
SƏHIFƏ 5-də

Türkiyə üçün Balkanlar 
və Şərqi Avropa son 
10 ildə xarici siyasətin 
mühüm tərkib hissəsinə 
çevrilib. Bölgədə baş 
verən siyasi dəyişikliklərə 
baxmayaraq, Türkiyə 
əvəzedilməz bir aktor 
kimi müsbət imicini 
qoruyub saxlayır.

BALKANLARDA 

TÜRKIYƏ 
KÜLƏYI ƏSIR

SƏHIFƏ 6-da

Vətən müharibəsi 
qəhrəmanlarımızdan 
Tural Abbasov 44 
günlük müharibə öncəsi 
könüllü olaraq orduya 
yazılıb, silaha sarılaraq 
ön cəbhəyə yollanıb, 
döyüşlərdə iştirak edib, 
2020-ci ilin sonunda 
ehtiyata buraxılıb.

QƏLƏBƏDƏN
BAŞQA YOLUMUZ

YOX IDI
Azər Balamedov: 
“Əmanəti bankda 
yerləşdirib ildə 10-
12 faiz gözləmək öz 
yerində, ancaq 100 
min manatınız varsa, 
50 minini banka 
yerləşdirə, 50 minini də 
investisiya alətlərinə 
yönəldə bilərsiniz. ”

FAIZLƏR
INFLYASIYANIN 
CARÇISIDIR? 

SƏHIFƏ 14-də

Kəndin içindən 
keçən Kürəkçayın 
sahilində fəaliyyət 
göstərən iaşə və 
ticarət obyektlərinin, 
orada istirahət 
edən vətəndaşların 
ekologiyaya 
münasibəti ürək 
dağlayır.  

TOĞANALIDA 
ÇAYI ZIBILXANAYA 
ÇEVIRIBLƏR  

Uşaqlığından gələn riyaziyyat 
sevgisi onu Çikaqoya qədər aparıb. 
Seçdiyi sahənin dərinliklərinə 
bələd olmaq və burada ən yaxşı 
olmaq üçün daim oxuyub, 
araşdırıb. İstər təhsilində, 
istərsə də işində ən yaxşısını 
seçib və fərqlənməyi bacarıb. 
Deyir ki, “bizim sahədə öünüzü 
zəif hiss etmədiyiniz gün heç nə 
öyrənmədiyiniz gündür”. 
Müsahibimiz Meta şirkətində 
(Facebook) tədqiqatçı alim kimi 
çalışan Cəfər Cəfərovdur.

HƏMYERLIMIZ CƏFƏR CƏFƏROVUN UĞUR HEKAYƏSI 

İlham Əliyev Bolqarıstanda səfərdədir
Prezident İlham Əliyev sentyabrın 
30-da Bolqarıstan Respublikasına 
rəsmi səfərə gedib. AZƏRTAC 
xəbər verir ki, Prezident 
İlham Əliyevi Bolqarıstanın 
yüksəkvəzifəli dövlət və hökumət 
nümayəndələri qarşılayıblar. 
Sofiya şəhərinin Aleksandr Nevski 
meydanında rəsmi qarşılanma 
mərasimi olub.

Azərbaycan Prezidentini 
salamlayan Bolqarıstan 
Prezidenti bildirib ki, görüşdə 
ikitərəfli münasibətlər müzakirə 
ediləcək: “Müəyyən çağırışların 
öhdəsindən gəlmək üçün 
müəyyən imkanları nəzərdən 
keçirəcəyik. Biz Azərbaycanla 
sıx dostluq, qarşılıqlı hörmət 
münasibətlərinə malikik.

Bolqarıstan Prezidenti 
Rumen Radevlə 

görüşdə qeyd edilib 
ki, Bolqarıstan və 

Azərbaycan strateji 
tərəfdaşdırlar və 

münasibətlərini daha 
da inkişaf etdirməkdə 

qərarlıdırlar SƏHIFƏ 2-də

ABŞ-DA ƏN YAXŞILAR 
ARASINDA FƏRQLƏNMƏYİ 
BACARAN AZƏRBAYCANLI

Səhifə 11-də Səhifə 12-də Səhifə 16-da

Dilimizi 
öyrənmək 

üçün fürsət

Pandemiyanın 
sonu 

görünür

Eks-prezidentləri 
danışdıran 

kimdir? 

De Byazi 
getsin, yoxsa 

qalsın? 

SƏHIFƏ 7-də

Ukraynadakı hərbi 
uğursuzluqlardan 
sonra qismən 
səfərbərlik elan 
edən Rusiyanın 
nüvə silahından 
istifadə edə 
biləcəyi ilə bağlı 
narahatlıqlar artır. 

BLEF, YAXUD 
REAL 
TƏHLÜKƏ?

SƏHIFƏ 15-də

Bakı Uşaq və 
Gənclər Teatrının 
direktoru və bədii 
rəhbəri İntiqam 
Soltan: “Boğazdan 
yuxarı “səni 
sevirəm” desən, 
uşaq qəbul etməz”.

“PAFOS 
UŞAQLARA 
YARAMIR”

SƏHIFƏ 10-da

Bu həftənin ən önəmli 
hadisələrindən biri 2023-cü illə 
bağlı oldu. Prezident İlham Əliyev 
Azərbaycan Respublikasında 
2023-cü ilin “Heydər Əliyev 
İli” elan edilməsi haqqında 
sərəncam imzalayıb. Sərəncam 
Azərbaycan xalqının Ümummilli 
Lideri Heydər Əliyevin 100 illik 
yubileyinin dövlət səviyyəsində 
qeyd olunmasını təmin etmək 
məqsədilə imzalanıb. 

Azərbaycana rəhbərliyinin 
birinci dövründə Heydər Əliyev 
özünün qeyri-adi idarəçilik 
bacarığı, polad iradəsi və yüksək 
vətənpərvərliyi sayəsində, 
uzaqgörən və məqsədyönlü 
qərarları ilə çox qısa müddətdə 
respublikamızda sosial-iqtisadi, 
elmi-texniki və mədəni sahələrin 
inkişafında böyük sıçrayışa nail 
olmuşdur. 

PREZIDENT SƏRƏNCAM IMZALADI

SƏHIFƏ 2-də

 QEYRI-ADI IDARƏÇILIK BACARIĞI

Prezident İlham Əliyev bununla bağlı sərəncam imzalayıb. Sərəncam 
Azərbaycan xalqının Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin 100 illik yubileyinin 
dövlət səviyyəsində qeyd olunmasını təmin etmək məqsədilə imzalanıb. 

w
w

w
.k

as
pi

.a
z

1 OKTYABR ŞƏNBƏ 2022 l 38 (4088) 

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

Qiyməti - 40 qəpik

ÜÇ ƏSRİN QƏZETİ

Səhifə 13-də

Dövlətinkində 
yer yoxdur, 

özəl üçün pul

SƏHIFƏ 8-9-da

Səhifə 4-də

2023-cü il2023-cü il  
‘‘Heydər ‘‘Heydər ƏƏliyev liyev 
İli’’ elan olunubİli’’ elan olunub

2023-cü il2023-cü il  
‘‘Heydər ‘‘Heydər ƏƏliyev liyev 
İli’’ elan olunubİli’’ elan olunub

ABŞ-DA ƏN YAXŞILAR 
ARASINDA FƏRQLƏNMƏYİ 
BACARAN AZƏRBAYCANLI



GÜNDƏM2 1 OKTYABR  ŞƏNBƏ 2022

Prezident İlham 
Əliyev Azərbaycan 
Respublikasında 2023-

cü ilin “Heydər Əliyev İli” elan 
edilməsi haqqında sərəncam 
imzalayıb. Sərəncam Azərbaycan 
xalqının Ümummilli Lideri 
Heydər Əliyevin 100 illik 
yubileyinin dövlət səviyyəsində 
qeyd olunmasını təmin etmək 
məqsədilə imzalanıb. 

Qeyd edək ki, 2023-cü il 
mayın 10-da Azərbaycan xalqının 
Ümummilli Lideri, müstəqil 
Azərbaycan dövlətinin qurucusu, 
görkəmli siyasi və dövlət 
xadimi Heydər Əliyevin anadan 
olmasının 100 ili tamam olur.

Heydər Əliyev öz xalqını 

zamanın mürəkkəb tarixi-siyasi 
sınaqlarından uğurla çıxarmış 
və ardıcıl mübarizə apararaq 
onu müstəqilliyə qovuşdurmuş 
qüdrətli şəxsiyyətdir. Azərbaycan 
xalqı yeni əsrə və yeni minilliyə 
məhz Heydər Əliyev zəkasının 
işığında qədəm qoymuşdur. 

Azərbaycana rəhbərliyinin 
birinci dövründə Heydər Əliyev 
özünün qeyri-adi idarəçilik 
bacarığı, polad iradəsi və yüksək 
vətənpərvərliyi sayəsində, 
uzaqgörən və məqsədyönlü 
qərarları ilə çox qısa müddətdə 
respublikamızda sosial-iqtisadi, 
elmi-texniki və mədəni sahələrin 
inkişafında böyük sıçrayışa nail 
olmuşdur.

Zamanın hökmü ilə ötən 
əsrin 90-cı illərində dövlət 
müstəqilliyini bərpa edən 
Azərbaycan Ermənistanın 
təcavüzü, xarici təzyiqlər və 
daxili çəkişmələr üzündən 
dünyanın siyasi xəritəsindən 
silinmək və dövlətçiliyini 
itirmək təhlükəsi ilə 
qarşılaşmışdır. Taleyimizin 
həll olunduğu ağır bir zamanda 
xalqın təkidli tələbinə səs 
verərək yenidən hakimiyyətə 
qayıdan Heydər Əliyev doğma 
Vətənin xilası naminə misilsiz 
fədakarlıq nümayiş etdirmiş, 
ölkəmizi ictimai-siyasi 
pərakəndəliyin və anarxiyanın 
məngənəsindən qurtarmış, 
bütün sahələrdə müşahidə 
olunan dərin tənəzzülün 
qarşısını almış, yenidən 
qurduğu və hər cür qəsdlərdən 
qoruduğu dövlətin dayanıqlı 
inkişaf yolunu müəyyən 

etmişdir. 
Dövrünün ən nüfuzlu 

siyasətçiləri ilə bir sırada duran 
Heydər Əliyev Azərbaycanın 
müasir simasının, xalqımızın 
zəngin dəyərlərinin tanıdılması 
və ölkəmizin beynəlxalq 
münasibətlər sistemində layiqli 
mövqe qazanmasında müstəsna 
rol oynamışdır. Ermənistan–
Azərbaycan münaqişəsinin 
beynəlxalq hüququn norma 
və prinsipləri əsasında 
həlli Ulu Öndərin qarşıya 
qoyduğu başlıca vəzifə olmuş, 
ölkəmizin bütün resursları, 
xalqımızın potensialı tarixi 
ədalətin bərpası üçün səfərbər 
edilmişdir. Ulu Öndərin şah 
əsəri olan güclü Azərbaycan 
dövləti öz suverenliyini, 
müstəqilliyini qorumağa qadir 
olduğunu 44 günlük Vətən 
müharibəsində şanlı Zəfər 
qazanmaqla sübuta yetirmişdir.

Prezident İlham 
Əliyev sentyabrın 
30-da Bolqarıstan 

Respublikasına rəsmi səfərə 
gedib. AZƏRTAC xəbər verir 
ki, Prezident İlham Əliyevi 
Bolqarıstanın yüksəkvəzifəli 
dövlət və hökumət 
nümayəndələri qarşılayıblar. 
Sofiya şəhərinin Aleksandr 
Nevski meydanında rəsmi 
qarşılanma mərasimi olub.
Azərbaycan Prezidenti İlham 
Əliyevi Bolqarıstan Prezidenti 
Rumen Radev qarşılayıb.

Rəsmi qarşılanma 
mərasimindən sonra 
Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti İlham Əliyev 
Sofiyanın Aleksandr Nevski 
meydanında naməlum 
əsgərin məzarını ziyarət 
edib Prezident İlham Əliyev 
naməlum əsgərin məzarı 
önünə əklil qoyub.

RUMEN RADEV:  
“AZƏRBAYCAN ETIBARLI  
VƏ SINANMIŞ TƏRƏFDAŞDIR”

Sonra Prezident İlham 
Əliyevin Bolqarıstan 
Prezidenti Rumen Radevlə 
təkbətək görüşü olub.

Azərbaycan Prezidentini 
salamlayan Bolqarıstan 
Prezidenti bildirib ki, görüşdə 
ikitərəfli münasibətlər 

müzakirə ediləcək: “Müəyyən 
çağırışların öhdəsindən 
gəlmək üçün müəyyən 
imkanları nəzərdən 
keçirəcəyik. Biz Azərbaycanla 
sıx dostluq, qarşılıqlı 
hörmət münasibətlərinə 
malikik. Bizim ən yüksək 
səviyyədə siyasi dialoqumuz 
il ərzində çox fəal olub, 
münasibətlərimiz artıq 
strateji tərəfdaşlıq səviyyəsinə 
qalxmışdır. Bizim üçün 
Azərbaycan etibarlı və 
sınanmış tərəfdaşdır. 
Əminəm, bizim qarşılıqlı 
marağımız var ki, bütün 
sahələr üzrə praqmatik və 
səmərəli münasibətlərimizi 
inkişaf etdirək”.

Bolqarıstan Prezidenti 
qeyd edib ki,  Yunanıstan-
Bolqarıstan qaz 
İnterkonnektorunun açılışı 
olacaq: “Bu, həm bizim üçün, 
həm Avropa qitəsi üçün 
strateji əhəmiyyətə malik 
bir layihədir. Çünki bununla 
Avropanın enerji xəritəsini 
yenidən cızırıq. Biz artıq 
Azərbaycandan real olaraq 
təbii qaz alacağıq. Bu da təbii 
ki, bizim təminatı və təchizatı 
şaxələndirəcəkdir. Biz enerji 
sahəsində əməkdaşlığımıza 
çox böyük əhəmiyyət və çox 
böyük önəm veririk”.

Öz növbəsində Prezident 
İlham Əliyev deyib 
ki, Bolqarıstan və 
Azərbaycan strateji 
tərəfdaşdırlar: “Strateji 
tərəfdaşlıq haqqında 
Bəyannamə yeddi il 
bundan əvvəl imzalanıb 
və bu illər ərzində bu 
strateji tərəfdaşlıq demək 
olar ki, bir çox sahələrdə 

özünü göstərmişdir. Mən 
Sizin Azərbaycana rəsmi 
səfərinizi xatırlayıram. 
Səfər zamanı apardığımız 
müzakirələr və qəbul 
etdiyimiz qərarlar 
həyatda öz əksini tapır. 
Qeyd etdiyiniz kimi, 
sabah Bolqarıstanda 
çox önəmli hadisə 
baş verəcək – biz 

Yunanıstan-Bolqarıstan 
İnterkonnektoru 
layihəsinin başlanğıcını 
qeyd edəcəyik. Bu 
münasibətlə bəri  
başdan Sizi təbrik 
edirəm”. Daha sonra 
görüş geniş tərkibdə 
davam etdirilib. 
Prezidentlər mətbuata 
bəyanatlarla çıxış ediblər.

