Enerji təhlükəsizliyinin təmin olunmasında

AZƏRBAYCANIN ROLU

MOLDOVA
RUMINIYA ILƏ

BIRLƏŞMƏ YOLUNDA
Proseslərin gedişi
onu deməyə əsas
verir ki, yaxın
vaxtlarda Dnestryanı
bölgədə vəziyyət
gərginləşə bilər.
Bir qrup moldovalı
siyasətçi ABŞ-dan
Rusiyadan müdafiə
və Rumıniya ilə
birləşmə yolunda
kömək istəyib.

Prezident İlham Əliyev İtaliyanın Çernobbio
şəhərində keçirilən beynəlxalq forumda
iştirak edib. Qeyd edib ki, son vaxtlar təbii
qaz məsələsi Avropanın gündəliyində duran
əsas məsələlərdən birinə çevrilib.
SƏHIFƏ 2-də

“Biz bu məqsədlə Avropa İttifaqı ilə artıq
rəsmi olaraq enerji sahəsində dialoqa
başlamışıq. Bu dialoq təkcə təbii qaz
deyil, enerji bazarının digər seqmentlərini
əhatə edir”.

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

www.kaspi.az

ÜÇ ƏSRİN QƏZETİ

AVROPANIN

PRIORITETLƏRINI
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SƏHIFƏ 4-də

Qiyməti - 40 qəpik

DƏYIŞƏN MÜHARIBƏ
Avropa üçün böyük
təhlükəsizlik böhranı
olan Ukraynadakı
müharibə “qoca qitə”yə
ciddi təsir etməkdədir.
Bəzi dövlətlər neytral
statuslarına yenidən
baxır, digərləri inflyasiya
ilə çarpışır, bəzi dövlətlər
isə hərbi xərclərini artırır.

SƏHIFƏ 5-də
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7 DƏFƏ ÜSTƏLƏYIR
Azərbaycanın
çay istehlakı da
az deyil. İxrac
həcmində də kifayət
qədər artım var. Lakin
daha çox idxalımız
mövcuddur.
İdxaldan ciddi şəkildə
asılıyıq. 7 min ton çay
idxal ediriksə,
1000 ton ixrac
edirik.

SƏHIFƏ 11-də

TELEVIZIYALAR

SERIAL

MÖVSÜMÜNÜ AÇIR
“Bir qadın”, “Yuxu
kimi”, “Ata ocağı”
bu mövsüm də
davam edəcək.
Telekanallarda yeni
serialların çəkilişinin
başlanması da
planlaşdırılır.
Tamaşaçıları Türkiyə
və Rusiya istehsalı
olan seriallar da
gözləyir.

SƏHIFƏ 14-də
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Azərbaycanın əzmi və iradəsi sayəsində artıq Qafqazın siyasi üfüqlərində
sülh görünməyə başlamaqdadır. İki ölkənin xarici işlər nazirlərinin
formalaşdıracağı işçi qrup mümkün sülh müqaviləsinin mətnini hazırlayacaq.
SÜLHƏ DOĞRU MÜHÜM DÖNÜŞ
Avropa İttifaqı Şurasının
Prezidentinin təşəbbüsü ilə sayca
4-cü dəfə Brüsseldə baş tutan
üçtərəfli görüşün yekunlarını
“Kaspi” qəzetinə şərh edən
millət vəkili Hikmət Babaoğlu
bildirib ki, əldə edilən nəticələr
postmüharibə mərhələsində
sülhə doğru mühüm dönüş kimi
qiymətləndirilə bilər.

40-DAN ÇOX ÖLKƏYƏ SƏYAHƏT EDƏN SƏYYAH

Tanzaniyada 5-6 min
əvvəlin insanları ilə
rastlaşan səyyah

“Çox safdırlar. Məsələn, Avropada gülüş görürük, amma
hamısı sünidir. Orada elə deyil, insanlar həqiqətən də,
gülür. Bir-birilərini, turistləri aldatmırlar”.

BRÜSSELDƏ SAYCA 4-CÜ GÖRÜŞ
Politoloq İlyas Hüseynov deyib
ki, Aİ Şurası Prezidentinin
vasitəçiliyi ilə Brüsseldə
keçirilən sayca
4-cü görüş Cənubi
Qafqazda sülhün
və təhlükəsizliyin
qorunmasına doğru
atılmış daha bir
uğurlu addımdır.
SƏHIFƏ 3-də

Yalanın

kütləviləşməsinə

texnoloji
dəstək
Səhifə 6-da

40-dan çox ölkəyə səyahət edib.
Zamanla safari arzusu yaranır.
Dünyada bir nömrəli safari mərkəzi
Tanzaniyada olduğu üçün növbəti
səfər planı da bu ölkəyə olur.
Müsahibimiz azərbaycanlıların
nadir hallarda səyahət etdikləri
Tanzaniyada 15 gün keçirən, bu
ölkə ilə bağlı böyük təəssüratları
olan Elşən İsmayılovdur.

SƏHIFƏ 8-9-da

Evlərimizin
altında
basdırılan
bombalar
Səhifə 13-də

UŞAQ

nə qədər
çox olarsa...
Səhifə 10-da

QIYMƏT
ARTDI, BƏS
SÜRƏT ?

Ekspertlər deyirlər ki,
optik kabellər və telefon
xətti ilə verilən internet
müqayisə oluna bilməz.
Optik internet həm
endirmə, həm yükləmə
sürətinə görə daha
əlverişlidir. Keyfiyyət
artdıqda isə qiymətlərin
də artması təbiidir.

SƏHIFƏ 7-də

TARIXI
UĞURUN
MEMARLARI

Praqada təşkil olunan
qadınlar arasında
Avropa çempionatından
iki medalla qayıdan
komandamız tarixi
nailiyyətə imza atıb.
Bizim gənc qızların
perspektivinin kifayət
qədər yüksək olduğu
qənaətinə gəlmək olar.

SƏHIFƏ 16-da

Tibb tarixinə aid
nadir sənədlərin
ünvanı
Səhifə 12-də
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TƏMIN OLUNMASINDA
AZƏRBAYCANIN ROLU
Prezident İlham Əliyev İtaliyanın Çernobbio şəhərində keçirilən
beynəlxalq forumda iştirak və çıxış edib. O qeyd edib ki, UkraynaRusiya müharibəsi başlayandan sonra təbii qaz məsələsi Avropanın
gündəliyində duran əsas məsələlərdən birinə çevrilib. Bir çox
layihələr mövcuddur ki, bunlardan biri də tikintisi yekunlaşmaqda
olan Yunanıstan-Bolqarıstan İnterkonnektorudur.

S

entyabrın 2-də
İtaliyanın Çernobbio
şəhərində “The
European House –
Ambrosetti” beyin mərkəzi
tərəfindən “Dünya, Avropa
və İtaliyaya baxış” və
“Rəqabətli strategiyalar
üçün bu günün və sabahın
ssenarisi” mövzusunda 48ci beynəlxalq Çernobbio
Forumu başlayıb.
AZƏRTAC xəbər verir
ki, Prezident İlham
Əliyev İtaliya Prezidenti
Sercio Mattarellanın,
İtaliya Nazirlər Şurasının
Sədri Mario Draqinin və
“The European House
– Ambrosetti” beyin
mərkəzinin dəvəti ilə
beynəlxalq forumda əsas
qonaq qismində iştirak
edib.
Dövlətimizin başçısı
forumun plenar
iclasında “Enerji
təhlükəsizliyinin
təmin olunmasında
Azərbaycanın rolu”
mövzusunda çıxış
edib. O qeyd edib ki,
artan enerji tələbatını
ödəmək üçün sıx
əməkdaşlığa və
koordinasiyaya ehtiyac
var.
“Biz bu məqsədlə

Avropa İttifaqı ilə artıq
rəsmi olaraq enerji
sahəsində dialoqa
başlamışıq. Bu dialoq
təkcə təbii qaz deyil,
enerji bazarının digər
seqmentlərini, xüsusilə
də elektrik enerjisi,
hidrogen və yaşıl enerji
seqmentlərini əhatə edir”,
- deyə dövlətimizin başçısı
bildirib.
AZƏRBAYCAN QAZI ÜÇ
BALKAN ÖLKƏSINƏ
NƏQL EDILƏCƏK.
İlham Əliyev bildirib
ki, Ukrayna-Rusiya
müharibəsi başlayandan
sonra təbii qaz məsələsi
Avropanın gündəliyində
duran əsas məsələlərdən
birinə çevrilib. Bir çox

layihələr mövcuddur ki,
bunlardan biri də tikintisi
yekunlaşmaqda olan
Yunanıstan-Bolqarıstan
İnterkonnektorudur. Buna
bənzər digər layihə İonikAdriatik boru kəməridir.
Bu kəmərlə Azərbaycan
qazı üç Balkan ölkəsinə
nəql ediləcək.
Dövlətimizin başçısı
deyib ki, son dövrdə
Azərbaycana 10dan çox ölkədən Gürcüstan, Türkiyə,
İtaliya, Bolqarıstan və
digərlərindən ya mövcud
qaz təchizatının artırılması,
ya da qaz təchizatına yeni
qoşulma ilə bağlı rəsmi
müraciətlər daxil olub.
Qeyd edək ki, 1965-ci
ildən fəaliyyət göstərən

“The European House –
Ambrosetti” İtaliyanın
idarəetmə-məsləhət
xidməti sahəsində aparıcı
beyin mərkəzi hesab
olunur. Mərkəz Avropa
və onun hüdudlarından
kənarda ofislərə və geniş
tərəfdaşlıq şəbəkəsinə
malikdir. Dünyanın
beyin mərkəzləri ilə
bağlı aparıcı reytinqlərə
əsasən İtaliyada birinci
və Avropada ilk onluqda
qərarlaşan “The European
House – Ambrosetti”
İtaliya və Avropa şirkətləri
üçün əhəmiyyət daşıyan
məsələlərin müzakirə
olunduğu forumlar və
müxtəlif tədbirlər təşkil
edərək İtalyan şirkətlərinin
qlobal tərəfdaşları ilə
əlaqələrinin
yaradılmasına
və əməkdaşlığın
təşviqinə xidmət
edir.
Müxtəlif
illərdə Çernobbio
Forumunda
dünyanın aparıcı
ölkələrinin dövlət
və hökumət
başçıları, beynəlxalq
təşkilatların
rəhbərləri və digər
nüfuzlu şəxslər
iştirak ediblər.

SIYASI DIALOQUN INKIŞAFINDAN MƏMNUNLUQ IFADƏ OLUNUB
Prezident İlham Əliyev İtaliyaya
səfəri çərçivəsində Romada İtaliya
Respublikası Nazirlər Şurasının
Sədri Mario Draqi ilə təkbətək
görüşüb.
Söhbət zamanı ölkələrimiz
arasında siyasi dialoqun inkişafından
məmnunluq ifadə olunub,
əlaqələrimizin strateji tərəfdaşlıq
zəminində inkişafı qeyd edilib.
Nazirlər Şurasının Sədri Mario
Draqi bu səfərin ölkələrimizin
ikitərəfli münasibətlərinin inkişafına
töhfə verəcəyini bildirib, İtaliya
ilə Azərbaycan arasında strateji
tərəfdaşlıq səviyyəsində çox yaxşı

əlaqələrin qurulduğunu və qarşılıqlı
ticarət dövriyyəsinin davamlı
surətdə artdığını, enerji sahəsində
uğurlu əməkdaşlığın həyata
keçirildiyini vurğulayıb.
İTALIYANIN ENERJI
TƏHLÜKƏSIZLIYININ TƏMIN
OLUNMASINDA OYNANILAN
MÜHÜM ROL
Görüşdə Azərbaycanın
Avropa İttifaqının və İtaliyanın
enerji təhlükəsizliyinin təmin
olunmasında mühüm rolu xüsusi
qeyd edilib. Eləcə də ölkələrimiz
arasında iqtisadiyyat, elm, təhsil,
mədəniyyət, incəsənət və digər

sahələrdə əməkdaşlıq məsələlərinə
toxunulub. Həmçinin İtaliya
şirkətlərinin işğaldan azad olunmuş
ərazilərdə həyata keçirilən bərpayenidənqurma işlərində fəal iştirak
etdiyi vurğulanıb.
Söhbət zamanı Avropa İttifaqı ilə
Azərbaycan arasında münasibətlər,
Avropa Komissiyasının Prezidenti
xanım Ursula Fon der Lyayenin
ölkəmizə səfəri və səfər çərçivəsində
Azərbaycan ilə Avropa İttifaqı
arasında enerji sahəsində Strateji
Tərəfdaşlığa dair Anlaşma
Memorandumunun imzalanmasının
əhəmiyyəti qeyd olunub.

BRÜSSEL SÜLH
GÜNDƏLIYININ ƏHƏMIYYƏTI
VURĞULANIB

Görüşdə Avropa İttifaqı Şurasının
Prezidenti Şarl Mişelin dəstəyi və
təşkilatçılığı ilə aparılan Brüssel
sülh gündəliyinin və bu xüsusda
Ermənistan və Azərbaycan arasında
sülh müqaviləsi üzrə danışıqlara
başlanılmasının əhəmiyyəti
vurğulanıb, bu prosesin regionda
davamlı sülhün və təhlükəsizliyin
gücləndirilməsinə töhfə verəcəyinə
ümidvarlıq ifadə olunub.
“AZƏRBAYCAN-İTALIYA ƏLAQƏLƏRI
STRATEJI TƏRƏFDAŞLIĞA VƏ
DOSTLUĞA SÖYKƏNIR”
“Azərbaycan-İtaliya əlaqələri
tarixi köklərə, qarşılıqlı etimada
əsaslanan münasibətlərə, ortaq
maraqlara, strateji tərəfdaşlığa və
dostluğa söykənir”. Bunu “Report”a
Milli Məclisin Azərbaycan-İtaliya
parlamentlərarası əlaqələr üzrə işçi
qrupunun sədri, deputat Azər Kərimli
deyib. O bildirib ki, Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin İtaliyaya
işgüzar səfəri, bu səfər çərçivəsində
Romada Azərbaycan səfirliyinin yeni
binasının açılışı, İtaliya-Azərbaycan
Universitetinin yaradılması ilə
əlaqədar imzalanmış sənədlərin
mübadiləsi mərasimi, keçirilən ən
yüksək səviyyəli görüşlər qarşılıqlı
münasibətlərin bütün istiqamətlərdə
müsbət dinamika ilə inkişaf etdiyini
göstərir:
“Məlum olduğu kimi, İtaliya
Azərbaycanın birinci ticarət
tərəfdaşıdır. 2021-ci ildə Azərbaycanla
İtaliya arasında ticarət dövriyyəsi 9,6
milyard, bu ilin yeddi ayında isə 11
milyard dollara çatıb. Bütün bunlar
kifayət qədər yüksək göstərici olmaqla
yanaşı, eyni zamanda qarşılıqlı
münasibətlərin inkişaf perspektivlərini
nümayiş etdirir.

