 
Yanvarın əvvəlindən başlayaraq, Rusiya 
nefti Brent markalı neftdən təxminən 
iki dəfə ucuz satılır. Qərbin tətbiq 
etdiyi embarqo və qiymət tavanına 
görə Rusiya neftini əsasən Çin və 
Hindistana satmaq məcburiyyətindədir. 
Vəziyyəti onsuz da yaxşı olmayan Rusiya 
büdcəsi bu səbəbdən bir neçə trilyon 
rubl daha az əldə edəcək. Bəllidir ki, 
Rusiya neftinin qiymətinin düşməsinin 
əsas səbəbi Qərb ölkələrinin tətbiq 
etdiyi sanksiyalardır. Dekabrın 5-də 
Rusiya xam neftinin Avropa İttifaqına 
tankerlərlə tədarükünə embarqo tətbiq 
olunmağa başlayıb. Eyni zamanda, Aİ 
ölkələri, G7 (Böyük yeddilik) və 
Avstraliyanın müəyyən edilmiş 
qiymət tavanından baha olan 
Rusiya neftinin daşınması və 
sığortalanmasının qadağan 
edilməsi barədə qərarı qüvvəyə 
minib. Bundan əlavə, 
Rusiyada büdcə 
kəsiri də pik həddə 
çatıb. Bəs Rusiya 
iqtisadiyyatı 
yaranmış durumdan 
çıxmaq vəzifəsinin 
öhdəsindən gələ 

biləcəkmi? Hətta ən optimist ekspertlər 
belə ürəkaçan nəsə gözləmirlər. 
Ümumiləşmiş fikir budur ki, bu cür 
davam edərsə, gələn il Rusiya defoltla 
üzləşə bilər.

RUSIYA ÜÇÜN BÖHRAN  
SSENARILƏRI HAZIRLANIR 

 Ekspertlər hesab edirlər ki, 
Ukraynadakı münaqişənin uzanması 
hökuməti və Mərkəzi Bankı davamlı 
inflyasiya təzyiqlərinə qarşı mübarizəni 
davam etdirməyə məcbur edəcək. 
Rusiya mediası açıq etiraf edir ki, ölkə 
iqtisadiyyatı ciddi böhran içindədir. 
“Vedomosti” Rusiya iqtisadiyyatının 
çökməsinin bir neçə variantını 
proqnozlaşdırıb. Ən əlverişli variant, 
analitiklərin fikrincə, iqtisadi aktivliyin 
qorunub saxlanması ola bilər. Bu da o 
şərtlə mümkündür ki, qlobal iqtisadi 
artım tempi 3 faiz səviyyəsində qalsın, 
enerji qiymətləri də ucuzlaşmasın. Belə 
olan halda, 2023-cü ildə Rusiyanın 

ÜDM-i artıma keçə bilər. Amma bu, 
o qədər də real deyil. Ən bədbin 

ssenari qlobal iqtisadiyyatda 
struktur tənəzzülün baş 
verməsi fonunda böhranın 
yaşanmasıdır. Analitiklərin 

fikrincə, bu ssenaridə Rusiya 
iqtisadiyyatı 6 faizdən 

çox azala bilər. 
Bundan əlavə, 
“ikinci 2010-cu 
illər” və təcrid 
olunmayan böhran 
kimi variantlar da 
mümkündür.

DURUMDAN ƏN ÇOX YARARLANAN  
ÇIN VƏ HINDISTANDIR 

Rusiya hazırda Çin və Hindistana 
neft göndərmək üçün Çin 
supertankerlərindən istifadə edir. Bu 
da ona nəqliyyat xərclərini azaltmağa 
və sanksiyalara görə itirilən mənfəəti 
kompensasiya etməyə kömək edir. 
Ticarət mənbələri və kəşfiyyat-izləmə 
məlumatlarına görə, Çinə məxsus ən 
azı dörd supertanker Rusiyanın Urals 
xam neftinin daşınmasında iştirak edir. 
Bu, Moskvaya sanksiyaların tətbiqindən 
sonra dəniz yolu ilə daşımaları təşkil 
etməyə kömək edir. Dekabr ayında 
tətbiq edilən G7 qiymət həddi Avropa 
İttifaqından kənar ölkələrə Rusiya 
neftinin dənizdən idxalına icazə 
verir. Mənbələr bildirirlər ki, beşinci 
supertanker və ya çox böyük VLCC sinifli 
neft daşıyıcısı Rusiya neftini endirimlə 
almağa davam edən Hindistana xam neft 
çatdırır. Hindistan neft emalı zavodları 
Rusiya neftini barreli 15-20 dollar 
endirimlə əldə edirlər.

 

AZƏR NURİYEV
azernuriyev@kaspi.az
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ABŞ Energetika Nazirliyinin 
proqnozuna görə, 2023-
cü ildə Rusiyada maye 
karbohidrogen hasilatı 
2022-ci illə müqayisədə 1,5 
milyon azalaraq sutkada 
9,5 milyon barelə düşəcək. 
2022-ci ilin yanvarında, 
Ukraynanın işğalından 
əvvəl Rusiya neft hasilatı 11 
milyon barel idi. Rusiyanın 
Energetika və Maliyyə 

İnstitutunun baş eksperti 
Aleksandr Titov hesab 
edir ki, qiymət tavandan 
xeyli aşağı səviyyədə 
qalsa belə, hasilatda ABŞ 
Energetika Nazirliyinin 
proqnozunda göstəriləndən 
daha əhəmiyyətli azalma 
olmayacaq. “Şirkətlərin 
əməliyyat xərcləri imkan 
verir ki, qiymət 30 dollara 
qədər ensə belə, rentabelliyi 

qoruyub saxlasınlar. Rusiya 
üçün optimal strategiya 
yeni alıcılar axtarmaq və 
logistikanı təşkil etməkdir”, - 
deyə Titov bildirib. 
Neftin qiymətinin aşağı 
düşməsi ilk növbədə federal 
büdcəyə təsir göstərir, ayrılan 
vəsait azalır. Helsinki Enerji 
Tədqiqatları Mərkəzinin 
(CREA) ekspertlərinin 
hesablamalarına görə, xam 

neftin qiymətinə qoyulan 
məhdudiyyətlərə görə, 
Rusiya gündəlik 172 milyon 
dollar itirir. Dekabrda 
Rusiyanın xam neft ixracı 
12 faiz, xam neft gəlirləri isə 
32 faiz azalıb. Beynəlxalq 
Enerji Agentliyinin (IEA) 
proqnozuna görə, 2030-cu ilə 
qədər Kreml neft satışından 
təxminən 1 trilyon dollar ixrac 
gəlirini əldən verəcək.

2023-cü ildə Rusiyada 
maye karbohidrogenlərin 

hasilatı 2022-ci illə 
müqayisədə 1,5 milyon 

azalaraq sutkada 9,5 
milyon barelə düşəcək. 

Xam neftin qiymətinə 
qoyulan məhdudiyyətlərə 

görə, Rusiya gündəlik 
172 milyon dollar itirir. 

Beynəlxalq Enerji 
Agentliyinin proqnozuna 

görə, 2030-cu ilə qədər 
Kreml neft satışından 

təxminən 1 trilyon dollar 
ixrac gəlirini əldən 

verəcək.

Sanksiyalar Rusiya Sanksiyalar Rusiya   
iqtisadiyyatını çökdürüriqtisadiyyatını çökdürür

RUSIYA 1 TRILYON DOLLAR IXRAC GƏLIRINI ƏLDƏN VERƏCƏK

Rusiya Avropaya 
qaz tədarükünü 
kəsməklə qiymətlərin 
ultra bahalaşmasına 
nail olacağına ümid 
edirdi. Lakin vəziyyət 
elə inkişaf edib ki, 
Avropanın qaz anbarları 
alternativ mənbələrdən 
doldurulur, Rusiyanın 
“Qazprom” şirkəti isə 
hasilatı azaldır. 

Hələ müharibədən 
əvvəl Avropanın 
“Qazprom”dan 
asılılığı 40 faiz idi. 
Hazırda Avropanın 
aldığı qazın cəmi 6 
faizi Rusiyadan idxal 
edilir. Faktiki olaraq 
Avropa Rusiyadan qaz 
asılılığından qurtulub. 
Bruegel Analitik 
Mərkəzinə görə, 
Avropa hökumətləri 
böhranı əhəmiyyətli 
bir təhlükə olaraq 
görüb və milli gəlirin 
təxminən 3 faizini 

enerji subsidiyalarına 
xərcləməyi 

planlaşdıraraq ev 
təsərrüfatlarına 
və şirkətlərə 
vurulan zərbəni 

yumşaldıb. İndi 
Avropada maye 
qazın qiyməti 65 

avro civarındadır ki, 
bu da işğal ərəfəsində 
olan səviyyədən 
xeyli aşağıdır. Yayla 
müqayisədə qazın 
qiyməti 5 dəfədən 
çox ucuzlaşıb. “ING 
Bank”ın qlobal 
makroiqtisadiyyat 
rəhbəri Karsten 
Brzeskinin sözlərinə 
görə, qarşıdakı aylarda 
qitəyə sərt qış gəlməsə, 
enerji böhranı riski çox 
aşağı olacaq. 

KREMLIN  
PUÇ OLAN 
ARZULARI

Sanksiyalar Rusiya Sanksiyalar Rusiya   
iqtisadiyyatını çökdürüriqtisadiyyatını çökdürür



ÖLKƏ

Cəmiyyətdə yeni münasibətlər 
modelini formalaşdırmaq, 
vətəndaş təşəbbüsünü artırmaq, 

milli maraqların qorunmasını təmin 
etmək, Azərbaycan həqiqətlərini və haqlı 
mövqeyini dünyaya çatdırmaq üçün 
qeyri-hökumət təşkilatlarının (QHT) 
fəaliyyətinə böyük ehtiyac var. Ona görə 
də QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Agentliyi 
tərəfindən III sektor təmsilçilərinin ən 
müxtəlif layihələri maliyyələşdirilir. 
İnsafən, bu maddi dəstək müqabilində bir 
çox QHT-lər tərəfindən ortaya sanballı iş 
qoyulur. 

Bu çərçivədə atılan addımlardan 
biri də müxtəlif sahələri əhatə edən, 
cəmiyyətin maariflənməsinə töhfə verən 
onlayn media resurslarının – saytların 
yaradılmasıdır. Bu, müsbət haldır və 
birmənalı olaraq təqdir edilir. Təəssüf 
doğuran məqam ondan ibarətdir ki, 
vaxtilə yaradılan belə saytların bir qismi 
hazırda işlək vəziyyətdə deyil. Halbuki 
əhalinin maariflənməsində, informasiya 
müharibəsinin aktuallığını itirmədiyi 
indiki dövrdə həmin saytların fəaliyyət 
göstərməsi zəruridir. Amma di gəl ki, bir-
iki il mövcudluğunu qoruyan bu saytlar 
indi fəaliyyətsizdir. Əgər bir-iki ildən 
sonra bu saytlar mövcud olmayacaqsa, 
nə üçün dövlət səviyyəsində onların 
yaradılmasına dəstək göstərilməli, bu işə 
maliyyə vəsaiti xərclənməlidir? Buna bir 
nəzarət mexanizmi varmı? 

SAYTLARIN YARADILMASI VƏ 
ONLARIN SAXLANILMASI

QHT-lərə Dövlət Dəstəyi 
Agentliyinin Layihələr 
departamentinin müdiri Elnur 
Bağırlı mövzu ilə bağlı “Kaspi” 
qəzetinə açıqlamasında 
bildirib ki, təmsil 
etdiyi qurum 
III sektor 
təmsilçilərinin 
müxtəlif saytların 
yaradılması və 
saxlanması 

Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına 
Dövlət Dəstəyi Agentliyinin Müşahidə 
Şurasının üzvü, “Azərbaycan Gənc 
Alim, Doktorant və Magistrlər 
Cəmiyyəti” İctimai Birliyinin sədri 
İlqar Orucov da təəssüflə vurğulayıb 

ki, Şura dövründə bəzi QHT 
layihələri əsasında yaradılan 

önəmli saytların böyük 
əksəriyyəti hazırda işləmir. 