VƏTƏNIN XILASI NAMINƏ MISILSIZ FƏDAKARLIQ

ILHAM ƏLIYEV: “BOLQARISTAN VƏ 
AZƏRBAYCAN STRATEJI TƏRƏFDAŞDIRLAR”

Bolqarıstan 
Prezidenti 

Rumen 
Radevlə 

görüşdə qeyd 
edilib ki, 

Bolqarıstan 
və 

Azərbaycan 
strateji 

tərəfdaş-
dırlar və 
münasi-
bətlərini 
daha da 

inkişaf 
etdirməkdə 
qərarlıdırlar

2023-CÜ IL 
“HEYDƏR ƏLIYEV 
ILI” ELAN EDILIB

ILHAM ƏLIYEV  
Bolqarıstanda səfərdədir

Prezident İlham Əliyev bununla 
bağlı sərəncam imzalayıb. 

Sərəncam Azərbaycan 
xalqının Ümummilli 

Lideri Heydər 
Əliyevin 100 illik 

yubileyinin dövlət 
səviyyəsində qeyd 
olunmasını təmin 
etmək məqsədilə 

imzalanıb. 
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Dövlət səviyyəsində şəhid ailələrinə, qazilərə diqqət və 
qayğının göstərilməsi, məhz qəhrəman şəhidlərimizin, zabit 
və əsgərlərimizin sayəsində Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün 
qorunub saxlanıldığının xüsusi olaraq vurğulanması, onların 
daim hörmət və ehtiramla əhatə olunmasını təmin edir. Hər 
bir Azərbaycan vətəndaşı şəhidlərimizi hörmətlə yad edir, 
onların əziz xatirəsini əbədi olaraq qəlbində yaşadır.   

Azərbaycanda şəhid ailələrinə, 
Qarabağ qazilərinə, 
müharibə veteranlarına 

hörmət və ehtiram göstərilir. 
Vətənin azadlığı, ərazi bütövlüyü 
uğrunda canlarını fəda edənlərin 
əmanətinə sahib çıxmaq, onların 
mənzil-məişət problemlərini həll 
etmək, həmçinin sağlamlığını 
itirən döyüşçülərin, müharibə 
veteranlarının sağlamlığının 
keşiyində dayanmaq, qayğılarını 
azaltmaq üçün ən müxtəlif layihələr 
icra olunur. 

Bu həssas qrupa aid olan 
vətəndaşlarımız Müzəffər Ali Baş 
Komandan, Prezident İlham Əliyev 
və Birinci vitse-prezident Mehriban 
xanım Əliyevanın diqqət və qayğısı 
ilə əhatə olunur. Birinci Qarabağ 
müharibəsi, 2016-cı ilin aprel 
döyüşləri, 2020-ci ilin 44 günlük 
Vətən Müharibəsi iştirakçılarının 
ailə üzvlərinə qayğıkeş münasibət, 
məşğulluq problemlərinin həlli, 
müalicələrinin təşkili, dövlət 
tərəfindən onların növbəli 
şəkildə mənzil və avtomobillərlə 
təmin olunması söylənilənlərə 
əyani misaldır. İyulun 15-də 
Prezident İlham Əliyevin sədrliyi 
ilə bu ilin altı ayının yekunlarına 
həsr olunan müşavirədə dövlət 
başçısı bu məqama xüsusi diqqət 

çəkərək bildirib ki, İkinci Qarabağ 
müharibəsində əlil olmuş bütün 
hərbçilər artıq ən müasir protezlərlə 
təmin olunublar. Dördüncü nəsil 
protezlər o protezlərdir ki, insan 
rahat yaşaya, gəzə, hətta qaça, futbol 
oynaya bilər. 

ŞƏHID AILƏLƏRI ÜÇÜN 
MƏŞĞULLUQ MARAFONLARI

Sağlamlığını itirmiş hərbçilər 
dövlət tərəfindən daim qayğı ilə 
əhatə olunmalıdır söyləyən ölkə 
rəhbəri məmurlara da səslənərək 
onlara bunu heç vaxt unutmamağı 
tövsiyə edib. Eyni zamanda qeyd 
edib ki, müharibədən sonra bir 
çox şəhid ailələrinə və müharibə 
əlillərinə dövlət tərəfindən 
mənzillər verilib. O, cari ildə 
Bakı şəhərində bu məsələnin 
artıq tam həll olunacağını bəyan 
edib: “Bunu ona görə etmirik ki, 
bununla öyünək, ona görə edirik 
ki, bunu mənəvi borc bilirik, edirik 
və edəcəyik. Bütün şəhid ailələri, 
hansılar ki, hələ növbədədir, 
yaxın gələcəkdə evlərlə təmin 
ediləcək. Reabilitasiya mərkəzləri 
yaradılmışdır və ən müasir 
texnologiyalarla təchiz edilmişdir. 
Minlərlə xidmət göstərilir, 
müharibə əlilləri üçün, veteranlar 
üçün, şəhid ailələri üçün məşğulluq 
marafonları keçirilir. Ümumiyyətlə, 
bu kateqoriyadan olan insanları fəal 

işə cəlb etmək üçün böyük 
işlər görülür”.

12500 MƏNZIL, 7400 AVTOMOBIL
Xatırlatmaq yerinə düşər ki, 

Prezident İlham Əliyevin göstərişi 
ilə postmüharibə dövründə icra 
olunan sosial dəstək paketi 100 
mindən çox şəxsi əhatə edib, onlara 
170 minə yaxın xidmət göstərilib. 
Bu dövr ərzində şəhid ailə üzvləri və 
müharibə iştirakçılarından ibarət 93 
mindən çox şəxsə 103 mindən artıq 
sosial ödəniş təyin olunub. Mənzil 
proqramı 5 dəfə genişləndirilib, 
2021-ci ildə 3000, postmüharibə 
dövründə 3500 mənzil verilib. 
Beləliklə, ümumilikdə 12500 şəhid 
ailəsi və müharibə əlili mənzil 
və fərdi evlə, 7400 müharibə 
əlili avtomobillə təmin olunub. 
Bununla yanaşı, Prezident İlham 
Əliyev və Birinci xanım Mehriban 
Əliyeva zaman-zaman şəhid, qazi, 
müharibə veteranı ailələrini şəxsən 
ziyarət edib, onların qayğıları 
ilə şəxsən maraqlanıb, mənəvi 
dəstəklərini ifadə ediblər. Prezident 
və Birinci vitse-prezidentin Vətən 
müharibəsində şəxsi igidliyinə və 
şücaətinə görə “Füzulinin azad 
olunmasına görə”, “Vətən uğrunda” 
və “Cəsur döyüşçü” medalları 
ilə təltif edilmiş şəhid Mahir 
Məmmədovun ailəsinin qonağı 
olması deyilənlərə əyani misaldır. 

Bu ənənənin davamı kimi 
Prezident İlham Əliyevin 
2020-ci il dekabrın 2-də 
imzaladığı sərəncamla Vətən 
Müharibəsinin başlandığı 27 
sentyabr tarixi Azərbaycanda 
Anım Günü kimi təsis olunub. 
2021-ci il 27 sentyabr tarixdə 
isə dövlət başçısı İlham Əliyev 
Anım Günü ilə əlaqədar xalqa 
müraciəti edib. O, İkinci 
Qarabağ müharibəsinin 
şanlı tariximiz olduğunu, 
bu Qələbənin tarixdə əbədi 
qalacağını vurğulayıb. 
Prezident Birinci və İkinci 
Qarabağ müharibəsində 
həlak olmuş qəhrəman 
şəhidlərimizin əziz xatirəsi 
qarşısında bir daha baş 
əydiyini diqqətə çatdıraraq, 
onlara Allahdan rəhmət 
diləyib, şəhidlərin qanının 
yerdə qalmadığını dilə gətirib. 
Vətən müharibəsi zamanı 
Azərbaycanın ərazi bütövlüyü 
uğrunda döyüşlərdə həlak 
olmuş əsgər və zabitlərimizə, 
qətlə yetirilən mülki 
vətəndaşlara və itkin düşmüş 
soydaşlarımıza ehtiram 
əlaməti olaraq, elə həmin 
gün Bakı şəhərində yürüş 
təşkil edilib. Prezident 
İlham Əliyev, birinci xanım 
Mehriban Əliyeva yürüşdə 
iştirak ediblər. 

HƏR BIR AZƏRBAYCAN 
VƏTƏNDAŞI ŞƏHIDLƏRIMIZI 
HÖRMƏTLƏ YAD EDIR

Cari il sentyabrın 27-də 
isə Prezident İlham Əliyev 

və birinci xanım Mehriban 
Əliyeva Anım Günündə 
Füzuli rayonuna səfər ediblər. 
Dövlətimizin başçısı və 
birinci xanım Qaraxanbəyli 
kəndində 27 Sentyabr 
– Anım Gününə həsr 
olunmuş xatirə lövhəsinin 
önünə gül dəstələri qoyub, 
şəhidlərimizin ruhunu 
1 dəqiqəlik sükutla yad 
ediblər. Dövlətimizin başçısı 
Vətən, torpaq uğrunda 
öz canlarını fəda edən 
şəhidlərimizlə, qəhrəman 
əsgər və zabitlərimizlə daim 
fəxr edildiyini dilə gətirib, 
onların qanının yerdə 
qalmadığını, qisaslarının 
döyüş meydanında alındığını 
vurğulayıb. Bildirib ki, məhz 
onların qəhrəmanlıqları 
sayəsində doğma 
torpaqlarımız düşməndən 
azad olunub, ölkəmizin 
ərazi bütövlüyü bərpa edilib. 
Ölkənin ali rəhbərliyi, 
dövlət səviyyəsində şəhid 
ailələrinə, qazilərə diqqət və 
qayğının göstərilməsi, məhz 
qəhrəman şəhidlərimizin, 
zabit və əsgərlərimizin 
sayəsində Azərbaycanın 
ərazi bütövlüyünün qorunub 
saxlanıldığının xüsusi olaraq 
vurğulanması onların daim 
hörmət və ehtiramla əhatə 
olunmasını təmin edir. Hər 
bir Azərbaycan vətəndaşı 
şəhidlərimizi hörmətlə yad 
edir, onların əziz xatirəsini 
əbədi olaraq qəlbində 
yaşadır. 
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Əslində, Levon 
Ter-Petrosyan 

və Robert 
Köçəryanın 

açıqlamaları bir 
həqiqəti üzə 
çıxarır. Onlar 
Ermənistanın 

həddindən artıq 
çətin duruma 
düşdüyünün 

fərqindədirlər. 
Başa düşürlər 
ki, Ermənistan 
Fransa, ABŞ və 
digər ölkələrə 

arxayın olub 
növbəti 

təxribatlara cəhd 
edəcəksə, daha 

ağır reallıqla 
üzləşəcək. 

“AZƏRBAYCAN BUNA YOL VERMƏYƏCƏK”“AZƏRBAYCAN BUNA YOL VERMƏYƏCƏK”

“YEGANƏ YOL AZƏRBAYCANIN ŞƏRTLƏRINI QƏBUL “YEGANƏ YOL AZƏRBAYCANIN ŞƏRTLƏRINI QƏBUL ETMƏKDIR”ETMƏKDIR”

Son günlər Ermənistanın 
eks-prezidentləri Levon 
Ter-Petrosyan və Robert 

Köçəryan açıqlamalar verərək 
Azərbaycanla münasibətlərdə 
gəlinən durumla bağlı fikirlərini 
ifadə ediblər. Bu açıqlamaların 
eks-prezidentlərin erməni 
katolikosu II Qaragenin iştirakı 
ilə keçirilən görüşündən 
sonra verilməsi diqqət 
çəkib. Bəs, görəsən, bu 
açıqlamaların arxasında nə 
dayanır? Ermənistanın iki eks-
prezidentini danışdıran nədir və 
ya kimlərdir? 

TER-PETROSYAN HƏR ŞEYI  
ÖZ ADI ILƏ ÇAĞIRIR

Mövzu ilə bağlı “Kaspi” 
qəzetinə açıqlamasında Milli 
Məclisin deputatı Sahib Alıyev 
bildirdi ki, ümumiyyətlə, hay 
kilsəsi və katolikosları heç zaman 
sülh tərəfdarı olmayıb: “Hay 
kilsəsi bu regionda gizli silah-
sursat anbarına sahib olub və 
terrorçuların təlimat aldıqları 
yer rolunu oynayıb. Söhbət 
hələ XIX əsrin axırından və 
XX əsrin əvvəlindən gedir. O 
vaxtdan üzü bəri hay kilsəsinin 
mahiyyəti dəyişməyib. Onu 
qeyd edim ki, katolikosun 
təşkilatçılığı ilə keçirilən 
görüşdən sonra eks-prezidentlər 
Levon Ter-Petrosyan və Robert 
Köçəryanın açıqlamaları oldu. 
Levon Ter-Petrosyan 1997-ci 
ildə nə demişdisə, yaranmış 
yeni reallıqda onu fərqli şəkildə 
təkrarladı. Hər şeyi öz adı ilə 
çağırdı və təslimçiliklə bütün 

Ermənistanın barışmalı 
olduğunu etiraf etdi. Doğru da 
qeyd etdi ki, hazırda bu, onlar 
üçün ən doğru çıxış yoludur. 
Çünki gələcəkdə dağıdıcı 
siyasəti davam etdirəcəklərsə, 
Fransa, ABŞ və digər ölkələrə 
arxayın olub növbəti 
təxribatlar törədəcəklərsə, 
daha ağır reallıqla 
üzləşəcəklər. Sentyabrın 28-
də bir Azərbaycan əsgərinin 
yaralanmasına cavab 
olaraq üç erməninin məhv 
edilməsi də bunun başqa 
bir şəkildə təsdiqidir”.

danışdıran  danışdıran  
  kimdirkimdir? ? 