GÜNDƏM
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SÜLH MÜQAVILƏSINƏ DOĞRU

NÖVBƏTI ADDIM

NEQATIV
ÇIXIŞLAR

DÜŞMƏNÇILIYI
TƏŞVIQ EDIR

Azərbaycanın əzmi və iradəsi
sayəsində artıq Qafqazın siyasi
üfüqlərində sülh görünməyə
başlamaqdadır. İki ölkənin xarici
işlər nazirlərinin formalaşdıracağı
işçi qrup mümkün sülh
müqaviləsinin mətnini
hazırlayacaq. Bu mətn bizim irəli
sürdüyümüz beş baza prinsipi
əsasında hazırlanacaq və sadəcə
Ermənistan və Azərbaycan arasındakı
münasibətlərə aid olacaq.
RUFİK İSMAYILOV

B

rufikismayilov@kaspi.az

elçika Krallığının
paytaxtında işgüzar
səfərdə olan Azərbaycan
Prezidenti İlham Əliyev
avqustun 31-də Avropa İttifaqı
Şurasının Prezidenti Şarl Mişel
və Ermənistanın baş naziri Nikol
Paşinyan ilə görüşüb. Brüsseldə
bağlı qapılar arxasında keçirilən
danışıqlardan sonra Ş.Mişel
üçtərəfli görüşün yekunlarına
dair mətbuata bəyanat verib.
Bəyanatdan aydın olub ki, görüşdə
Ermənistan və Azərbaycan
arasındakı dövlətlərarası
münasibətləri nizamlayan
sülh müqaviləsinin irəliləməsi
istiqamətində substantiv işin
sürətləndirilməsi ilə bağlı razılığa
gəlinib. Xarici işlər nazirlərinə
layihə mətnlərinin hazırlanması
üçün bir ay ərzində görüşmək
barədə tapşırıq verilib. Bununla
yanaşı, humanitar məsələlər,
eləcə də minaların təmizlənməsi,
əsirlər və itkin düşmüş şəxslərin
taleyi barədə ətraflı müzakirələr
aparılıb. Üçtərəfli görüşdə sərhədlərin delimitasiyasına dair bütün
məsələlərlə bağlı
əldə olunmuş
irəliləyişlərin və
sabit vəziyyətin
daha yaxşı
təmin
edilməsi də
Hikmət
nəzərBabaoğlu

dən keçirilib. Sərhəd
Komissiyasının növbəti
iclasının noyabrda Brüsseldə
keçirilməsi ilə bağlı razılığa
gəlinib. Nəqliyyat xətlərinin
açılması ilə bağlı şərtlərin
müzakirəsində əldə olunmuş
nəticələr də nəzərdən keçirilib.
Üçtərəfli formatda cari il noyabrın
sonunda yenidən görüşməklə bağlı
razılıq əldə olunub.
AZƏRBAYCANIN GÜCÜNƏ
QARŞI GƏLMƏK MÜMKÜN DEYIL
Avropa İttifaqı Şurasının
Prezidentinin təşəbbüsü ilə sayca
4-cü dəfə Brüsseldə baş tutan
üçtərəfli görüşün yekunlarını
şərh edən millət vəkili Hikmət
Babaoğlu bildirib ki, əldə
edilən nəticələr postmüharibə
mərhələsində sülhə doğru mühüm
dönüş kimi qiymətləndirilə
bilər. Deputatın sözlərinə
görə, bu, Azərbaycanın ciddi
siyasi-diplomatik uğurudur:
“Postmüharibə dövrünün idarə
olunması və sülh istiqamətində
nəticənin əldə edilməsi gərgin
səylər, qətiyyət tələb edirdi.
Azərbaycan bu mürəkkəb
mərhələnin ilkin çətinliklərini
arxada qoymağı bacardı. Nəzərə
almaq lazımdır ki, bu nəticələr
məğlub olmasına baxmayaraq,
sülh istəməyən bir ölkənin
iradəsinə qarşı əldə edildi.
Müharibədən iki il keçməsinə
rəğmən, Ermənistan daim sülhə
qarşı təxribatlar törədir, üçtərəfli

bəyanatın
mətnini
manipulyasiya etməyə çalışır,
gizli qapılar arxasında özünə
yeni hamilər axtarırdı. Brüssel
formatında keçirilən son görüşdə
artıq aydın oldu ki, Azərbaycanın
gücünə və siyasi iradəsinə qarşı
gəlmək mümkün deyil”.
İNTENSIV DANIŞIQLAR VƏ
INTEQRASIYA MƏRHƏLƏSI
H.Babaoğlu söyləyib ki,
indiki reallıqda güc, beynəlxalq
hüquq, ədalət Azərbaycanın
lehinədir: “Azərbaycanın əzmi
və iradəsi sayəsində artıq
Qafqazın siyasi üfüqlərində sülh
görünməyə başlamaqdadır. İki
ölkənin xarici işlər nazirlərinin
formalaşdıracağı işçi qrup
mümkün sülh müqaviləsinin
mətnini hazırlayacaq. Bu mətn
bizim irəli sürdüyümüz beş baza
prinsipi əsasında hazırlanacaq və
sadəcə Ermənistan və Azərbaycan
arasındakı münasibətlərə aid
olacaq. Ermənilərin şiddətlə arzu
etdikləri Minsk Qrupu, yaxud
ümumiyyətlə Qarabağ adı mətnin
məzmununda olmayacaq. Şübhəsiz
ki, bu, Ermənistan-Azərbaycan
münasibətlərində yeni səhifə açmaq
baxımından ciddi dönüşdür”.

SÜLHÜN VƏ TƏHLÜKƏSIZLIYIN QORUNMASI
Politoloq İlyas Hüseynov deyib ki, Brüsseldə
keçirilən sayca 4-cü görüş Cənubi Qafqazda sülhün
və təhlükəsizliyin qorunmasına doğru atılmış daha
bir uğurlu addımdır. Onun sözlərinə görə, Ş.Mişel
indiyə qədər bu istiqamətdə bir çox təşəbbüslərlə
çıxış edib: “Son görüşün yekunlarına dair
bəyanatdan da açıq-aydın görünür ki, Avropa İttifaqı
bir sıra məsələlərdə öncüllüyü ələ almağa çalışır.
Nəzərə alaq ki, Rusiyanın vasitəçiliyi ilə də oxşar
görüşlər keçirilir. 44 günlük Vətən Müharibəsindən
sonra Rusiya, Azərbaycan və Ermənistanın iştirakı

ilə 3 bəyanat imzalanıb. Elə məsələlər var ki,
Avropa İttifaqı öz prioritetlərini ortaya qoyur. Sülh
müqaviləsinin imzalanması ilə bağlı addımlar məhz
Brüssel formatına uyğundur. Hətta görüş əsnasında
Ermənistan və Azərbaycan arasında imzalanacaq
sülh müqaviləsinin mətni ilə əlaqədar komissiyanın
formalaşdırılacağı gözlənilirdi. Lakin bəyanatda
sadəcə sülh müqaviləsinin intensivləşdirilməsinə
dair tövsiyələr yer alıb. Əlamətdar hadisədir ki,
üçtərəfli görüşdə Azərbaycan və Ermənistanın xarici
işlər nazirləri də iştirak ediblər”.

Politoloq
söyləyib ki,
kommunikasiyaların
bərpası, nəqliyyat
dəhlizlərinin açılması
məsələsi də Brüssel
görüşündə gündəmdə olub.
O, hər iki ölkə liderlərinin
öz gələcək çıxışlarında sülhə
yönəlik çağırışlara üstünlük
vermələrinə dair razılığa
gəlmələrini də mühüm
hadisə kimi dəyərləndirib:
“Neqativ çıxışlar düşmənçiliyi
təşviq edir, sülh prosesinə
kölgə salır. Avropa İttifaqının

yanaşmasına
görə, Azərbaycan
və Ermənistan
liderləri
toplumları
da sülhə
hazırlamalıdırlar.
Bu mənada
ictimai çıxışlar
belə məsələlərdə
mühüm rol oynayır.
Noyabrda keçirilməsi
planlaşdırılan növbəti
üçtərəfli görüşə qədər
həm Baş nazirlərin
müavinləri, həm də xarici
işlər nazirləri səviyyəsində
bir sıra təmaslar keçiriləcək.
Bu təmaslar Zəngəzur
dəhlizinin açılması,
sərhədlərin delimitasiyası
məsələlərini əhatə edə
bilər. Ola bilsin ki, noyabrda
mövcud narahatlıqlar,
tərəfləri qane
etməyən
məsələlər aradan
qaldırılsın və
hansısa bir
hüquqi
sənəd
imzalansın”.
İlyas
Hüseynov

BURADA
SİZİN
REKLAMINIZ
OLA
BİLƏR
Tel: (+994 55) 254 16 06
E-mail: kaspiqazeti@kaspi.az
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MOLDOVA RUMINIYA ILƏ
BIRLƏŞMƏ YOLUNDA

Proseslərin gedişi
onu deməyə
əsas verir ki,
yaxın vaxtlarda
Dnestryanı
bölgədə vəziyyət
gərginləşə
bilər. Bir qrup
moldovalı
siyasətçi ABŞdan Rusiyadan
müdafiə və
Rumıniya
ilə birləşmə
yolunda kömək
istəyib. Ölkə
prezidenti Maya
Sandu əhalinin
əksəriyyəti
tərəfindən
dəstəkləndiyi
halda birləşmə
ssenarisinin
mümkünlüyünü
bəyan edib.

AZƏR NURİYEV

azernuriyev@kaspi.az

U

kraynadakı hərbi
əməliyyatlar
fonunda Moldova
ordusunu fəal şəkildə
yenidən təchiz edir,
hətta separatçı
Dnestryanı respublikada
hərbi münaqişə
yaranarsa, Rumıniyadan
hərbi yardım almaq niyyətini
açıqlayır. Qondarma Dnestryanı bölgə
də cavabsız qalmır, Kişinyovla əlaqələri
kəsmək və Rusiyanın bir hissəsi olmaq
planlarını getdikcə daha çox bəyan edir.
Moldova daxilində də vəziyyət sabit deyil ölkənin qaz anbarları boşalıb, görünməmiş
quraqlıq səbəbindən məhsul qıtlığı yaranıb,
cəmiyyət ruspərəstlərlə qərbpərəstlərə
parçalanıb. Hakimiyyət Rusiyadan dönədönə Dnestryanıdan sülhməramlılarını
geri çəkməyi tələb etsə də, qarşı tərəfdən
reaksiya yoxdur. Əksinə, Rusiyanın bölgəyə
müdaxiləsi barədə söhbətlər geniş yayılır.
Rusiya mediası Moldovanın atdığı addımların
onlara ciddi təhlükə yaratdığını iddia edir.
Proseslərin gedişi onu deməyə əsas verir ki,
yaxın vaxtlarda Dnestryanı bölgədə vəziyyət
gərginləşə bilər. Bəs, görəsən, Moldova bu
qarşıdurmada nə qədər irəli getməyə hazırdır
və gözlənilən böhran Rusiya üçün nə qədər

təhlükəlidir?
Dnestryanı bölgə isə bəzi xarici qüvvələrin
Rusiya Ukraynada hərbi
üzərinə atıb.
əməliyyatı başlayandan
bəri demək olar ki,
47 MILYON DOLLARLIQ HƏRBI YARDIM
hər gün gərginliyin
Bir neçə həftə sonra Moldovanın baş
digər regionlara da
naziri Natalya Qavrilitsa çox narahatedici
genişlənməsi ilə bağlı
bəyanatla çıxış edib. O əmin edib ki, tezliklə
müzakirələr gedir. Moldova
ordu “regionda qeyri-sabitlik” səbəbindən
hakimiyyəti də ilk günlərdən
silah və hərbi texnikanın alınması üçün
öz mövqelərinin zəifliyini
Avropa İttifaqından (Aİ) böyük tranş alacaq.
anlayaraq dərhal həyəcan təbili çalıb. Bu, təxminən 47 milyon dollardır. Bu məbləğ
Qərblə əməkdaşlığı genişləndirir,
Moldovanın hərbi büdcəsini iki dəfə artıracaq.
avrointeqrasiya fəaliyyəti gücləndirir.
Britaniyanın xarici işlər naziri Liz Truss
Gərginliyə də əsas var. Dnestryanı bölgənin
isə əmin edib ki, NATO müttəfiqləri artıq
nəzarətsiz əraziləri təxribatlar üçün ideal
təkcə Ukraynada deyil, həm də Moldovada
məkana çevrilib. “Biz narahatıq və müxtəlif,
alyansın standartlarına uyğun silahlanma
o cümlədən ən pessimist ssenarilərə hazırıq.
məsələsini müzakirə edirlər. Dnestryanı üçün
Rusiyanın Moldovaya hücum etməyə
bu, çox konkret siqnal kimi qəbul edildi. Yeni
çalışdığı bir vəziyyətdə Rumıniyadan kömək
eskalasiya baş verərsə, heç kim məsələni sülh
istəməyimiz təbiidir”, - deyə prezident Maya
yolu ilə həll etməyəcək. Avqustun əvvəlində
Sandu bəyan edib. Prezidentin bu bəyanatı
məlum olub ki, ayrılan vəsaitə ən müasir
verməsinə səbəb odur ki, bir neçə ay əvvəl
Qərb pilotsuz təyyarələri, IVECO və HAMWE
tanınmamış Dnestryanı bölgədə terror
mobil platformaları, rabitə vasitələri və hərbi
hücumları yaşanıb. Əvvəlcə naməlum şəxslər
yük maşınları alınacaq. Təchizat proqramı
Tiraspolda qondarma qurumun Dövlət
ən azı 36 ay üçün nəzərdə tutulub. Avropa
Təhlükəsizliyi Nazirliyinin (DTN)
Komissiyasının Moldovaya Ukrayna ilə bərabər
binasını qumbaraatanlardan atəşə
Aİ-yə namizəd statusu vermək qərarı isə
tutub, sonra Rusiya radiosunu
sürpriz olub. Separatçı bölgə belə bir addım
yayımlayan rabitə qüllələri
fonunda heç vaxt qonşu ilə yaxınlaşmaya
partladılıb, Parkanıdakı hərbi
razı olmayacaqları barədə bəyanat yayıb.
hissəyə havadan hücum edilib.
“Xarici İşlər Nazirliyi” inteqrasiyadan sonra
Moldova məsuliyyəti bölgə
ölkənin “ikinci Rumıniya dövlətinə”
daxilində döyüşən tərəflərin,
çevriləcəyini rəsmən elan edib.
Maya Sandu

MOLDOVANIN RUMINIYA ILƏ BIRLƏŞMƏK EHTIMALI VARMI?
Moldovada Rumıniya ilə birləşmə
müzakirələri bundan əvvəl də yaşanıb.
Ölkə prezidenti Maya Sandu əhalinin
əksəriyyəti tərəfindən dəstəkləndiyi
halda belə bir ssenarinin mümkünlüyünü
bəyan edib. Dnestryanı bölgənin də
bu plana daxil olub-olmadığı bəlli
deyil. Lakin belə görünür, Moldova
Dnestryanıdan imtina etmək fikrində
deyil. Moldova Silahlı Qüvvələri üçün
Dnestryanı yolunda əsas və keçilməz
maneə regionda yerləşdirilən Rusiya
sülhməramlı kontingentidir. Maya Sandu
hakimiyyətə gəldikdən sonra ölkənin
əsas tələbi rus bölmələrinin mübahisəli
ərazilərdən çıxarılması olub: o, dəfələrlə
əmin edib ki, bunsuz böhranın sülh
yolu ilə həlli mümkün deyil. “Rusiya
ordusunun Dnestryanı ərazisindən

çıxarılması zəruridir, çünki onların
iştirakı bizim neytrallığımızı pozur” - deyə
Sandu çağırıb.
Xatırladaq ki, Rusiya Silahlı Qüvvələri
1992-ci ildən demarkasiya xəttində
xidmət edir. 1995-ci ildən onlar Rusiya
Qüvvələrinin Əməliyyat Qrupunda
birləşib və Moldova təhlükəsizlik
qüvvələri ilə birgə tapşırıqları yerinə
yetirirlər. Rusiya dəfələrlə bəyan edib ki,
ordusunu geri çəkməyə və hətta qalan

silah və sursatların məhvinə kömək
etməyə hazırdır, ancaq bunun üçün
Moldova ilə Tiraspol arasında sabit dialoq
yaranmalıdır.
MOLDOVA DEPUTATLARININ
ABŞ-DAN DƏSTƏK XAHIŞI
Belə bir ağır durumda müstəqillik
bəyannaməsini qəbul edən Moldovanın
birinci parlamentinin deputatları
ABŞ-dan ölkəyə “NATO təhlükəsizlik
qalxanı” verilməsini xahiş ediblər.
Bəyanatda qeyd edilir ki, “Ukraynadakı
münaqişə kontekstində bütün xarici və
daxili amilləri öyrənərək, biz Moldova
vətəndaşlarının müdafiəsi üçün başqa
səmərəli həll görmürük. ABŞ prezidenti
Cozef Baydenə və ABŞ Konqresinə
diplomatik kanallar vasitəsilə müdaxilə

etmək və hərbi müdafiə imkanlarından
məhrum olan ərazimizin nəhayət və
dönməz şəkildə Rumıniya və AvroAtlantik məkana inteqrasiyası yolu ilə
təhlükəsizliyini təmin etmək xahişi ilə
müraciət edirik”. Keçmiş nazir Anatoli
Pluqaru bildirib ki, Ukraynadakı
münaqişə fonunda “iki Rumıniyanın”
birləşməsini dəstəkləyənlərin
sayı artır. O qeyd edib ki, Moldova
əhalisinin təxminən üçdə biri ölkənin
müstəqilliyinin tərəfdarıdır. Moldovalı
siyasətçi qeyd edib ki, Rumıniyanın
sabiq prezidenti Trayan Beseskunun
səsləndirdiyi “Birləşmə – Avropa İttifaqı
vasitəsilə” şüarı bu gün təkcə Moldovada
deyil, Rumıniyada da aktuallaşıb.
Rumıniyada bu ideyanı həm siyasətçilər,
həm də sadə vətəndaşlar dəstəkləyir.