O bildirib ki, belə hallara 
indiki dönəmdə də 

rast gəlinir: “Bir 

çox QHT-lər layihə təkliflərilə 
çıxış edərkən müəyyən saytların 
yaradılması ideyasını irəli sürürlər. 
Biz buna çox həssas yanaşırıq. 
Belə layihələrin böyük əksəriyyəti 
maliyyələşdirilməyib. Səbəb budur 
ki, aparılan monitorinqlər vaxtilə 
hazırlanmış saytların ümumiyyətlə 
işlək olmadığını ortaya çıxarıb. 
Yaxud sayt yaradılarkən yerləşdirilən 
məlumatlar ötən vaxt ərzində 
yenilənməyib. Bu o deməkdir ki, 
həmin sayt heç bir əhəmiyyət 

daşımır, ayrılan vəsait düzgün idarə 
olunmur. Əgər bu sayt 
yenilənməyəcəksə, 
davamlılığı təmin 
olunmayacaqsa, onun 
yaradılmasına dövlət 
vəsaitinin xərclənməsi 
əbəsdir. Belə layihələr 
birmənalı 
olaraq maliy-
yələş-
məmə-
lidir”.

“Avrasiya Miqrasiya 
Təşəbbüsləri Platforması” İctimai 
Birliyinin sədri Azər Allahverənov 
qeyd edib ki, istər QHT-lərə 
Dövlət Dəstəyi Şurası, istərsə də 
Agentlik dövründə bir çox QHT-
lərin təqdim etdikləri layihələr 
əsasında müxtəlif saytlar 
yaradılıb. O, Agentlik dövründə 
yaradılan saytların funksional 
olaraq hazırda işlək vəziyyətdə 
olduğunu diqqətə çatdırıb. 
Şura dövründə QHT layihələri 
əsasında yaradılan və hazırda 
fəaliyyət göstərməyən saytlara 
gəlincə, A.Allahverənov deyib 
ki, maliyyələşdirilən layihələrin 
davamlılığı arzu olunandır: 
“Müxtəlif layihələr əsasında 
yaradılan saytlar davamlılıq 
baxımdan daha geniş imkanlara 

və əsaslara malikdirlər. 
Təəssüflər olsun ki, 4-5 
il, hətta daha əvvəl 
yaradılmış bəzi saytlar bu 
reallıqlara baxmayaraq 
hazırda fəaliyyətsizdirlər. 

Halbuki yeni 
yaradılan sayt 
normal fəaliyyət 
göstərdiyi 

təqdirdə qısa 
müddətdə 

populyarlaşır, oxucu auditoriyası 
toplayır, layihə sahibinə reklam 
gəlirləri gətirməklə özü-öz 
maliyyələşməsini təmin edə bilir. 
Bəzi QHT-lərin bu imkanlardan 
yararlanmaması məyusluq 
doğurur. Bu, ya saytların idarə 
edilməsini bilməməkdən, ya da 
uzunmüddətli konseptual baxışın 
olmamasından qaynaqlanır. 
Nəticə etibarilə görülən iş 
yarımçıq qalır. Bu, həm də 
dövlət vəsaitinin qeyri-rasional 
xərclənməsidir. Ortaya elə 
bir yanaşma qoyulmalıdır ki, 
auditoriya, hədəf qrupları düzgün 
müəyyənləşdirilsin, davamlılıq 
və faydalılıq təmin olunsun. Bu 
çərçivədə yaradılan hər hansı 
saytın uzunömürlü olması üçün 
kommunikasiyanın yüksək 
səviyyədə qurulması da 
vacib şərtlərdən 
biridir”.

20 YANVAR CÜMƏ 2023

DAVAMLILIQ VƏ FAYDALILIQ 
TƏMIN OLUNMALIDIR

Büdcədən 
maliyyələş-
dirilən 
layihələr 
hesabına 
ərsəyə 
gələn bir 
çox onlayn 
media 
resursları bu gün işlək vəziyyətdə deyil. Halbuki 
əhalinin maariflənməsində, informasiya 
müharibəsinin aktuallığını itirmədiyi indiki 

dövrdə həmin saytların fəaliyyət 
göstərməsi zəruridir.

Elnur 
Bağırlı

Ilqar Ilqar 
OrucovOrucov

AYRILAN VƏSAIT DÜZGÜN IDARƏ OLUNMUR

RUFİK İSMAYILOV
rufikismayilov@kaspi.az

istiqamətində layihələrinə dəstək 
olur. Onun sözlərinə görə, saytların 
yaradılması və onların saxlanılması 
Agentlik və QHT arasında bağlanmış 
qrant müqaviləsi ilə tənzimlənir: 
“İnternet saytı yaradılması nəzərdə 
tutulan layihələr üzrə hazırlanmış saytlar 
müqavilə öhdəliyinə görə 3 il müddətində 
aktiv fəaliyyət göstərməlidir. Bu öhdəlik 
qrant müqaviləsinin müvafiq bəndində 
QHT-nin vəzifəsi kimi qeyd olunub. 
QHT-lər Agentliyin qrant müsabiqəsi 
çərçivəsində hazırlanmış saytların 
həm işləkliyini, həm də akvitliyini 3 il 
müddətində təmin etməlidirlər. Agentlik 
olaraq biz də ildə bir dəfə hazırlanmış 
saytların monitorinqini aparırıq. Burada 
əsas meyar saytın aktivliyi və yenilənməsi 
götürülür. Əgər sayt qeyd olunan kimi 
aktiv deyilsə və ya yenilənmirsə, bu haqda 
qeyri-hökumət təşkilatı rəsmi olaraq 
xəbərdar edilir. Bildiyimiz kimi Agentlik 
2021-ci ildən fəaliyyət göstərir. 
2021-ci il kiçik qrant müsabiqəsi 
çərçivəsində 20-dən çox saytın 
yaradılması və saxlanılması 
üçün vəsait ayrılıb. Layihələrin 
hesabatları qəbul edilib və 
hazırlanmış saytlar aktiv 
fəaliyyət göstərir”.

Azər Azər 
AllahverənovAllahverənov
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“Bəzən 
pulunu 
itirirdi, 

ya harasa 
qoyduğunu 
unudurdu. 
Ondan pul 
istəyəndə 

deyirdi 
ki, pulum 

Ramizdədir. 
Sonra bildik 

ki, pulunu 
Ramiz 

Rövşənin 
kitabının 

arasına 
qoyur, ona 

görə elə 
deyir”. 

İ
smayıllıda Musa Yaqubun 
evində olanda qızları Səhər və 
Yaqut xanımla şairin otağına 

qalxdıq. “Əşyaların taleyi” layihəsi 
üçün Musa müəllimin qızları – 
yadigarları ilə söhbət etdik. Böyük 
şairin, unudulmaz Musa Yaqubun 
həyatına, yaradıcılığına bu dəfə də 
şəxsi əşyalarının gözü ilə baxaq:

 
l Yaqut xanım, Musa müəllimin 

otağındayıq. Bu otaq bizə “nə 
deyir?”
l Yaqut xanım: Musa Yaqubun 

otağına baxanda onun ruhunu 
anlamaq olur. Atam heç vaxt 
görünüşə fikir verən adam 
olmayıb. Məsələn, çilçırağın iki 
lampası işləmirdi, yaxud əyilirdi, 
deyirdik, onu düzəltdirmək 
lazımdır. Deyirdi, neynirsiniz, biri 
yanırsa, bəsimizdir. Görünüşə, 
maddi nemətlərə meyilli deyildi. 
Onu daha çox mənəvi dünya 
maraqlandırırdı. Burada onun 
yazı masası, şeir dəftərləri, yatağı, 
sevdiyi şairlərin şəkilləri, yazı 
makinası, ən əsası, nəfəsi, sadə 
həyatının izləri, unudulmaz 
xatirələrimiz var.

l Musa müəllimi xatırladan 
əşyalardan biri də onun əl 
çantasıdır...
l Səhər xanım: Bəli, atamın 

sevdiyi 
əşyalarından 
biri də çantası 
idi. Hərdən 
baxırdıq ki, 
görəsən 
içində 

pul varmı. İçəndə həmişə bizə 
pul verirdi, səhər ayılanda da geri 
istəyirdi (gülürük). Bəzən pulunu 
itirirdi, ya harasa qoyduğunu 
unudurdu. Ona görə çalışırdı eyni 
yerə qoysun ki, sonra yadından 
çıxmasın. Ondan pul istəyəndə 
deyirdi ki, pulum Ramizdədir. 
Sonra bildik ki, pulunu Ramiz 
Rövşənin kitabının arasına qoyur, 
ona görə elə deyir (gülürük).

“ELƏ GÖZƏL YAZIRDI KI, ELƏ 
BILIRDIM...”
l Musa müəllimin ilk 

sevgisinə yazdığı bir kitab var. 
“O insafa gəlmədi” adlı həmin 
kitab daim sizin evinizdə olub, 
oxumusunuz, saxlamısınız, bu gün 
də həmin nüsxə qalır. Oxucular 
üçün deyim ki, həmin kitabdan 
cəmi bir nüsxədir. M.Yaqubun 
dostları həmin kitabı bir nüsxədə 
hazırlatdırıblar ki, o qıza yazdığı 
şeirlər itib-batmasın. Sualım 
ondan ibarətdir ki, bəlkə də, 
ananız Zöhrə xanım anlayışlı, 
nəcib olmasaydı, həmin kitabı ya 
cırar, ya da tapşırardı ki, ən azı göz 
qabağında olmasın.
l Yaqut xanım: Anam atamın 

şeirləri qədər onun sevgisinə 
də hörmət edirdi. Əlbəttə, o 
kitab həmişə əlimizdə olurdu, 
amma anam heç vaxt söz-söhbət 
yaratmazdı. Atam daha çox gecələr 
işləyirdi. Həmişə deyirdi ki, 

şeirlərimin elə 
ilk şahidi 

Zöhrədir..

l Musa Yaqubu ən çox 
xatırladan əşyalardan biri də onun 
yazı makinasıdır...
l Səhər xanım: Bax, bu mənim 

atamın yazı makinasıdır.
Əlifbası da dəyişib. Atamın 

ən gözəl şeirləri o əlifbada, o 
səsdə yazılıb. Bakıda birotaqlı, 
kirayə evimizdə o səsin içində 
oynamışam, ağlamışam, 
gülmüşəm. Atam elə gözəl 
yazırdı ki, elə bilirdim piano 
çalır. Gecələri də makinasının 
səsi ilə nanə yarpağı kimi kövrək 
duyğularını taleyimizə yazırdı, 
elə bil... Gör neçə ildir Avstriyada 
yaşayıram, nə olsun, dünyanın 
hansı tərəfi olursa olsun, heç nə 
bu makinada yazılan şeirlər qədər 
böyütmədi məni.

“ÖZÜMÜZDƏN ASILI OLMADAN, 
QARA DAŞIN YAŞINI TÖKDÜK”
l Musa müəllimin əlinizdə 

tutduğunuz şəklinin də qəribə 
tarixçəsi var, Səhər xanım…
l Səhər xanım: Elədir, bir 

neçə il əvvəl, 10  günə yaxın  
İzmirdə oldum. Atamla görüşmək 
istəyirdim, onun da taleyinin daş 
tərəfinə tuş gəldi, gələ bilmədi. 
Onun qismətində bacımla, bir də 
qardaşımın qızı Çiçəklə görüşdüm. 
Həm İzmiri gəzdik, həm də bir-
birimizi. İzmir ömrümdə özü 
boyda iz buraxdı. O yerindən 
danışım sənə. İzmirdə yaşayıb-
yaradan məşhur musiqiçi Enriko 
Makiasın yaşadığı binanın lifti belə 
məşhurdur.