S.Alıyev qeyd etdi ki, 
Ermənistanın digər eks-
prezidenti Köçəryan da 
öz ampluasındadır: “O, 
Ermənistan cəmiyyətinə 
çağırış edir və özünün 
bağlı olduğu mərkəzlərin 
nəzarətindən çıxmamağa 
çalışır. Ümumiyyətlə, 
Köçəryanın sülhlə bağlı 
dedikləri, hətta son 
zamanlar Nikol Paşinyanın 
verdiyi açıqlamalardan 
da absurddur. Əgər 
Azərbaycan Prezidenti 
İlham Əliyev bildirirsə 
ki, Qarabağ münaqişəsi 
bitib, deməli, bitib. Dövlət 
başçısı deyirsə ki, Rusiya 
hərbi kontingentinin 
müvəqqəti nəzarəti 
altında yaşayanlar üçün 
heç bir status olmayacaq, 
deməli, olmayacaq. 
Bu məsələni yenidən 
danışıqların predmeti 
kimi qabartmaq o 
deməkdir ki, söhbət 
sülh danışıqlarını 
pozmaqdan gedir. Bu, 
sülh danışıqları adı 
altında Azər-
baycana 
qarşı 

torpaq iddiasının 
gündəmdə saxlanması 
deməkdir. Azərbaycan 
buna yol verməyəcək”. 
“ERMƏNISTAN 
AZƏRBAYCAN VƏ 
TÜRKIYƏNIN ÇƏMBƏRINDƏ 
QALIB”    

Siyasi şərhçi Asif 
Nərimanlı bildirdi ki, 
erməni katolikosu ilə eks-
prezidentlərin görüşünün 
məqsədi yaranmış 
durumdan Ermənistan 
üçün çıxış yolu axtarmaq 
idi: “Bu görüşdə əldə 
edilən nəticələrlə bağlı 
Ermənistan hökumətinə 
tövsiyələr də verilib. Məhz 
bu görüşdən sonra həm 
Levon Ter-Petrosyan, 
həm də Robert Köçəryan 
tərəfindən açıqlamalar 
verildi. Əslində, Ter-

Petrosyan 
reallıqları hər 
zaman görüb və 
bundan əvvəl 
verdiyi proq-
nozların bir çoxu 
özünü doğruldub. 

Misal üçün, 
1997-ci 
ildə mü-

naqişənin danışıqlar yolu 
ilə həllinə çağırışlar edirdi 
və deyirdi ki, əgər bu baş 
verməsə, Ermənistan 
çətin vəziyyətə düşəcək. 
Bu fikirlərinə görə onu 
devirdilər. 2016-cı ilin 
aprel döyüşləri ərəfəsində 
proqnoz vermişdi ki, 
2020-ci ildən sonra 
Qarabağla bağlı vəziyyət 
dəyişəcək. Həqiqətən də, 
2020-ci ildə Azərbaycan 
öz torpaqlarını azad etdi. 
İndi Ermənistan 1997-
ci ildə Ter-Petrosyanın 
proqnozlaşdırdığı vəziyyətə 
düşüb, Azərbaycan və 
Türkiyənin çəmbərində 
qalıb. Doğrudur, Paşinyan 
hakimiyyəti qərb 
ölkələrinin dəstəyi ilə 
müəyyən manevrlər etməyə 
çalışır. Amma coğrafi 
reallıq Ermənistanın 
Azərbaycan və Türkiyə 
ilə anlaşmaqdan başqa 
alternativinin olmadığını 
göstərir. Tarix boyunca 
Ermənistana dəstək verən 
ölkə Rusiya olub. Amma bu 
gün Rusiya da Azərbaycan 
və Türkiyə xəttinə uyğun 
çıxış edir”. 

BƏXTIYAR MƏMMƏDLI   
bextiyarmemmedli@kaspi.az

EKS-PREZIDENTLƏRI EKS-PREZIDENTLƏRI 

A.Nərimanlı əlavə etdi ki, 
Köçəryanın verdiyi açıqlama 
hakimiyyətin tənqidinə 
hesablanmışdı: “O qeyd edir 
ki, indi yaranmış vəziyyət 
separatçıları Azərbaycanın 
qapısını döyməyə məcbur 
edir. Bu, həqiqətən, belədir. 
İndiki halda separatçılar 
ən azından proseslərdən 
sağ çıxmağa çalışırlar. 
Onlar anlayır ki, yeganə 
yol Azərbaycanın şərtlərini 
qəbul etməkdir. 

Həm Ter-Petrosyanın, 
həm də Köçəryanın 
açıqlamalarından belə 
nəticəyə gəlinir ki, coğrafi 
reallıq Ermənistanı rəsmi 

Bakının gündəliyini tam 
qəbul etməyə məcbur 
edəcək. Başqa çıxış yolu 
yoxdur. Ermənistan tərəfi 
təxribatlarla postmünaqişə 
reallığını dəyişdirmək 
istəyir. Amma sərhəddə baş 
verən son döyüşlər göstərdi 
ki, istənilən 
belə addım 
Ermənistan 
üçün daha 
ağır nəticələrə 
gətirib 
çıxaracaq. 
Paşinyan 
hakim-
iyyəti 
etiraf 

etməsə də, bunu görür. 
Eks-prezidentlər isə bunu 
açıq şəkildə dilə gətirirlər. 
Bu açıqlamalar həm də 
Ermənistan cəmiyyətini 
sülhə hazırlamaq məqsədi 
daşıya bilər. Fikrimcə, 
indiki situasiyada 
rəsmi İrəvanın hərbi və 
diplomatik manevrləri 
nəticəsiz qalacaq. İstisna 
deyil ki, müəyyən 
təxribatlar ola bilər. Amma 
yekunda Ermənistan 

Azərbaycan və 
Türkiyə ilə 
razılaşmağa 

məcbur 
olacaq”.

II QaragenII Qaragen

Sahib AlıyevSahib Alıyev

Asif NərimanlıAsif Nərimanlı



Balkanlar Türkiyənin xarici 
siyasətinin prioritetlərindən 
birinə çevrilməkdədir. Qardaş 

ölkə artıq bölgədə sabitləşdirici, vasitəçi 
və investisiya qoyan imici ilə seçilir. 
Bölgədə Qərbin, xüsusilə Avropanın 
müəyyən oyunlar oynamaq cəhdi açıq 
görünür. Türkiyə də bu məkrli oyunların 
reallaşmaması üçün əlindən gələni 
edir. Xarici işlər naziri Mövlud 
Çavuşoğlunun dediyi kimi, Türkiyə 
bölgənin ötən əsrin 90-cı illərinin 
qanlı günlərinə qayıtmasının qarşısını 
almaq üçün hər cür səy göstərir. 
Region dövlətləri ilə ikitərəfli 
əlaqələri inkişaf etdirmək istəyən 
Ankara qlobal və regional hadisələri, 
bunların bölgəyə, 
Balkanlara, Kosovoya və 
Türkiyəyə təsirlərini 

dəyərləndirməkdədir. Türkiyənin Şərqi 
Avropa və Balkanlarda mümkün siyasi və 
hərbi böhranların qarşısının alınmasında 
mühüm rol oynadığı danılmaz faktdır. 
Bölgədəki geosiyasi boşluqları ağıllı 
addımlarla dolduran prezident Ərdoğanın 
da bu planda mühüm rolu var. Ərdoğan 
Balkanlarda Bosniya-Hersoqovina, 
Albaniya və Makedoniyaya, Şərqi 
Avropada isə Polşa və Ukraynaya etdiyi 
səfərlərlə Türkiyəni Şərqi Avropa və 
Balkanların ən nüfuzlu oyunçusu edib. 

BÖLGƏNIN GƏLƏCƏYINI OXUYAN LIDER
Əvvəla ondan başlayaq ki, Bosniya və 

Herseqovinadakı serblərin təxribatları 
və Ukraynada ABŞ-Avropa (NATO) və 
Rusiya arasında gedən müharibə fonunda 
Ərdoğan gələcəyi çox yaxşı görərək 
Türkiyəni bu bölgədə baş verən kritik 
hadisələrə hazır edib. Əslində, Türkiyənin 
qərəzsiz siyasəti Ərdoğana Bosniya və 
Herseqovina ilə Serbiya, Ukrayna ilə 
Rusiya arasında vasitəçi olmaq imkanı 
verir. Bəs Balkanlarda və Şərqi Avropada, 

Ukraynada Türkiyə necə vacib 
aktor oldu? Birinci, ona 

görə ki, Türkiyə üçün 
Balkanlar və Şərqi 

Avropa son 10 
ildə xarici 

siyasətin 

mühüm hissəsinə çevrilib. Türkiyənin 
region ölkələri ilə sıx əlaqələri 
yaranıb. Baş verən siyasi dəyişikliklərə 
baxmayaraq, Türkiyə əvəzedilməz bir 
aktor kimi regionda müsbət imicini 
qoruyub saxlayır. Bunun da səbəbləri var. 

Birincisi, Türkiyə heç bir siyasi 
məcburiyyət tətbiq etmir, bölgə 
ölkələrinin daxili və xarici siyasətləri 
çərçivəsində verdiyi qərarlara qarışmır. 
İkincisi, Türkiyə xarici siyasətin “regional 
sahiblik” və “inklüzivlik” prinsiplərinə 
uyğun olaraq, müsbət inkişafları yaxından 
izləyir və bölgənin öz problemlərini 
həll edə biləcəyi hər hansı təşəbbüsü 
dəstəkləyir. Üçüncüsü, Türkiyə başladığı 
layihələrlə hökmranlıq yaratmağa 
çalışmır. Bu, onu bir növ “yumşaq güc” 
alətinə çevirir. “Qazan-qazan” prinsipi 
çərçivəsində həm bölgəyə, həm də 
investorlara fayda gətirən işlərə stimul 
verir. Dördüncüsü, Türkiyə məsələlərə 
yalnız kimlik və din baxımından 
baxmır. Təbii ki, rəsmi Ankaranın bölgə 
müsəlmanları ilə daha çox maraqlandığını 
söyləmək olar, lakin regional məsələlərə 
diqqətlə və balanslı yanaşılır. Sonuncu, 
Türkiyənin bölgədə sülh və sabitliyi 
qoruması üçün dağıdıcı deyil, konstruktiv 
bir baxışı var. İllərdir Qərb mediasında 
qərəzli işıqlandırılsa da, Türkiyənin 
bölgədə gizli bir gündəmi yoxdur.
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Ərdoğanın Balkanlara 
səfərində regionun üç 
dövləti ilə iqtisadi əlaqələrin 
inkişaf etdirilməsi də 
əsas prioritetlərdən olub. 
Xüsusi qeyd etmək gərəkdir 
ki, Türkiyə son illərdə 
Balkanlarda iqtisadi varlığını 
da gücləndirib. Bosniya 
və Serbiyadakı bosniyalı 
müsəlman icmaları Ankara ilə 
sıx əlaqələr saxlayır və türk 
şirkətləri Balkan regionunda 
infrastruktur layihələrinə 
investisiyalar qoyur. Bosniya 
və Herseqovinada olarkən 
Ərdoğan bildirib ki, iki ölkənin 
Xarici işlər nazirliklərinə 
vizasız rejimin yaradılması 
ilə bağlı göstəriş verilib. O, 
həmçinin ticarət dövriyyəsinin 
627 milyon dollara yüksəldiyini 
qeyd edib və əlavə edib ki, 
ölkələr bunu 1 milyard dollara 
çatdırmağı planlaşdırır. 
Belqradda isə Ərdoğan “Açıq 
Balkanlar” təşəbbüsünü 
dəstəkləyib. Xorvatiyaya səfəri 
zamanı biznes forumunda 
çıxış edən Türkiyə prezidenti 
ikitərəfli ticarətin həcminin 
ötən il bərpa olunduğunu 
və pandemiyadan əvvəlki 
səviyyələri keçərək 900 milyon 
dollara çatdığını qeyd edib. 
Ölkələr bu rəqəmi 5 milyard 
dollara çatdırmaq istəyirlər. 

Ümumiləşmə aparsaq, 
Türkiyə Balkanlarda öz 
mövqelərini daha da 
gücləndirmək niyyətindədir. 
Ankaranın aktiv siyasəti həm də 
bölgə ölkələrini Türk Dövlətləri 
Təşkilatında (TDT) görmək 
istəyi ilə bağlıdır. Qurumda 
müşahidəçi üzv presedenti 
buna imkan verir. Türkiyə bu 
ölkələri də TDT çətiri altına 
toplamaqla Avropadan Mərkəzi 
Asiyaya qədərki coğrafiyada 
təsir gücünü artıra bilər. 

ƏRDOĞANIN ƏSAS 
HƏDƏFLƏRINDƏN BIRI

BALKANLARI TÜRKIYƏ ÜÇÜN VACIB EDƏN FAKTORLAR HANSILARDIR?

BALKANLARDABALKANLARDA
TürkiyəTürkiyə
KÜLƏYI ƏSIRKÜLƏYI ƏSIR
Türkiyə üçün Balkanlar və Şərqi Avropa son 10 ildə xarici siyasətin  
mühüm tərkib hissəsinə çevrilib. Rəsmi Ankaranın region ölkələri ilə sıx 

əlaqələri yaranıb. Bölgədə baş verən siyasi dəyişikliklərə baxmayaraq, 
Türkiyə əvəzedilməz bir aktor kimi müsbət imicini qoruyub saxlayır.

Bundan əlavə, Balkanları 
Türkiyə üçün dörd əsas 
faktora görə vacib hesab 
etmək olar. Birincisi, tarixi 
bağlar, ikincisi, Türkiyədə 
yaşayan Balkan əsilli əhali, 
üçüncüsü, Balkanlardakı 
türk və müsəlman icmaları 
və, nəhayət, regionun 
geosiyasi yeri. Balkanlarda 
gərginliyin artmasından 
narahat olan Ankara bölgənin 
bütün dövlətləri ilə yaxşı 

münasibətləri olan, hər 
kəslə danışa bilən bir ölkə 
olaraq səylərini davam 
etdirməkdədir. Təsadüfi deyil 
ki, Türkiyə prezidenti Tayyib 
Ərdoğan ilin əvvəlindən ikinci 
dəfədir ki, region ölkələrinə 
səfər edir. Bölgənin narahatlıq 
yaradan dövlətlərindən 
hesab edilən Bosniya və 
Hersoqovinanın ərazi 
bütövlüyünün çətin və incə 
təməllər üzərində dayandığını 

əksəriyyət təsdiqləyir. Onun 
dayanıqlı olması Rusiyadan, 
Avropa İttifaqından və 
Türkiyədən asılıdır. Bu amillər 
Balkan geosiyasətinin əsasıdır. 
Bu xüsusda Türkiyə özünün 
Balkan regionundakı varlığını 
mobilizə edir, apardığı 
siyasətlə Serbiya, Xorvatiya, 
Bosniya və Hersoqovina ilə 
münasibətlərini yaxşılaşdırır. 
Ankara əməkdaşlıq 
layihələrini realizə edir 

(məsələn, Sarayevo-Belqrad 
avtomagistralı) ki, Balkanlar 
bir daha 1990-cı illərdəki 
kimi münaqişə vəziyyətinə 
düşməsin. Əbəs deyil ki, 
bu yaxınlarda Bosniya və 
Hersoqovinanın Prezident 
Şurasının üzvləri Türkiyəni 
bölgədə “sülhün və sabitliyin 
qarantı” kimi gördüklərini 
bəyan etdilər və Ərdoğanın 
vasitəçiliyinə olduqca müsbət 
yanaşdıqlarını vurğuladılar.