DÜNYA
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prioritetlərini

dəyişən

müharibə

İkinci Dünya Müharibəsindən sonra Avropada ən böyük təhlükəsizlik
böhranı olan Ukraynadakı müharibə “qoca qitə”yə ciddi təsir etməkdədir.
Bəzi dövlətlər neytral statuslarına yenidən baxır, digərləri inflyasiya ilə
çarpışır, bəzi dövlətlər isə hərbi xərclərini artırır. Sanksiyaların Rusiya
iqtisadiyyatına təsiri isə hələlik nəzərəçarpacaq miqyasda deyil.
AZƏR NURİYEV

azernuriyev@kaspi.az

R

usiyanın Ukraynaya qarşı
müharibəsi artıq yeddinci
aya daxil olub. Hələlik
tərəflərdən heç biri qəti qələbəyə,
yaxud məğlubiyyətə yaxın görünmür.
Bəs gələn aylarda bu münaqişədən
nə gözləmək olar? Proqnoz və
ehtimallar budur ki, növbəti altı
ayda da müharibə zəif şəkildə
davam edəcək və hər iki tərəf hərbi
və iqtisadi itkilər verəcək. İstisna
deyil ki, kompromis tapmaqla bağlı
söhbətlər daha ucadan eşidiləcək.
Son 6 ay ərzində rus qoşunları
Ukraynanın şərqində geniş ərazilərə
nəzarəti ələ keçirə bilib. Lakin Rusiya
Kiyevin ətrafında müharibənin ilk
günlərində qazandığı torpaqların
böyük bir qismindən və şimaldakı
digər Ukrayna bölgələrindən
çıxarılıb. Ən əsası, bu müharibə
tək bölgə deyil, dünya düzənini
dəyişib.

fəsadlarına nəzər salaq. Məsələn,
müharibə Avstriyanın onilliklər boyu
neytrallığa olan inamını şübhə altına
alıb və ölkədə bu mövzuda ictimai
müzakirələrə səbəb olub. Ölkə NATO
üzvü deyil, amma Finlandiya və İsveç
kimi bu variantı nəzərdən keçirməyə
başlayıb.
Digər bir Avropa ölkəsi Belçika
Ukrayna müharibəsinin enerji
probleminə səbəb ola biləcəyindən
ehtiyat edərək nüvə stansiyalarının
bağlanmasını təxirə salıb. Qazın
qiymətinin qalxması və Rusiyanın
Avropaya tədarükünü kəsmək riski
bu sahədə siyasət dəyişikliyinə səbəb
olub.
Ukraynadakı müharibə
kommunist dövründə keçmiş sovet
müttəfiqləri olan Moskva ilə Sofiya
arasında münasibətlərin sürətlə
pisləşməsinə səbəb

UKRAYNA AVROPANIN
PRIORITETINI DƏYIŞIB
İkinci Dünya
Müharibəsindən sonra
Avropada ən böyük
təhlükəsizlik böhranı olan
bu müharibə “qoca qitə”nin
qalan hissəsinə də təsir edib.
Müharibənin ölkələrə görə

olub.
Çexiyaya 413 mindən çox qaçqın
gəlib və qeydiyyata alınıb. Polşa da
qaçqın miqrasiyasında ön sıralarda
idi. Ölkədə aparılan sorğular göstərib
ki, polyakların 90 faizi ukraynalı
qaçqınların qəbulunu dəstəkləyib və
bunda iki qonşu slavyan dövlətinin
dil və mədəni yaxınlığı mühüm rol
oynayıb. Bununla belə, müharibə
Polşanın regional mövqeyini və
əhəmiyyətini də artırıb. Polşa kimi
Rumıniya da ukraynalı qaçqınlara
yardım əlini uzadıb. Ümumilikdə iki
milyondan çox ukraynalı Rumıniyaya
keçib.
Ukrayna ilə həmsərhəd olan
Slovakiya Rusiyanın fevralın
sonundakı işğalından sonra Kiyevin
əsas dəstəkçisi olub. Artıq Ukraynaya
hava hücumundan müdafiə sistemi
bağışlayan ölkədə döyüş təyyarələri
parkının Kiyevə satılıb-satılmaması
ilə bağlı qızğın müzakirələr gedir.
Sloveniya Ukraynaya dəstək
göstərmək üçün Avropanın
səylərinin önündə olub.
İspaniya NATO-nun
Rusiyanı çəkindirmək ümidi
ilə Şərqi Avropaya döyüş
təyyarələri və gəmilər
göndərməsinə səs verib.
Amma münaqişə başlayandan
ölkə daxilində bu məsələdə
mövcud olan fikir ayrılıqları
hələ də aradan qaldırılmayıb.

BITƏRƏF ÖLKƏLƏR NEYTRALLIĞA SON QOYURLAR
NATO-nun qurucu üzvlərindən
biri olan Danimarka uzun
müddətdir ki, Aİ-nin müdafiə
siyasətində yer almırdı. Bununla
belə, iyun ayında danimarkalıların
66,9 faizi Danimarkanın siyasətini
Brüssellə uyğunlaşdırmasını
dəstəkləyib. Enerji xərclərinin
artması nəticəsində 23,2
faizlə Avropada ən yüksək
inflyasiyanı yaşayan Estoniya
qitədə Ukraynaya dəstək verən
lider ölkələrdən biri olub. Tallin
Ukraynaya 250 milyon avro hərbi
yardım da göndərib ki, bu da

ölkənin illik müdafiə büdcəsinin
üçdə birini təşkil edir. Əvvəllər
Sovet İttifaqının tərkibində olan
Estoniya əhalisinin 4 faizini
təşkil edən 50 min ukraynalı
qaçqını qəbul edib, Rusiyaya qarşı
sanksiyaları sərtləşdirməyə çağırıb
və bu yaxınlarda rusların ölkəyə
girişini qadağan edib. Tallin Rusiya
qazının idxalını məhdudlaşdırmağı
öhdəsinə götürüb və bunun
əvəzini çıxmaq üçün Paldiskidə
üzən LNG terminalının tikintisinə
başlanılıb.
Fransa qaz təchizatında

Rusiyadan daha az asılı olsa da,
yaranan enerji çatışmazlığı bu
ölkəyə təsir edir. Fransızlar 2020ci ildə qaz tələbatlarının cəmi 17
faizini Rusiyanın hesabına əldə
ediblər. Lakin neft və elektrik
enerjisi də daxil olmaqla artan
enerji xərcləri iyulda Fransada
da inflyasiyanın 6,1 faizə
yüksəlməsinə səbəb olub. Sadə
vətəndaşlara kömək məqsədilə
“yanacaq sərfiyyatının azaldılması”
kimi müxtəlif tədbirlər həyata
keçirilib. Bu yardımlar dekabr
ayına qədər davam edəcək.

QAZSIZLIQ TƏHLÜKƏSI
ƏN ÇOX ALMANIYANI
NARAHAT EDIR
Avropa İttifaqının heç bir böyük ölkəsi
Almaniya qədər Rusiya enerjisindən
asılı deyil. Odur ki, “Gazprom”un yaxın
aylarda qaz təchizatını məhdudlaşdırması
ehtimalı ölkədə ciddi narahatlıq yaradır.
İsti dalğanın ortasında almanlar bu qış
mümkün enerji böhranına hazırlaşmaq
üçün elektrik qızdırıcıları alıblar. Hökumət
qışa qədər qaz anbarlarını doldurmaq üçün
dövlət sektorunda enerji qənaətini tapşırsa
da, artıq artırılmış qaz tarifinə əlavə olaraq
hər kilovatsaat üçün 2,4 sent qaz vergisi
əlavə edib. Cəmiyyətin bu artımları ciddi
etiraz etmədən qəbul edəcəyi düşünülür.
Almaniya Ukraynaya silah tədarükündə
də xüsusi rola malikdir. Kansler Olaf
Şolz Kiyevə yardım üçün ağır silahlar
göndərməkdə tərəddüd etdiyi üçün bütün
Avropada tənqid olunub. Müharibə həm də
Almaniyanın ordusunu modernləşdirmək
üçün 100 milyard avro xərcləmək qərarına
gəlməsinə səbəb olub.
RUSIYA HƏLƏ KI,
QƏRBIN SANKSIYALARINA DÖZÜR
Müharibənin ən ciddi təsiri, təbii ki,
iqtisadiyyata dəyir. Rusiyanın İqtisadiyyat
Nazirliyi bu günlərdə yaydığı proqnozda
ölkədə ÜDM-nin ilin sonunadək 4,2
faiz azalacağını, inflyasiyanın 13,4 faiz
olacağını bildirib. Daha öncəki proqnozlar,
o cümlədən Beynəlxalq Valyuta Fondunun
gözləntiləri daha bədbin idi. Bəzi ekspertlər
işğala görə Qərbin sanksiyalarının
hələ Rusiya iqtisadiyyatına tam təsir
göstərmədiyini, tam təsirin gələcəkdə üzə
çıxacağını düşünürlər. “Əlçatan istehlak
mallarının, hətta ərzaq məhsullarının
keyfiyyəti və kəmiyyəti azalacaq. İnflyasiya
real maaşlara daha çox təsir göstərəcək.
Ölkədə zavodlar dayanacaq, işçilər ya
işdən çıxarılacaq, ya da uzunmüddətli
məzuniyyətə göndəriləcək”, – LosAncelesdəki Kaliforniya
Universitetinin siyasi
təhlilçisi, Rusiya
siyasəti üzrə ekspert
Daniel Treysman
deyib. Onun fikrincə,
bütün bunlar ölkə
daxilində
narazılıqlar
yarada
bilər.
Daniel Treysman
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Sosial
şəbəkələrlə
bağlı
yaranan
problem
sadəcə
Azərbaycanda deyil,
bütün
dünyada
ciddi
narahatlıq
doğurur.
Ekspertlərin
fikrincə,
sosial
şəbəkələrdə
xəbər
istehsalının,
informasiya
standartının
elə bir
prinsipi
yoxdur ki, o
pozulmamış
qalsın.

RUFİK İSMAYILOV

B

rufikismayilov@kaspi.az

ir neçə gün bundan öncə
“facebook”da əsən növbəti
“dezinformasiya küləyi” sosial
şəbəkələrlə bağlı narahatlıqları
yenidən gündəmə gətirib. Belə ki,
xarici ölkələrdən birinə sığınan söyüş
blogeri öz profilində azərbaycanlı
millət vəkillərindən birinin
işlətmədiyi, demədiyi bir “sitatı”
paylaşıb. Bəzi “media qurumları”,
aktiv “Facebook” istifadəçiləri bu
dezinformasiyanı dərhal paylaşaraq,
yalanın kütləviləşməsinə səbəb
olublar.

DƏHŞƏTLI VƏ QORXUNC
HADISƏ, ƏSL
MƏNƏVI TERROR
Deputat
onun adından
yanlış məlumat
paylaşılmasının
hüquqi məsuliyyət
yaratdığını qeyd edərək,
öz “Facebook” səhifəsində
yazıb ki, barəsində uydurma
və cəfəng sitat paylaşanlar, bu
cür yanaşma sərgiləyənlər yanlış
məlumat və təhqir olunmanın
qanun çərçivəsində tənzimləndiyini
unutmamalıdırlar. Millət vəkili
ilə bərabər, ictimai-siyasi
sektorda tanınan şəxslər də bu
dezinformasiyanı yayanlara
etiraz ediblər. Mətbuat
Şurasının sədri Əflatun
Amaşov Milli Məclisin
deputatının adından onun
dilə gətirmədiyi, yazmadığı
fikirlərin yayılmasını dəhşətli,
qorxunc hadisə,
əsl mənəvi
terror kimi
dəyərləndirib.
Əməkdar
jurnalistlər
Mir Şahin
Ağayev, Eynulla
Fətullayev,
həmçinin
digər media
mənsubları da
hadisəyə sərt
reaksiya veriblər.

M.Ağayev dezinformasiya
yayan “məxluqu” tapıb
hüquq-mühafizə orqanlarına
təhvil verməyi ən doğru yol hesab
edib. E.Fətullayev isə qeyd edib ki,
əgər hüquq-mühafizə orqanları
deputata qarşı baş vermiş cinayətin
üstünü açmasalar, “Facebook”
profilini bağlayacaq, hətta
jurnalistikadan getmək haqqında
düşünəcək. O, ictimai-siyasi və
media sektorunda aktiv olanların
üstünə böyük mənəvi terror gəldiyini
xüsusi olaraq xatırladıb.

KÖHNƏ ƏNƏNƏ YENI PLATFORMADA
Media hüququ üzrə mütəxəssis
Ələsgər Məmmədli “Kaspi”
qəzetinə açıqlamasında deyib
ki, əgər qara təbliğat və
dezinformasiya dünənə qədər
ənənəvi media üzərindən
həyata keçirilir, kütləvi
çıxışlarda baş verirdisə, hazırda
bu, sosial şəbəkələr üzərindən
kütləvi şəkildə gerçəkləşdirilir.
Hüquqşünasın sözlərinə görə, bu
olayları indiyə qədər nə ənənəvi
mediada, nə də cəmiyyətdə
tamamilə əngəlləmək, önləmək
mümkün olmayıb: “Müəyyən
məhdudiyyətlər, məsuliyyətlər olsa
da, bütünlüklə qara təbliğatın,
dezinformasiyanın qarşısı
alınmayıb. Bu baxımdan,
müasir dövrdə yeni alət olan
sosial mediada dezinformasiya
və qara təbliğatın olmasını
sırf sosial medianın
problemi hesab etmək
olmaz. Bu, cəmiyyətin öz
problemidir. Cəmiyyət
öz problemini həll
etmədiyi təqdirdə
hansı platforma
olur-olsun orada
eyni problem
davam edəcək.
Dünən ənənəvi
mediada, bu gün
yeni mediada,
sabah isə
super yeni
platformada
proses davam
edəcək”.

CƏMIYYƏTDƏ NƏ
VARSA, SOSIAL
MEDIADA DA O
OLACAQ
Ə.Məmmədli
söyləyib ki, sosial media
kommunikasiya vasitəsidir
və bu kommunikasiyanın
üzərində olan tematik
məzmun əsas problemləri
yarada bilər. Onun
fikrincə, bu, cəmiyyətdən
qaynaqlanan məsələdir:
“Təəssüf ki, uzun müddət
Azərbaycan cəmiyyətində
siyasi qütbləşmə yaşanıb,
hələ də bu proses davam
edir. İnsanlar, eləcə də
siyasi qurumlar bir-birinin
ideologiyasına, siyasi
baxışlarına, fikrinə həddən
ziyadə dözümsüz yanaşırlar.
Baxışlardakı, düşüncələrdəki
kəskin fərqlər sosial
mediada da davam etdirilir.
Çünki cəmiyyətdə nə varsa,
sosial mediada da o olacaq.
Cəmiyyətdə dezinformasiya,
qara təbliğatın kökü
kəsilmədikcə, sosial mediada
bunu aradan qaldırmaq
qeyri-mümkündür. Əgər
sosial medianı bağlasaq,
məhdudlaşdırsaq, o
zaman qara təbliğat
və dezinformasiya
başqa platformalarda
davam etdiriləcək.
Dezinformasiyaları
önləyəcək
alternativ
obyektiv
informasiyalar
olmalıdır
cəmiyyətdə”.

Ələsgər
Məmmədli

AVROPA TƏCRÜBƏSINDƏN YARARLANAQMI?
Jurnalistlərin Həmkarlar İttifaqının
sədri Müşfiq Ələsgərli isə hesab edir
ki, sosial şəbəkələrlə bağlı yaranan
problem sadəcə Azərbaycanda
deyil, bütün dünyada ciddi
narahatlıq doğurur. Ekspertin
qənaətincə, sosial
şəbəkələrdə xəbər
istehsalının,
informasiya
standartının elə

bir prinsipi yoxdur ki, o pozulmamış
qalsın: “Bu problemi birdəfəlik
həll etmək üçün vahid model
yoxdur. Amma ayrı-ayrı ölkələr
özləri üçün müəyyən standartlar
tətbiq edirlər. Avropanın
inkişaf etmiş ölkələrinin
əksəriyyətində, o
cümlədən Almaniya,
Fransada, həmçinin
Müşfiq
Türkiyədə artıq sosial
Ələsgərli

şəbəkə platformalarının məsuliyyətini
anladan qanunlar qəbul olunub.
Qanuna görə, hər hansı sosial şəbəkə
platformasının istifadəçilərinin sayı
1-2 milyonu keçirsə, həmin sosial
şəbəkə platforması ölkə üzrə özünün
nümayəndəliyini açmalı, interaktiv
münasibət qurmalı, hər hansı problem
yaşandığı təqdirdə, şikayət daxil
olduğu halda operativ qaydada onu
aradan qaldırmalıdır. Hətta Almaniya

modelində sosial şəbəkə platformaları
özləri baş vermiş pozuntularla
bağlı il ərzində iki dəfə hesabat
hazırlayıb ictimaiyyətə açıqlayırlar.
Bu onu göstərir ki, Avropanın aparıcı
ölkələrində sosial şəbəkələrin
məzmun baxımdan tənzimlənməsi
üçün müəyyən addımlar atılır, bəlli
mexanizmlər qurulur. Yaxşı olardı
ki, bu təcrübədən Azərbaycan da
yararlansın”.

ÖLKƏ
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Ekspertlər deyirlər ki, optik kabellər və telefon
xətti ilə verilən internet müqayisə oluna bilməz.
Optik internet həm endirmə, həm yükləmə
sürətinə görə daha əlverişlidir. Keyfiyyət
artdıqda isə qiymətlərin də artması təbiidir.