Yerlilər, turistlər o liftlə 
binanın yuxarı, üstü açıq 
mərtəbəsinə qalxır, oradan 
İzmirə baxırlar. Yuxarıdan aşağı 
baxmağı sevməsəm də, o gün 
biz də İzmirə elə oradan baxdıq. 
Küçələrini gəzdik. Küçədə gəlib-
gedənlərin dincəlməsi üçün 
yığcam kafelər, müxtəlif rəngli 
butiklər var. Butiklərin birində 
İzmirə xas suvenirlər, bir də 
aydınların, şair və yazıçıların 
şəkilləri ilə birgə aforizmlərinin 
köçürüldüyü müxtəlif ölçülü taxta 
parçaları satırdılar ki, arxasındakı 
yapışqanla divara istədiyin yerdən 
asanlıqla yapışdıra bilərsən. Biz də 
könlümüzə yaxın olanlardan aldıq. 
Satıcı qadından xahiş etdik ki, 
bizim də atamız məşhurdur, onun 

Bakıda 
birotaqlı, 

kirayə 
evimizdə o 
səsin içində 
oynamışam, 
ağlamışam, 
gülmüşəm. 

Atam 
elə gözəl 

yazırdı ki, 
elə bilirdim 
piano çalır.

şəkli ilə bir-iki misrasını versək, 
bu cür hazırlaya bilərsiniz? Dedi 
ki, məmnuniyyətlə hazırlayarıq, 
siz şəkli ilə misralarını göndərin. 
Biz də göndərdik. Yazdı ki, sabah 
saat 18:00-da gəlib götürün. 
Səhəri gün bacımla getdik. 
Küçənin adını bilmirdik, baxıb 
görürük adı nə olsa yaxşıdır: 
“Karataş sokağı“. İkimiz də o 
adın yanında xeyli dayandıq, 

kövrəldik. Dədə demişkən, 
“Yaman qəribədir dünyanın 
işi” dedik. Sonra gedib qadınla 
görüşüb, sifarişimizi aldıq. 
Dədəmizin şəklini görəndə ikimiz 
də özümüzdən asılı olmadan, 
qara daşın yaşını tökdük. Qadın 
elə bildi ki, onu itirmişik, dedik 
yox, yaşayır, amma yaman 
xəstələnib. 5-10 dəqiqə söhbət 
etdik, sonra da razılaşdıq ki, 
mən pulunu ödəyim, o da nə 
qədər lazımdırsa, düzəldib elə 
o küçədə satsın. Qəribədir, heç 
atamın övladlarının o şeirin bəxti 
gətirdiyi qədər bəxti gətirmədi. O 
hadisədən iki gün keçəndən sonra 
satıcı qadın yazdı ki, atanızın 
rəsmlərindən birini aldılar. 
Duyğulandım. İstədim soruşum 
ki, kim aldı? Soruşmadım...

İzmirə yolunuz düşsə, 
“Karataş” küçəsinə gedin. Musa 
Yaqubun qara daşı da olmasa, o 
küçədə Məmməd Araz ruhunda 
“karandaşı göyərsin”.

“GƏLIB GÖRDÜ KI, TOYUĞU ÇOX 
YAĞLI BIŞIRMIŞƏM”
l Musa müəllimin 

otağında Atatürk ilə 
bərabər Sergey 
Yeseninin də şəklini 
görürəm. 
Çox 

güman ki, bu, bir böyük 
şairin başqa bir böyük 
şairin yaradıcılığına olan 
vurğunluğunun təzahürüdür…
l Yaqut xanım: Bəli, dədə 

Sergey Yeseninin yaradıcılığını çox 
sevirdi. Bizə onun Azərbaycana 
gəlməyindən danışırdı. Yeseninin 
“Heç kəs mənim kimi kövrələ 
bilməz” misrasına ayrıca bir şeir 
həsr etmişdi. Həmin şeirdən bir 
parçası yadımdadır:

 
Salam, kəndçi oğlu 
Sergey Yesenin,
Bax elə bu saat, elə bu saat
Mənim tək kim olar 
duyanın sənin?!
Gedək, birgə gedək 
doğma yerlərə
Gedək kövrəlməyə, 
gedək dolmağa,
Bir çinar, bir vələs, 
bir cökə olub
Bir də açılmağa, 
bir də solmağa.
Bir kəndçi qızını 
sevindirməyə,
Gedək bir anaya 
oğul olmağa.
Köhnə darvazanı a
çmağa gedək.
Həmin o cığırla, 
həmin o yolla
Bir də uşaq olub q
açmağa gedək.
Gedək, kəndçi oğlu 
Sergey Yesenin
Heç kəs mənim 
kimi kövrələ bilməz.
 
l Musa müəllimin xırda 

kağızlarda sizə – 
övladlarına yazdığı 

şeir parçaları, 
yaxud 
şeirləri də 

var. Istədim 
onların 

yazıldığı 
günlərə 

qayıdasınız...
l Səhər xanım: 

Fərid, biz heç vaxt  
onun əlyazmalarına, 

şeirlərinə biganə 
olmamışıq. Həmişə 

yazdıqlarını sevərək 
oxumuşuq, toplamışıq. Dəftərləri, 
əlyazmaları həmişə səliqə-

sahmanda olub. Bəzən elə şeirləri 
olub ki, yazıb, sonra isə  unudub, 
sonralar biz onun yadına salmışıq, 
həmin şeiri xatırlatmışıq, tapıb 
özünə vermişik.
l Yaqut xanım: Bir dəfə 

biz Bakıda tələbə olanda atam 
yanımıza gəldi. Onda qohumumuz 
Mələk də bizimlə qalırdı. Mən 
Bakı Dövlət Universitetində, Səhər 
isə Xarici Dillər Universitetində 
oxuyurdu. Gəlib gördü ki, toyuğu 
çox yağlı bişirmişəm, işıq pulu 
gəlib, amma ödəniş etməmişik. 
Səhəri gün universitetə gedib 
gördüm ki, hərbi dərsdir, 
oturmadım, qayıtdım evə ki, gedib 
dədə ilə söhbət edim. Qapını açıb 
gördüm dədə gedib, masamızın 
üstünə də mənim qələmimlə bu 
şeiri yazıb qoyub..

Mən getdim, Yaqut bala,
hər işi düz tut bala.
Yumşaqlığı tərk elə,
Səhərin başı üstə
Mələyin başı üstə
yumruğunu bərk elə.
Səhər səni tovlayıb
xoş dilə bağlamasın.
Qab-qacağı yumağı
sonraya saxlamasın.
O yusun qaşıqları
səndə ki, qoyma yansın
boş yerə işıqları.
Qənaətcil ol bir az
İsrıf elə yağ, bala,
bir çolpaya bir kilo
yağ işlətməzlər, bala.
O sən deyən il deyil,
Görürsən yağ sel deyil,
Ha ev pulu verirəm,
Vermirsiz ev pulunu,
Deməmişəm dədənin
Bu qədər sev pulunu?
Üç olun, tərs olmayın,
Unutmayın da dərsi.
Tək oxumaq üstündə
Eyləyin bəhsəbəhsi.
Yaman şeydir ingilis
Qoymayın çox bilmişi,
Sizə gördürsün işi.
Özü yaxşı qızcığaz
Səliqəsindən olmaz.
Çayım qaldı yarımçıq,
ora-bura çapmadım
Nə evdir saxlayırsız,
bir dişdəm qənd 
tapmadım.
Bu şeirimə mat qalın,
Getdim, salamat qalın.

“O ŞEIRIN BƏXTI GƏTIRDIYI QƏDƏR ÖVLADLARININ BƏXTI GƏTIRMƏDI”

Fotolar:Fotolar: Müəllifindir Müəllifindir

FƏRID HÜSEYNFƏRID HÜSEYN

Şeiri oxuyub 
kövrəldim. O günü 
heç unutmuram. 
Ümumiyyətlə, Səhər 
bilir, çox gözəl günlər 
yaşamışıq. İndi o 
günləri yada salanda, 
keçmişimizlə xoşbəxt 
oluruq.

 
P.S. 

Darvaza-
dan 
çıxana 
yaxın 
həyətdə 
təmiri 
yeni 
başa çatan talvar 
diqqətimi çəkir. 
Xatirimdədir ki, 
bir il öncə mən 
İsmayıllıya – Musa 
müəllimin ziyarətinə 
gələndə burada 
təmir işləri hələ 

yekunlaşmamışdı. 
Ustalara yaxın bir 
yerdə əyləşib çəkic-
mismar səsinin 
müşayiəti ilə Musa 
Yaqubla söhbət 
edirdik, Xaqanidən, 
Nəsimidən, Robert 
Frostdan danışırdıq. 

Səhər 
xanım 
xatırlayır 
o məqamı, 
deyir ki, 
mənimlə 
telefonda 
danı-
şanda 

deyirdi ki, tez gəl, 
qırmızı lent bağlayıb 
talvarın açılışını 
edəcəyəm. Amma 
qismət olmadı, 
orada dədənin yas 
mərasimini verdik… 
Kövrəlirik…
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l Azərbaycanda iş 
həyatınız, könüllülərlə 
fəaliyyətiniz uğurlu olub. 
Bəs necə oldu ki, Qətərə 
getdiniz? 
l İlk dəfə könüllülər 

komandasına 2014-cü 
ildə Avropa Oyunlarında 
rəhbərlik etmişəm. Həmin 
dönəmdə könüllülərə 
yanaşma birmənalı olmasa 
da, ictimaiyyətin fikrini 
dəyişməyi bacardıq və 
könüllülük ölkəmizdə 
geniş vüsət almağa başladı. 
IV İslam Həmrəyliyi 
Oyunlarında, 42-ci 
Şahmat Olimpiadasında, 
XV Avropa Gənclər 
Olimpiya Festivalında və 
Formula-1 yarışlarında 
könüllülər proqramına 
rəhbərlik etdik. Sonra isə 
beynəlxalq tədbirlərdən də 
dəvətlər gəlirdi. Sonuncu 
dəfə Qətərdə keçirilən 
Futbol üzrə Dünya 
çempionatının İnsan 
Resursları komandasından 
dəvət aldım. Bu da mənim 
üçün yeni bir başlanğıc, 
fərqli mühitdə, müxtəlif 
insanlarla işləmək üçün 
şans idi. Yeni biliklər, 
tanışlıqlar əldə etmək üçün 
bu təklifi qəbul edib Qətərə 
yola düşdüm.
l Qətərdə Dünya 

çempionatının bir parçası 
olmaq, Azərbaycanı orada 
təmsil etmək necə bir 
hissdir?
l 2 il bundan əvvələ 

qədər təsəvvür belə 
etməzdim ki, hansısa 
xarici ölkədəki böyük 
miqyaslı beynəlxalq 
tədbirdən dəvət gələr 
və oradakı işçi qüvvəsi 
komandasında çalışmaq 
imkanım yaranar. Bu, 
mənim üçün çox böyük 
uğur idi. Çünki səni heç 
yerə müraciət etmədən 
axtarıb tapıblar və öz 
komandalarında görmək 
istəyiblər. Bu komandada 
olmaq, ölkəmizi, 
bayrağımızı təmsil etmək 

qürurverici idi.  
“AZƏRBAYCAN  
GƏNC ÖLKƏ OLSA DA...”
l Maraqlıdır, 

işə götürdüyünüz 
mütəxəssislər içərisində 
azərbaycanlılar da var idi? 
l Qətərdəki Dünya 

çempionatında iş 
üçün müraciət edən 
mütəxəssislər arasında 
200 nəfər azərbaycanlı da 
işəgötürmə prosesindən 
uğurla keçərək buradakı 
fəaliyyətlərə cəlb olundu. 
Mənim şöbələrimdə də 
azərbaycanlı əməkdaşlar 
işə cəlb olunmuşdular. 
Dünya çempionatının 
təşkil olunmasında 
iştirak edən şirkətlər 
arasında İngiltərənin 
məşhur konsultasiya və 
işəgötürmə şirkəti də var 
idi. Görüşlərin birində 
səmimi etiraf etdilər ki, 
Dünya çempionatında 
Azərbaycandan olan 
mütəxəssislər Rusiya 
və Braziliyadan olan 
ekspertlərlə birlikdə 
ilk üçlükdə qərarlaşıb. 
Rusiya, Braziliyada 
olimpiya oyunları, Dünya 
çempionatı keçirilib və 
onlarda mütəxəssislərin 
sayı kifayət qədərdir. 
Azərbaycanda isə nə 
Olimpiya oyunları, nə 
də Futbol üzrə Dünya 
çempionatı təşkil 
edilməyib. Amma 
Azərbaycandan olan 
mütəxəssislər onlarla 
birlikdə çiyin-çiyinə 
məsuliyyətli vəzifələrin 
öhdəsindən uğurla 
gəlirdilər. 
l Bundan sonrakı 

planlarınız nələrdir? 
l Qətərdəki 

fəaliyyətimi başa 
vurduqdan sonra yerli və 
beynəlxalq tədbirlərdə 
könüllülər, işəgötürmə, 
işçi qüvvəsi sahəsindəki 
təcrübəmi bölüşməyə və 
yeni təcrübələr qazanmağa 
davam edəcəyəm.