AZƏR NURİYEV
azernuriyev@kaspi.az

BALKANLARDABALKANLARDA
TürkiyəTürkiyə
KÜLƏYI ƏSIRKÜLƏYI ƏSIR
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XALQIN ALI BAŞ  XALQIN ALI BAŞ  
KOMANDANLA HƏMRƏYLIYIKOMANDANLA HƏMRƏYLIYI

Qazi deyir ki, Orduya 
könüllü yazıldığı vaxtdan 
günlər keçsə də, onu 
axtaran, hərbi hissəyə dəvət 
edən olmayıb. Həmin il 
sentyabrın 27-də Vətən 
müharibəsi başlayanda 
təkrar şöbəyə yollanıb, 
xidmətə yararlı olduğunu 
bildirərək döyüşlərə 
cəlb edilməsini istəyib: 
“Sentyabrın 30-da zəng 
vurub çağırdılar. O an 
sevincimin həddi-hüdudu 
yox idi. Dərhal evə gəlib 
valideynlərimlə, ailəmlə 
halallaşdım, oktyabrın 1-də 
ön cəbhəyə gedəcəyimi 
bildirdim. Atamla 
söhbət əsnasında 
dedim ki, hər 

şeyə hazır olsun, geriyə sağ-
salamat da qayıda bilərəm, 
yaralı da, müqəddəs 
Azərbaycan bayrağına 
bükülü şəhid kimi də. 
Beləcə döyüş yolum başladı. 
Əvvəlcə Ballıqaya və 
Tərtər rayonu ərazisindəki 
hərbi hissəyə gətirildik, 
geyimlə, silah-sursatla 
təmin olunduq, ardınca 

Tülkü dərəsi deyilən yerə 
istiqamət aldıq, Suqovuşan 
uğrunda ağır döyüşlərə cəlb 
edildik. Bu, mənim üçün ilk 
döyüş idi. Orada keçirilən 
hiss və həyəcanı sözlə ifadə 
etmək çətindir. Hamı bir 
amal uğrunda döyüşür, 
yanındakı silahdaşını 
canı bahasına olsa da, 
qoruyur, yaralanarkən 
döyüş meydanından çıxarır, 
düşmənə bacardığı qədər 
ağır zərbə vurmağa çalışırdı. 
Mülkidə arıq, çəlimsiz 
görünüşünə görə döyüşçü 
olacağına şübhə etdiyimiz 
oğlanlar silaha sarılıb 

böyük şücaətlər, 
qəhrəmanlıqlar 
nümayiş etdirirdi”.

T.Abbasov ön cəbhədə 
xidmət edən, qanı və canı 
bahasına torpaqlarımızı 
işğaldan azad edən 
hərbçilərimizin arxa 
cəbhədəki insanların 
dəstəyindən ruhlandıqlarını 
dilə gətirdi. Qeyd etdi 
ki, tariximizin şanlı 
səhifəsinə çevrilən 44 
günlük müharibədə 
qələbəni Azərbaycan 
xalqının birliyi, Ali Baş 
Komandanla həmrəyliyi 
qazanıb: “Suqovuşanın 
azad olunmasından sonra 
bizi Mingəçevirə, oradan 
da Ağdam cəbhəsinə 
apardılar. Hərbi maşın 
karvanı Bərdədən keçirdi. 
Dayanmaq qadağan olsa 
da, yaşayış məntəqəsi və 
insan sıxlığı olduğuna 
görə aşağı sürətlə hərəkət 
edirdik. Yolun hər iki 
tərəfində düzülən insanlar 
gücü və imkanları daxilində 
hərbçilərə nə isə verməyə 
çalışırdı. Müəllim aldığı 
maaşla, təqaüdçü təqaüdü 
ilə, heç bir gəlir yeri olmayan 
isə borc-xərclə dükan-
bazardan ərzaq, su alır, 
avtomobillərin yük yerində 
əyləşən hərbçilərə verirdilər. 
Əslində, buna ehtiyac yox idi 
və qidalanmada, təchizatda 
çətinlik yaşamırdıq. Amma 
mülki əhalinin bu dəstəyi, 
əzmkarlığı, əsgərinə doğma 
balası kimi yanaşması bizi 
daha da ruhlandırırdı. 

Anlayırdıq ki, bizim qələbə 
qazanmaqdan başqa 
yolumuz yoxdur”.  

ƏLIN QABARI, ALIN TƏRI 
VƏ ZƏHMƏT HESABINA 
QÜRURLU YAŞAMAQ

Döyüşlərin birində 
minaatan mərmisinin 
zərbə dalğasına düşən 
T.Abbasovu hərbi hospitala 
təxliyə etmək, arxa cəbhəyə 
yollamaq istəsələr də, o, 
bununla razılaşmayıb. Cəbhə 
yoldaşlarını səngərdə qoyub 
getməyi, düşmən qarşısında 
geri çəkilməyi şəninə 
sığışdırmayan qazimiz son 
damla qanı axana qədər 
düşmənə qarşı vuruşacağını 
bildirib. Beləliklə də, Vətən 
Müharibəsinin sonuna 
kimi döyüşüb. Vətənə 
xidməti təmənnasız etdiyini, 
kimsədən nə isə ummadığını 
dilə gətirən T.Abbasov əlinin 
qabarı, alnının təri, zəhməti 
hesabına qürurlu yaşamağı 
ən düzgün yol hesab edir. O, 
şəhidlərimizə bir ömür boyu 
borclu olduğumuzu düşünür. 

Müzəffər Ali Baş 
Komandan, Prezident 
İlham Əliyevin imzaladığı 
sərəncamla Tural Rövşən 
oğlu Abbasov “Suqovuşanın 
azad olunmasına görə”, 
Baş nazir Əli Əsədovun 
imzaladığı sərəncamla 
“Vətən müharibəsi 
iştirakçısı” medallarına layiq 
görülüb.    

RUFİK İSMAYILOV
rufikismayilov@kaspi.az

QƏLƏBƏ QAZANMAQDAN  QƏLƏBƏ QAZANMAQDAN  
BAŞQA YOLUMUZ YOX IDIBAŞQA YOLUMUZ YOX IDI
Vətən müharibəsi qəhrəmanlarımızdan Tural Abbasov 44 günlük  Vətən müharibəsi qəhrəmanlarımızdan Tural Abbasov 44 günlük  
müharibə öncəsi könüllü olaraq orduya yazılıb, silaha sarılaraq ön  müharibə öncəsi könüllü olaraq orduya yazılıb, silaha sarılaraq ön  
cəbhəyə yollanıb, döyüşlərdə iştirak edib, 2020-ci ilin sonunda  cəbhəyə yollanıb, döyüşlərdə iştirak edib, 2020-ci ilin sonunda  
ehtiyata buraxılıb. O, döyüş yolunu fəxrlə xatırlayır: “Sentyabrın  ehtiyata buraxılıb. O, döyüş yolunu fəxrlə xatırlayır: “Sentyabrın  

30-da zəng vurub çağırdılar. O an sevincimin həddi-hüdudu yox idi”30-da zəng vurub çağırdılar. O an sevincimin həddi-hüdudu yox idi”

Azərbaycan tarixinə 
qızıl hərflərlə yazılmış 
“Dəmir yumruq” 

əməliyyatı nəticəsində 
Silahlı Qüvvələrimiz 30 ilə 
yaxındır davam edən işğala 
son qoyub. 2020-ci ilin 
27 sentyabr-10 noyabr 
tarixində Ordumuz 
düşmənin belini qırıb. 
44 günlük müharibədə 
300-dən artıq yaşayış 
məntəqəsi döyüş 
meydanında 
erməni 
yaraqlılarından 
təmizlənib. 
Ermənistan 
kapitulyasiya 
aktına imza 
ataraq digər 
rayon və 
kəndlərimizi 
tərk etmək 
məcburiyyətində qalıb.

RABITƏ MANQA 
KOMANDIRI, BAŞ 
SÜRÜCÜ

Hər bir 
azərbaycanlının 
qürur və fəxarət 
hissi ilə xatırladığı Vətən 

müharibəsində iştirak 
edənlərdən biri də Tural 
Rövşən oğlu Abbasovdur. 
O, 14 oktyabr 1990-cı ildə 
Naftalan şəhərində anadan 
olub. 2009-cu ildə Naftalan 
şəhər 1 nömrəli orta məktəbi 
bitirib. 2009-cu ilin oktyabr 
ayından 2011-ci ilin aprel 
ayına qədər həqiqi hərbi 

xidmətdə olub, rabitə 
manqa komandiri, baş 
sürücü vəzifələrini 

daşıyıb. 2013-cü ildə 
Ukraynada maliyyə-

kredit ixtisası üzrə 
ali təhsil alıb. 
Ordudan tərxis 

olunandan 
sonra ali təhsil 

almaqla paralel, 
müxtəlif sahələrdə 

çalışıb. 2016-cı ildə 
ailə həyatı qurub. Vətən 
müharibəsi başlayanda 
könüllü olaraq orduya 
yazılıb, silaha sarılaraq 
ön cəbhəyə yollanıb, 

döyüşlərdə iştirak 
edib, 2020-ci ilin 

sonunda ehtiyata 
buraxılıb. Hazırda 
Naftalan şəhərindəki 

hotellərin birində  
baş sürücü  
işləyir.

SUQOVUŞAN UĞRUNDA AĞIR DÖYÜŞLƏRSUQOVUŞAN UĞRUNDA AĞIR DÖYÜŞLƏR

“ZƏRURƏT YARANSA, 
SƏFƏRBƏRLIYƏ 
ALINACAQSINIZ”

Tural Abbasov həmin 
günləri belə xatırlayır: 
“Həmyaşıdlarım, dostlarımla 
2020-ci ilin iyul ayında çay 
evində görüşüb söhbət edirdik. 
Bu vaxt televizorda xəbərlər 
səsləndirildi. Ermənistan 
silahlı qüvvələrinin növbəti 
dəfə atəşkəs rejimini kobud 
şəkildə pozmasından, artilleriya 
qurğularından istifadə etməklə 
ordumuzun mövqelərinə 
hücuma keçməsindən bəhs 
edilirdi. Hərbi əməliyyatlar 
zamanı korpus komandirinin 
müavini, orduda xüsusi hörmətə 
və nüfuza sahib olan general-
mayor Polad Həşimovun 
əsgərlərlə birlikdə şəhid olduğu 
bildirildi. Düşmənə olan qisas 
hissindən, əsəbdən nə edəcəyimi 
bilmirdim. Dostlarla birlikdə 
çay evini tələsik tərk edib 
Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə 
Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin 
Goranboy rayon şöbəsinə 
getdik. Könüllü kimi orduya 
yazılıb, döyüşlərdə iştirak 
etmək niyyətimizi bildirdik. 
Müvafiq qeydiyyat aparıb bizi 
evə yola saldılar, dedilər ki, 
zərurət yaransa, səfərbərliyə 
alınacaqsınız”.
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Ukraynada aylardır davam 
edən müharibə ən gərgin 

mərhələsinə daxil olub. 
Sirr deyil ki, Rusiyanın xüsusi 

hərbi əməliyyat adı altında 
başlatdığı müharibə artıq onun 

iflasına səbəb olmaqdadır. 
On minlərlə canlı qüvvə 

itkisi verən qonşumuzu belə 
getsə, qismən səfərbərlik də 

xilas edə bilməyəcək. Belə ki, 
Qərbin proqnoz etdiyi, Rusiya 
rəhbərliyinin yaxın buraxmaq 

istəmədiyi daxili narazılıq artıq 
reallığa çevrilib. Əhali kütləvi 

şəkildə ölkədən qaçır, etiraz 
aksiyaları irili-xırdalı bir çox 
şəhərləri bürüyüb. İnsanlar 

mənasız müharibədə canlarını 
qurban vermək niyyətində deyil. 

Bütün bunların fonunda başını 
itirən, panika içində olan Rusiya 

rəhbərliyi hər kəsi qorxuya 
salan ağlasığmaz hədələr 

səsləndirməkdədir. Söhbət 
nüvə silahı tətbiq edilməsi 

hədələrinin mütəmadi xarakter 
almasından gedir. Prezident 

Vladimir Putin və digər yüksək 
rütbəli şəxslərin ölkə ərazisini 

qorumaq üçün nüvə silahından 
istifadə etməyə hazır olduqlarını 

bildirmələri dünyanı silkələyib. 
Çoxları bunu sadəcə hədə 

adlandırsa da, heç nəyi istisna 
etmək olmaz. Əgər bir dövlət 

başqa dövlətin dünyada qəbul 
olunan sərhədlərini pozaraq 
işğala yol verirsə, onun belə 

bir də addım ata biləcəyi 
istisna edilməməlidir. Ən 

əsası, əgər işğal siyasəti də puç 
olursa, bu addımın atıla bilmə 

ehtimalı artır. Xarici analitiklər 
birmənalı şəkildə “soyuq 

müharibə” dövründə olduğu 
kimi, taktiki nüvə silahlarının 

tətbiqi ehtimalından danışırlar. 
Artıq əminliklə demək olar 

ki, dünyada Rusiyanın taktiki 
nüvə silahından istifadə 

etmə ehtimalına münasibət 

ciddiləşib. Reallıq budur ki, 
bəşəriyyət 1962-ci il Kuba 

böhranından bəri real nüvə 
münaqişəsinə hələ bu qədər 

yaxın olmayıb. 

PUTIN BIR BOMBA ILƏ 
KIFAYƏTLƏNƏCƏK?

Əsas təhlükə odur ki, Ukrayna 
ilə müharibədə fiasko ərəfəsində 
olan rəsmi Moskva taktiki nüvə 
silahlarından istifadə edə bilər. 

Belə olarsa, NATO ölkələri buna 
ABŞ-dan kənarda yerləşdirilən 
taktiki nüvə qüvvələri ilə cavab 

verə bilər. Putinin kütləvi 
səfərbərlik elan etməsindən 

və ələ keçirilən Ukrayna 
torpaqlarının itirilməsinin 

qarşısını almaq üçün “bütün 
mümkün vasitələrdən” istifadə 
etməklə hədələməsindən sonra 

AFP-yə müsahibə verən Qərb 
hərbi ekspertlərinin proqnozu 

belə olub ki, Rusiya bir və ya bir 
neçə taktiki nüvə bombasından 
istifadə edə bilər. Onların gücü 

0,3 ilə 100 kiloton arasında 
dəyişir və ABŞ-ın 1945-ci ildə 

Xirosimaya atdığı bomba ilə (15 
kiloton) müqayisə edilə bilər. 