QIYMƏT ARTDI,

BƏS SÜRƏT?
ZƏRIF SALMANLI

R

zarifsalmanli@kaspi.az

əqəmsal İnkişaf və
Nəqliyyat Nazirliyinə
məxsus “Aztelekom”
və “Bakı Telefon Rabitəsi”
(“Baktelecom”) MMC-lər
GPON texnologiyasının tətbiqi
istiqamətində 4 Mb/s və 10 Mb/s
tariflərini ləğv edərək, uyğun
olaraq 15 Mb/s və 30 Mb/s
paketinə keçiblər. Nəticədə,
əvvəl 4 Mb/s internet tarifinin
aylıq abunə haqqı 10 manat təşkil
edirdisə, dəyişiklikdən sonra 15
Mb/s tarifinin ödənişi 15 manata
kimi artıb. Digər 10 Mb/s internet
tarifi 30 Mb/s qədər artdığından
qiymət də 12,5 manatdan 18
manata kimi artıb.
Qurumlar sürətin artdığını
iddia etsə də, insanlar narazıdır.
Onların fikrincə, sürətdə heç
bir artım yoxdur. Bəs reallıqda
necədir? İnternetin sürəti artırılıb
deyə qiymətlər bahalaşıb?
OPTIK INTERNETƏ KEÇMƏK
LAZIMDIR
İnformasiya
texnologiyaları
üzrə
ekspert
Fərrux
Rəcəbli
“Kaspi”yə
açıqlamasında
dedi
Fərrux
Rəcəb

ki, optik internet daha güclüdür:
“4 və 10 mb olan internet
köhnə standartdır. Daha çox ev
müştərilərinin istifadə etdiyi,
telefon rabitə xətləri üzərindən
verilən internetdir. Azərbaycanda
köhnə internet standartı
asimmetrik olaraq çalışırdı.
Yəni endirmə və yükləmə
sürətləri heç vaxt eyni olmurdu.
“Aztelecom” və “Baktelecom” son
illərdə ölkə, daha çox paytaxt
ərazisində, demək olar ki, bütün
mənzilləri optik internet- GPON
texnologiyası ilə təmin etdilər.
Optik kabellər və telefon xətti ilə
verilən internet müqayisə oluna
bilməz. Optik internetin həm
endirmə, həm yükləmə tərəfləri
daha əlverişlidir”.
İNTERNETIN QIYMƏTI
ELƏ DƏ BAHA DEYIL
Ekspertin fikrincə, internetin
qiyməti elə də baha deyil:
“İnternet sürəti qalxacaqsa,
qiymət də avtomatik olaraq
qalxmalıdır. Böyük bir qiymət
artımı müşahidə olunmur.
Provayderlərin qiymətlərinə
nəzər saldıqda görürük ki,
standart qiymətlərdir. Sadəcə,
internet texnologiyası, standartlar
dəyişir, optik internetə
keçirik deyə, qiymətlər də
avtomatik olaraq qalxır.
Telefonla verilən
internetin qiymətinin
provayderlərin
qiymətlərindən aşağı
olduğunu düşünürəm”.

KÖHNƏ STANDART ILƏ
YENISI ARASINDA
5 DƏFƏ SÜRƏT FƏRQI VAR
F.Rəcəbli bildirdi ki, köhnə
standart ilə yenisi arasında 5
dəfə sürət fərqi var: “Düzdür,
istifadəçilər deyirlər ki,
keyfiyyətdə heç bir dəyişiklik
yoxdur. Lakin bu, doğru
yanaşma deyil. Çünki internetlə
təmin olunmuş istənilən
mənzilə yaxınlaşıb internetin
sürətini test etsəniz, keyfiyyəti
görəcəksiniz. Heç bir halda
ola bilməz ki, əvvəlki ilə yeni
internet standartı arasında
minimum 5 dəfə fərq olmasın”.
YÜKSƏK SÜRƏTI YALNIZ
OPTIK INTERNET VERƏ BILIR
İT mütəxəssisi qeyd etdi
ki, internetin sürətinin
qaldırılmasına ehtiyac var
idi: “Artıq yüksək sürətli
internetdən istifadə etmək
lazımdır. Ev əşyalarımızın bir
çoxunun internetə çıxışı var.
Smart tv və digər ev əşyaları
işlədirik. Yüksək sürəti də
yalnız optik internet verə bilir.
Gələcəkdə hətta bundan qat-qat
üstün internet sürətinə ehtiyac
olacaq”.

KÖHNƏ STANDART ILƏ
YENISI ARASINDA 5
DƏFƏ SÜRƏT FƏRQI VAR
F.Rəcəblinin sözlərinə görə, gələcəkdə
internetin sürəti artırılarsa, qiymətlər də
bahalaşmalıdır: “Bu gün evlərə verilən
internetin sürəti 15-20 mb-dən başlayırsa,
ola bilər 5-10 il sonra 100 mb-dən başlayıb
gb və tb-lərə qədər qalxa bilər. Əlbəttə,
bu zaman internet xidmətinin ödənişi də
qalxacaq. Bu da normaldır. Lakin düşünürəm
ki, provayderlər ev istifadəçilərinin internetə
ödəyə biləcəkləri büdcələri artıq bilirlər.
Buna görə də internet sürətində dəyişiklik
olsa da, çalışacaqlar ki, ödənişlərdə yüksək
artımlar olmasın”.
İT mütəxəssisi Emin Qasımovun fikrincə
isə, internetin sürətinin artırılması üçün
kabellər dəyişməlidir: “Sadə telefon kabeli
- ADS xətti ilə maksimum 7.5 - 8 mb/s
sürət vermək olur. Əgər fiberoptik kabellər
çəkilməyibsə, sürət 7,5-8 mb keçə
bilməz. Çünki sadə telefon
kabeli bunu dəstəkləyə bilmir.
İnternetin sürətini hələ test
etmək imkanım olmayıb.
Amma inanmıram ki,
adi telefon kabeli ilə
6 mb/s çox sürət verə
bilsinlər. İnternetin sürətinin
artırılması üçün ölkə üzrə kabellər
yenilənməlidir. Deyirlər ki, sürət artırsa,
qiymət qalxır, xeyr, belə deyil. Yaxın xarici
ölkələrdə provayderlər sürəti hər dəfə
qaldırırlar, lakin çox az hallarda qiymətdə
dəyişiklik olur”.

SÜRƏTIN ARTIRILMASI ÜÇÜN KABELLƏR DƏYIŞMƏLIDIR
E.Qasımov bildirdi ki, faylların
həcmi artdığına görə internetin
sürətinin daha da artımına
ehtiyac var: “Sürətin artımı
çox gözəldir. Hamı evdə, işdə
internetdən istifadə edərək
videolara baxmaq, proqramlar
yükləmək istəyir. İnsanların

boşuna əsəb keçirməmələri üçün
internet sürətinin yüksək olması
yaxşıdır. Düşünürəm ki, sürətin
daha da artmağı şərtdir. Çünki 5
il əvvəl ilə müqayisədə faylların
həcmi böyüyüb. Əgər əvvəl bir
video 20 mb idisə, indi 500900 mb-dir. Həcmin böyüməsi

videoların keyfiyyətinin artması
ilə bağlıdır. Keyfiyyət artırsa,
faylların həcmi də artır. Bu,
yalnız video yox, bütün fayllara
aiddir”.
Mütəxəssisin sözlərinə görə,
telefon xətti ilə internetdənsə
provayderlərə qoşulmaq daha

yaxşıdır: “Məsləhət görərdim
ki, insanlar evlərinə fiberoptik
internet çəksinlər. Bu, daha
ucuzdur. Bizdə yetərincə
provayderlər var və onlar 4060 mb-i fiberoptik kabellə
daha ucuz və keyfiyyətli sürətlə
verirlər”.
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40-DAN ÇOX ÖLKƏYƏ SƏYAHƏT EDƏN SƏYYAH MARAQLI XATIRƏLƏRINI “KASPI”DƏ BÖLÜŞÜR
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TANZANIYADA 5-6 MIN ƏVVƏLIN
INSANLARI ILƏ RASTLASAN SƏYYAH

Elşən
İsmayılov:
“Çox
safdırlar.
Məsələn,
Avropada
gülüş
görürük,
amma
hamısı
sünidir.
Orada elə
deyil,
insanlar
həqiqətən
də, gülür.
Bir-birilərini,
turistləri
aldatmırlar.
Bunu taksidə,
bazarda,
parkda,
otellərdə
və s. hər yerdə
yoxladım”.

40-dan çox ölkəyə səyahət
edib. Zamanla safari
arzusu yaranır. Dünyada
bir nömrəli safari mərkəzi
Tanzaniyada olduğu üçün
növbəti səfər planı da bu
ölkəyə olur. Müsahibimiz
azərbaycanlıların nadir
hallarda səyahət etdikləri
Tanzaniyada 15 gün keçirən,
bu ölkə ilə bağlı böyük
təəssüratları olan Elşən
İsmayılovdur.

l Afrika səfərinizdən öncə
“ən yaddaqalan səyahətiniz
hansıdır” sualıma “Fransa”
demişdiniz. Hələ də elədir?
l Ukraynada olanda oradan
Fransaya - Paris, Nitsaya,
oradan isə İspaniyaya,
ardınca İsveçrəyə getməli
idim. Hər şeyi əvvəlcədən
planlaşdırmışdım, biletləri
də çox ucuz almışdım.
Nitsa, Paris çox gözəldir,
öz yerində. Deməli,
Barselonaya getmək üçün
axşam Nitsa aeroportuna
gəlmişəm. Bileti 19, ya
20 avroya almışdım.
Aeroportda gördüm ki,
uçuş ləğv olunub. Bütün
planlarım alt-üst oldu.
Uçuşu ləğv olanlar üçün
yer ayırmışdılar. Çox dilxor
vəziyyətdə ora yaxınlaşdım.
Baxdım ki, hamı gülür.
Düzdür, ən varlı fransızların
yaşadığı yerdə idim, amma
fikirləşdim ki, insan bu
qədər də rahat ola bilməz.
Yaxınlaşdım, dedilər
ki, uçuşunuz ləğv olub,
əvəzində sizə bir
neçə paket təklif
edəcəyik, özünüz
seçin. Birinci
təklif etdilər ki,
iki gün Nitsada
oteldə qalırsınız,
aeroportda, oteldə
bütün xərcləriniz
bizlikdir, sonra
ilk reyslə sizi yola
salırıq. 250 avro
da kompensasiya
verilirdi. Mən heç
o biri paketlərə
baxmadım,
razılaşdım və
üzü gülənlərdən
oldum. Son model
“Masserati” ilə
sürücü gəlib məni
otelə apardı.

Fotolar: Sabir Məmmədov / Global Media Group

Həmin oteldə bir gecə
qalmaq 583 manat idi. Evə
gələnə qədər 250 avronu
kartıma köçürmüşdülər.
Fransa səfərimi yaddaqalan
edən həmin hadisələr idi
(gülür).

“TANZANIYA GETDIYIM 42-CI
ÖLKƏ IDI”
l Son səfəriniz bir
çox insanın arzuladığı,
amma gedə bilmədiyi
Afrikaya - Tanzaniyaya
oldu. Çoxdandır getmək
istədiyiniz yer idi?
l Tanzaniya getdiyim 42-ci
ölkə idi. Artıq hiss edirdim
ki, safari görməliyəm. Əsas
məqsəd orda heyvanları
yaxından görmək idi.
Dünyada bir nömrəli safari
mərkəzi Tanzaniyada
yerləşir. Əlbəttə ki, Zanzibar
adası möhtəşəm yerdir.
Maldiv adalarının üst
versiyasıdır. Afrikanın ən
yüksək zirvəsi - Kilimancaro
dağı, Viktoriya, Tanqanika
gölləri, müxtəlif qəbilələr
var. Hamısı mənim üçün
maraqlı idi.
l Afrikaya səfər üçün viza
almaq prosesi necə oldu?
l Tanzaniyaya səfər edən
10-a yaxın azərbaycanlı
var, hamısını da tanıyıram.
Ən son səfər edəni 7-8 il
bundan əvvəl gedib. Onlarla
danışdım, dedilər ki, viza
almaq problemdir, əsas
bunu həll et. Vizanı həll
etdikdən sonra biletləri
aldım və yarım aylıq turu
hazırladım. Sinif yoldaşımla
birlikdə getdik.
l Viza məsələsində
problem yaradan nədir?
l Tanzaniya bizim qonşu
ölkələrə yerində viza verir.
Tanzaniyaya gəlirsiniz,
aeroportda sizə viza verirlər.
Amma bu qayda Azərbaycan
vətəndaşlarına tətbiq
olunmur. Biz onlar üçün
Banqladeş, Əfqanıstan,
Suriya kimi ölkələrlə eyni
kateqoriyadayıq. Mütləq
yerli bir adamı zamin
göstərməliyik. Təxminən
40-50 otelə yazdım ki, kimsə
mənə zamin durmaqla bağlı
məktub göndərsin. Sonda
bir nəfər tapdım.

S Ə Y YA H

SÖHBƏTLƏŞDI:

AYGÜN ASİMQIZI
aygunasimqizi@kaspi.az

Tanqanika
gölü ətrafında
Konqo və
Ruanda
sərhədlərinə
yaxın yerlərdə
iki min metr
yüksəklikdə
yaşayan
qəbilələr var
və onların
həyat tərzinə
dövlət qarışmır.
Onlar bir-biri
ilə nizələrlə,
oxlarla
döyüşürlər.
Hökumət
sadəcə aranı
sakitləşdirir,
amma kimsə
kimisə
öldürübsə, onu
məsuliyyətə
cəlb etmirlər.

“YEMƏK YEDIYIMIZ YERDƏ
QARTAL ŞIĞIYIB YEMƏYIMIZI
GÖTÜRÜB GETDI”
l Deyirlər ki, yüz
eşitməkdənsə, bir görmək
yaxşıdır. Hansı məlumatlarla
getmişdiniz, hansı
təəssüratlarla qayıtdınız?
l Səfər edəcəyim ölkəni
öncədən çox araşdırıram,
amma gedib görməyi sözlə
ifadə etmək mümkün deyil.
Məsələn, Qoronqoro milli
parkı var. Maşın meşənin içi
ilə gedəndə adam düşünür
ki, buradan çıxmaq mümkün
olmayacaq. Geniş ərazisi olan
qoruqda on minlərlə heyvan var.
Kərgədanlar, fillər, antiloplar,
zebrlər, begemotlar, bəbirlər,
meymunlar, quş növlərinin
və s. sayı-hesabı yoxdur. Orda
piknik etdik. Həmin heyvanlar
ətrafımızda gəzişirdilər. Yemək
yediyimiz yerdə göydən bir
qartal şığıyıb sinif yoldaşımın
yeməyini götürüb getdi (gülür).

l Bəs varlıları?
l Orada varlılar həddindən artıq
azdır. Əhalinin cəmi 2-3 faizi
varlıdır. O da ancaq məmurlardır.
Ticarət obyektlərinin rəhbərləri
ruslar, almanlar, ingilislərdir.
Yerli əhalinin mülkü, obyektləri
yoxdur. Tanzaniyanın Zanzibar
və Tanqanika hissəsi var.
Zanzibar nisbətən varlıdır.
Ancaq ümumilikdə varlı olmağa
can atmırlar. Məsələn, mən
Zanzibarda yaşasam, günə 500600 dollar pul qazanaram. Orda
dənizdə qabarma, çəkilmə olur.
Hər çəkilmədə dəniz kənarında
müxtəlif bahalı heyvanlar qalır.
Çox az insan gedib onları yığıb
restoranlara, otellərə satır.
Tanqanikada da, həmçinin.
Məsələn, Kilimancaro ətrafında
banan, qəhvə plantasiyası çoxdur,
ondan pul qazana bilərlər. Faydalı
qazıntılar da çoxdur. Onların
hamısını ingilislər istifadə edir.
Çox varlı ölkə ola bilərlər, amma
bu, onlara maraqlı deyil.

l Qorxulu deyildi?
lYox, orada heyvanlar tox olur
deyə, insanlara zərər vermirlər.
Aslanlar gəlib maşınların
yanından keçirlər və insana heç
bir zərər vermirlər. Üstəlik,
tanzaniyalılar heyvanları
əhliləşdirmirlər. Məsələn,
Hindistanda fili əhliləşdirirlər,
burda yox. İnsanlar özlərinə
də təbiətin bir parçası kimi
baxırlar, heyvana da.