“QƏTƏRDƏN DƏVƏT GƏLMƏSI 
MƏNIM ÜÇÜN ŞANS IDI”Qətərdə təşkil 

edilən Futbol 
üzrə Dünya 

çempionatında 
işəgötürmə üzrə 
menecer vəzifəsində 
çalışıb. Deyir ki, 2 il 
əvvəl bu komandada 
çalışacağını düşünməzdi. 
Ancaq təklif gəlir və 
bunu dəyərləndirir. 
“Bu komandada 
olmaq, ölkəmizi, 
bayrağımızı təmsil etmək 
qürurverici haldır” 
deyən müsahibimiz 
həmyerlimiz Atif 
Qəmbərovdur.

Atif Qəmbərov 2004-
2008-ci illərdə Prezident 
yanında Dövlət İdarəçilik 
Akademiyasının siyasi 
idarəetmə fakültəsində 
politologiya ixtisasında 
təhsil alıb. 2011-ci 
ildə Gənclər və İdman 
Nazirliyinin beynəlxalq 
əlaqələr şöbəsində 
aparıcı mütəxəssis olaraq 
işə başlayıb. 2013-cü 
ildən Bakı-2015 Avropa 
Oyunları Əməliyyat 
Komitəsində İşçi Qüvvəsi 
üzrə menecer olaraq 
Könüllülər Mərkəzinə 
rəhbərlik edib. 2021-
ci ilə qədər Formula 1 
yarışlarının ölkəmizdəki 
təşkilatçısı olan Bakı 
Şəhər Halqası Əməliyyat 
Şirkətində İşçi Qüvvəsi 
üzrə menecer olaraq 
fəaliyyət göstərib. 2016-
ci ildə 42-ci Şahmat 
Olimpiadasında, 2017-ci 
ildə IV İslam Həmrəyliyi 
Oyunlarında, 2019-cu 
ildə XV Avropa Gənclər 
Olimpiya Festivalında 
işçi qüvvəsi şöbələrinin 
meneceri vəzifələrində 
çalışıb. 

Atif Azərbaycan 
Dövlət Bədən 
Tərbiyəsi və İdman 
Akademiyasında idman 
menecmenti üzrə 
magistratura tələbələrinə 
“Könüllülərin idarə 
olunması” fənnini tədris 
edib. “Könüllülərlə 

iş” kitabının da 
həmmüəllifidir.

“KÖNÜLLÜ FƏALIYYƏTIM 
MƏKTƏB ILLƏRINDƏN 
BAŞLAYIB”
l Atif bəy, 

karyeranızın böyük 
hissəsi könüllülərlə 
bağlı olub. Özünüz 
könüllü kimi fəaliyyət 
göstərmisiniz? 
l Bəli, könüllü 

fəaliyyətim məktəb 
illərindən başlayıb. 
Həmin dönəmdən bir çox 
aksiyalarda, tədbirlərdə 
iştirak etmişəm. Ali 
məktəbdə təhsil aldığım 
illərdə bir çox qeyri-
hökumət, tələbə gənclər 
təşkilatlarında aktiv 
könüllü fəaliyyətilə 
məşğul olmuşam.
l Könüllü olmaq sizə 

nə qazandırdı?
l Gənc yaşlarımda 

könüllülüyü yalnız 
cəmiyyətə, ictimaiyyətə 
fayda vermək kimi başa 
düşürdüm və ona görə 
bu fəaliyyətlə məşğul 
olurdum. Amma bu 
sahənin içinə daxil 
olandan, könüllülərlə sıx 
işləyəndən sonra aydın 
oldu ki, hər kəsin könüllü 
fəaliyyətlə məşğul olmaq 
üçün fərqli səbəbləri 
var. Kimisi özünə yeni 
dostluqlar, tanışlıqlar 
qazanmaq, kimisi isə 
şəxsi inkişaf, yeni biliklər 
əldə etmək üçün könüllü 
fəaliyyətlə məşğul 
olur. Bəziləri də 
cəmiyyətə fayda 
vermək üçün 
əlindən gələnin 
ən yaxşısını 
etməyə 
çalışır və 
bunun üçün 
könüllü 
fəaliyyəti 
ən yaxşı 
vasitə 
hesab edir. 
Mən də bu 
fəaliyyət 
sayəsində 

çoxlu dost qazanmışam. 
Həmin dostluqlar indi də 
davam edir. 

“KÖNÜLLÜLÜKDƏN 
BAŞLAYIB KIFAYƏT 
QƏDƏR UĞUR QAZANAN 
GƏNCLƏR VAR”
l Amma hələ də 

bizdə bu mövzuda ikili 
yanaşma var. Könüllülük 
işinə vaxt itkisi kimi 
baxanlar da var. 
l  Mən vacib olduğunu 

düşünürəm. Çünki 
könüllü fəaliyyətlə 
məşğul olmaq insanı 
gündəlik rutin həyatdan 
kənarlaşdırır. Fərqli 
işlərlə məşğul olur, 
müxtəlif insanlar görür, 
qeyri-adi yerlərə gedir 
və özünü tanış olmadığı 
sahələrdə sınayırsınız. 
Yəni insanlar özlərini 
yenidən kəşf edirlər. 
Hansısa sahəni daha 
yaxşı bacardıqlarını 
görür, bunun üzərində 
işləyir, inkişaf etdirir 
və uğur qazanırlar. 
Misal olaraq tələbə 
gənclər təşkilatının teatr 
komandasında və yaxud 
musiqi dərnəyində səsini 
yoxlayıb, bu sahədə uğur 
qazanacağına inanan 
gənclər çox olub. 
l Sizin karyeranız da 

könüllülərlə iş sahəsində 
davam edib. 
l Mən tələbə olduğum 

dönəmlərdə tələbə gənclər 
təşkilatları yeni-yeni 
formalaşmağa başlayır 
və fəaliyyət istiqaməti 
daha çox tələbələrin 
asudə vaxtlarının 
səmərəli təşkili ilə 
bağlı idi. Ölkəmizdə 
genişmiqyaslı kütləvi 
tədbirlər keçirilmədiyinə 
və tədbirlərdə könüllülük 
fəaliyyəti olmadığına 
görə bu sahəyə yanaşma 
birmənalı deyildi. Avropa 
Oyunlarından etibarən 
isə cəmiyyətin könüllülərə 
olan münasibətini 
dəyişməyə çalışdıq və 
bacardıq. 

Qətərdə 
Azərbaycandan 

olan 
mütəxəssislər 

Rusiya və 
Braziliyadan 

olan ekspertlərlə 
birlikdə 

ilk üçlükdə 
qərarlaşmışdı. 

Azərbaycan 
kimi gənc 

ölkənin 
mütəxəs-
sislərinin 

onlarla çiyin-
çiyinə fəaliyyət 

göstərməsi 
böyük uğur kimi 

qiymətləndirilə 
bilər.

Dünya çempionatında Dünya çempionatında menecer menecer   
kimi çalışan kimi çalışan 
azərbaycanlıazərbaycanlı

MÜSAHIBƏ

zarifsalmanli@kaspi.az
ZƏRIF SALMANLI
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Dünya çempionatında Dünya çempionatında menecer menecer   
kimi çalışan kimi çalışan 
azərbaycanlıazərbaycanlı



IXRAC

A.Badamov qeyd etdi ki, bununla yanaşı, 
dünya bazarında da xurmaya tələbat kəskin 
artıb: “Daha böyük həcmdə məhsul istehsalı 
ixrac imkanı yaradıb. Ölkəmizin xurma ixracı 
bazarı əsasən Rusiyadır. Amma 2022-ci 
ildə xurmamızı dünya bazarına çıxarmağa 
nail olmuşuq. Bu da yeni xurma bağlarının 
əkilməsini aktuallaşdırır. Təbii ki, yeni 
bağların əkilməsinə dövlət büdcəsindən 
subsidiya verilir. Bağların genişləndirilməsi 
isə sahibkarların istəyindən asılıdır. Sahibkar 
hansı meyvəni daha rentabelli görürsə, onu da 
əkib becərir. Hesab edirəm ki, artıq ənənəvi 
ixrac bazarlarımızın genişləndirilməsinin 
zamanı çatıb. Sahibkarlar ancaq Rusiya 
bazarı ilə kifayətlənməməli, dünya 
bazarının tələblərini nəzərə almalı və ixracın 
şaxələndirilməsinə çalışmalıdır. İxracın 
şaxələndirilməsi eyni zamanda sahibkarların 

gəlirlərinin qorunmasına imkan verər 
və onlar öz məhsullarını daha baha 

qiymətə ixrac etmək imkanlarını 
qazanmış olarlar”.

Dünyada     xurmaya Dünyada     xurmaya 
TƏLƏBAT TƏLƏBAT 
ARTIBARTIB

Kənd təsərrüfatı üzrə ekspert Cəfər 
İbrahimli bildirdi ki, əvvəllər Azərbaycan 
xurmanı əsasən Rusiyaya ixrac edirdi: “Bu 
bazara çıxış imkanı olduğu üçün son on ildə 
xurma bağlarımız genişləndirildi. Sadəcə, ötən 

il Rusiyada baş verən proseslərlə əlaqədar 
alıcılıq qabiliyyəti aşağı düşüb. Ona görə 

də xurma mövsümündə Rusiyaya 
aparılan məhsulun qiymətləri aşağı 
oldu və bu da ixracın azalmasına 

səbəb oldu. Amma indiki halda Rusiya 
bazarında məhsulun qiyməti qalxıb. 
Onsuz da yığım dövründən fərqli olaraq 
yanvarda xurmanın qiyməti saxlanma 

və digər xərcləri üstünə gəlməklə qalxır. 
Xurmanın qiymətinin 30 faiz artması 
məsələsinə əvvəlki illərlə müqayisədə aşağı 
olan qiymətin təkrar artması kimi baxmaq 

olar”. C.İbrahimli vurğuladı ki, Azərbaycan 
xurmasının Avropaya ixracı hər zaman, 
gözdən keçirilib: “Dövlət logistika sistemlərini 
inkişaf etdirir ki, fermerlər məhsullarını xarici 
bazarlara çıxara bilsin. Fikrimcə, istehsal 
olunan xurmanın 50-60 faizi ixrac oluna 
bilər. Çünki ixrac edilən məhsul keyfiyyətli 
olmalıdır. Bağlarda qalan məhsulun 
digər hissəsi itkiyə gedir. Bu 
baxımdan bu tipli məhsulların 
emal sənayesinin ölkədə inkişaf 
etdirilməsinin tərəfdarıyam. Emal 
sənayesi inkişaf etdirilərsə, 
ixrac parametrlərinə uyğun 
olmayan məhsullar emal 
edilmiş şəkildə həm 
daxili, həm də xarici 
bazarda satıla bilər”.    

RUSIYADA ALICILIQ QABILIYYƏTI AŞAĞI DÜŞÜB

İndiki 
durumda 
Ukrayna 

münaqişəsilə 
əlaqədar 
yaranan 
logistika 

problemlərinə 
baxmayaraq, 
Azərbaycanın 
xurma ixracı 
artıb. Keçən 

il Azərbaycan 
xurması 
Avropa 

bazarlarına 
da çıxarılıb. 