32 kvadrat kilometr ərazini 
vurmaq üçün 20 taktiki nüvə 

bombası lazımdır. 
CSIS Beynəlxalq təhlükəsizlik 

proqramının eksperti Mark 
Kansian deyib ki, “Putin, 

çox güman ki, bir bomba ilə 
kifayətlənəcək, çünki onun 

məqsədi Ukraynanı qorxutmaq 
və Qərb müttəfiqləri arasında 
nifaq salmaqdır. Güclü siqnal 

göndərmək və kütləvi insan 
tələfatının qarşısını almaq üçün 

bomba yüksək atmosferdə 
partladıla bilər. Bu, Ukraynada 

avadanlıqları sıradan çıxaran 
elektromaqnit impulsu 

yaradacaq”. Ağ Evin nüvə 
silahları üzrə keçmiş eksperti 
Con Volfsthal isə deyir ki, bu 

cür ssenarilər “çox güman 
ki, NATO-nu parçalamaq və 

Putinə qarşı qlobal konsensusu 
pozmaq məqsədi daşıyır”.

Ukraynadakı hərbi uğursuzluqlardan sonra qismən səfərbərlik elan edən Rusiyanın nüvə silahından 
istifadə edə biləcəyi ilə bağlı narahatlıqlar artır. Qərbdə hesab edirlər ki, Moskva bu yolla Ukraynanın 

hücumlarını dayandırmağa və ərazilərinin 20 faizinin itirilməsi ilə razılaşmasına nail olmaq istəyir. 

IRI ŞƏHƏRLƏR HƏDƏFƏ ALINA BILƏRIRI ŞƏHƏRLƏR HƏDƏFƏ ALINA BILƏR

PUTIN QƏRBI QORXUDUR?PUTIN QƏRBI QORXUDUR?

Hər hansı hərbi bazaya 
və ya böyük şəhərə zərbə 

endirilməsi və Ukraynanın 
siyasi rəhbərliyinin 

mümkün məhvi ilə bağlı 
ssenari də istisna edilmir. 
Lakin bu, ümidsizlik jesti 
kimi qiymətləndiriləcək. 

Avropa və ABŞ siyasətçiləri 
Rusiyanın Ukrayna ərazisinə 

nüvə zərbəsi endirəcəyi 
təqdirdə fövqəladə vəziyyət 

planları hazırlayır. ABŞ 
Prezidentinin milli 

təhlükəsizlik üzrə müşaviri 
Ceyk Sallivan bəyan 
edib ki,  “Kremlə 

birbaşa, çox yüksək 
səviyyədə dedik 

ki, nüvə silahından 
istənilən istifadə 

Rusiya üçün fəlakətli 
olacaq. ABŞ və 
müttəfiqlərimiz 

buna sərt cavab 
verəcəklər və bunun nə 

ilə nəticələnəcəyini aydın 
və konkret şəkildə bəyan 

etmişik”. 
ABŞ-ın adı çəkilməyən 

yüksək rütbəli rəsmisinin 
sözlərinə görə, əgər 

Rusiya hakimiyyəti nüvə 
təhlükəsinin Ukraynanı 

təslim olmağa və ya 
ərazisinin 20 faizini 

verməyə sövq edəcəyini 
düşünürsə, yanılır. Digər 

iki adı çəkilməyən Qərb 

rəsmisi də bildiriblər ki, 
Ukraynaya nüvə zərbəsi, 

çətin ki, ekvivalent qisasla 
nəticələnsin. Çox güman 

ki, Qərb dövlətləri Rusiyanı 
cəzalandırmaq üçün hərbi 

cavab tədbirləri görəcəklər. 
Bir sıra rəsmilər əmindirlər 
ki, əgər Putin nüvə silahına 

əl atsa, ən çox ehtimal 
olunan ssenari yalnız döyüş 

meydanında istifadə üçün 
nəzərdə tutulmuş taktiki 

nüvə silahlarından istifadə 
etmək olacaq. Bəzi hərbi 

ekspertlərin fikrincə, Rusiya 
nüvə silahından istifadə 

etməklə hədələmək 
və ondan 

faktiki istifadə 
etməkdənsə, 

güzəştlərə 
hazır 

olmalıdır. 

AZƏR NURİYEV
azernuriyev@kaspi.az

Vaşinqtonda yerləşən Rand Corp təhlil 
mərkəzindən Dara Massikotun fikrincə, 

Kreml Kiyevi, həmçinin Ukraynanın son 
uğurlarında vacib hərbi dəstək göstərmiş 
Qərb ölkələrini qorxutmaq istəyir. “Onlar 

ümid edirlər ki, anneksiya beynəlxalq sistemi 
sarsıdacaq, “Rusiya ərazisi”ylə bağlı nüvə 

təhdidləri atəşkəsə səbəb 
olacaq, Ukraynaya 

dəstəyi azaldacaq”, – 
Massikot yazıb. Yeri 

gəlmişkən, ABŞ 

kəşfiyyatının məlumatına görə, Rusiyanın 
2000-ə yaxın taktiki nüvə silahı var. Taktiki 

nüvə başlıqları qanadlı və ya taktiki raketlər, 
habelə artilleriya mərmiləri kimi adi döyüş 

vasitələrinə yerləşdirilə bilər. Bu raketlər 
üçün təyyarə və ya gəmilərdən də istifadə 

mümkündür. Belə döyüş başlıqları raketlərə, 
torpedalara və ya dərinlik bombalarına 

quraşdırılır. ABŞ iddia edir ki, Rusiya son 
illərdə bu cür silahların hazırlanmasına böyük 

sərmayələr qoyub, onların məsafəsini və 
dəqiqliyini artırıb. 
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l Cəfər bəy, Çikaqo 
Universitetində müəllimlik 
təcrübəniz də olub. Yəqin ki, 
orada müəllim olmaq, tələbə 
olmaqdan çətindir.

l Burada tədris 3 semestr 
olur. Bakalavr və magistr 
tələblərinə alqoritm, riyaziyyat 
dərsləri deyirdim. Burada 
tənbəl tələbə yoxdur. Hər 
biri, həqiqətən, oxumağa 
gəlib. Çünki universitet 
ancaq “qaymaq”ları seçib 
götürürdü. Onlar da vaxtını 
boşa xərcləmirlər. Bu, 
müəllimdən ciddi intizam, 
savad və pedaqoqluq tələb 
edir. Yəni sahəni yaxşı bilmək 
bəs deyil, onu izah etmək 
bacarığı da lazımdır. Hər 
tələbənin anlayacağı dildə başa 
düşmək ayrı bir hazırlaşma, 
məsuliyyət tələb edir. Mən 
müəllimlik prosesində daha 
çox öyrənirdim. 

l Tələbəlik illərində 
“qaymaq”lardan daha zəif 
olmaq kompleksiniz var idimi?

l Açığı, ilk başlayanda belə 
idi. Bizim diskret riyaziyyat 
dərsimiz var idi, çox çətin 
olmağı və professoru ilə 
məşhur idi. Mən səhər 
dərsə gəlir, bitdikdən sonra 
evdə gedib 1 saat yemək 
fasiləsindən sonra bütün gün 
ev tapşırıqlarını edirdim. O 
qədər çox ev tapşırığı verilirdi 
ki... Orada anladım ki, tələbə 
mövzunu imtahanla deyil, ev 
tapşırığını edərək öyrənir. 
Düşünürdüm ki, ətrafımdakı 
insanlar çox ağıllıdır, ABŞ-ın 
ən yaxşı universitetlərindən 
gəliblər. Üstəlik ingilis dilini 
bilsəm də, onlar kimi, ana 
dilim deyildi. Amma o dərsi 
mən “A” ilə keçdim. Sonra 
dostlaşdıq, gördüm ki, hamı 
çətinlik çəkirmiş. Bizim sahədə 
özünüzü zəif hiss etmədiyiniz 
gün, heç nə öyrənmədiyiniz 
gündür.  

“HƏMIŞƏ “BACARARAM” HISSI 
ILƏ DAVAM ETMIŞƏM”

l Riyaziyyatçılar dəqiqliyi 
sevirlər. Bu dəqiqlik normal 
həyatınıza təsir edibmi? 
Ümumiyyətlə, sizin peşə 
xəstəliyiniz nədir?

l Detallara çox fikir 

verirəm. Adi bir təklifin 
hər detalını soruşuram. 
“Xəstəliyim”in ən ağır forması 
isə, hər gördüyüm işin ən 
pis halını fikirləşib, analiz 
etməyimdir. Bu alqoritm 
dizaynının mənə öyrətdiyidir. 
Biz alqoritm yaradanda ən pis 
ssenaridə necə performans 
göstərir, ona baxırıq. Normal 
həyatda da hər addım atanda 
ən pis halı fikirləşirəm. 
Halbuki, bir çox hallarda o 
ehtimal çox kiçik olur. Lakin 
planımı buna görə qururam. 

l “Linkedin”də özünüz 
haqqınızda məlumat 
hissəsində “özünü motivasiya 
edən insanam” deyirsiniz. 
Özünüzü necə motivasiya 
edirsiniz?

l Asan deyil. Dikbaşlılıqla 
edirəm. Necə ola bilər 
ki, qarşımdakı məsələ 
qarşısında aciz qalım? Həmişə 
“bacararam” hissi ilə davam 
etmişəm. Məsələyə qarşı 
səbirli davranır, analiz edir, 
yetərsizlikləri doldururam. 
Bəlkə də, bu, eqoizmdir. Amma 
hansısa məsələ qarşısında aciz 
qala bilmərəm.

l Uduzmağı qəbul edə 
bilmirsiniz?

l Öz sahəmdə, bəli. 
Təcrübəmə, biliyimə 
güvənirəm.

“HAMI ANADAN OLANDA 
AĞILLIDIR”

l Cəfər bəy, bu gün 
kompüter elmləri sahəsinə 
tələbat çoxdur. Hər kəs bu 
sahədə peşəkar ola bilərmi?

l Dünyanın tək gözəl peşəsi 
bu deyil. Önəmli olan tələbənin 
nəyə marağı olmağıdır. 
Mən işimi sevməsəydim, 
Çikaqoya getməzdim. İnsan 
sevmədiyi sahədə xoşbəxt 
olmur. Ən pisi isə o sahənin 
keyfiyyətsiz mütəxəssisi olur. 
Nə qədər yaxşı universitet və 
müəllim olsa da, onların sizə 
verdikləri bir yerə qədərdir. 
Gərək siz öyrənməyə maraqlı 
olasınız. İnsan məşhur olduğu 
üçün deyil, marağı olan 
sahədə olmalı, zamanını sərf 
etməkdən qorxmadığı işlə 
məşğul olmalıdır.
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öyrəndiyimiz iki ədədin toplanması 
metodu bir alqoritmdir. Sənaye 
və texnologiyada ağla gələn hər 
avtomatlaşdırılmış prosesin 
təməlində alqoritm dizaynı 
dayanır. Bu gün isə ən çox istifadə 
olunmağa başlanan süni intellekt 
alqoritmləridir. Məsələn, “Tesla” 
özü-özünü idarə edən avtomobilləri 
istehsal edir. Maşın bunu süni 
intellekt  dediyimiz alqoritmləri 
bir araya gətirməklə edir. Yaxud, 
ən sadəsi, sosial şəbəkənizdə sizə 
maraqlı olan reklamlarla, videolarla 
rastlaşırsınız. Bunlar sizin rəy 
bildirdiyiniz, bəyəndiyiniz kontent 
üzərindən gəlir. Buna qərar verən 
də süni intellektdir. 

l Bəzi insanlar da düşünür ki, 
telefonda bizi kimsə izləyir.

l Bu, mümkün deyil. Böyük 
şirkətlər istifadəçi gizliliyinə çox 
ciddi önəm verir. Axtardığımız 
xəbərlərin qarşımıza çıxması, 
əslində, məsləhət sistemlərinin 
nə qədər yaxşı işlədiyinin 
göstəricisidir. Sizin onlayn 
fəaliyyətinizi çox yaxşı analiz edir 
və sizə uyğun, reaksiya verəcəyiniz 
təklifləri göndərir. Onların 
qanun-qaydalarında gizliliyə 
önəm verilməsi xüsusi qeyd edilir. 
Kiminsə şəxsi məlumatını almaq, 
bunu istifadə etmək asan deyil. 
Bunun çox ciddi cəzaları var.

l “Meta”dakı işiniz nədən 
ibarətdir?

l Burada maşın öyrənməsi 
(ML) sahəsini araşdırıram. FB 
səviyyəsindəki şirkətlərin müsahibə 
prosesləri universitetə hazırlaşmağa 
bərabərdir. Bir çox yerdən iş 
təklifləri aldım. Buranı seçdim. 
Çünki elmin və texnologiyanın 

ən qabaqcıl 

formada birləşdiyi şirkətlərdən 
biri də “Meta”dır. Burada 
öyrənə biləcəklərimin sərhədi 
yoxdur. Çox geniş tətbiq sahəsi 
var. Hazırda 2 tətbiq mövzusu 
ilə maraqlanıram. Birincisi, 
“instagram”da, “facebook”da 
istifadəçiyə gedən kontentin 
keyfiyyətini və aktuallığını təmin 
etməkdir. İkincisi isə, bilirsiniz ki, 
FB-nin gəlirləri, əsasən, reklamdan 
gəlir. Düzgün reklamların düzgün 
insanlarla görüşdürmək məsələsi 
çox önəmlidir. 