“KƏNDƏ GETDIK, EVLƏRINƏ
DƏVƏT ETDILƏR, BIZI
GƏZDIRDILƏR”
lAfrikaya səyahət deyiləndə
təhlükəsizlik məsələsi vurğulanır.
l Afrikada təhlükəli ölkələr
çoxdur, ancaq Tanzaniya o
siyahıda yoxdur. Ekvator
ətrafı 90 faiz ölkələrə giriş
üçün peyvənd lazımdır. Bizdə
onun qiyməti təxminən 560
manatdır. Tanzaniyada ona
ehtiyac yoxdur. Ümumdünya
Səhiyyə Təşkilatı oranı səhiyyə
baxımından təhlükəsiz ölkə elan
edib. Tanzaniyada “axşam küçəyə
çıxmaq olmaz” kimi təhlükə
də yoxdur. Bir də Afrikada
Avropada olmayan qəribə bir
şey var. Qadın-kişi bərabərliyi
burda müzakirə mövzusu deyil.
Tanzaniyada hamı bərabərdir.
Afrikada yeganə ölkədir ki, 130-a
qədər xalq var və heç vaxt onların
arasında problem olmayıb. Yəni
tam təhlükəsiz ölkədir.

“ÇOX KASIBDIRLAR, AMMA HAMI
XOŞBƏXTDIR”
l Tanzaniyalıların yaşayışı ilə
bağlı nələri müşahidə etdiniz?
l İnsanlar bizim təsəvvür
edə bilməyəcəyimiz qədər
kasıbdırlar. Təsəvvür edin,
1000 şillinqə səhərdən axşama
kimi işləyirlər. 2400 şillinq bir
dollardır. Zanzibarda uşaqlar
məktəbə getmək üçün 2025 km piyada yol qət edirlər.
Onların 40-50 faizinin ayağında
heç nə yoxdur. Mən elə bildim
istidəndir. Dedilər ki, ayaqqabı
almağa imkanları yoxdur.
Çox kasıbdırlar, amma hamı
xoşbəxtdir. Kasıb olsalar da,
heç kim ac deyil. Təbiətdə hər
şey - meyvə-tərəvəz, dəniz
məhsulları var. Hind okeanında
dəhşətli dərəcədə çox balıq
var. Manqo, banan həddindən
artıq çoxdur. Bir insanın orda ac
qalma ehtimalı yoxdur.

l Yerli əhalinin turistlərə
münasibəti necədir?
l Dəhşətli dərəcədə yaxşı
münasibətləri var. O qədər
yaxşıdır ki, hətta avropalılar da
onlardan nümunə götürməlidir.
Kəndə getdik, evlərinə dəvət
etdilər, bizi gəzdirdilər. Qəhvə
yığdıq, bişirdik, dəmlədik.
Turistləri evə dəvət edib yemək
vermək yanaşmasını bizim

bölgələrdə də tətbiq etmək olar.

“HƏTTA AVROPADA DA
QANUNLARA O SƏVIYYƏDƏ ƏMƏL
OLUNMUR”
l Qəbilələrdən, adətənənələrindən danışaq.
l Qəbilələr bir-birinə yaxın
ərazilərdə yaşamırlar. Yerləşmə
yerini dövlət nizamlayıb. Hər
qəbilənin öz ərazisi var. Milli
parklarda ova, təsərrüfata
icazə yoxdur. Yeganə qəbilə
hadzalardır ki, on min illərdir
necə yaşayıblarsa, o adətənənələri indi də davam etdirilər.
Onlara hər heyvanı ovlamağa
icazə verilir. Hadzalardan vergi
də alınmır. Afrikada insanların o
işindən xoşum gəlir ki, hökumət
nəyi qadağan edibsə, bunu
qəbul edirlər. Hətta Avropada
da qanunlara o səviyyədə əməl
olunmur. Məsələn, masailər
də istənilən heyvanı - şirləri,
zebrləri və s. ovlayıb yeyirlər.
Hökumət onlara keçi, inək verir
ki, heyvanları ovlamasınlar. Onlar
da buna əməl edirlər.
Tanqanika gölü ətrafında Konqo
və Ruanda sərhədlərinə yaxın
yerlərdə iki min metr yüksəklikdə
yaşayan qəbilələr var və onların
həyat tərzinə dövlət qarışmır.
Onlar bir-biri ilə nizələrlə,
oxlarla döyüşürlər. Hökumət
sadəcə aranı sakitləşdirir, amma
kimsə kimisə öldürübsə, onu
məsuliyyətə cəlb etmirlər.
Orda bir qəbilə var, kimsə
qətl törədirsə, onu yeyirlər.
Ora getməyə vaxtım olmadı.
Növbəti dəfə gedəcəyəm.
Turistə heç kim pis münasibət
göstərmir. Turistlər də özlərini
pis aparmırlar. Əvvəldən hamı
təlimatlandırılır.
l Nəyi etmək olmaz?
l İcazəsiz şəkillərini çəkmək
olmaz. Şəkil çəkmək üçün mütləq
əvvəldən icazə almaq lazımdır.
Onsuz da icazə istəyəndə
problem yaratmırlar. Sadəcə,
əvvəldən demək lazımdır.
Şəkildə yaxşı düşmək istəyirlər.
l Hansı adətləri sizin üçün
maraqlı gəldi?
l Məsələn, masailər inəyi
yeyəndə qanını da içirlər. Onların
adət-ənənələrinə görə bu, gücqüvvət verir. Şir ovlayıb yeyirlər.
Bir oğlan kişi olduğunu sübut
etmək üçün mütləq şir ovlayıb
gətirməlidir.

KƏNDDƏ BIR EVDƏ KÖHNƏ
TELEVIZOR OLUR....
l Mənzillərində şərait
necədir?
l Onlar təbiətlə iç-içədirlər.
Masailərdən, hadzalardan
danışsaq, ümumiyyətlə,
evdə deyil, çöldə yaşayırlar.
Tanzaniyanın ən varlı yeri
Zanzibardır. Zanzibarın da ən
varlı yeri Nunqvi qəsəbəsidir.
Ən gözəl təbiət, ən bahalı
otellər, ən varlı turistlər
oradadır. Orda, ümumiyyətlə,
kommunikasiya xətləri
çəkilməyib, işıq, su, qaz yoxdur.
Otellər generatorlarla işləyir.
Tanzaniyada qaz yoxdur.
İnterneti də fiber internetdir,
hava yolu ilə alırlar. Suyu da
ancaq çənlərə doldururlar.
Kənddə bir evdə köhnə
televizor var, bütün sakinlər
dünya çempionatını orada
izləyir. Çox maraqlı idi, elə bil
50 il keçmişə getmişdik.
l Televizor kənddə bir
nəfərdədir, bəs telefon?
l Telefon da hər adamda
olmur. Kəndlərdə çox yerdə
polifonik telefonlardır.
3000 nəfərlik kənddə 10-15
adamda smart telefon var.
O da ya sürücülərdə, ya da
məmurlarda. Sanki 5-6 min
il əvvəlin insanlarıdırlar.
Çox safdırlar. Məsələn,
Avropada gülüş görürük,
amma hamısı sünidir. Orada
elə deyil, insanlar, həqiqətən
də, gülürlər. Bir-birilərini,
turistləri aldatmırlar.
“MEYVƏLƏRƏ GÜBRƏ VERMƏK
KIMI ANLAYIŞ YOXDUR”
l Afrikada yeyib-içdikləriniz
maraqlıdır. Şir əti yediniz?
l Şir əti yemədim. Mən dəniz
məhsullarını çox sevirəm. Ən
çox “səkkizayaq” (osminoq)
yedim. Bu ölkəyə gübrə
gətirilmir. Heyvanlara iynə
vurmaq, meyvələrə gübrə
vermək kimi anlayış yoxdur.
Torpaq o qədər bərəkətlidir
ki, ildə dörd dəfə məhsul
götürə bilirlər. Bir zəif
cəhətləri odur ki, ət bişirə
bilmirlər. Şirniyyatları yox
səviyyəsindədir.
l Təmizlik, gigiyenaya
yanaşmaları necədir?
l Zanzibarda təmizlik ən
yüksək səviyyədədir. Amma

masailərdə təmizliyə yanaşma
elə deyil. Əl-üzlərini sabunsuz
yuyurlar. Sabuna kimyəvi
maddə kimi baxırlar. Yəni
təbiətdən uzaq şeylərə çox
da ehtiyac görmürlər. Amma
natəmizlik görmədim.
l Afrikaya səyahət deyiləndə
lüks olmayan istirahət anlaşılır.
Lüks istirahət etmək olarmı?
l Ola bilməz ki, kimsə
Tanzaniyaya getsin, amma
onun üçün maraqlı nə isə
olmasın. Orda tarix də var,
təbiət də. Dəhşət gözəldir.
Ağ qum, dəniz tərtəmiz,
delfinlərlə üzmək, tısbağalar,
çoxlu qeyri-adi şeylər var.
Lüks istirahət imkanları, təbii
ki, var. Məsələn, Zanzibarda,
Aruşada dünyaca məşhur
otel şəbəkələrinin hamısı
var. Serengeti parkının içində
“Radisson” otelinin çadırları
var. Zanzibardakı “Hilton”
isə yarpaqlarla, qamışlarla
örtülmüş evlərin lüks versiyası
formasındadır.
“İNANMIRAM KI, MƏNIM QƏDƏR
UCUZ QIYMƏTƏ BILET ALA
BILƏN OLSUN”
l Maliyyədən də danışaq.
Səfər neçəyə başa gəldi?
l Əslində, səfərlərimi bir
il əvvəldən planlayıram.
İnanmıram ki, Azərbaycanda
mənim qədər ucuz qiymətə
bilet ala bilən olsun. İndiyə
qədər aldığım ən ucuz bilet 22
sentə olub – Əbu-Dabi - Afina.
Bakıdan aldığım ən ucuz bilet
Bakı – Əbu-Dabi 2 avro olub.
Bir də Kiyev-Mançester biletini
4.99 avroya almışam. 5-10
avroluq biletlər çoxdur deyə,
onları saymıram. Ukraynadan
Misirə 127 dollara bir həftəlik
tur tapmışdım. 127 dollara bir
həftə ərzində hər şey daxil oldu.
Afrikaya gəlincə, yarım ay
orda qalmaq üçün 5000
dollar çıxmalı idi. Bizdə isə bir
nəfərə təxminən 2300-2400
dollar çıxdı. Bir il əvvəldən
biletləri almışdıq, otel bron
etmişdik. Biletə gediş-gəliş
üçün təxminən 700-800 dollar
pul verdik. Orda əsas xərclər
milli parklara giriş üçündür.
Milli parklara mütləq safari
maşınları ilə getməliyik. Əsas
pul da məhz onlara gedir.
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Azərbaycanda ailələr
çoxuşaqlılıqdan
azuşaqlılığa keçid
ediblər. İndi əksər
ailələrdə ən yaxşı
halda iki və ya üç uşaq
olur. Bəs ailələrdə
uşaq sayının azalması
dəyərlərə təsir edirmi?
Ekspertlər deyirlər
ki, çoxuşaqlılıqdan
azuşaqlılığa keçid
sosioloji problemlər
yaradır və bunun
fəsadları gələcəkdə daha
çox hiss olunacaq.
AYGÜN ƏZIZ

R

aygunaziz@kaspi.az

əsmiyə xalanın 12 uşağı var. Hər
gün evdə süfrə sərir, bütün uşaqlar
bir yerdə yeyir, içir, oynayırlar. O,
övladları ilə xoşbəxtdir və hər bir uşağın
ruzisini Allahın verdiyinə inanır. Rəsmiyə
xala özü də 15 uşaqlı ailədə böyüyüb.
Deyir ki, bacılarım, qardaşlarım var. Dar,
xoş günümdə yanımdadırlar. İndi xalası,
bibisi olmayan uşaq məni qayğılandırır.
Bu qohumluq əlaqələrinə ciddi şəkildə
təsir edir.
Düzdür, indi 5, 7, 12 uşaqlı ailə
görəndə təəccüblənirik. Lakin vaxtilə
Azərbaycan keçmiş SSRİ məkanında
çoxuşaqlı anaların sayına görə digər
ittifaq respublikaları ilə müqayisədə ön
sıralarda olub. İndi isə hər bir Azərbaycan
ailəsində maksimum 3 uşaq var.
Bəs çoxuşaqlı ailədən azuşaqlıya
keçid ailə dəyərlərinə təsir edirmi?
Ümumiyyətlə, uşaqların tərbiyəsində rol
oynayırmı?
“AILƏNIN TƏRBIYƏVI
ROLU KÖKÜNDƏN DƏYIŞIB”
Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə
Dövlət Komitəsinin Ailə problemləri
şöbəsindən verilən məlumata görə,
Azərbaycan çoxuşaqlı ailələrin sayına
görə hər zaman örnək göstərilib. Müasir
dövrdə isə gənclər üçün maddi və mədəni
ehtiyaclar prioritetdir: “Çoxuşaqlılıq
Azərbaycan ailəsinin əsas özəlliklərindən
idi. Lakin müasir cəmiyyətdə ailənin
yeni nəslin formalaşmasında tərbiyəvi
rolu haqqında təsəvvürlər kökündən
dəyişib. Ənənəvi ailə tipindən müasir
ailə tipinə keçidin sürətlənməsi müvafiq
təsəvvürləri yenidən formalaşdırdı. Artıq
müasir dövrdə gənclər
üçün maddi və
mədəni ehtiyaclar
prioritetdir”.

Aynur
Hacıyeva

“UŞAQ SAYININ
DƏYƏRLƏRƏ
TƏSIRI
OLMAMALIDIR”
Qurumdan
bildirildi ki,
çoxuşaqlı

OLARSA...
ADAPTASIYA
VƏ ÜNSIYYƏT
PROBLEMI

olurlar. Gələcəkdə onların qohumluq
əlaqələri də zəifləyir. Xala, dayı, əmi, bibi
ya olmur, ya da ikisindən biri olur”.

ailələrdən
azuşaqlı ailələrə
keçidin ailə dəyərlərinin
qorunub saxlanılması və nəsildənnəslə ötürülməsinə heç bir təsiri
olmamalıdır: “Ailənin əsas tərbiyə
imkanları, hər şeydən əvvəl,
valideynlərin və uşaqların qarşılıqlı
əlaqəsi ilə müəyyən olunur.
Cəmiyyətdə baş vermiş hər
hansı dəyişikliklər, sosial mühit,
müxtəlif təzyiqlər ailə institutuna
öz təsirini göstərir. Cəmiyyətimiz
müasir dövrdə dinamikdir.
İnformasiya platformasının
geniş olması, ailə institutunun
tədricən mövcud dəyişiklikliyə
uyğunlaşması nəinki
ölkəmizdə, bütün dünyada
müşahidə olunur. Lakin bütün
mövcud dəyişikliklər
və tendensiyalara
baxmayaraq, dövlətimizin
prioritet istiqamətlərindən
biri də milli dəyərlərimizə
əsaslanan ailə institutunun
qorunub saxlanılmasıdır.
Çoxuşaqlılıqdan azuşaqlılığa keçidi
tək bizim ölkədə deyil, bütün dünya
ölkələrinin təcrübəsində görə bilirik.
Uşaq sayının dəyərlərə heç bir
təsiri olmamalıdır”.