Ekspertlər 
hesab 

edirlər ki, bu 
məhsulun 

ixrac 
həcminin 

artırılması, 
ölkəyə əlavə 
valyuta cəlb 

edilməsi 
üçün yaxşı 

perspektivlər 
var.

BƏXTIYAR MƏMMƏDLI   
bextiyarmemmedli@kaspi.az

Cəfər Cəfər 
IbrahimliIbrahimli

Azər Azər 
BadamovBadamov

2022-CI 
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XURMA IXRAC 
OLUNUB

125,9 
MILYON 
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“SAHIBKARLAR YENI 
BAZAR AXTARMALIDIRLAR

Pandemiya dövründə ölkələr arasında 
idxal-ixrac prosesində böyük problemlər 
yaşandı. Azərbaycan da bu durumdan 

zərər çəkənlərdən oldu. Pandemiyanın 
ardınca Rusiya ilə Ukrayna arasında başlanan 
müharibə də bu ölkələrə ixrac edilən məhsullar 
üçün əlavə problemlər yaratdı. Lakin hökumət 
tərəfindən həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində 
yerli kənd təsərrüfatı və digər məhsullar üçün 
adekvat bazarlara çıxış imkanı yarandı. Belə 
məhsullardan biri də Azərbaycanda yetişdirilən 
xurmadır. Azərbaycan Xurma İstehsalçıları 
və İxracatçıları Assosiasiyasının (AXİİA) 
rəhbəri Qadir Yusifovun açıqladığı statistik 
məlumatlara görə, dünya bazarlarındakı xurma 
qıtlığı ötən il Azərbaycan xurmasını Rusiyada 
2021-ci illə müqayisədə 30 faiz bahalaşdırıb: 
“Azərbaycanın xurma ixrac bazarında əsas iki 
ölkə - Rusiya və Ukrayna böyük paya sahibdir. 
Ötən il Ukraynaya həm Rusiya ərazisindən 
keçən, həm birbaşa ixrac edilən məhsulun 
həcmi 40-50 min ton təşkil edib. Rusiya-
Ukrayna müharibəsi başlayanda biz bu 
bazarları itirəcəyimizdən qorxurduq. 
Proqnozlarımız belə idi ki, bu mövsüm 
bizim üçün heç də yaxşı olmayacaq. Lakin 
oktyabr-noyabr aylarında həyata keçirilən satış 
həcmləri proqnozlarla heç də uzlaşmadı”.

Q.Yusifov deyib ki, Azərbaycan xurması 
Avropanın bəzi ölkələrinin mağazalarında 
da görünməyə başlayıb: “Avropa bazarlarına 
yavaş-yavaş daxil oluruq. Bunun əsas səbəbi isə 
İspaniyadakı quraqlıqla bağlıdır”.

Göründüyü kimi, dünya bazarında xurma 
qıtlığı Azərbaycan xurmasına tələbatı 
artırıb. Eyni zamanda Avropaya 
da ixrac başlayıb. 2022-ci ildə 
Azərbaycanın xurma ixracının dəyəri 
125,9 milyon ABŞ dolları olub. Artıq bu 
məhsul ölkəyə xeyli valyuta qazandırır. 
Gələcəkdə bu meyvənin ixracının 
artırılması üçün hansı stimulverici 
addımlar atmaq mümkündür? Azərbaycan 
xurmasının Rusiyadan başqa bazarlarda yer 
alması üçün daha hansı işlər görürlməlidir?   

Mövzu ilə bağlı “Kaspi” qəzetinə 
açıqlamasında Milli Məclisin deputatı Azər 

Badamov bildirdi ki, ölkəmizdə kənd 
təsərrüfatı məhsullarının istehsalı 
yüksələn xətlə inkişaf edir: “Dövlət dəstəyi 
sayəsində bu gün müasir intensiv kənd 
təsərrüfatı sahələrimiz yaranıb, dünyanın ən 
yaxşı meyvə və bitki sortları ölkəmizə gətirilib 
becərilir. Müstəqilliyimizin ilk illərində məhv 
edilmiş bağ sahələri müasir bağlar əkilməklə 
yenidən qurulub. Bu da ilbəil istehsalın və 
ixrac etdiyimiz kənd təsərrüfatı məhsullarının 
həcminin artmasına gətirib çıxardır. Bu gün 
Azərbaycan bir neçə kənd təsərrüfatı məhsulu 
istehsalı üzrə artıq dünyada öncül yerlərdədir. 
Onu qeyd edim ki, xurma bağlarımız da 
yenidən əkilib və məhsul istehsal olunur. Bu 
məhsul ixrac məhsulları arasında da yer alıb. 
Belə ki, 2022-ci ildə 125,9 milyon ABŞ dolları 
dəyərində xurma ixrac edilib”. 
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“İ
nternetdəki bir funksiya uşağın davranışını 
tamamilə dəyişir - bu, “bəyənmə” (like) 
asılılığıdır”. Sosial şəbəkələrin uşaqların 

davranışlarına təsiri ilə bağlı nüfuzlu “JAMA 
Pediatrics” tibbi jurnalının uzunmüddətli 
araşdırmasında qeyd olunan bu fikirlər artıq 
bütün dünyanı narahat edən problemə çevrilib. 
Şimali Karolina Universitetinin alimləri müxtəlif 
məktəblərdən orta yaşı 12 olan 169 yeniyetmənin 
beynini üç il ərzində fMRT istifadə edərək 
tədqiq ediblər. Onlar sosial şəbəkə hesablarının 
tez-tez yoxlanılmasının yeniyetmələrdə beynin 
funksional inkişafındakı dəyişikliklərlə bağlı 
olub-olmadığını araşdırmaq istəyiblər: “Müasir 
sosial şəbəkələri bu və ya digər məzmunun 
təsdiqlənməsi və ya rədd edilməsi düymələri 
olmadan təsəvvür etmək olmaz. Bu funksionallıq 
müəllifə və məzmuna münasibəti göstərir. 
Uşaqlar  paylaşımlarının altında “bəyənmə” 
gözlərkən onların beyinlərində dəyişiklik baş 
verir”. Tədqiqatın müəlliflərindən biri Eva 
Teltser qeyd edib ki, sosial media platformaları 
beynin sosial rəyə xüsusilə həssas olduğu kritik 
inkişaf dövründə sosial qarşılıqlı əlaqə üçün 
görünməmiş imkanlar təqdim edir: “Beynin 
xüsusilə həssas sahələri sosial mükafatlara cavab 
verən bölgələrdir. Sosial mediada bəyənmələr 
sosial mükafatdır”.

BEYINDƏKI VƏ DAVRANIŞLARDAKI 
DƏYIŞIKLIKLƏR ARAŞDIRILIB

Tədqiqatçılar “Facebook”, “Instagram” 
və “Snapchat”  sosial media platformalarını 
sınaqdan keçirən yeniyetmələrin beynindəki 
və davranışındakı dəyişikliyi araşdırıblar. 
Bəziləri bunu gündə bir dəfədən çox, bəziləri isə 
gündə 20 dəfədən çox edib. Alimlər uşaqların 
beyinlərinin şəkillərini çəkiblər və zaman 
keçdikcə “bəyənmə” sayına kəskin reaksiya verən 
uşaqların beyninin müəyyən hissələrində aydın 
dəyişikliklər müşahidə ediblər. Belə ki, uşaqlar 
aqressivləşib, “niyə məni “like” etmirsiz”, -  deyə 
dalaşıb və depressiyaya düşüblər. Elm adamları 
qeyd edirlər ki, daim sosial şəbəkə profillərini 
yoxlayan yeniyetmələr həmyaşıdlarının 
rəylərinə qarşı həssas olurlar. “İllər keçdikcə 
onların beyni gözlənilən rəyi daha çox qəbul 
edir. Əslində onlarda “bəyənmə”lərdən tam 
asılılıq formalaşır. Çox güman ki, bu, böyüyəndə 
həyatlarına da təsir edəcək”.  Bəs uşaqların daha 
da zərərli nəticələrlə üzləşməməsi üçün sosial 
şəbəkələrdən asılılığını necə aradan qaldırmalı? 
Mütəxəssislər sosial medianın müasir 
yeniyetmələrin inkişafına təsirini başa düşmək 
üçün açıq şəkildə əlavə araşdırmalara ehtiyac 
olduğunu söyləyirlər.

Tərifin onlayn - 
rəqəmsallaşmış 
forması olan “layk”lar 
yeniyetməlik çağında 
ciddi psixoloji 
problemlərə səbəb olur. 
Bəzən uşaqlar tamamilə 
asılı duruma düşürlər. 
Ekspertlər də problemin 
kifayət qədər ciddi olduğu 

qənaətindədirlər. 

TƏRANƏ MƏHƏRRƏMOVA
taranamaharramova@kaspi.az
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İT 
mütə-
xəssisi Fərid 
Kazımov uşaqlarda 
yaranan problemi əsrlər 
boyu olan münasibətlərin 
rəqəmsallaşması adlandırır: 
“Uşaqlar gözləyirlər ki, 
nəsə paylaşanda böyüklər 
onları dəstəkləsinlər. 
Bu, onlayn dəstəkləmək, 
onların başlarını sığallamaq, 
“yaxşı eləmisən” deməkdir. 
Məsələn, uşaq evdə 
valideyninə kömək edəndə, 
yaxşı mənada hazırcavab 
olanda “sağ ol” eşidirsə, 
“layk” da o tərifin onlayn 
rəqəmsallaşmış formasıdır. 
Bilirsiniz ki, indi uşaqlar, 
xüsusən yeni 
nəsil gənclər 
tam olaraq 

rəqəmsallaşırlar. Onların 
həyatı sosial şəbəkədədir. 
Uşaqlar o qədər rəngarəng 
həyat sürmürlər. Onların 
sosial aktivlikləri sosial 
şəbəkədə baş verir. Əvvəllər 
dostları ilə görüşür və ya 
birlikdə futbol oynayırdılarsa, 
indi bu münasibətlər sosial 
şəbəkəyə köçüb. Sosial 

platformalar az 
vaxtda daha 
çox insanla 
münasibətlər 
qurmağa səbəb 

olur. Bu da sosial 
münasibətlərin 

transformasiyasına 
gətirib çıxarır”. 

“LAYK” ARTIQ SOSIAL VALYUTA HESAB OLUNUR
Ekspertin fikrincə, 

paylaşımlara qoyulan “layk” 
bütün dünyada sosial valyuta 
hesab oluna bilər: “Əgər məni 
ictimaiyyət dəstəkləyirsə, 
demək “layk”ların sayı - 
sosial “valyuta” artmalıdır. 
Mən çox “layk” yığıramsa, 
demək məni sevən, hörmət 
edən, dəstəkləyən çoxdur. 
Bu, az olduqca, demək mən 
uduzuram, heç kimə 
lazım deyiləm. 
Böyüklər də 
“layk”a aludədir. 
Amma 
onların 
başqa 
dövrləri də 
olub. İndiki 
uşaqlar isə 
gözlərini açıb 
bunu görüblər. 
On görə 
bu, onların 

timsalında daha qabarıq 
görünür”. Ekspert hesab edir 
ki, valideyn nəzarəti güclü 
olmalıdır ki, uşaqlar hər 
resursdan istifadə etməsinlər: 
“Uşaqlar pornoqrafiya, 
aqressiya ilə bağlı saytlara 
daxil olmamalıdırlar. Onlar 
həssasdırlar. Nəzarət 
olmayanda uşaqlar yanlış 

inkişaf edirlər. Ola bilsin 
ki, onlar gələcəkdə 
münasibətləri yalnız 

virtual həyatdan 
gözləyəcəklər. 

Onları 
real həyat 

maraqlan-
dırmayacaq. Bu, 

qlobal problemdir 
və get-gedə 
dərinləşir. 