“INSAN ƏMƏYI TARIX OLACAQ”
l Bu gün süni zəka və ML-in 

öyrənilməsinin əhəmiyyəti nədir? 
Gələcəkdə bizi nə gözləyir?

l Kompüter hesablama 
gücünün artması və daha 
önəmlisi internetin yayılması ilə 
Big Data reallığının yaranması 
bizim vaxtilə nəzəriyyədə qalan, 
praktiki olmadığı üçün kənara 
qoyduğumuz fikirləri yenidən gün 
üzünə çıxarırdı. Süni intellekt də 
bunlardan biridir. Süni intellekt və 
ML “Meta”, “Google”, “Amazon” 
kimi nəhəng şirkətlərin, demək 
olar ki, bütün məhsullarında 
istifadə olunur. Misal üçün, ağıllı 
telefonlardakı səsli tapşırıqvermə 
özəlliyi ML alqoritmlərinə əsaslanır. 
Maliyyə və bank sistemləri də 
investisiya strategiyalarını artıq 
ML üzərində qururlar. Süni 
intellektin çox fərqli sahələrdə də 
tətbiqi var. Bu gün süni intellekt 
ilə xəstəyə diaqnoz qoymaq 
mümkündür. Tibbi analizlərinizə 
əsasən, kompüter sizdə ola 
biləcək problemləri asanlıqla 
təyin edir. Təkcə diaqnostikada 
deyil, genetik xəstəliklərin, eləcə 
də xərçəngin tədqiqatında 

istifadə olunur. ML-in bir 
başqa maraqlı tətbiqini işə alım 
prosesində görmək mümkündür. 
Əvvəllər CV-nizi göndərirdiniz, 
qarşı tərəfdən şirkətin təmsilçisi 
oxuyurdu. Hər ay minlərcə insanın 
müraciət etdiyi böyük şirkətlərdə 
bu sistemlər indi avtomatlaşdırılır. 
Bayaq “Tesla”nın özünü idarə 
edən maşınlarını qeyd etdim. Bu 
maşınların ətrafını anlaya bilməsi 
(misal üçün qabaqda piyada, ya 
da maşın varmı yoxmu, svetofor 
hansı rəngdədir) və ona görə addım 
atması (misal üçün tormoza ya 
da qaza basması, dönməsi) çox 
mürəkkəb mexanizmlər tələb edir. 
Bu qərarları hansısa insan vermir, 
arxa fonda ML alqoritmləri işləyir. 
Belə görünür ki, gələcəkdə taksilər 
sürücüsüz xidmət verəcək. Hətta 
işə götürmə prosesini kompüterlər 
etdiyi üçün HR-lara ehtiyac 
qalmayacaq.

l Yəni süni intellektlə insan 
əməyi tarix olacaq?

l Düzdür, bu, bir tərəfdən 
neqativ görünə bilər ki, insanlar 
işsiz qala bilər. Digər tərəfdən 
də, əslində, insan həyatının 
rahatlaşması, asanlaşması və 
insanın daha ali, rahat, yorucu 
olmayan işlərə yönəlməsinə 
səbəb ola bilər. Məsələn, maşın 
özü ünvana çata bilirsə, insanlar 
niyə 10 saat sürücülük etsinlər? 
Süni intellekt aviasiya, təhsil, 
səhiyyə, maliyyə, ağır sənaye, 
neyrocərrahiyə və digər sahələrdə 
tətbiq olunur. Çox vaxt tələb edən 
məsələlərin həllində effektivdir, 
yuxu və fasilə tələb etmədiyindən 
fasiləsiz işləyə bilir, xətaların 
başvermə ehtimalı çox kiçikdir.

RIYAZIYYAT SEVGISI ILƏ ÇIKAQOYA QƏDƏR GEDƏN HƏMYERLIMIZ CƏFƏR CƏFƏROVUN UĞUR HEKAYƏSI 

Uşaqlığından gələn riyaziyyat 
sevgisi onu Çikaqoya qədər 
aparıb. Seçdiyi sahənin 

dərinliklərinə bələd olmaq və 
burada ən yaxşı olmaq üçün daim 
oxuyub, araşdırıb. İstər təhsilində, 
istərsə də işində ən yaxşısını seçib və 
fərqlənməyi bacarıb. Deyir ki, “bizim 
sahədə öünüzü zəif hiss etmədiyiniz 
gün heç nə öyrənmədiyiniz gündür”. 

Müsahibimiz Meta şirkətində 
(Facebook) tədqiqatçı alim 
kimi çalışan Cəfər Cəfərovdur.

Sumqayıtda hərbçi ailəsində 
dünyaya gəlib. Təhsilinə Sumqayıt 
23 saylı orta məktəbdə başlayıb, 
birinciliklə qəbul olduğu Sumqayıt 
Özəl Türk liseyində davam edib. 9-cu 
sinifdən başlayaraq respublika və 
beynəlxalq olimpiadalarda iştirak 
edib, medallar qazanıb. Cəmi bir ay, 
yalnız bir fəndən repetitor yanına 
gedərək universitet imtahanında 
600-dən çox bal toplayıb. Bununla 
yanaşı, YÖS imtahanından da yüksək 
nəticə ilə keçib. Türkiyənin Boğaziçi 
və Orta Doğu Teknik Universitetinə 
(ODTÜ) kompüter mühəndisliyi 
ixtisasına qəbul olub və birincini 
seçib: “Bizim ixtisasda hər tələbə 
məzun olmaq üçün bir layihə işləyir 
və təqdim edir. Mənim layihəm 2-ci 
yerə çıxdı. Oradan gələn həvəslə 
Boğaziçində nəzəri kompüter 
elmləri sahəsində magistratura 
təhsili aldım. Elmi rəhbərim 
Türkiyənin süni intellekt sahəsində 
ən öndə gələn isimlərindən olan 
Cem Say idi. Cem Say və amerikalı 
professorla birlikdə elmi məqalə 
üzərində işlədik, İtaliyada təqdim 
etdik. Daha sonra doktorantura 
təhsili üçün Amerikanın ən öndə 
gedən universitetlərindən olan 
Çikaqo Universitetinə tam burslu 
qəbul oldum. Kompüter elmi ilə 
bağlı Çikaqo Universitetində PhD 
oxudum. PhD təhsilim boyunca 
nəzəri kompüter elmi və maşın 
öyrənməsi -ML- (süni intellektin bir 
bölməsi) sahəsində araşdırmalar 
aparır və dünyanın ən prestijli 
ML konfranslarında məqalələr 
yayımladım”.

“DÜNYANIN NƏBZINI TUTURSUNUZ”
l Ixtisasınız üzrə öz sözünü 

demiş universitetlərdə təhsil 
almısınız. Sizcə, tanınmış 
universitetlərin təhsil həyatınızdakı 
rolu nədir?

l İki məsələ çox önəmlidir. 
Birincisi, keçdikləri proqram dünya 
standartlarına uyğundur. Yəni siz bu 
təhsil ocaqlarında dünyanın nəbzini 
tutursunuz. Dünya hazırda nələrlə 
məşğul olursa, sizə də onu bütün 
dərinliyi ilə öyrədirlər. Buradan 
məzun olub bir addım geridə qalmaq 
mümkün deyil. İkinci məsələ isə 
yanaşma ilə bağlı idi. Məsələn, 
burada müəllim-tələbə münasibəti 
çox fərqli idi. Universitetlər var ki, 
müəllim tələbəyə çanta daşıtdırır, 
şəxsi köməkçisi kimi davranır. Çünki 
müəllim böyükdür, güc sahibidir və 
tələbə buna borcludur. Bizdə o yox 
idi. Müəllimlə müzakirə edib, öz 
fikrinizdə qala bilərsiniz. Yəni fikir 
ayrılıqları təbiidir. Bu, müəllimin 
şəxsiyyətinə toxunmur. Düşünür ki, 
mənim peşəm gələcək üçün kadrlar 
yetişdirməkdir və qarşımdakı şəxs 
də cavan olmağına baxmayaraq, 
gələcəyin potensial alimidir. Burada 
əsas kimin deməyindən çox, 
arqumentin nə olmasıdır. Boğaziçidə 
bizə təkcə elmin dərinlikləri yox, 
həm də necə iş görmək, elmlə necə 
məşğul olmaq öyrədilirdi. 

“ÇIKAQODA O SƏRHƏDLƏRI AŞDIM”
l Boğaziçi istədiyiniz təhsili 

sizə verirdisə, PhD üçün ABŞ-
ın ildə 6-7 faizlə qəbul alan ən 
çətin universitetlərindən birində 
araşdırma aparmağa sizi nə vadar 
etdi?

l  Boğaziçinin 10 qatı da Çikaqo 
Universitetindədir. Çətin olduğunu 
bilirdim. “Bacara bilərəmmi?” marağı 
məni ABŞ-a apardı. Türkiyədən 
ayrılmaq çətin qərar idi. Amma bu 
sual motivasiya qaynağım idi. Həm 
də bilirdim ki, bizim sahədə elmin 
beşiyi, ən böyük yeniliklərin olduğu 
ölkə ABŞ-dır. Ətrafımızda o qədər 
ağıllı, bacarıqlı insanlar var ki, onlarla 
ayaqlaşmaq lazımdır. Türkiyədə 

qalaraq öyrənə biləcəklərimin 
sərhədi var idi. Çikaqoda o sərhədləri 
aşdım. Tanıdığım o qədər insan var 
idi ki, burada davam edə bilmədilər. 
Proqramı bitirmək çətindir, amma 
maraqlıdır.

l Yəqin ki, seçdiyiniz sahənin 
sürətli inkişafı da sizi narahat edib. 

l Çox sürətli inkişaf edir. Bu 
işdə ən yüksək səviyyədə qala 
bilmək üçün daim oxumalı, yeni 
çıxan məqalələrdən xəbərdar 
olmalısınız. Həm universitetlərdə 
aparılan elmi araşdırmaları, həm 
də böyük şirkətlərin tədqiqat 
laboratoriyalarında əldə olunan 
nəticələri izləməlisiniz. Çox geniş 
texniki baza var və bu, hər gün 
yenilənir. Biz fərd olaraq daim 
işləməliyik ki, geridə qalmayaq. Təbii 
ki, “mən artıq hazıram”, “fəlsəfə 
doktoru adını almışam, bəsdir” kimi 
düşüncələr səhvdir. Bir yerdən sonra 
özünüzü yeniləməsəniz, o sənədlər 
sadəcə divara asılmış şəkil olaraq 
qalacaq. 

“BUNUN CIDDI CƏZALARI VAR”
l Alqoritm dizaynları üzərində 

işləyirsiniz. Bu sahə nəyə xidmət 
edir?

l Alqoritmlər 
çox vaxt kompüter 
proqramları ilə bir 
tutulsa da, əslində, 

riyazi ağırlıqlı sahədir. 
İlk alqoritmlərin 

tarixi 
eramızdan 
əvvələ gedib 
çatır. Misal 
üçün, orta 
məktəbdə 

Cəfər 
Cəfərov: 
“Biz fərd 

olaraq 
daim 

işləməliyik 
ki, geridə 

qalmayaq. 
Təbii ki, 

“mən artıq 
hazıram”, 

“fəlsəfə 
doktoru 

adını 
almışam, 

bəsdir” 
kimi 

düşüncələr 
səhvdir. 

Bir yerdən 
sonra 

özünüzü 
yeniləmə-

səniz, o 
sənədlər 

sadəcə 
divara 

asılmış 
şəkil olaraq 

qalacaq”. 

“ƏTRAFIMDAKI INSANLAR 
ÇOX AĞILLIDIR”

“Süni intellekt 
aviasiya, 

təhsil, səhiyyə, 
maliyyə, 

ağır sənaye, 
neyrocərrahiyə 

və digər 
sahələrdə 

tətbiq olunur. 
Çox vaxt 

tələb edən 
məsələlərin 

həllində 
effektivdir, 

yuxu və 
fasilə tələb 

etmədiyindən 
fasiləsiz 

işləyə bilir, 
xətaların 
başvermə 

ehtimalı çox 
kiçikdir”.

ABS-DA ƏN YAXSILAR ARASINDA ABS-DA ƏN YAXSILAR ARASINDA 
FƏRQLƏNMƏYI FƏRQLƏNMƏYI BACARAN AZƏRBAYCANLIBACARAN AZƏRBAYCANLI

UĞ

UR HEKAYƏSI

aygunaziz@kaspi.az

SÖHBƏTLƏŞDI:
AYGÜN ƏZIZ
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Azər Balamedov: 
“Əmanəti bankda 
yerləşdirib ildə 10-
12 faiz gözləmək 
öz yerində, 
ancaq 100 min 
manatınız varsa, 
50 minini banka 
yerləşdirə, 
50 minini də 
investisiya 
alətlərinə yönəldə 
bilərsiniz. Həm 
Azərbaycanda, 
həm də beynəlxalq 
maliyyə kapital 
bazarlarında əla 
imkanlar var, olub, 
olacaq. İnsanlar bu 
haqda düşünsünlər”

AYGÜN ASIMQIZI
aygunasimqizi@kaspi.az

SIRNIKLƏNDIRICI FAIZLƏR SIRNIKLƏNDIRICI FAIZLƏR 
INFLYASIYANIN CARCISIDIR? INFLYASIYANIN CARCISIDIR? 

Son bir neçə ildə banklar manatla olan 
əmanətlərə təklif etdikləri faizləri 
yüksəldirlər. Düzdür, əmanət faizlərini 

aşağı salan banklar da var, ancaq ümumilikdə, 
illik 11 faiz civarında gəlir  təklif edən 
bankların sayı artır. Hazırda 7-8 bankda illik 
əmanət faizi 11-dir. Daha yüksək - 11,75, 12 
faiz də təklif edən banklar da var. Faizlərin 
yüksəlməsi qazanc əldə etmək cəhətdən 
yaxşıdır, amma “banklar əmanət faizlərini 
yüksəldirsə, problem ola bilər” deyənlər də 
az deyil. Bəziləri hesab edirlər ki, manatla 
olan əmanətlərə yüksək faizin təklif olunması 
inflyasiyadan xəbər verir. Hazırda qüvvədə 
olan qanuna əsasən, milli valyutada olan 
qorunan əmanətlər üzrə illik faiz dərəcəsinin 
yuxarı həddi 12-dir. Bu isə o deməkdir ki, 12 
faizə qədər olan əmanətlər sığortalanır. Ancaq 
sığortalanan əmanətlərlə bağlı da limit var. 
Ötən ilin aprelindən tətbiq edilən qaydalara 
görə, Əmanətlərin Sığortalanması Fondu 
tərəfindən 100 min manata qədər əmanətlər 
4 il 9 ay müddətində tam sığortalanır. 
Banklar 12 faizlik limit çərçivəsindən kənara 
çıxmırlarsa, problem yaradan nə ola bilər? 

BANKA ƏMANƏT YERLƏŞDIRIBSINIZSƏ... 
Maliyyə bazarları üzrə ekspert Azər 

Balamedov bildirdi ki, əmanətiniz 100 min 
manatdan azdırsa, bu zaman risk yoxdur: 
“Hazırda banklarda yerləşdirilən əmanətlərin 
100 min manata qədər olan hissəsi 
sığortalanır. Yəni ölkədə istənilən banka 
əmanət yerləşdiribsinizsə, bu məbləğ 100 
min manatdan çox deyilsə, bank iflas edərsə, 
Əmanətlərin Sığortalanması Fondu tərəfindən 
əmanət vətəndaşlara qaytarılır”.

A.Balamedov kommersiya 
banklarında əmanət 

faizlərinin yüksək 
olmasının Azərbaycanda 

inflyasiyaya təsir edən 
məqam olmadığını 
vurğuladı: “Rəsmi 
məlumatlara görə, 

Azərbaycanda inflyasiya 
10-12 faizdir. ABŞ, Avropa 

İttifaqında inflyasiya 
tüğyan edir. Bu vaxta qədər 
illik inflyasiya 1-2 faiz olan 

ölkələrdə hazırda ikirəqəmli 
inflyasiya var. Bu da Federal 

Ehtiyat Sisteminin, digər aparıcı 
mərkəzi bankların uçot faiz 

dərəcələrini artırması ilə bağlıdır. 
Amma Azərbaycanda inflyasiyaya 

təsir edə biləcək səbəblər 
kommersiya bankları ilə bağlı 

deyil. Azərbaycanda inflyasiyanın 
əsas səbəbləri inkişaf etmiş 

ölkələrdə gedən proseslərdir. 
Oradakı inflyasiyanın 

müəyyən hissəsi Azərbaycan 
kimi ölkələrə ixrac edilir. Hökumət 
ölkəmizə idxalla gələn inflyasiyanın 

qarşısını almaq üçün müəyyən addımlar 
atıb. Ümidvarıq ki, gələcəkdə də belə 

addımlar atılacaq, dünyadakı böhranın 
Azərbaycana təsiri minimal səviyyədə 

olacaq”.