Sosioloq
Aynur
Hacıyeva isə
deyir ki, çoxuşaqlılıqdan
azuşaqlılığa keçid sosioloji problemlər
yaradır: “Əvvəlki ailələrdə bir uşaq
dünyaya gələndə artıq digər uşaqlar
böyümək üzrə olurdu. Uşaqlar bir-birilə
ünsiyyət qurur, qidasını, oyuncağını,
paltarını paylaşırdı. Yeni doğulan uşaq
da doğulduğu zaman bu vərdişləri görüb,
çətinlik çəkmədən onlara yiyələnirdi.
Lakin indi doğulan uşaqların ailədə
ünsiyyət problemləri olur. Valideynlər
işləyir, onlara vaxt ayıra bilmir, məktəb,
bağça vaxtında isə şikayət edirlər ki,
uşaqlar sosiallaşa bilmir. Azuşaqlı ailələrdə
adaptasiya və ünsiyyət problemi olur”.
“GƏLƏCƏKDƏ QOHUMLAR OLMAYACAQ”
Sosioloq deyir ki, azuşaqlı ailə
gələcəkdə qohumluq əlaqələrinin
pozulmasına gətirib çıxarır: “Təbii
ki, keçmişdə də valideynlər işləyirdi.
Lakin valideynlər işdə olanda
ailənin yaşca böyük övladları onları
əvəz edirdi. Onlar digər körpə bacıqardaşlarına nəzarət edirdilər. İndi isə
vəziyyət dəyişib. Ailələrdə bir, ya da iki
uşaq olur. Onlar özləri də körpə olduqları
üçün özlərinə nəzarət edə bilmirlər.
Məcburən hansısa dayənin
nəzarətində tək
böyüməli

“BACI, QARDAŞ BIR-BIRINƏ
MƏNƏVI DAYAQDIR”
Psixoloq Murad İsayev deyir ki,
ailədə iki və daha artıq uşağın olması
uşaqların gələcəkdə özgüvənlərinin
yüksək olmasına təsir edir. Çünki bacı,
qardaş bir-birinə mənəvi dayaqdır: “Lakin
çoxuşaqlı deyil, bir və ikiuşaqlı ailələrin
sayı artır. Təkuşaqlı ailələrdə uşağın
eqoistlik və özünəqapanma problemləri
olur. Amma bu, təkcə Azərbaycanda
deyil, bütün dünyada belədir. İnsanlar
daim işləməli və pul qazanmalıdırlar.
Ana da, ata da çalışmalıdır. Bunu nəzərə
alan valideynlərimiz bir, maksimum
iki uşağa üstünlük verirlər. Burada
valideynləri qınamaq da olmaz. Amma
bəzən də 2-3 uşaq saxlamağa imkanı olan
valideynlər bundan imtina edir, tək uşaqla
kifayətlənirlər”.
“İMKANI OLAN VALIDEYNLƏRƏ
SÖZÜM ODUR KI...”
Psixoloq deyir ki, çoxuşaqlı ailələrdə
daha çox mehribançılıq müşahidə olunur,
nəinki azuşaqlı ailələrdə: “Müasir dünya
elədir ki, insanlar daim məşğuldur.
Təsəvvür edin, sosial tərəfdən böyük
internet sferası var, orada imkanlar
genişdir. Bir insanın evə gələndə
ancaq televizora baxmaq üstünlüyü
yoxdur. İnsanlar o qədər məşğuldur
ki, evə gələndə yoldaşı ilə danışmağa
motivasiyası olmur. Təəssüflər olsun
ki, təkuşaqlı ailələrdə bu problem daha
çox olur. Uşaqlar 2-3 yaş intervalla
olduqda, bir-birlərinə yardımlaşma
prinsipi ilə böyüyürlər. Valideynlər
“uşaqların tərbiyəsinə çox vaxt gedir”,
“uşaqların maddi-mənəvi problemləri
yaranır” kimi arqumentlər gətirirlər.
Təbii ki, bəzilərinin haqlı tərəfləri var.
Amma hamı belə deyil. Maddi durumu
yaxşı olanlar belə tənbəl və eqoist
düşüncələrlə uşaq dünyaya gətirmək
istəmirlər. İmkanı olan
valideynlərə sözüm
odur ki, uşaqların
çox olmasından
narahat olmayın.
Sayları nə qədər
çox olarsa, uşaqlar
sosiallaşmağa doğru
daha yaxşı
addım ata
Murad
bilərlər”.
İsayev

BAZAR

İDXALIMIZ IXRACIMIZI
7 DƏFƏ ÜSTƏLƏYIR

Azərbaycanın
çay istehlakı
da az deyil.
İxrac həcmində də
kifayət qədər artım var.
Lakin daha çox idxalımız
mövcuddur. İdxaldan ciddi
şəkildə asılıyıq. 7 min ton çay idxal
ediriksə, 1000 ton ixrac edirik. İxracın
artımına səbəb idxal etdiyimiz məhsulun
bir hissəsini yarımfabrikat kimi ölkəyə gətirib,
sonra istehsal edib, ixrac etməyimizdir.
ZƏRIF SALMANLI

B

zarifsalmanli@kaspi.az

u ilin yanvar-iyun aylarında
Azərbaycan 6 263,69 min ABŞ
dolları dəyərində 1 081,75
ton çay ixrac edib. Dövlət Gömrük
Komitəsinin hesabatı əsasında
aparılan hesablamalara görə, bu,
bir il öncəki göstəricidən 49 və
95 faiz çoxdur. Hesabat dövründə
çayın ümumi ixracdakı payı cəmi
0,03, qeyri-neft məhsullarının
ixracında olan çəkisi isə 0,43 faizə
bərabər olub. Bununla yanaşı,
hesabat dövründə Azərbaycana
ümumi dəyəri 35 346,18 min dollar
dəyərində 7 146,03 ton çay idxal
olunub. 2021-ci ilin yanvar-iyun
ayının göstəricisi ilə müqayisədə çay
idxalının dəyəri 12 faiz artıb, həcmi
isə 6,2 faiz azalıb. Hesabat dövründə
çayın ümumi idxaldakı payı 0,56 faiz
təşkil edib. 2022-ci ilin ilk altı ayında
(2021-ci ilin yanvar-iyun aylarının
göstəricisi ilə müqayisədə) ölkənin
çay idxalı ixracı dəyər ifadəsində
5,6 dəfə, həcm ifadəsində isə 6,6
dəfə üstələyib. Statistika göstərir ki,
satdığımız çay artıb, aldığımız isə
azalıb. İxracın artması yaxşı haldır?
Bəs çay ixracımızı daha da artırmaq
üçün hansı tədbirləri görə bilərik?
ÇAY IXRACI ÜÇÜN
IMKANLARIMIZ MÖVCUDDUR
Meyvəçilik və Çayçılıq Elmi
Tədqiqat İnstitutunun Lənkəran
Çay Filialının direktoru Fərman
Abdullayev bildirdi ki, çay ixracı üçün
imkanlarımız mövcuddur: “Yerli
çay məhsulumuzu ixrac etmək yaxşı
haldır. İxracı davam etdirmək üçün
də yaxşı imkanlarımız var. Bunun
üçün yeni çay plantasiyalarının
salınmasına ehtiyac duyulur. Lakin
yeni çay plantasiyalarının əkilməsi
və tam məhsula düşməsi üçün böyük
zəhmət və vəsait tələb olunur. Yaxşı
olardı ki, yeni əkilən çay sahələri
üçün birdəfəlik subsidiyalar ayrılsın”
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ƏLAVƏ TƏDBIRLƏR
GÖRMƏK LAZIMDIR
F.Abdullayev qeyd etdi
ki, çay əkinini artırmaq
üçün əlavə tədbirlər
görmək lazımdır: “Yeni
çay plantasiyaları elmi
əsaslarla salınmalıdır.
Belə ki, çay əkini üçün
torpaq sahəsinin düzgün
seçilməsinə, perspektivli
sortlardan qələm (çilik)
üsulu ilə əkin materialının
yetişdirilməsinə, intensiv
əkin texnologiyasından
istifadə etməyə, müasir
suvarma sisteminin
qurulmasına, aqrotexniki becərmə
işlərinin həyata keçirilməsi üçün
xüsusi texnikaların alınmasına və
s. ehtiyac var”.
ÇAY PLANTASIYALARI
O QƏDƏR DƏ ÇOX DEYIL
Kənd təsərrüfatı məsələləri
üzrə ekspert Cəfər İbrahimli
isə dedi ki, istehsalın artması
əkin sahələrinin böyüməsi
hesabına deyil: “Ölkəmizdə çay
əkini ilə bağlı ərazi o qədər də
çox deyil. Elə də ciddi artım
yoxdur, cəmi 1000 hektar əkin
sahəsi var. Son illərdə məhsuldarlıq
hesabına rəsmi rəqəmlərlə cəmi
1200 ton yaşıl çay yığılır. Son 4 ildə
istehsalda 40 faiz artım var. Bu, daha
çox hektar başına alınan məhsulun,
yəni məhsuldarlığın
artması hesabına olub. Əkin
sahələri böyüməyib,
məhsuldarlığın
artması hesabına
istehsal həcmi
artıb”.

İDXALDAN

CIDDI ŞƏKILDƏ

ASILIYIQ

Ekspertin sözlərinə
görə, idxalımız ixracımızdan
daha çoxdur: “Azərbaycanın
çay istehlakı da az deyil.
İxrac həcmində də kifayət
qədər artım var. Lakin daha
çox idxalımız mövcuddur.
İdxaldan ciddi şəkildə asılıyıq.
7 min ton çay idxal ediriksə,
1000 ton ixrac edirik. Yəni
idxal ixracdan 7 dəfə çoxdur.
İxracın artımına səbəb idxal
etdiyimiz məhsulun bir
hissəsini yarımfabrikat kimi
ölkəyə gətirib, sonra istehsal
edib, ixrac etməyimizdir. Bu
da əlavə dəyər yaradır. Yəni
ölkəyə valyutanın çıxışından
çox gəlişini təmin edir.
İxracın nisbətən artmasına
bir səbəb də budur”.
MƏHSULDARLIĞIN
ARTIRILMASI IMKANLARI
MƏHDUDDUR
C.İbrahimlinin fikrincə,
əkin sahələrini artırsaq,

istehsal da çoxalar:
“Əlimizdəki mövcud əkin
sahələri ilə məhsuldarlıq
normaldır. 1 hektardan
yaşıl çay kütləsinin yığımı
17 sentnerdir. Burada
məhsuldarlığın artırılması
imkanları məhduddur. Ancaq
əkin sahələrinin artımı
hesabına çayın istehsalını
artırmaq mümkündür.
İdxaldan asılılığın aradan
qaldırılması üçün xammal
istehsalının artırılması
lazımdır. Daxili istehsalın
artması hesabına ixracın
artması təmin
olunsa,
bu, daha
məqsədəuyğun
olardı”.

Cəfər
İbrahimli
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İBN SINANIN 1143-CÜ ILƏ AID ƏLYAZMASINI GÖRMƏK ISTƏYIRSINIZSƏ...

TIBB TARIXINƏ AID
NADIR SƏNƏDLƏRIN ÜNVANI
Burada Xocalı həkimlərinin əlyazmasından tutmuş, Mustafa
Topçubaşovun üz maskasına qədər diqqət çəkən eksponatlar var.
Elə sənədlər var ki, heç Milli Arxivdə də yoxdur. Amma müasir muzey
standartlarına cavab verməsi üçün çox işlərin görülməsinə ehtiyac var…

A

zərbaycan Təbabəti
Muzeyi ölkəmizin
səhiyyə tarixi ilə bağlı
ətraflı məlumat verən unikal
məkandır. Respublikamızda
yeganə olan tibb muzeyinə
səfər edən ziyarətçilər
səhiyyə tariximizi, habelə
Azərbaycan alimlərinin dünya
tibb elmindəki uğurlarını əks
etdirən nadir eksponatlarla
tanış ola bilirlər. Muzey Səhiyyə
Nazirliyinin 2 iyul 1984-cü
il tarixli əmri ilə yaradılıb və
1986-cı ildən fəaliyyət göstərir.
NƏRIMAN NƏRIMANOVUN
ÇALIŞDIĞI BINA
Xətai rayonunda qədim,
ikimərtəbəli tarixi binada
yerləşən muzeyin adı az
hallansa da, təbliğatı çox
olmasa da, yerləşdiyi binanın
memarlıq əhəmiyyəti qədər
məlumatlığı da, eksponatlarının
dəyəri də ölçüyəgəlməzdir.
Muzeyin giriş qapısına
Nəriman Nərimanovun
barelyefi vurulub. 1914-1917ci illərdə doktor bu binadakı
əczaxanasında xəstələri müalicə
edib. Elə muzeyin ən maraqlı
guşələrindən biri Nəriman
Nərimanova həsr olunub.
Burada görkəmli ictimai
xadimin tibbi məqalələri,
şəxsi əşyaları, oğlu Nəcəfə
məktubu nümayiş etdirilir.
Muzey ekspozisiyası 9 otaqdan
ibarətdir.
İLK AZƏRBAYCANLI HƏKIMLƏR
Birinci zalda XII əsr Şərqinin
ən böyük alimlərindən olan
Əbu Əli İbn Sinanın büstü,
onun bu günədək Avropanın
bir çox tibb universitetlərində
tədris edilən “Həkim elminin
qanunu” əsərinin 1143-cü ilə
aid əlyazmasının fotosurəti
nümayiş etdirilir. Əlyazmanın

əsli AMEA-nın Əlyazmalar
Fondunda saxlanılır. Bu zalda,
həmçinin Hippokratın büstü
və onun məşhur andından bir
parça təqdim olunur. Divar
boyunca qədim yunan və Roma,
orta əsrlər Azərbaycan, Şərq,
Qərbi Avropa təbabətinin
ayrı-ayrı elementləri nəfis
şəkildə döymə üsulu ilə mis
lövhələrdə əks olunub. İkinci
zal orta əsr cərrahlıq alətləri,
XIII-XIX əsr həkimlərinin
ayrı-ayrı tibbi traktatlarının
surəti ilə diqqət çəkir. Burada,
həmçinin Baba Qaibov
Qarabaği, onun davamçıları
olan Qaibovlar sülaləsinin
fotoşəkilləri, müalicə məqsədilə
istifadə etdikləri şəxsi əşyaları
qorunur. XIX əsrdə Rusiyanın
və Avropanın müxtəlif
universitetlərində təhsil almış
ilk azərbaycanlı həkimlərin –
Abdul Xalıq Axundovun, Bakıda
ilk pulsuz müalicəxananın
təşkilatçısı Məmmədrza
Vəkilovun, ilk sanitar
həkim Mustafa Şərifovun,
Bəhram Axundovun,
Kərimbəy Mehmandarovun,
İbrahim Rəhimovun
portretləri, diplomları,
monoqrafiyaları,
dissertasiyaları bu zalda
nümayiş etdirilir. Zalda
böyük alim, Kazan
Universitetinin
professoru Mirzə Kazım
bəyə ayrıca guşə həsr
olunub.
XALQ CÜMHURIYYƏTI
DÖVRÜNDƏ TƏBABƏT
Muzeydə Azərbaycan
Milli Elmlər Akademiyasının
ilk prezidenti Mirəsədulla
Mirqasımova və
Azərbaycanda pediatriyanın
əsasını qoymuş tibb elmləri
doktoru Yevsey Gindesə

RE

P O R TA J

HAZIRLADI:

Təranə Məhərrəmova
taranamaharramova@kaspi.az

Fondda 15 mindən
çox material
qorunur ki, bunlar,
əsasən, şəxsi
kitablar, əşyalardan
ibarətdir. Muzeydə
görkəmli tibb
alimlərinin
yubileyləri qeyd
edilir, səyyar
sərgilər təşkil olunur.
Xocalı həkimlərinin
əlyazmasından
tutmuş, Mustafa
Topçubaşovun üz
maskasına qədər
diqqət çəkən
eksponatlar var.

ayrıca guşə həsr olunub. Vəba
xəstəliyinin geniş yayıldığı
1914-1917-ci illərdə indiki
Kliniki Tibbi Mərkəzin yerində
inşa edilmiş vəba baraklarına,
xəstənin təcili yardım karetası
ilə oraya hospitalizasiya
edilməsinə həsr olunan maket
də maraq doğurur.
Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyəti dövründə
təbabətimiz haqda materiallar
4-cü zalda sərgilənir. 1919cu ildə yaradılmış Bakı
Universitetinin ilk binası, onun
ilk rektorları, cərrah Vasili
Razumovski və nevropatoloq
Sergey Davidenko, Tibb
fakültəsinin ilk buraxılışı,
professor və müəllim heyəti
barədə ətraflı məlumatlar öz
əksini tapıb.
MÜHARIBƏ EKSPONATLARI
Beşinci və altıncı zalda ikinci
dünya müharibəsinə qədər olan
dövrdə sovet Azərbaycanında
səhiyyənin təşkili, Qırmızı
Aypara Cəmiyyətinin
fəaliyyətini əks etdirən
eksponatlar yer alıb. Müharibə
vaxtı böyük fədakarlıq
göstərmiş həkimlərin minlərlə
yaralı əsgər və zabiti ölümün
pəncəsindən qurtardıqları
anları əbədilşdirən eksponatlar
maraq doğurur. Müharibədən
sonrakı təbabətimizi əks
etdirən eksponatlar da az
deyil. Belə ki, 7-ci zalda
Azərbaycanda Sosialist
Əməyi Qəhrəmanı adı
almış həkimlərə ayrıca
guşə həsr edilib. Zalda
həmçinin görkəmli ictimai
xadim Əziz Əliyevə xüsusi
stend həsr olunub və büstü
qoyulub. Muzeydə Qarabağ
müharibəsində həlak olan
həkimlərimizə aid eksponatlar
da yer alıb.