Bunun qarşısını 
cəmiyyət özü 
almalıdır”.

VALIDEYN-ÖVLAD 
MÜNASIBƏTLƏRI 
DÜZGÜN 
QURULMALIDIR

Psixoloq Aysel Həsənova 
müəyyən yaş dövründə uşaqların 
sosial şəbəkələrdə özlərini təsdiq 
etməyə çalışdıqlarını qeyd edir: 
“İnsan sosial varlıqdır. O, müəyyən 
yaş dövründə böhranlara düşür 

və böyüyür. Yeniyetməlik böhranı 
bu prosesdə ən uzun və çətin keçən 

mərhələdir. Bu dövr əvvəllər 13-19 yaş 
kimi qiymətləndirilirdisə, indi məlumatın 

çoxluğu ilə əlaqədar bu yaş bir qədər aşağı 
düşüb. Uşaq 3 sahədə - cinsi, şəxsi və sosial 

identifiksiya kontekstində böhran yaşayır. 
Ona öz “mən”ini qabartmaq, sosial mühitdə 

özünü necə göstərməsi və tanıtması önəmlidir. Bu, 
bütün zamanlarda olub. Sadəcə, qapalı mühitlərdə çox 

qabardılmayıb. Qapalı məkanda insanın təsdiq olub-olmaması, 
özünü avtoritet hesab edib-etməməsi görsənmir. Amma sosial 
şəbəkələrdə qoyulan “layk”lar hamı tərəfindən görünür. Bu, 
həqiqətən uşağı stressə salan amildir. Təbii ki, bu, zamanla keçir. 
Amma uşaqlar uyğun dəstəyi almadıqları üçün stressə düşürlər”. 
Psixoloq hesab edir ki, ümumiyyətlə, bütün problemlərin kökündə 
düzgün qurulmayan valideyn-övlad və ya yetkin 
uşaq münasibətləri dayanır: “Əgər uşağın daxili 
doyumluluğu zamanında formalaşdırılmırsa, o, 
müəyyən zamanda boşluğa düşür. Yeniyetməlik 
dövründə uşağın öz valideynləri ilə konflikti 
baş verir. Çünki bu son ayrılma mərhələsidir. 
Uşağın kənardan bir avtoritetə ehtiyacı var. Bu, 
müəllimi, yaxın adamı olmalıdır ki, uşaq ona 
güvənsin. Bu, psixoloq da ola bilər. Təbii ki, 
təkcə bizim cəmiyyətdə deyil, dünyada da 
boşluqlar olduğu, mənəvi-əxlaqi dəyərlər 
itirildiyi üçün bu problemləri yaşayırıq. Bu, 
ciddi problem kimi qiymətləndirilə bilər”. 

Fərid KazımovFərid Kazımov

Aysel Aysel 
HəsənovaHəsənova

UŞAQLARIN CIDDILƏSƏN UŞAQLARIN CIDDILƏSƏN 
“LAYK”          XƏSTƏLIYI “LAYK”          XƏSTƏLIYI 
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Həkim deyir 
ki, nə qədər 
xoşumuza gəlsə də, 
eyni ədviyyatlı, bitki çayını 
davamlı istifadə etməmək, fasilə 
vermək daha yaxşı olar. Çünki bitki çaylarının 
xeyri ilə yanaşı, ziyanı da ola bilər. Ancaq 

bəzi çayları gündəlik içə bilərik. 

MƏSLƏHƏT

Çaya gül ləçəkləri əlavə 
etmək də çox yayılıb. 
E.Eldaroğlunun sözlərinə 

görə, çaya quru ləçəklər 
əlavə edilməlidir: “Baş ağrısı 

və ürəkbulanmanı götürür. 
Amma qurudulmuşu istifadə 
olunmalıdır. Qurudulmamışı 

tibdə istifadə edilmir. Sidikqovucu 
bitkilərlə birlikdə istifadə də 
məsləhət görülmür. Məsələn, 
qatırquyruğu, ayıqulağı, tozağacı. 
Gül suyu da dəmlənmiş bitki 
çaylarına əlavə edilir. Spazmanı və 
ağrıları azaltmağa köməklik edir. 
Xüsusilə menstruasiya dövründəki 
ağrılarda melisa və ərküdə 
bitkilərinin dəmlənməsinə qızılgül 
suyu əlavə edilə bilər”. 

Həkim deyir ki, nə qədər 
xoşumuza gəlsə də, eyni ədviyyatlı, 
bitki çayını davamlı istifadə 
etməmək, fasilə vermək daha yaxşı 
olar. Ancaq bəzi çayları gündəlik 
içə bilərik: “Zəfəranı iki teli 
keçməmək şərtilə gündəlik istifadə 
etmək olar. Çobanyastığı çayını hər 
gün içə bilərik. İçmək üçün aptek 
çobanyastığı çiçəklərindən istifadə 
olunmalıdır. Sarıkök, zəfəran və 
zəncəfili bir çimdik götürüb 200 
ml suda dəmləyib içmək olar. 
Məkkəgülü, cökə, nanəcövhər 
(yaxud melisa), dazotu, kəklikotu, 

razyana (yoxdursa cirə) 
hərəsindən 1 çay qaşığı 

götürülür, 400 ml 
suda dəmlənir. 
Bunları da 
gündəlik içmək 
olar”.

2 HƏFTƏ 
SONRA FASILƏ VERIN

Sakitləşdirici təsir 
istəyiriksə, melisa, 
lavanda kimi bitkilərin 
çayı daha uyğundur: 

“Melisa, lavanda, 

dazıotu, damotu bitkilərinin 
qarışığını da dəmləyib sakitləşdirici 
bir çay əldə edə bilərik. Hərəsindən 
1 qaşıq götürüb 300 ml qaynar 
suda dəmlənir. Təzyiqiniz 
aşağıdırsa, damotunu az, yaxud 
istifadə etməmək olar. Dəmlənilir 
və yeməkdən əvvəl gündə iki dəfə 
içmək olar. 2 həftə istifadə edib 
fasilə vermək, günaşırı istifadə 
etmək olar, yaxud digər bitki 
çayları ilə dəyişdirmək olar”.

İmmuniteti gücləndirmək 
üçün isə exinaseya, cökə, itburnu 
kimi dəmləmələrdən istifadə 
məsləhət görülür. Bunları bir 
yerdə də dəmləmək olar, tək-tək 
də. Portağal, mandarin qabığı da 
çay dəmləmələrində çox istifadə 
edilir. Daha çox gözəl qoxu üçün 
bunu edirik. E.Eldaroğlu bunun 
faydasının da çox olduğunu 
deyir: “Portağalın qabığı və 
altındakı ağ hissəsi C vitamini 
ilə zəngindir. Bundan başqa, nar 
qabığı da yaxşıdır. Qurudulmuş 
hala gətirdikdən sonra dəmləmək 
olar. İshalı ən yaxşı kəsən budur. 
Qəbizlik yarada bilir, bunu da 
nəzərə almaq lazımdır. Qanartırıcı 
təsiri də var. Portağal, mandarin 
və nar qabığı birlikdə dəmlənə 
bilir. Qəbizliyi olanlar nar qabığı 
atmasınlar. 
Təzyiqi 
aşağı 
olanlar 
bu çayı 
içəndə bal 
əlavə edə 
bilərlər”.

“ÇAYI MIXƏKLƏ, “ÇAYI MIXƏKLƏ, 
KƏKLIKOTU KƏKLIKOTU 
ILƏ DƏMLƏ”ILƏ DƏMLƏ”

GÜLÜN ÖZÜ YOX, QURUSUAYGÜN ASIMQIZI
aygunasimqizi@kaspi.az

Elnur 
Eldaroğlu

Ç ay sevən xalqıq. Qara çay 
menyumuzdan əskik olmur. 
Ancaq dəmlədiyimizdə çaya hil, 

darçın, mixək kimi ədviyyatları, yaxud 
kəklikotu, nanə, itburnu, lavanda, 
jasmin və s. kimi bitkiləri əlavə edərək 
fərqli dadda, qoxuda çay da əldə edirik. 
Bitkilərin tək öz çayının dəmləməsini də 
sevənlər var. Bu çayları içərkən, tək dad, 
qoxu deyil, sağlamlıq üçün faydalarını 
da nəzərə alırıq. Bəziləri immunitet 
üçün faydalıdır, bəziləri sakitləşdirici 
təsiri göstərir, bəziləri təzyiq üçün 
effektlidir və s. Bu kimi faydalarından 
dolayı davamlı bu çayları istifadə edənlər 
var. Etmək olarmı? Ümumiyyətlə, bu 
çaylardan istifadə zamanı diqqət etməli 
olduğumuz nələrsə varmı?

YA TƏK, YA DA QARA ÇAYLA...
Həkim-fitoterapevt Elnur Eldaroğlu 

deyir ki, sağlamlığımız üçün qara çayı 
azaltmağa, bitki çaylarına üstünlük 
verməyə çalışmalıyıq: “Qara çay 
davamlı və çox içildikdə sağlamlığa 
mənfi təsirləri olur, həm də indiki 
qara çayların çoxunda rəngləyicilər 
istifadə edilir. Bu səbəblərdən qara çayı 
bitki çayları ilə əvəz etməyi məsləhət 
görərdim. Yaxud insanlar bitki çaylarını 
qara çayla yanaşı istifadə etməyi 
sevirlərsə, bu da ola bilər”. 

Kim hansı dadı, ətri sevirsə, 
onlara uyğun bitki, yaxud ədviyyatlı 
çay istifadə edir. Fitoterapevt bu 
çaylarla bağlı müəyyən məsələləri 
nəzərə almağın vacib olduğunu da 
dedi: “Məsələn, bütün çaylara mixək 
qarışdırmağa ehtiyac yoxdur. Mixək 
büzüşdürücü təsir göstərir. Kəklikotu 
çayını sevənlər bilsinlər ki, bu çay 
soyuq halda təzyiqi aşağı salır, isti 
halda artırır. Darçın da kifayət 
qədər istifadə oluna bilər. Amma 
darçınlı çayı arıqlamaq üçün 
istifadə edənlər yanıla bilirlər. Bu, 
həqiqətə uyğun deyil. Amma 
yemişanlı çay təzyiqi 
aşağı salır”.

“GÜNLÜK ISTIFADƏSI 
20 QRAMI 
KEÇMƏMƏLIDIR”

Qış aylarında zəncəfilli 
çay çox istifadə edilir. E.Eldaroğlu 
deyir ki, burada günlük limiti 
keçməməyə diqqət etməliyik: 
“Zəncəfilli çay hipertoniyası 
olan, xroniki yorğunluqdan əziyyət 
çəkən, tez-tez xəstələnən, qrip kimi 
bir sıra viruslara yoluxanlar üçün 
faydalıdır. İştaha açır, metabolizmi 
sürətləndirir, arıqladıcı effekt verə 
bilir, iltihab əleyhinə təsir göstərir, 
qan dövranını yaxşılaşdırır. Amma 
zəncəfil kökünün günlük istifadəsi 
20 qramı keçməməlidir. Mədə 
turşuluğunu artıra, qıcıqlanmış 
bağırsaq sindromunda bağırsağı 
qıcıqlandıra bilir. Mədə turşuluğunun 
artması fonunda quru və qıcıqlı ciddi 
öskürək yarana bilir. Zəncəfil kökünü 
kök şəklində doğrayaraq istifadə etmək 
tövsiyə olunur”.

İtburnu çayının da faydası çoxdur, 
ancaq E.Eldaroğlu bu çayı 21 gündən 
artıq davamlı içməyi məsləhət 
görmür: “C vitaminini artırır, 
təzyiqi aşağı salır, yüngül 
sidikqovucudur, içdiyiniz vaxt 
zökəm prosesi azalır. Gündə bir 
dəfə olmaqla 21 gündən çox istifadə 
etmək olmaz. İtburnu meyvəsindən 
dəmlənən çayı gündə 3-4 dəfə 
istifadə etmək bəzi böyrək 
daşlarını 
əritsə də, 
oksalat 
daşını 
yarada 
bilər”.