QAZANC ƏLDƏ ETMIRSINIZ, AMMA... 
Ekspert bildirdi ki, Azərbaycanda 
bank faizlərinin inflyasiyaya təsiri 

olmasa da, pulumuzu banklara əmanət 
şəklində yerləşdirmək onu inflyasiyadan 

kompensasiya edir: “Azərbaycanda rəsmi 
inflyasiya 12 faizdir. Sizin pulunuz evdə 

qalanda 12 faiz inflyasiya edir. Bank 
isə depozitə görə sizə 12 faiz pul verir. 

Deməli, bankın əmanətinizə verdiyi 12 
faiz inflyasiyanı kompensasiya edir. Bu 

da sizin pulunuzu inflyasiyadan qorumuş 
sayılır. Siz qazanc əldə etmirsiniz, amma 

inflyasiyada pulunuz dəyər itirmir”.
A.Balamedov qeyd etdi ki, əldəki vəsaitin 

bir hissəsini əmanət şəklində banka 
yerləşdirmək lazımdırsa, bir hissəsi ilə 
investisiya fəaliyyəti ilə məşğul olmaq 

faydalıdır: “Əmanəti passiv şəkildə 
bankda yerləşdirib ildə 10-12 faiz 

gözləmək öz yerində, ancaq 100 min 
manatınız varsa, 50 minini əmanət 
olaraq banka yerləşdirə, 50 minini 

də investisiya alətlərinə yönəldə 
bilərsiniz. Həm Azərbaycanda, 

həm də beynəlxalq maliyyə kapital 
bazarlarında əla imkanlar var, 

olub, olacaq. İnsanlar bu haqda 
düşünsünlər. Bununla bağlı 

maarifləndirmə işləri olmalıdır”.

A.Balamedov deyir ki, 100 min 
manatdan çox əmanət yerləşdirəcək 
şəxslər bank seçimində daha 
diqqətli olmalıdırlar: “Çünki 100 
min manatdan yuxarı məbləğ dövlət 
tərəfindən sığortalanmır. Sabah bank 
bağlansa, dövlət 100 min manatı 
verəcək, ondan yuxarı məbləği 
isə ala bilməyəcəksiniz. Ona görə, 
yüksək məbləğdə pul yerləşdirənlər 
əmanət qoyduqları bankı daha çox 
araşdırsınlar. Çünki ölkədə bağlanma 
ehtimalı olan banklar var. Bir neçə il 
öncə bir neçə bankın bağlanmasının 
şahidi olduq. 4-5 kommersiya 
bankı da növbədə gözləyir. 
Dünyada böhran dərinləşdikcə, 
Azərbaycandakı müəyyən bankların 
lisenziyalarının geri alınmasının 
şahidi olacağıq. Vətəndaşlar son 
dərəcə ehtiyatlı olmalıdırlar. Məbləğ 
çoxdursa, bunu öz adına ayrı-ayrı 
banklara, yaxud ailə üzvlərinin adına 
yerləşdirmək daha məsləhətdir”.

“BANKLARA PUL LAZIMDIR”
A.Balamedovun sözlərinə görə, 

banklar hazırda təklif etdikləri 
əmanət faizləri ilə heç nə itirmirlər: 
“Kommersiya bankları əmanəti 
maksimum 12 faizlə cəlb edir, 
krediti isə minimum 15 faizlə 
verirlər. 22-24 faizə qədər kreditlər 
var. Kommersiya bankı heç bir itki 
ilə üzləşmir”.

Bankların yüksək məbləğdə 

əmanət cəlb etmələrinin səbəbinə 
gəlincə, A.Balamedov bildirdi 
ki, əmanətlərə yüksək faiz təklif 
etmək bankların vəziyyətinin 
yaxşı olması demək deyil: “Əksinə, 
bankların vəziyyəti yaxşı deyil. 
Bu, tək Azərbaycana yox, bütün 
dünyaya aiddir. Dünyada son illərdə 
gedən böhrana görə həm biznes, 
həm də şəxslərin maliyyə aktivliyi 
aşağı düşdükcə, bankların sərbəst 
resurslara ehtiyacı daha da çoxalır. 
Ona görə də, onlar əlavə vəsait cəlb 
etmək üçün məcbur olub faizləri 
qaldırırlar. Əsas məqsədləri də ayaq 
üstdə durmaqdır. Bu, depozitlərlə 
bağlı aparılan siyasətin iflasa 
uğramaması üçün bir nömrəli 
üsuldur. Məqsəd odur ki, fiziki və 
hüquqi şəxslər pullarını evlərdə, 
seyflərdə saxlamasınlar, banka 
gətirsinlər. Bank da öz kredit 
siyasətini həyata 
keçirə bilsin. Çünki 
kredit verəndə 
bankın dövriyyəsi 
yüksəlir, faiz 
gözləntiləri 
artır”.

DÜNYADA BÖHRAN DƏRINLƏŞDIKCƏ...

BANK FAIZLƏRI 
INFLYASIYAYA 

TƏSIR EDIR?

Azər Azər 
BalamedovBalamedov



Tarix müəllimi 
Pərviz Ağalarovun 
sözlərinə görə,  
ölkəmizin təhsil 

sistemində bu addım 
ilk deyil: “Ötən ildən 

etibarən 9-cu siniflər 
üçün “Zəfər tarixi” 
dərs vəsaiti dövlət 
dilində tədris olunur. 
Bu addım ümumtəhsil 
müəssisələrində normal 
qarşılanıb və bildiyimə 
görə, hər hansı bir 
narazılıq  yoxdur. Nazir 
Emin Əmrullayevin də 
vurğuladığı kimi, 5-ci 
siniflərdə “Azərbaycan 
tarixi” fənninin dövlət 
dilində tədrisi Ana 
dilimizin tətbiq sahəsini 
və təsir imkanlarını 
daha genişləndirir”. 
P.Ağalarov layihəni 
vacib eksperiment hesab 
edir: “Doğrudur, bu, 
hələ bir eksperiment 
səviyyəsindədir. Amma 
milli nöqteyi-nəzərdən 
vacib eksperimentdir. 
Hesab edirəm ki, 5-ci 
siniflərə qədər 
ibtidai 
təhsil 
yalnız Ana 
dilində 
aparıl-
malıdır”.

DILIMIZI VƏ TARIXIMIZI DILIMIZI VƏ TARIXIMIZI 
ÖYRƏNMƏK ÜCÜN FÜRSƏTÖYRƏNMƏK ÜCÜN FÜRSƏT

11TƏHSIL

Ö
lkəmizin orta ümumtəhsil 
məktəblərinin bəzilərinin rus 
bölməsində “Azərbaycan tarixi” 

fənni dövlət dilində tədris olunmağa 
başlanıb. Prosesə elm və təhsil naziri Emin 
Əmrullayevin əmrinə əsasən start verilib. 
Belə ki, 2022-2023-cü tədris ilində ölkənin 
20 ümumi təhsil müəssisəsinin tədrisi 
digər dillərdə aparılan bölmələrinin V 
siniflərində  “Azərbaycan tarixi” fənni dövlət 
dilində tədris edilir: “Azərbaycan dilinin 
milli dövlətçiliyin başlıca rəmzlərindən 
biri kimi istifadəsi və tətbiqi imkanlarının 
genişləndirilməsi digər dillərdə təhsil 

alanların dövlət dili kimi 
Azərbaycan dilinə, 
tarixinə, milli-mənəvi 
dəyərlərə hörmət 
ruhunda tərbiyə 

olunmasını təmin etmək 
məqsədi daşıyır. 

Cari ildə 20 
məktəbdə 
pilot layihənin 
nəticələri təhlil 

edildikdən 

sonra 
növbəti il 
üçün qərar qəbul 
ediləcək”. 

Qeyd edək ki, bu tədris ilinədək 
məktəblərin rus bölmələrində Azərbaycan 
tarixi fənni rus dilində tədris edilib. 
Şagirdlərə “Azərbaycan tarixi” fənni 
dərslikləri rus dilində paylansa da, sonradan 
onların dəyişdirilərək Azərbaycan dilində 
kitablarla əvəzlənəcəyi bildirilib. 

Amma nazirliyin bu qərarı birmənalı 
qarşılanmır. Azərbaycan dilini 
bilməyən şagirdlərin 
birdən-birə tarix fənnini 
öyrənmələrinin çətin 
olacağını söyləyənlər də 
var, əksini düşünənlər də.

Tahir Həsənov adına 
23 nömrəli tam orta 
məktəb də pilot layihənin 
həyata keçirildiyi təhsil 
ocaqları sırasındadır. 

Məktəblə əlaqə 
saxladıqda artıq 
“Azərbaycan tarixi” 

fənninin 
Azərbaycan 

dilində 
keçirildiyini 

təsdiqlədilər: “Dərslər təzə 
başlayıb. Fənnin effektivliyini bundan 

sonra – tədris ilinin sonunadək biləcəyik”.

HƏM DILI, HƏM TARIXI ÖYRƏNƏCƏKLƏR
AMEA Tarix İnstitutunun icraçı direktoru 

Cəbi Bəhramov layihəyə münasibət 
bildirərək qeyd etdi ki, təkcə ölkəmizin təhsil 
alan vətəndaşları deyil, coğrafiyamızda digər 
dillərdə təhsil alanlar da Azərbaycan tarixini 
bilməlidir: “Bizdə, əsasən, tədris Azərbaycan 

və rus dilindədir. Rus dilində təhsil 
alanlara Azərbaycan tarixinin 
tədrisi zəif idi.  Digər dillərdə təhsil 

alanlar həm Azərbaycan 
dilini, həm də tarixi 
öyrənəcəklər”. Alim 
deyir ki, ölkəmizdə 
ingilis, fransız dilli 
məktəblər də var: 
Onlar da Azərbaycan 
tarixini dövlət dilimizdə 
keçməlidirlər: “Bu, 
düzgün qərardır”.

Bu ildən pilot 
layihə olaraq 
məktəblərimizin 
rus bölmələrində 
“Azərbaycan 
tarixi” fənni 
dövlət dilində 
tədris olunmağa 
başlayıb. Cari 
ildə 20 məktəbdə 
layihənin nəticələri 
təhlil edildikdən 
sonra növbəti il üçün 
qərar qəbul ediləcək.

TƏRANƏ MƏHƏRRƏMOVA
taranamaharramova@kaspi.az

Təhsil eksperti Nadir İsrafilov fənnin 
tədrisində yaranacaq problemlərin bir 
çox amillərlə bağlı olduğunu qeyd 
edir: “Yer çatışmazlığından 4 minə 
yaxın uşaq rus bölməsinə qəbul ola 
bilməyib. Rus bölməsi daha 
çox meqapolis xarakterlidir. 
Məktəblərin də quruluşu 
elədir ki, əlavə tikinti 
aparmaq mümkün deyil. 
Bu problem həll olunsa 
belə, müəllim çatışmazlığı 
yaranacaq. Müstəqillik 
qazanandan sonra 
biz rus dilini xarici 
dillər qrupuna 

daxil etdik. Əksər məktəblərdə rus dili 
tədris planından çıxarıldı və fakültativ 
hesabına tədris olunmağa başladı. Bir 
çox məktəblərdə ümumiyyətlə, tədris 

olunmadı. Bu, ona gətirib çıxardı 
ki, bizim rus dili müəllimləri başqa 

sahələrə keçdilər. Hazırda kadr 
çatışmazlığı reallıqdır. Yaranan 

problemi aradan qaldırmaq üçün 
uşaqları daha çox Azərbaycan 

bölməsinə cəlb etmək və rus 
bölməsində “Azərbaycan tarixi”, 
“Azərbaycan ədəbiyyatı” və 

“Azərbaycan coğrafiyası” 
fənlərinin Azərbaycan 

dilində keçirilməsi ilə 

bağlı təkliflər səsləndi. Hesab edirəm ki, 
bu, məsələnin həlli deyil. Uşaq həm o 
dildən, həm bu dildən olacaq”.

AZƏRBAYCAN DILININ 
TƏDRISI SAATLARINI ARTIRMAQ

N.İsrafilov hesab edir ki, ən optimal 
yol uşaqların rus bölməsinə müsahibə 
yolu ilə qəbul edilməsidir: “Bu qərarın 
hansı effekt verəcəyini söyləmək çətindir. 
Rus və ya digər tədris bölməsinin uşağını 
“Azərbaycan tarixi”ni və ya başqa fənni 
Azərbaycan dilində keç” deyə məcbur 
etmək hüquq pozuntusudur. Yeganə yol 
rus bölmələrində Azərbaycan dilinin 
tədris saatlarını artırmaqdır ki, uşaqlar bu 

saatlar hesabına Azərbaycan dilinə daha 
yaxşı yiyələnsinlər”. Ekspert “Azərbaycan 
tarixi” fənninin digər tədris bölmələrində 
pilot layihə çərçivəsində Azərbaycan 
dilində keçirilməsini 
düzgün qərar hesab 
edir: “Yaxşı ki, bu, pilot 
layihədir. Yoxsa əlavə 
narazılıq yarada bilər. 
Sadəcə, gözləməliyik 
ki, bu layihə hansı 
effekt verəcək. 
Yalnız ondan 
sonra konkret 
addımlar 
atmaq olar”. 

HƏM O DILDƏN, HƏM BU DILDƏN YARIMÇIQ
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PANDEMIYANIN 
SONU GÖRÜNÜR

SAĞLAMLIQ

M.Əliyevin fikrincə, 
buna baxmayaraq, risk 
qrupuna aid olan şəxslər 
arxayınlaşmamalıdırlar: 
“Qarşıdan payız-qış 
mövsümü gəlir. Bu da 
koronavirusun yayılması 
üçün əlverişli zamandır. 
Yoluxma sayı artsa da, 
bunun çox ciddi rəqəmlərə 
gedib çıxacağını gözləmirik. 
Lakin yenə də risk qrupuna 
daxil olan şəxslər ehtiyatlı 
olmalıdırlar. Yaşlı şəxslər, 
onkoloji xəstələr, immun 
sistemini zəiflədən 
dərmanları qəbul edənlər, 
kimya terapiyası alanlar 
mütləq şəkildə özlərini 
qorumalıdırlar. Bu xəstəlik 
onlar üçün hələ də təhlükəli 
ola bilər”. 