HEYDƏR ƏLIYEV-ZƏRIFƏ
ƏLIYEVA GUŞƏSI
Ümummilli lider Heydər Əliyevin
Azərbaycanda səhiyyənin inkişafı və
əhalinin sağlamlığının qorunması naminə
fəaliyyətini əks etdirən növbəti zaldakı
eksponatlar da ziyarətçilərin marağına
səbəb olur. Burada ulu öndər Heydər
Əliyevin müxtəlif konfranslarda iştirakını,
tibb işçiləri ilə görüşlərini əks etdirən
fotolar nümayiş etdirilir.
MÜASIR SƏHIYYƏMIZIN ƏKSI
Muzeyin sonuncu zalında Prezident
İlham Əliyevin rəhbərliyi altında səhiyyə
sahəsində görülən işlərdən bəhs edən
eksponatlar yer alıb. Yeni tikilmiş, əsaslı
təmir olunmuş, ən müasir avadanlıqlarla
təchiz edilmiş tibb müəssisələrinin
görüntüləri, səhiyyə sahəsindəki
fəaliyyətin təzahürü olan fotolar da
stendlərdə nümayiş olunur.
ELƏ SƏNƏDLƏR VAR KI…
Muzeyin direktoru Sevinc Manıyeva
bildirdi ki, Tibb Universitetinin tələbələri,
şəhər sakinləri, xarici qonaqlar muzeyi
ziyarət edirlər. Muzeyə giriş pulsuzdur.
Tibb sahəsi ilə bağlı tədqiqat aparanlar
muzeyin fondundan istifadə edirlər:
“Fondda 15 mindən çox material
qorunur ki, bunlar, əsasən, şəxsi kitablar,
əşyalardan ibarətdir. Muzeydə görkəmli
tibb alimlərinin yubileyləri qeyd edilir,
səyyar sərgilər təşkil olunur. Xocalı
həkimlərinin əlyazmasından tutmuş,
Mustafa Topçubaşovun üz maskasına
qədər diqqət çəkən eksponatlar var. Elə
sənədlər var ki, heç Milli Arxivdə də
yoxdur. Elə bir tədqiqatçı yoxdur ki, bizə
müraciət edib əliboş qayıtsın. Bu muzey
tibb tariximizə aid sənədlərin qorunduğu
yeganə yerdir”.
Muzeyin təbliği isə zəifdir. Müasir
muzey standartlarına cavab verməsi,
yerli və xarici turistlərin bu ünvanı daha
yaxşı tanıması üçün muzeydə çox işlərin
görülməsinə ehtiyac var…
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Magistral və paylayıcı
su, qaz xətlərinin
mühafizə zonasında,
hətta bəzi hallarda
üzərində, həmçinin
yüksəkgərginlikli
elektrik xətlərinin
mühafizə zonasında
tikilən evlər təhlükə
mənbəyi olaraq qalır.
2500-dən artıq bu cür
tikili ilə bağlı Nazirlər
Kabinetinə göndərilən
təkliflərə hələ də
baxılmayıb.

HÜQUQI
MƏSULIYYƏT

RUFİK İSMAYILOV

F

rufikismayilov@kaspi.az

ərdi yaşayış evlərinin və
obyektlərin inşası zamanı bəzi
vətəndaşlar tikinti qaydalarına
əməl etmirlər. Onlar tikintiləri
magistral və paylayıcı su, qaz
xətlərinin mühafizə zonasında, hətta
bəzi hallarda üzərində, həmçinin
yüksəkgərginlikli elektrik xətlərinin
mühafizə zonasında aparırlar. Bu
isə gələcəkdə baş verə biləcək hər
hansı qəza zamanı təkcə tikililər üçün
deyil, insanların həyatı üçün də ciddi
təhlükələr yarada, insan tələfatına yol
aça bilər.
CƏZASIZLIQ VƏ TƏDBIRSIZLIK
MÜHITI HÖKM SÜRÜR
Digər tərəfdən, belə tikililərin
olduğu ərazilərdə baş vermiş
qəzaların aradan qaldırılması
zamanı çox ciddi çətinliklər yaranır.
Bu yaxınlarda Biləcəri qəsəbəsi
Məlikaslanov küçəsi, Binəqədi yolu
3-cü döngə, Xətai rayonu kənd
Əhmədli, Nizami rayonu Azər
Manafov, Çobanzadə küçələri və sair
ərazilərdə magistral su xətlərində,
kanalizasiya kollektorlarında baş
vermiş qəzaların aradan qaldırılması
zamanı üzə çıxan problemlər
deyilənlərə əyani misaldır. Həmin
ünvanlardakı kommunikasiya xətləri
üzərində qanunsuz tikilmiş fərdi
yaşayış evləri və obyektlər qəzanı
aradan qaldıran iş icraçılarına çox
ciddi çətinliklər yaşadıb. Baxmayaraq
ki, qanunvericilikdə bu hərəkətə yol
verənlərə qarşı hüquqi məsuliyyət
var, üstəlik aidiyyəti dövlət qurumları
Nazirlər Kabinetinə tələb və təkliflər
göndərib, yenə də bu sahədə
cəzasızlıq və tədbirsizlik mühiti
hökm sürür. Mütləq gözləməliyik ki,
hansısa bədbəxt hadisə baş versin,
insan tələfatı olsun, yaxud qaz, su,
elektrik təchizatında ölkəmiqyaslı
ciddi problem yaşansın, ondan sonra
aidiyyəti qurumlar hərəkətə keçsin?

YÜKSƏK TƏZY

IQ INSANI BIÇ

“Azərsu” ASCnin mətbuat xidmətinin rəhbəri Anar
Cəbrayıllı bildirib ki, vətəndaşlar su
xəttinin yanında, yaxud üstündə qanunsuz
şəkildə xəlvəti evlər tikir, bir neçə ildən
sonra isə “Azərsu” ASC-yə, daha yuxarı
instansiyalara müraciət edərək su xəttinin
yerinin dəyişdirilməsini tələb edirlər. Ən
çox da bu əmələ yol verənlər ev alqı-satqısı
ilə məşğul olan dəllallardır: “Bir neçə gün
bundan öncə Xəzər rayonunda 219 mmlik su boru xəttini doğrayıb töküb, yerini
dəyişib, camaatı susuz qoyub ev tikməyə
cəhd olunmuşdu. Belə məsuliyyətsizlik
edən şəxsin əməlinin qarşısı dərhal alındı.
Amma indiyə qədər 2500-dən artıq bu
cür tikinti işi aparılıb. 90-cı illərdə, 2000ci illərin əvvəlində tikilən bu obyektlərin
mütləq əksəriyyəti fərdi yaşayış evləridir.
Hətta yüksək təzyiqli magistral su xətlərinin
yaxınlığında ev tikənlər də var. Bu, təkcə o
evlər üçün deyil, o ətrafda yaşayan insanlar
üçün ciddi təhlükədir. 8, 10, 12 atmosfer,
yay aylarında daha yüksək atmosfer təzyiqlə
işləyən su xətlərinin yanında evlər tikiblər.
Əgər o su xəttində hər hansı qəza olsa,
yaxınlıqda kim varsa, təzyiqli su bıçaq kimi
onları kəsib doğrayacaq”.

SÖKÜNTÜ IŞI APARILARKƏN
KOMPENSASIYA VERILƏCƏKMI?
Mətbuat katibi deyib ki, vətəndaşlar,
eləcə də sahibkarlar fərdi yaşayış və
obyekt üçün torpaq alarkən həmin ərazidə
kommunikasiya sistemlərinin olubolmamasını dəqiqləşdirmək üçün birmənalı
qaydada “Azərsu” ASC-dən müvafiq rəy
almalıdırlar: “Biləcəridə Məlik Aslanov
küçəsində bir evin mətbəxinin altından
min millimetrlik Bakı-Kür su xətti keçir.
İki dəfə Binəqədidə evin döşəməsini söküb
su boru xəttini təmir etmişik. Maşın bazarı

AQ KIMI KƏSƏ
R

yaxınlığındakı
Keşlə, həmçinin 8-ci kilometr
kollektorları üzərində də evlər tikilib. Biz
baş verə biləcək qəza və təhlükələri nəzərə
alaraq qanunsuz tikililərlə bağlı vahid siyahı
hazırlamışıq, 7-8 il öncə Nazirlər Kabinetinə
müraciət etmişik. Amma o evlərin aqibəti
necə olacaq, söküləcəkmi, söküntü işi
aparılarkən kompensasiya veriləcəkmi və
sair bu kimi məsələlər hələ aydınlaşmayıb”.
ŞƏXSI MARAQLARI ÜSTÜN
TUTANLARIN DÖVLƏTƏ ZƏRƏRI
Demokratiya və İnsan Hüquqları
Komitəsinin sədri Çingiz Qənizadə hesab
edir ki, uzun illər bu kimi məsələlərə
nəzarət olduqca zəif olub. Onun fikrincə,
bələdiyyələr, həmçinin yerli icra orqanları
tərəfindən hansısa maraq qarşılığında
qeyri-yaşayış və yaşayış obyektlərinin
qadağan olunmuş yerlərdə qanunsuz
tikintisinə şərait yaradılıb: “Nəticədə,
bu ərazilərdə geniş
məskunlaşma aparılıb.
Düzdür, son illər bu cür
qanunsuz tikililərin qarşısı
alınıb. Amma vaxtilə
minlərlə belə tikintilər
aparılıb. İndi həmin
ərazilərdəki tikililərin
köçürülməsi, söküntü
işlərinin aparılması
çox ciddi narazılıqlarla
müşayiət oluna bilər. Burada o
tikinti işlərini aparanlarla yanaşı, ən böyük
məsuliyyəti aidiyyəti dövlət qurumları,
xüsusən də həmin ərazinin icra strukturları
daşıyır. Məhz həmin səlahiyyətli şəxslər
müəyyən razılaşmalar müqabilində
vətəndaşların qanunsuz tikinti işləri
görməsinə göz yumublar”.

Ekspertin sözlərinə görə, qanunsuz
şəkildə tikilən bu obyektləri alan vətəndaşlar
anlamalıdırlar ki, gələcəkdə onlar həmin
daşınmaz əmlakın hüquqi sahibi ola
bilməyəcəklər: “O ərazilərdəki tikintilər
istənilən vaxt məhkəmə qərarı ilə sökülə
bilər. Həmin obyektləri tikib başqasına satıb
aradan çıxan işbazlar müəyyən məbləğdə gəlir
əldə etsələr də, obyekti alan sadə vətəndaş
sonradan ciddi ziyanla üzləşəcək. Ona görə də
vətəndaşlar son dərəcə diqqətli olmalıdırlar.
Fikrimcə, bu məsələnin birdəfəliak
tənzimlənməsi üçün dövlət səviyyəsində ciddi
addımlar atılmalıdır. Gözləmək olmaz ki,
mütləq hansısa qəza və ya insan tələfatı baş
versin, ondan sonra problemin həllinə diqqət
yönəlsin”.
Vəkil Rəşad Əliyev bildirdi ki, özbaşına
tikinti işlərinin aparılmasına görə
qanunvericilikdə həm inzibati, həm də cinayət
məsuliyyəti nəzərdə tutulub: “İnzibati xətalar
Məcəlləsinə uyğun olaraq, tikintisinə icazə
tələb olunan tikinti obyektlərinin rəsmi icazə
almadan aparılmasına görə müəyyən məbləğdə
cərimələr tətbiq olunur. Cinayət Məcəlləsinə
əsasən, qanunla müəyyən edilmiş mülkiyyət,
istifadə və ya icarə hüququ olmadan torpaq
sahəsini özbaşına hasarlama, becərmə və ya
dəyişdirmə, yaxud həmin torpaq sahəsini başqa
üsullarla özbaşına tutma 8 min manatdan 10
min manatadək miqdarda cərimə və ya iki
ilədək müddətə azadlığın məhdudlaşdırılması
və ya iki ilədək müddətə azadlıqdan məhrum
etmə ilə cəzalandırılır. Qanunla müəyyən
edilmiş mülkiyyət, istifadə və ya icarə
hüququ olmadan torpaq sahəsi
üzərində özbaşına tikinti və ya
quraşdırma işlərini aparma 1
ildən 3 ilədək müddətə azadlığın
məhdudlaşdırılması və ya 1 ildən 3
ilədək müddətə azadlıqdan məhrum
etmə ilə cəzalandırılır”.
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TELEVIZIYALAR

SERIAL MÖVSÜMÜNÜ ACIR

“Bir qadın”,
“Yuxu kimi”,
“Ata ocağı”
bu mövsüm
də davam
edəcək.
Telekanallarda yeni
serialların
çəkilişinin
başlanması
da
planlaşdırılır.
Tamaşaçıları
Türkiyə
və Rusiya
istehsalı
olan
seriallar da
gözləyir.

XANIM AYDIN

T

xanimaydin@kaspi.az

elekanallar artıq yeni
mövsümə start verirlər. Serial
həvəskarları da yay aylarında
sevdikləri qəhrəmanlar üçün darıxır
və yeni mövsümün tez başlamasını
arzu edirlər.
Dünyada serialların yaşı
70-dən çox olsa da, bizim
ölkədə bu sektor 90-cı illərdən
formalaşmağa başlayıb. Əsası Lütfi
Məmmədbəylinin “İtkin gəlin”
çoxseriyalı bədii televiziya filmi
ilə qoyulan serial sektoru 2010-cu
ildən sonra inkişaf etməyə başlayıb.
Artıq televiziyalarımızı seriallarsız
təsəvvür etmək mümkün deyil.
Mövsümün açılışı ərəfəsində
televiziyalarımızın seriallarla
bağlı nələri planlaşdırdıqlarını
öyrənməyə çalışdıq.

YUXU KIMI, BIR QADIN
ATV kanalından verilən məlumata
görə, ötən mövsüm yayımlanan “Bir
qadın” və “Yuxu kimi” serialları bu
mövsüm də tamaşaçılarının görüşünə
gələcək. Hər iki serial mövsüm boyu
yaxşı reytinq verdiyinə, tamaşaçılar
arasında sevildiyinə, böyük maraq
doğurduğuna görə bu mövsüm də
davam edəcəklər. Qeyd edək ki,
quruluşçu rejissoru Rövşən İsax olan
“Yuxu kimi” serialı 3-cü mövsüm,
quruluşçu rejissoru Şahin Qəhrəman
olan “Bir qadın” serialı isə 4-cü
mövsümünə hazırlaşır.
Şahin Qəhrəman bildirdi ki,
bu mövsüm serial həm sevilən,
həm də yeni obrazlarla tam yeni
hadisələr və bir-birindən fərqli
situasiyalarla davam edəcək: “Artıq
çəkilişlər başlayıb, yaradıcı və texniki
heyət yeni mövsümdə hər kəsi
təəccübləndirəcək. Bu mövsüm o biri
mövsümlərdən daha maraqlı olacaq!”
ATV-də adları çəkilən seriallarla
yanaşı, Türkiyə televiziyalarında, elə
bizdə də çox məşhur olan “Çukur”
serialının da nümayişi nəzərdə
tutulur.

ARB-DƏ YENI SERIALIN
ÇƏKILIŞLƏRI BAŞLAYIB
ARB kanalında isə bu mövsüm
quruluşçu rejissoru Vüsal Məmmədov
olan yeni bir serial efirə gedəcək.
Rejissor bildirdi ki, yay boyu yeni
serialın ssenari müzakirələri davam
edib və artıq işə başlanılıb: “Yeni
serial üzərində işlər gedir. Serialda
müəyyən bir hekayə, müxtəlif həyati
hadisələrlə yanaşı, cəmiyyətə, insanlara
müxtəlif sosial mesajlar ötürmək də
nəzərdə tutulub. Düşünürəm ki, əvvəlki
layihələrimiz kimi bu layihəmiz də
tamaşaçılar tərəfindən seviləcək və
davamlı izlənəcək!”
AZƏRBAYCANIN ƏN UZUNÖMÜRLÜ
SERIALI DA DAVAM EDƏCƏK
Xəzər TV-nin efirində yayımlanan
“Ata ocağı” serialının nümayişi bu
mövsümdə də davam etdiriləcək.
Azərbaycan televiziya məkanının ən
uzunömürlü serialı hesab olunan, ötən
mövsümdə 1000-ci seriyası izləyicilərin
ixtiyarına
verilən “Ata
ocağı”nın 6-cı
mövsümünün
çəkilişləri
artıq bir
müddətdir ki,
start götürüb.
Serialın
quruluşçu
rejissoru Rüfət
Şahbazov deyir ki,
qaldıqları yerdən
davam edəcəklər:
“Mövsüm
finalımız
tamaşaçılarda
sual yaratdı,
onları çaşdırdı.
Yeni mövsümdə onlara
cavab verəcəyik. Bu ildən
tam peşəkarcasına, sırf
“Ata ocağı” üçün yazılmış
musiqi ilə davam edəcəyik.
Çəkilişlərimiz tam sürətlə
davam edir. Yeni mövsümə
hazırlaşırıq”.