SAĞLAMLIQ

Son günlər 
Azərbaycanda 
yüksək temperatur, öskürək, 
güclü əzələ ağrıları ilə 
müşahidə edilən 
xəstəlik yayılıb. 
İnsanlar arasında 
bunun influenza, 
“Omikron”un 
yeni növü olan 
“kraken”, yoxsa 
“donuz qripi” 
olması ilə bağlı 
gərgin müzakirələr 
gedir.

Səhiyyə 
Nazirliyindən 

verilən məlumata 
görə, yayılan 
virus mövsümü 
qripdir. Müxtəlif 
ölkələrdə, o 

cümlədən qonşu 
ölkələrdə qripin 

H1N1 variantı (donuz 
qripi) yayılmaqdadır. 

Son günlər əhali 
arasında hərarət, baş 

ağrıları, ümumi zəiflik, 
boğazda ağrılar, öskürək, 

burun axması və s. əlamətlərlə 
müşayiət olunan xəstəlikləri 

“donuz qripi” adlandıranlara da  
rast gəlinir. Nazirlik isə bu versiyanı 

inkar edir: “Ölkəmizdə epidemioloji 
vəziyyət diqqətlə izlənir. Laborator 
müayinələr aparılır. Bu mövsümdə 
indiyədək ölkə ərazisində “donuz qripi” 
virusu aşkarlanmayıb. Bu xəstələrdən 
götürülmüş yaxmalardan yeni növ 
koronavirus, kəskin respirator virus 
infeksiyaları və bu qrupa daxil olan 
influenza virusu aşkarlanır. Virusa 
yoluxan şəxslərin qrip əleyhinə peyvənd 
olunması tövsiyə olunur”.

İnfeksionist M.Əliyev bildirir ki, 
“donuz qripi” ilə bağlı hazırda bizim 
üçün təhlükə yoxdur: “Bu qrip o qədər 
də sürətli yayılan infeksiya deyil. Daha 
çox donuzlardan insanlara keçir. 
İnsandan insana keçməsi o qədər də 

sürətli deyil. Təbii ki, 
ölkəmizə gəlmək 
ehtimalı var. 
Amma hələ ki, 
aşkar edilməyib. 

Qonşu 
ölkələrdə də 
çox sürətli 
yayılma-
dığından 

hazırda bizim 
üçün təhlükə 

yoxdur”.

Məlumat üçün bildirək ki, 2022-2023-
cü il qış mövsümü üçün Ümumdünya 
Səhiyyə Təşkilatı (ÜST) tərəfindən 
Avropa regionunda 21 noyabrdan 
etibarən influenza epidemiyası elan 
olunub. İnfluenza el arasında qrip olaraq 
tanınan xəstəlikdir. Xəstəlik özünü 
qızdırma, burun axması, baş və boğaz 
ağrıları, yorğunluq, quru öskürək kimi 
simptomlarla büruzə verir və adətən 

simptomatik müalicə olunur.  TƏBİB-dən 
verilən məlumata görə, influenza virusuna 
qarşı effektivliyi sübuta yetirilmiş 
vaksinlər mövcuddur və ildə bir dəfə 
peyvənd olmaqla yüksək risk qrupuna 
daxil olan şəxslərdə ağırlaşma və ölüm 
hallarının qarşısını almaq mümkündür. 
Hazırda TƏBİB-in tabeliyindəki dövlət 
tibb müəssisələrində influenza virusuna 
qarşı vaksinasiya aparılır. 

AVROPADA EPIDEMIYA ELAN OLUNUB

Ötən ayın əvvəlindən ölkədə yüksək 
temperatur, öskürək, güclü əzələ 
ağrıları ilə müşahidə edilən 

xəstəlik yayılıb. İstər ətrafımızdakı 
insanlarda, istərsə də sosial şəbəkələrdə 
yayılan xəbərlərdə bu virusla bağlı 
ağırlaşmalara rast gəlirik. Təbii ki, bu 
da əhali arasında təşvişə səbəb olub. 
Yeni yayılan virusu COVİD-19 -un yeni 
ştamı adlandıranlar çoxluq təşkil edir. 
Amma koronovirusla 
bağlı açıqlanan 
statistikalarda 
artım müşahidə 
olunmur. Çünki 
bu xəstəliyə 
yoluxanların verdiyi 
testlərin cavabları 
böyük ölçüdə neqativ çıxır. Simptomların 
kəskinliyi bəzi insanlarda yeni növ 
virusun yayılması barədə şübhələr 
yaradır. Düşünülür ki, koronavirusun bu 
növü testlərdə özünü göstərmir. Bununla 
bağlı iddialar ortaya atıldığı vaxt ölkəyə 
“Omikron”un yeni variantını aşkar edən 
yeni COVİD-19 testlərinin gətirilməsi 
ilə bağlı rəsmi məlumat yayıldı. Belə ki, 

İcbari Tibbi 
Sığorta üzrə 
Dövlət Agentliyi 
tərəfindən ölkədə 
COVID-19 
virusunun bütün 
ştammlarını 

aşkar edə bilən 450 
sayda test alınıb. 

Sual 
olunur: 
həqiqətən 
köhnə testlərin 
koronavirusun son 
variantını göstərmək 
imkanı yoxdur? Ümumiyyətlə, yeni testlər 
hansı zərurətdən alınıb?

ƏGƏR TESTIN NƏTICƏSI POZITIVDIRSƏ...
İnfeksionist Mərdan Əliyev deyir ki, 

ölkədə olan köhnə testlər koronavirusun 
bütün ştamlarını “pozitiv” və 

“neqativ” kimi aşkar edir: “Sadəcə 
olaraq, bu testlər virusu ümumi 
koronavirus kimi göstərir. Onun 
variantlarının adını müəyyən edə 
bilmir. Yeni testlərdə isə pozitiv 

çıxan koronavirus xəstələrindən 
analiz götürülür və “Omikron”un 

hansı variantı olduğu müəyyən edilir. 
Yəni ölkədə yayılan son virus koronavirus 
olsaydı, mütləq testdə pozitiv çıxardı”.

“TESTIN SƏHV 
GÖSTƏRMƏK EHTIMALI YOXDUR”

Hazırda ölkədə yayılan virusa gəldikdə 
isə, həkim yeni yayılan virusun mövsümi 
xəstəlik olduğunu düşünür: “Bizə müraciət 
edən pasieyntlərimizdən COVİD-19-la 
bağlı analiz götürüldükdə, nəticə neqativ 
çıxıb. Testin səhv göstərmək ehtimalı 
yoxdur. Yüngül zökəm, boğaz ağrısı 
ilə başlayan infeksiya birgünlük burun 
axıntısı ilə davam edir və xəstəlik tədricən 
inkişaf edir. Virusun qrip, paraqrip, 
adenovirus, rinovirus yaxud da respirator 
sinsitial virus (RSV) infeksiyası olmaq 
ehtimalı var. Mən bunun daha çox RSV 
virusu olduğunu düşünürəm. Bu virus 
daha çox 2 yaşından kiçik uşaqlarda və 
65 yaşdan yuxarı böyüklərdə ağır keçir və 
pnevmoniya ilə nəticələnir. Boğaz ağrısı 
ilə başlayır, burun axma, burun tutulması, 
halsızlıq, bədən hərarətinin yüksəlməsi, 
bəzi şəxslərdə oynaq ağrıları müşahidə 

edilir. Xəstə sağaldıqdan sonra da uzun 
müddət bəlğəmli öskürək, kəskin bronxit 
əlamətləri müşahidə edilir. Bu virus 
uşaqlarda daha çox tənəffüs çatışmazlığı 
kimi hala səbəb olur. Hətta 6 aylıq, 1 yaşlı 
uşaqlarda süni tənəffüs aparatına belə 
ehtiyac olur”.

YENI TESTLƏR 
“KRAKEN” ŞTAMINI MÜƏYYƏN EDIR

İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət 
Agentliyindən də bildirilib ki, bu testlər 
koronavirusun “Omikron” 
stamının yeni altnövü olan 
“kraken” ştamını müəyyən 
edə bilir. Söylənilənlərdən 
belə nəticəyə gəlmək 
olar ki, yəni indiyədək 
istifadə olunan 
testlər 
koronovirusu 
göstərib, lakin 
indi onun 
növünü bilmək 
üçün yeni 
testlər alınıb.

AYGÜN ƏZIZ
aygunaziz@kaspi.az

“DONUZ QRIPI” ILƏ 
BAĞLI TƏHLÜKƏ 

YOXDUR

YENI TESTLƏR YENI TESTLƏR 
NƏ ÜÇÜN      GƏTIRILIB?NƏ ÜÇÜN      GƏTIRILIB?
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Mərdan 
Əliyev



Yarıat-yarıinsan olan mifoloji varlıq 
Kentavr da əsrlər boyu maraq obyekti 
olub. Kentavr sözü yunancadan 
“qatil” və ya “öküz ovçusu” kimi 
tərcümə olunur. Əsasən, yunan 
mifologiyasında rast gəlinən 
kentavrlar 
qurşaqdan 
yuxarı insan, 
qurşaqdan 
aşağı at olan 
obrazdır. Onlar yaxşı 
ox atmağı bacarırlar. 
Bu mifoloji varlığın 
haradan yaranması isə 
müxtəlif mənbələrdə 
fərqli göstərilir. 
Amma gerçəyə 

daha çox yaxın olanı, çox güman ki, bu 
obraz haqqında təsəvvürlər şimaldan 
olan köçəri tayfaların at çapmağın nə 
olduğunu bilməyən sivil insanlarla 
görüşündən sonra yaranıb. Sivil 

insanlar bunun nə olduğunu 
bilməyib, təxəyüllərində 

belə bir obraz 
yaradıblar. 

Çünki onlar at 
belində olublar 

və yaxşı ox atıblar. 
Piyada qoşununda 

olanlar üçün bu, qeyri-
adi və möcüzəvi görünüb. 

O ki qaldı ədəbiyyata, 
kentavrlar obraz kimi geniş 

istifadə olunub. 

ƏDƏBIYYAT

Mifologiya və mifoloji varlıqlar 
ta qədim zamanlardan həmişə 
insanlara maraqlı olub. Ayrıca 

mifoloji ədəbiyyat olduğu kimi, həm də 
ədəbiyyatda mifoloji obrazlar var və çox 
geniş yayılıb. Müxtəlif dövrlərin yazıçıları 
zaman-zaman əsərlərində onlara 
müraciət ediblər. Təbii ki, onlardan 
uğurlu olanları da olub, olmayanları da. 
Amma mifoloji varlıqların həmişə xüsusi 
bir maraq doğurması faktdır. Ədəbiyyatda 
fantaziya janrının inkişafı onların 
folklordan ədəbiyyata sürətlə axınına 
daha da geniş şərait yaradıb. Mifoloji 
varlıqlar təkcə nağıllarda yox, həm də 
ciddi ədəbiyyatda yazıçıların təxəyyül 
mənbəyinə çevrilib. Onların bəziləri hətta 
bir yox, bir neçə müəllifin qəhrəmanına 
dönüb. Bundan başqa, rəssamlıq və 
heykəltəraşlıqda da bu obrazlara çox 
müraciət olunub. 

SU PƏRISINƏ OXŞAYAN RUSALKA
Mifoloji varlıqlardan çox məşhur 

olanları var. Onlar, əsasən, heyvan, 
yarıinsan-yarıheyvan və ya tamamilə 
başqa varlıqlarla əlaqəsi olmayan 
məxluqlardır. Onlardan çox məşhurları 
rusalka və su pəriləridir. Maraqlısı budur 
ki, çoxu elə bilir onlar eynidir. Xeyir, elə 
deyil. Rusalka qadına bənzəyən, uzun 
saçlı, ayaqları olan varlıqdır. Özü də 
slavyanlara aiddir. Bəzi məlumatlara 
görə, o, şər qüvvədir, çəməndə, 
meşədə, sahildə peyda olur. 
İnsanı qıdıqlayıb öldürə 
və ya suda batıra bilir. 
Bəzi məlumatlara 
görə rusalkalar 
hətta qurbağa, dələ, 
dovşan və s. kimi heyvan cildində 
də peyda ola bilirlər. Su pərisi 
isə yarıbalıq-yarıqadın olan 
bir varlıqdır. Rusalka da su 
pərisi kimi tərcümə edilir 
ki, bu, iki məxluqun 
qarışdırılmasına səbəb olur. 

Su pərilərinin varlığı ilə bağlı 
inamlar dənizçilərin söhbətlərindən 
yaranıb və yayılıb. Belə bir fikir var ki, 
günlərlə, aylarla dənizdə üzən, yorğun 
olan dənizçilərin gözünə, hətta suiti də 
gözəl bir qadın kimi görünə bilərdi. 

GƏMINI DIBƏ ÇƏKƏN KALMARLAR
Mifologiyanın suda yaşayan 

obrazlarından krakenləri də 
qeyd etmək olar. Kraken Norveç 
və Qrenlandiya balıqçılarının 
nağıllarından doğulan əfsanəvi bir 
bədheybətdir. Bu nəhəng varlıqlar 
çox da böyük olmayan gəmini dənizin 
dibinə çəkə biləcək “gücdədirlər”. 
Əslində, gerçəkdə də nəhəng kalmarlar 
var və onlar, həqiqətən, gəmini 
qənimət bilib suyun dibinə çəkə 
bilərlər. Bəlkə də, dənizçilər həmin o 
kalmarları gözlərində çox böyüdüblər. 
Beləliklə də, bu cür miflər yaranıb. 

XANIM AYDIN  
xanimaydin@kaspi.az
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Mifologiyada at obrazının 
davamında mütləq Təkbuynuzu 
da qeyd etməliyik. Onlar çox gözəl, 
yaraşıqlı, başının ortasında tək 
buynuzu olan atlardır. Qədim 
Yunanıstan və Qədim Romada onların 
real atlar olduqlarına inanırdılar. 
Avropada isə Təkbuynuzlar həmişə 

müqəd-
dəslik, 

təmizlik 
simvolu 

sayılıblar. 
Hətta onların 
buynuzunun 

xüsusi müalicəvi 
əhəmiyyətə malik 
olduğunu da 
deyirdilər. Bu 

ecazkar mifoloji 
varlığın gerçək 

forması necəydi, bu da çox maraqlıdır. 
Bu barədə bir çox mülahizələr var. 
Onlardan ikisini diqqətinizə çatdıraq. 
Birincisi, belə bir versiya var ki, 
ola bilər, cənublular norveçlilərin 
satdığı narval (balıq) dişini qeyri-
adi heyvanın buynuzu kimi qəbul 
ediblərmiş. Çoxbilmiş alverçilərə adi 
balıq dişini satmaqdansa, qeyri-adi 
heyvanın buynuzunu satmaq daha 
sərfəli olubmuş. İkinci bir versiya 
isə budur ki, romalılar və yunanlar 
elasmoterinin (kərgədanlar fəsiləsinə 
aid nəsli kəsilmiş məməlilər cinsi) 
qalıqlarını tapanda təkbuynuzun 
obrazını xəyallarında canlandırıblar. 
Bu, kərgədanlar sinfinə aid çox qədim 
bir heyvandır ki, buynuzu təxminən 
alnının ortasında olurdu. Amma bu 
buynuz Təkbuynuzun buynuzu kimi 
incə və qəşəng deyildi. O, çox iri və 

uzun olurdu. Hətta böyük bir heyvanın 
bu üzündən girib o biri üzündən çıxa 
biləcək qədər uzun və böyük olurdu. 

DAIM MARAQLI VARLIQLAR
Yuxarıda qeyd etdiyimiz mifoloji 

obrazlar daha çox tanınanlardır. 
Amma ümumilikdə götürsək, onların 
sayı yüzlərlə, minlərlədir. Hamısı da 
bir-birindən fərqli və maraqlıdır. Bu 
obrazların hansının gerçəkdən də 
olduğunu, hansının sadəcə təxəyyül 
məhsulu olduğunu, hansının isə 
bənzətmə olduğunu dəqiq bilən, 
əlbəttə ki, yoxdur. Bu obrazlar özü-
özlüyündə əsrlər boyu həm insanların, 
həm də ədəbiyyat və mədəniyyətin 
marağında olub. Onlara maraq bu 
gün də azalmayıb, tarixi, yaranışı 
və ümumiyyətlə, hekayələri daim 
diqqətdədir.

MÜQƏDDƏSLIK VƏ TƏMIZLIK SIMVOLU TƏKBUYNUZLAR

KENTAVR, YOXSA ATLI?
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Çempion Antalyada keçirdiyi 
hazırlıq prosesində 2 
aparıcı oyunçusunu 
itirib. Əvvəlcə cinah 
müdafiəçisi Abbas 
Hüseynov zədələnib, 
daha sonra 
qapıçı Şahruddin 
Məhəmmədəli-
yevin qolu sınıb. 
Yeni transferlər 
isə gecikir. 

Bu arada Antalyadakı təlim-məşq 
toplanışında əldə edilən nəticələr 

də azarkeşləri qorxuya salıb. 
Belə ki, Ağdam klubu hazırlıq 

qarşılaşmasında Polşanın 
“Rakuv” klubu ilə qarşılaşıb 

və 0:3 hesabı ilə məğlub 
olub. Hətta hazırlıq 
qarşılaşmasında olsa 

belə, komandanın bu hesabla 

uduzması bir az təəccüb doğurub. 
Qurban Qurbanovun 
komandası Serbiyanın 
“Çukariçki” klubu ilə 
qarşılaşmada da çətinliklə 
1:0 hesablı qələbə qazanıb. 
Bütün bunlar komandanın 
itkiləri kompensasiya 
etməkdə çətinlik çəkə 
biləcəyinə bir işarə kimi 

qəbul edilə bilər.  Beləliklə, “Qarabağ” 
Konfrans Liqasının pley-
off mərhələsində Bakıda 
Belçika “Gent”i ilk oyununa  

və çempionata yarımcan 
çıxacaq. Avrokubokdakı oyuna 

kimi Ağdam təmsilçisini 
Premyer Liqada “Turan 
Tovuz”, “Şamaxı”, “Kəpəz” və 
“Sabah”la 4 çətin oyun gözləyir. 

Bu vaxt azlığında yeni transferlər 
gecikir. Qış fasiləsində Ağdam klubu 
hələlik yalnız 1 transfer reallaşdıra 

bilib. Adama Diakabi ilə 
2025-ci il iyunun 
30-dək müqavilə 

imzalanıb. 
O, Ağdam klubuna 

azad agent qismində 
keçib. Adamanın 
son klubu Fransa 
“Amyen”i olub. 
2022-ci ilin 
yayında Fransa 
təmsilçisi ilə 
müqaviləsi başa 
çatan futbolçu 

klubsuz idi. 
Sol vinger 

olan Diakabi 
“Amyen”lə 

yanaşı, 

bir vaxtlar Fransanın U-21 millisinin 
də şərəfini qoruyub. 26 yaşlı 
futbolçu Fransanın “Kan”, “Renn”, 
“Monako”, eləcə də İngiltərənin 
“Haddersfild” və “Nottingem Forest” 
klublarının da formasını geyinib. 
Amma uzun müddət oyun praktikası 
olmadığından onun komandaya 
tezliklə kömək edəcəyinə ümid çox 
deyil. 

Bu arada mətbuatda “Qarabağ”ın 
İtaliya C seriyasında çıxış edən 
“Audako Çerinyola” klubunun 
futbolçusu Cankarlo Malkore ilə 
maraqlandığı haqda xəbərlər 
yayılıb. Bildirilib ki, 29 yaşlı forvardı 
“Qarabağ”la yanaşı, İtaliyanın 
SPAL, “Modena”, Kiprin “Apollon” 
(Limassol) və Rumıniyanın ÇFR 
klubları da transfer etmək istəyir. 
Amma bu istiqamətdə də ciddi nəsə 
yoxdur. 

Bu itkilər azmış kimi, çempion Antalyada keçirdiyi 
hazırlıq prosesində 2 aparıcı oyunçusunu itirib. Əvvəlcə 
məşq prosesində yaxşı formada olan cinah müdafiəçisi 
Abbas Hüseynov zədələnib. Müdafiəçi dizindən ciddi zədə 
alıb. 27 yaşlı müdafiəçi ən azı 6 ay yaşıl meydanlardan 
uzaq qalacaq. Bu o deməkdir ki, mövsüm Abbas üçün 

artıq bitib. Təlim-məşq toplanışındakı daha bir 
ağır itki isə komandanın əsas qapıçısı Şahruddin 

Məhəmmədəliyevin zədələnməsi olub. Məşq 
prosesində “Şah”ın qolu sınıb. 28 yaşlı qolkiper 

azı 2 ay yaşıl meydanlardan kənarda qalacaq. 
Bu da o deməkdir ki, Şahruddin Konfrans 

Liqasının pley-off mərhələsində “Gent”lə 
oyunları buraxacaq. Onu Luka Quqeşaşvili 

və 20 yaşlı gənc qapıçı Amin Ramazanovun 
layiqincə əvəz edəcəyinə ümid çox deyil. 
Üstəlik, bu iki qapıçıdan biri zədələnsə, 
vəziyyət lap faciəvi ola bilər. Ona görə 
də ağdamlılar təcili qapıçı transfer 
etməlidirlər. Vaxt isə çox azdır.  

Son 7-8 ildə Azərbaycan futbolunun 
Avropadakı qüruru “Qarabağ”dır 
desək, heç də yanılmarıq. Qurban 

Qurbanovun komandası davamlı olaraq 
Azərbaycanı Avropa kuboklarında təmsil 
edir. Klub həm Çempionlar Liqasının, 
həm Avropa Liqasının, həm də Konfrans 
Liqasının qrup mərhələsində oynayıb. 
Keçən il və bu il ağdamlılar qrupdan 
da çıxmağı bacarıblar. Fevralın 16-da 
komandanı Bakıda Avropa Liqasının pley-
off mərhələsində Belçika “Gent”i ilə çətin 
mübarizə gözləyir. Cavab qarşılaşmasını 
isə fevralın 23-də səfərdə keçirəcək.

OVUSUNUN DA GEDIŞINƏ 
RAZILIQ VERILIB

Ölkə çempionatında da qızıl medalın 
taleyi həll edilməyib. Murad Musayevin 
baş məşqçi postuna gətirilməsindən 
sonra “Sabah” parlaq oyunu ilə 
“Qarabağ”ı çempionluq taxtından sala 
biləcəyini nümayiş etdirir. Belə bir 
şəraitdə qış fasiləsində baş verənlər 
Ağdam klubunu çətin duruma 
salıb. Artıq məlumdur ki, 
komandanın aparıcı oyunçusu 
Kadi Borges Rusiyanın 
“Krasnodar” klubuna satılıb. 
Hazırda “Qarabağ”ın əsas 
hücumçusu olan Ovusu Kvabena 
da yol üstündədir. İlin 
sonunda müqaviləsi 
başa çatan qanalı 
Bakıda qalmaq istəmir. 
Onun artıq Macarıstanın 
“Ferensvaroş” klubu ilə 
anlaşdığı barədə xəbərlər var. 
Macar klubunun baş məşqçisi 

Ovusunun qışdan sərəncamında olmasını 
istəyir və buna görə klubun 
menecerləri “Qarabağ”la 
danışıqlara başlayıb. Onlar 
kompensasiya 
ödəyib, 
hücumçunu qışda 
heyətlərinə 
qatmaq istəyirlər. 
Yayda onsuz 
da futbolçunu 
saxlaya 
bilməyəcəyini 
anlayan Ağdam 
klubunun 
rəhbərliyi 
keçidə razıdır. 
“Qarabağ” 
bunun üçün 
macarlardan 
300 min 
manat 
istəyir.

ANTALYADAKI NƏTICƏLƏR DƏ HƏYƏCAN TƏBILI ÇALIR 
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