İKİ TÜRK, BIR RUS SERIALI
DA DUBLYAJ OLUNUR
Yeni mövsümdə Xəzər
TV-də Türkiyə istehsalı olan
və böyük maraq doğurmuş
“Oyanış: Böyük Səlcuqlu”
(“Uyanış: Büyük Selçuklu”)
serialının yayımı da nəzərdə
tutulur. 2020-2021-ci illərdə
yayımlanan serial tarixi
janrdadır. Serial Sultan
Məlikşahın dövründə Böyük
Səlcuqlu İmperiyasından və
Sultan Məlikşah ilə Məlik
Səncərin həyatından bəhs
edir. Rəsmi yayım hüququnu
əldə edən Xəzər TV serialın
yayımına sentyabr ayından
başlamağı planlaşdırır.
Xəzər TV tamaşaçıları bu
mövsüm Türkiyə istehsalı
olan və 2020-2022-ci illərdə
yayımlanan “Masumlar
apartmanı” serialını da
izləmək imkanı qazanacaqlar.
Əsas süjet xəttini real
həyatdan götürmüş serialda
eyni mənzildə yaşayan dörd
bacı-qardaşın psixoloji
vəziyyətindən
və

ətraflarındakı hadisələrdən
bəhs olunur. Hazırda
hər iki Türkiyə serialının
“Xəzər Media Mərkəzi”nin
peşəkarlardan ibarət dublyaj
heyəti tərəfindən Azərbaycan
dilində səsləndirilməsi
prosesi həyata keçirilir.
Bu mövsüm Xəzər TVdə məşhur Rusiya serialı
“Briqada”nın da nümayişi
nəzərdə tutulur. 2002-ci
ilin istehsalı olan bu serial
kriminal janrda çəkilib və
bir-birinə bağlı olan dörd
dostun həyat hekayəsini
əks etdirir. 15 bölümdən
ibarət ekran işində 19892000-ci illərdə Rusiyanın
kriminal aləmində baş verən
hadisələrdən bəhs olunur.
SPACE-DƏ HƏLƏ
FIKIRLƏŞIRLƏR
Space TV-də hələlik
hansısa serialın nümayişi
dəqiqləşməyib. TV-dən
verilən məlumata
görə, yeni televiziya
mövsümündə
tamaşaçıların
qarşısına bir çox
yeniliklərlə çıxmaq
planlaşdırılır. Hazırda
yeni serialların
çəkilişi ilə bağlı da
müzakirələr davam edir.
Əgər maraqlı süjet xətti,
cəmiyyət üçün faydalı,
düşündürücü
mövzuları özündə
birləşdirən
ssenari olarsa,
ona ekran
həyatı
veriləcək.
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ÖLÜM MƏKANININ SƏRHƏDLƏRINI
ŞƏFFAFLAŞDIRAN YUXULAR

“Onun
qəhrəmanı
ölümdən
əvvəl yuxular
görür.
Əsərdə yuxu
ilə gerçək
arasındakı
sərhəd
ortadan
qalxır. Dünən
bu günə,
bu gün də
keçmişə
keçir. Və
ümumiyyətlə, onun
əsərlərində
yuxu və
ölüm özünəməxsus
metaforalardır. Və
sanki o özü
obrazlarını
daim
narahat
yuxulara
hazırlayır”.

XANIM AYDIN

Ə

xanimaydin@kaspi.az

dəbiyyatda bir çox
mövzular, motivlər
dəbdədir ki, onların
içində yuxu ta qədimlərdən
daha çox işlənir. Ədəbi yuxular
müxtəlif xalqların və dövrlərin
ədəbiyyatında həmişə özünü
təzahür edib. Şumerlərin
“Gilqameş” dastanında,
“Əhdi-ətiq”də, Misirin,
Assuriyanın, Hindistanın
qədim mətnlərində mühüm rol
oynayır. Ümumiyyətlə, yuxu və
yuxu yozmaq bütün dövrlərdə
insanları düşündürüb. Yuxudan
nəinki ədəbiyyatda istifadə
ediblər, həmçinin də yuxu
özü ayrıca bir elm kimi daim
araşdırılıb. İnsanların yuxu
haqqında fikirləri yazıçıları bu
motivi ədəbiyyata gətirməyə
sövq edib. Puşkinin “Yevgeni
Onegin” poemasında, İvan
Qonçarovun “Oblomov”, Lev
Tolstoyun “Anna Karenina”,
Fyodor Dostoyevskinin
“Karamazov qardaşları”,
“Cinayət və cəza” və yüzlərlə
digər əsərlərdə yuxu motivləri
var.
ƏDƏBIYYATDA
APARICI ROL
Filologiya
elmləri
doktoru,
professor

Rüstəm
Kamal

AĞLAYAN
GÖZÜMÜZƏ YUXU
GƏLSƏYDI
Rüstəm Kamal
deyir ki, yuxu qədim
zamanlardan ən sirli və cəlbedici
hadisələrdən biri olub və həmişə
də məna kontekstlərində
öyrənilib: “Bunu filosoflar
öyrənib, mistiklər öyrənib,
təsəvvüf şairləri öyrənib. Amma
ən çox öyrənən Ziqmund Freyd
və Karl Qustav Yunq olub. Bu
mövzu həm ədəbiyyatda, həm
də elmi ədəbiyyatda çox istifadə
olunur.
Yuxu İncilin haradasa
30 faizini, yəni mühüm bir
hissəsini təşkil edir. Rus klassik
ədəbiyyatında, demək olar ki,
elə bir əsər yoxdur ki, orada
yuxu motivi olmasın. Yuxu
həm süjetqurmada, həm də
qəhrəmanın xarakterlərinin
açılması üçün istifadə olunur.
Yuxudan qəhrəmanın fərqli
dünyalara fərqli məna
kontekstinə düşməsində
yararlanırlar. Yuxu, bəlkə də,
ədəbiyyatda ən aparıcı rol
oynayır. Avropa ədəbiyyatında
sürrealistlər bundan çox
istifadə ediblər. Azərbaycan
klassik ədəbiyyatında Nizami
Gəncəvinin “Xəmsə”sində,
“Kitabi Dədə Qorqud”da çox rast
gəlinir. Məsələn, “Salur Qazanın
evinin yağmalanması” boyunda
Salur Qazanın yuxusuna
girir ki, onun evini düşmən
yağmalayacaq. Və yuxusu çin
olur.
Yuxu özü həm də metaforadır.
Yuxu ölümün metaforasıdır.
Yuxuya getmək
müvəqqəti ölüm
deməkdir. Və “Kitabi
Dədə Qorqud”da da
yuxuya “kiçik ölüm”

deyirlər. Bizim nənələrimiz
yuxudan öncə həmişə Kəlmeyişəhadət oxuyublar. Yəni kiçik
ölümə hazırlaşıblar. Düşünüblər
ki, yuxudan ayılmaya da
bilərlər”.
XATIRƏLƏRDƏKI BOŞLUQ
“Azərbaycan ədəbiyyatında
XX əsrin əvvəllərində iki
böyük yazıçımız – Cəlil
Məmmədquluzadə və
Əbdürrəhman bəy Haqverdiyev
də yuxu motivindən istifadə
ediblər” deyir Rüstəm müəllim:
“Haqverdiyevin hətta “Yuxu”
adında hekayəsi də var. Qəribə
və mistik hekayədir. Amma
Mirzə Cəlildəki yuxular bir qədər
kinayə kontekstindədir. Məsələn
“Hürriyyət” hekayəsi.
Sonrakı Azərbaycan
ədəbiyyatında yuxu
motivindən ən çox süjetin
mistik tonallığını saxlayan,
fəlsəfəsini müəyyənləşdirən Yusif
Səmədoğlundadır. Yəni Yusif
Səmədoğluda yuxu bütün mətnin
aurasını özünə çəkir. “Qətl günü”
romanını götürək, yuxu zahiri
süjet xətti üçün bir hadisə, bir
tarix öncəsidir. Onun qəhrəmanı
ölümdən əvvəl yuxular görür.
Yusif Səmədoğlunun yuxusu
qəhrəmanın xatirələrindəki
boşluğu doldurur. Əsərdə
yuxu ilə gerçək arasındakı
sərhəd ortadan qalxır. Dünən
bu günə, bu gün də keçmişə
keçir. Və ümumiyyətlə, onun
əsərlərində yuxu və ölüm
özünəməxsus metaforalardır.
Və sanki o özü obrazlarını daim
narahat yuxulara hazırlayır.
Məhz yuxular ölüm məkanının
sərhədlərini şəffaflaşdırır”.

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru,
dosent Firudin Qurbansoy deyir
ki, yuxu və yozumları ayrıca bir
elmdir və həmin elm tərəfindən
izah olunur: “Amma ədəbiyyatda
yazıçılar, şairlər bu mövzuya çox
toxunurlar. “Qurani-Kərim”in
“Yusif” surəsində yuxu yozulması
qabiliyyətinin Yusif peyğəmbərə
verilməsi faktı var. Və bu, doğrudan
da, ciddi bir məsələdir. Bundan
başqa, Quranda deyilir ki, insan
yatarkən biz onun ruhunu alarıq.
Əgər ömür tamam deyilsə, qaytararıq
və o, yuxudan oyanar. Yuxunun
mahiyyəti Quranda müvəqqəti ölüm
kimi təzahür olunur. Yuxuya diqqət
ayırmaq, yuxunun mənasını, məğzini
öyrənmək, yozmaq alimlərin
qarşısında bir məsələ kimi həmişə
dayanıb. Və alimlər bunu orta
əsrlərdə çox gözəl işləyiblər. Məsələn,
yuxuların sinifləşməsini götürək.
Yuxuların günün hansı saatlarda
görülməsi vacib şərtdir. Bu, yuxunun
çin olub-olmayacağına işarə edən
səbəblərdən biridir. Dastanlarımızda,
əsərlərimizdə yuxuya çox müraciət
ediblər. Məsələn, Füzulinin “Leyli
və Məcnun” əsərində Leyli ilə
Məcnun səhrada görüşürlər. Müəllif
deyir ki, bu görüşə yuxu demək
olardı, əgər ağlayan gözümüzə yuxu
gəlsəydi. Yuxu
elm kimi alimlər
tərəfindən çox
araşdırılıb.
Bu sahədə ən
çox Ziqmund
Freydin
araşdırmaları
məşhurdur”.
Firudin
Qurbansoy
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TARIXI

UĞURUN MEMARLARI
Çexiyanın paytaxtı Praqada təşkil olunan qadınlar arasında Avropa çempionatından iki medalla qayıdan
komandamız tarixi nailiyyətə imza atıb. Turnirin qalibi olan polşalı Monika Soçkonun 44 yaşı olduğunu
nəzərə alsaq, bizim gənc qızların perspektivinin kifayət qədər yüksək olduğu qənaətinə gəlmək olar.

B

u həftə hamı onlardan danışdı.
Çexiyanın paytaxtı Praqada təşkil
olunan qadınlar arasında Avropa
çempionatında medal qazanmaqla tarixi
uğura imza atan Azərbaycanın qadın
şahmatçılarından. Çempionatda Azərbaycanı
təmsil edən Günay Məmmədzadə və
Ülviyyə Fətəliyeva medalçılar sırasında yer
almağı bacardılar. G. Məmmədzadə İsveçrə
sistemi üzrə keçirilən yarışın sonuncu
turunda Aleksandra Maltsevskaya (Polşa) ilə
üz-üzə gəlib. Ağ fiqurlarla oynayan 22 yaşlı
şahmatçımız matçın 43-cü gedişində rəqibi
ilə sülhə razılaşıb.
Ü. Fətəliyeva isə son turda millimizin
digər üzvü Gülnar Məmmədovanı
məğlubiyyətə uğradıb. Yekunda hər
iki şahmatçı xalını 8-ə çatdırıb. Əlavə
göstəricilərə görə Günay gümüş,
Ülviyyə bürünc medal qazanıb.
Ümumilikdə 123
şahmatçının iştirak etdiyi
yarışın qalibi 8,5 xalla
polşalı Monika Soçko
olub.
Qeyd edək ki,

indiyə qədər qadın şahmatçıların fərdi
Avropa çempionatında heç bir Azərbaycan
təmsilçisi mükafatçılar sırasında olmayıb.
İki təmsilçimizin mükafatçılar sırasında
yer alması Azərbaycan şahmatında tarixi
uğurdur.
QADIN ŞAHMATIMIZ YÜKSƏLIŞDƏ
Azərbaycan qadın şahmatının 90cı illərdəki qızıl Aynur Sofiyeva-Firuzə
Vəlixanlı dövründən sonra belə uğurları yox
idi. Amma uğurun gəldiyi hiss olunurdu.
Bir müddət öncə şahmat olimpiadasında da
qadın şahmatçılarımız qızıl medalı son anda
qaçırmışdılar.
Praqada da qızlarımızın çempion olmaq
üçün kifayət qədər şansları var idi.
Şahmat Federasiyasının prezidenti
Mahir Məmmədovun da qeyd etdiyi
kimi, həm Günay Məmmədzadə,
həm Gülnar Məmmədova, həm də Ü.
Fətəliyeva Avropa çempionu olan
Monika Soçko ilə görüşdə xeyli
üstünlüyə malik idilər. Amma
müəyyən məqamda onların
şahmat bəxtləri gətirmədi.

ÜLVIYYƏNIN DƏ GƏLƏCƏYI PARLAQ GÖRÜNÜR
Bürünc mükafatçımız Ü.
Fətəliyevanın da cəmi 26 yaşı var.
O, 1996-cı il avqustun 3-də Gəncədə
doğulub, qadınlar arasında beynəlxalq
qrosmeysterdir.
Ü.Fətəliyeva 2010-cu ildə 14 yaşında
olarkən Gürcüstanın Batumi şəhərində
keçirilən 14 yaşlı şahmatçılar arasında
Avropa çempionatında bütün rəqiblərini
üstələyərək qızıl medal qazanıb. Bir
il sonra isə qadın qrosmeyster 20
yaşlı qızlar arasında

analoji uğuru təkrarlayıb və qitənin ən
yaxşısı olub. Üç il sonra o, Batumidə
18 yaşlı qızların qitə birinciliyində
də qızıl medal qazana bilib. Ülviyyə
qadınlardan ibarət Azərbaycan
yığmasının heyətində dünya (2017) və
Avropa çempionatlarının (2015, 2017)
iştirakçısı olub. O, 2016-cı ildə Bakıda
keçirilən 42-ci Ümumdünya Şahmat
Olimpiadasında Azərbaycanın ikinci
komandasının heyətində mübarizə
aparıb.

22 YAŞLI QƏHRƏMAN
Turnirin qalibi olan polşalı
Monika Soçkonun 44 yaşı olduğunu
nəzərə alsaq, bizim gənc qızların
perspektivinin kifayət qədər yüksək
olduğu qənaətinə gəlmək olar.
Məsələn, turnirin gümüş mükafatını
qazanan G. Məmmədzadənin cəmi
22 yaşı var. O, 19 iyun 2000-ci ildə
Bakı şəhərində dünyaya göz açıb.
2014-cü ildə qadınlar arasında
qrosmeyster, 2018-ci ildə kişilər
arasında beynəlxalq usta olub.
Məmmədzadə iki dəfə Azərbaycan
çempionu adını qazanıb. O,
yeniyetmə qadınlar arasında dünya
və ikiqat Avropa çempionudur.
2016-cı ildən Azərbaycan yığmasının
üzvüdür. O, milli komanda ilə
2016, 2018, 2022-ci illərdə Şahmat
Olimpiadasının, 2017, 2021-ci illərdə
dünya çempionatının, 2017, 2019,
2022-ci illərdə Avropa çempionatının
iştirakçısıdır. G.Məmmədzadə 2014cü ildə, hələ 14 yaşı olarkən qadınlar
arasında beynəlxalq qrosmeyster
adına yiyələnib. Bununla da

Azərbaycan qadın şahmatı tarixində
ən gənc yaşda bu ada layiq görülmüş
şahmatçı olub. 22 yaşlı zəka sahibi
2021-ci ilin dekabrında FIDE
reytinqində 2470 xal toplamaqla ən
yüksək nəticə göstərmiş azərbaycanlı
qadın şahmatçı olub.
MEDAL QAZANACAĞINA ƏMIN OLUB
Gümüş mükafatçımız turnir
başa çatdıqdan sonra mətbuata
müsahibəsində Praqada medal
qazanacağına əmin olduğunu
bildirib. “Qalibdən 0,5 xal geri
qaldım. Ümid edirəm və inanıram
ki, gələcək yarışlarda birinciliyi
qazanacağam. Mənim üçün qalib
olan Monika Soçko ilə partiya çətin
oldu. Həmin görüşdə uduzdum.
Bundan sonra özümə gəlməli idim.
Çünki ardıcıl iki erməni şahmatçısı
Mariya Qevorqyan və Elina
Danielyanla qarşılaşırdım. Mariya
üzərində qazandığım qələbə gümüş
medalı qazanmağımda rol oynadı”deyə mükafatçımız bildirib.

“QARABAĞ”IN RƏQIBI HÜCUMÇU ALDI
“Qarabağ”ın Avropa
Liqasının qrup mərhələsindəki
rəqiblərindən olan Fransanın
“Nant” klubu heyətini
yeni futbolçu ilə
İQNATIUS
gücləndirib.
QANAQO
Qol.az xəbər verir

ki, Liqa 1 təmsilçisi “Lans”dan
İqnatius Qanaqonu transfer
edib.
Bu barədə klubun rəsmi
saytı məlumat yayıb. 23 yaşlı
kamerunlu hücumçu ilə 4 illik
müqavilə bağlanıb. “Nant” bu

transfer üçün “Lans”a 4.4
milyon avro ödəyib.
Qeyd edək ki,
“Qarabağ” “Nant”la
sentyabrın 15-də evdə,
oktyabrın 27-də isə
səfərdə qarşılaşacaq.