GƏRƏK HƏR KƏSIN EHTIYAT 
MASKASI OLSUN 

Həkimin sözlərinə görə, 
qorunmağın ən yaxşı yolu 
hələ də maskadır: “Maska 
gərək hər kəsin üstündə 
olsun. Avtobusda, metrolarda 
pik saatlarda insanlar bir-
birinə çox yaxın olur, orada 
yoluxma ehtimalı çoxdur. 
Yaxud da xəstəxanalarda 
yoluxma təhlükəsi var. Ona 
görə maskalardan istifadə 
etmək lazımdır. Maska bizi 
tək koronavirusdan yox, qrip 
və digər kəskin respirator 
virus infeksiyalarından, 
vərəmdən də qoruya bilər”. 

YOLUXMA       ÜÇÜN 
ƏLVERIŞLI ZAMAN GƏLIR
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KOLLEKTIV IMMUNITET FORMALAŞIB 
DEYƏ, YOLUXMA DA AZALIR 

İnfeksionist Mərdan Əliyev 
isə dedi ki, dünyada kollektiv 
immunitet formalaşıb deyə, 
yoluxma da azalır: “Pandemiyanın 
bitməsi barədə qəti söz demək hələ 
ki, tezdir. Amma belə demək olar 
ki, pandemiya artıq yumşalma 
istiqamətində gedir. Hələ də 
Rusiya, Tayvan, Yaponiyada 
günlük yoluxma sayı 40 mindir. 
Avropa ölkələrində yoluxma sayı 
2-3 min civarındadır. Nəzərə 
alaq ki, əvvəllər ABŞ-da gündəlik 
yoluxma sayı 100 minin üzərində 
olurdu, amma indi xeyli dərəcədə 
azalma var. Çində də çox güclü 
karantin hesabına yoluxma sayında 
azalmaya nail olunub. Ümumi 

götürəndə son günlər dünya 
üzrə yoluxmada artma müşahidə 
edilmir. Daha çox azalmağa doğru 
istiqamətlənib. Bu da ona bağlıdır 
ki, bütün dünyada artıq kollektiv 
immunitet formalaşır”.  

HƏR GÜN 200-500 
YOLUXMA MÜŞAHIDƏ ETDIK

Həkim qeyd etdi ki, karantin 
olmadan da təbii şəkildə 
yoluxmada azalma ola bilər: 
“Ölkəmizdə də yayın sonlarından 
virusa yoluxmada azalma 
müşahidə edilməyə başladı. Hər 
gün 200-500 yoluxma müşahidə 
etdik. Yayın ortalarında yoluxma 
bir qədər artdı, indi isə yenidən 

azalma başlayıb. Bu da onu 
göstərir ki, karantin, məhdudiyyət 
olmadan da yoluxma sayında 
azalmanın olması təbii şəkildə baş 
verir. Bu da kollektiv immunitetin 
formalaşdığını 
göstərir. Yay 
aylarının 
sonlarındakı 
yoluxmalar 
kollektiv 
immuniteti bir 
qədər də 
güclən-
dirdi”. 

Rəsmilərdən 
sonra həkimlər 

də nikbin 
danışırlar. 

Onların 
fikrincə, 
yoluxma 

sayının 
azalması, 

ağırlaşmaların 
minimuma 

enməsi, 
kollektiv 

immunitetin 
formalaşması 

gələcəyə 
ümidlə 

baxmağa 
imkan verir. 

Amma hələ də 
qəti şəkildə 
bu bəladan 

qurtul-
duğumuzu 

demək 
tezdir.

ZƏRİF SALMANLI
zarifsalmanli@kaspi.az

Elvin 
Hüseynov

Mərdan 
Əliyev

Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının 
(ÜST) Baş direktoru Tedros 
Adhanom Qebreyesus Cenevrədə 

keçirilən brifinqdə bildirib ki, dünyada 
COVID-19 səbəbindən təsdiqlənmiş ölüm 
hallarının sayı 2020-ci 
il mart ayından bəri 
ən aşağı səviyyədə 
olub. Pandemiyanın 
başa çatması göz 
önündədir. 

ABŞ Prezidenti Co Bayden də CBS 
telekanalına müsahibəsində koronavirus 
pandemiyasının bitdiyini elan edib. 

Azərbaycan-Türkiyə səhiyyə biznes 
forumunda Azərbaycanın səhiyyə 
naziri Teymur Musayev də jurnalistlərə 
açıqlamasında deyib ki, Azərbaycanda 
koronavirusa yoluxma halları olsa da, 
ölüm halları minimal səviyyədədir. 
Buna görə pandemiyanın sonuna doğru 

getdiyimizi deyə bilərik.
Bəs, görəsən, bu 

açıqlamalardan sonra, 
həqiqətən, pandemiyanın 
bitməsi nəticəsinə gəlmək 

olar? 
Almaniyada fəaliyyət 
göstərən azərbaycanlı 

həkim Elvin 
Hüseynov 

“Kaspi”yə 

açıqlamasında dedi ki, son vaxtlar ağır 
COVID xəstələrinə çox az rast gəlinir: 
“Pandemiyanın bitməsi ilə əlaqədar 
müxtəlif fikirlər mövcuddur. Bəzi 
mütəxəssislər pandemiyanın, həqiqətən, 
sona çatdığını fikirləşirlər. Bəziləri isə 
mümkün variant kimi yeni dalğaların 
olmasını istisna etmirlər. Son həftələrdə 
ağır gedişli COVID xəstələrinə, demək 
olar ki, rast gəlməmişəm”.

OMIKRONDA AĞIR GEDIŞLI 
AĞCIYƏR ILTIHABI AZ OLUR 

Həkim bildirdi ki, 
yoluxmaların azalmasının səbəbləri 
müxtəlifdir: “Əsas səbəblərdən biri odur 
ki, omikron variantı əvvəlki variantlara 
nisbətən nadir hallar istisna olmaqla 
ağır gedişli ağciyər iltihabına səbəb 
olmur. İkinci əsas səbəb əhalinin əksər 
hissəsində immunitetin formalaşmasıdır. 
Üçüncü səbəb də müalicə üçün dərman 
preparatının mövcud olmasıdır. Risk 
qrupuna aid olan insanlarda yoluxmanın 
ilkin mərhələsində dərman vasitəsilə ağır 
gedişli xəstəliyin qarşısını almaq olur”. 

E.Hüseynovun sözlərinə görə, bundan 
sonrakı dalğalarda itkilər daha az olacaq: 
“Pandemiyanın bitib-bitmədiyini isə 
növbəti gedişatlar göstərəcək. Amma 
əminliklə deyə bilərəm ki, əvvəlki 
dalğalarla müqayisədə növbətilər çox 
yoluxmalara və insan ölümünə səbəb 
olmayacaq”. 
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İqtisadçı Xalid Kərimli deyir 
ki, özəl bağçalarda qiymətlərin 
aşağı düşməsi üçün dövlətin 
hansısa formada maliyyə dəstəyi 
göstərməsi real deyil: “Özəl 
sektor qiymət təyin etməkdə 
azaddır. Uşağa onlayn nəzarət 
imkanı, yaxşı qidalanma, 
peşəkar müəllim, komfortlu 
məkan istəyib, amma “ucuz 
olsun” deyə bilmərik. Özəl 
bağçanın xərci çoxdursa, qiyməti 
də ona uyğun təyin edəcək. 
Amma dövlət də bu sektora 
subsidiya verə, yaxud investisiya 
xərclərini qarşılaya bilməz. 
Burada korrupsiya halları çox 
ola bilər. Ümumiyyətlə isə 
dövlətin hər sahəyə yardım 
etməsi mümkün deyil. Amma 
dövlət daha çox bağça açılması 
üçün mühit yarada bilər. 
Bağçalar çoxaldıqca rəqabət 
yaranacaq. Rəqabət özü bazar 
şərtləri əsasında qiyməti 
tənzimləyəcək”.

X.Kərimlinin sözlərinə görə, 
bağça problemi varsa, burda 
dövlətin atacağı addımlar başqa 
olmalıdır: “Dünyada belədir ki, 
imkansızlar, sosial cəhətdən 
vəziyyəti yaxşı olmayanlar 
dövlət bağçaların gedirlər. 
Dövlət bağçaları ya pulsuz olur, 
ya da güzəştli. Azərbaycanda 
da dövlət bağçaları pulsuzdur. 
Dövlət bağçasında yer 
çatışmazlığı varsa, dövlət 
bağçalarına qəbul yeri artırıla 
bilər. Yaxud dövlət bağçalarına 
qəbul zamanı üstünlük 
hüquqları müəyyənləşdirilə 
bilər. Məsələn, 
sosial cəhətdən 
həssas təbəqələrin 
övladları ilkin yer 
tapa bilsin. Bu cür 
yanaşmalar 
tətbiq 
etmək 
olar”.

Millət vəkili Tamam Cəfərova deyir 
ki, Azərbaycan qanunvericiliyində özəl 
müəssisələrdə qiymətlər liberal şəkildə, 
bazar tərəfindən müəyyənləşdirilir və 
dövlətin bu qiymət siyasətinə müdaxilə 

etmək səlahiyyəti 
yoxdur: “Ancaq 

qanunvericilik 
imkan verir ki, 
yalnız istehlak 
bazarında deyil, 

xidmətlər sektorunda 
da qiymətlər süni 

olduğu halda, 
müvafiq icra 

hakimiyyətləri həmin qiymətlərin 
aşağı salınması üçün iş apara bilərlər. 
Bunun üçün həmin orqanlar tərəfindən 
müəssisələrə xəbərdarlıqlar edilə, 
cərimələr tətbiq oluna, müəssisələrin 
lisenziyaları geri alına bilər”.

T.Cəfərova xatırlatdı ki, uşaq bağçaları 
2014-cü ilin yanvarın 1-dən başlayaraq 
10 il müddətinə xüsusi şəxslərin 
mənfəət vergisini və sadələşdirilmiş 
vergini ödəməkdən azad olunublar: 
“Gözlənilirdi ki, vergilərdən azad 
olunma həmin müəssisələrin xərclərinin 
azalmasına, özəl məktəbəqədər təhsil 
sektorunun genişləndirilməsinə, 

bu sahədə sahibkarlığın inkişafını 
stimullaşdırmağa, dövlət məktəbəqədər 
təhsil müəssisələri və uşaq 
evlərinin maddi-texniki bazasının 
gücləndirilməsinə imkan yaradacaq və 
bu da öz növbəsində özəl müəssisələrin 
təqdim etdiyi xidmətlərin qiymətlərinin 
azalmasına gətirib çıxarmalıdır. 
Amma gözləntilər özünü doğrultmadı. 
Düşünürəm ki, bu sahədə fəaliyyət 
göstərən sahibkarlara vergi və kommunal 
xidmətlərin ödənişlərində güzəştlər 
verilməli, amma xüsusi qaydada müvafiq 
qurumlar tərəfindən nəzarət edilməlidir 
ki, qiymətlər süni qaldırılmasın”.

Övladını bağçaya qoymaq istəyən 
valideynlər üçün iki seçim var: 
dövlət və özəl bağçalar. Ancaq 

bu seçimlərdən istifadə imkanı heç də 
hər valideynə qismət olmur. Dövlət 
bağçalarında yer olmur. Çünki dövlət 
uşaq bağçaları bağça yaşlı uşaqların 
yalnız 25 faizini əhatə edir. Heç özəl 
bağça sayı da çox deyil. Ötən ilin 
sonuna olan məlumata görə, ölkədə 133 
özəl bağça fəaliyyət göstərir. Üstəlik, 
özəl bağçalarda qiymətlər “od tutub 
yanır”. Orta qiymətə özəl bağça tapmaq 
mümkünsüzdür. Bəs bağça problemi 
necə həll olunmalıdır? 

Bu qədər tələb varkən, biznes 
adamları niyə orta qiymətə 

xidmət təklif edə 
biləcəkləri bağçalar 
qurmurlar?

VALIDEYNIN 
GÖZLƏNTISI VƏ 

BAZARDAKI 
QIYMƏTLƏR

Bağça 
biznesi 
olan iş 

adamı Elvin Dadaşsoy deyir ki, özəl 
bağçalardakı qiymətlər biznesə yatırılan 
investisiyaya, biznesin xərclərinə 
uyğundur. Əhalinin gəliri, ödəmə 
qabiliyyəti azdır deyə, bu qiymətlər 
onların gözləntilərinə müvafiq deyil. İş 
adamı deyir ki, 200-250 manata bağça 
axtaran valideyn kütləsi ümumi kütlənin 
təxminən 95 faizini təşkil edir: “Bazarda 
isə qiymətlər 300-350 manatdan 
başlayır. Çoxluq isə 350-400 manatdır. 
Valideynin gözləntisi ilə bazardakı 
qiymətlər arasında fərq var”.

Bazardakı qiymətlərdən daha aşağı 
məbləğdə xidmət təklif edilməsinin 
mümkünlüyünə gəlincə, E.Dadaşsoy 
bildirdi: “Hazırkı bazar şərtləri onu 
deyir ki, orta qiymətə bağça xidməti 
təklif edən biznes adamı elə 
icarədarlara işləmiş olacaq. 
Məsələn, elə biznes 
var ki, xarici saytdan 
onlayn alır, burda da 
“Instagram”da onlayn 
satışını aparır və ayda 
5 min manat qazanır. 
Bu biznes üçün 
böyük investisiya da 
lazım deyil. Bağça 
qurmaq üçün 

yatırılan investisiyaya və gəlirə baxaq. 
Məsələn, 700 kvadratlıq bağça olacaqsa, 
ən azı 200 min manat təmirə, 80-100 
min də avadanlıqların alınmasına 
xərclənməlidir. 250-300 min pul 
yatırmış sahibkar o pulu ən azı 3 ilə 
qaytarmaq istəyir. Bunun üçün isə 
aya 8-10 min qazanmalıdır. O pulu 
qazanmaq isə 250 manatlıq qiymətlə real 
deyil. Könül işi kimi yanaşıb o qiymətə 
də bağça qurmaq olar. Amma biznes 
kimi baxanda hazırda orta qiymətə bağça 
sərfəli deyil”.

E.Dadaşsoy bildirdi ki, dövlət dəstəyi 
olarsa, biznes adamlarını bu sahəyə 
investisiya yatırmağa cəlb etmək, orta 
qiymətə bağça ərsəyə gətirmək olar: 
“Məsələn, bağça açan biznes adamının 
investisiyasının yarısını Kiçik və Orta 

Biznesin İnkişafı Agentliyi qarşılaya 
bilər. Yaxud bağça açılması 
üçün standartlarda müəyyən 
yumşaldılmaya gedilsin. Bu 

sahəyə dövlət dəstəyi 
olarsa, özəl bağça 
sahəsinə biznes adamları 
maraq göstərər. Bu 
zaman daha yaxşı nəticə 
əldə etmək müm-

kündür”. 

“GÖZLƏNTILƏR ÖZÜNÜ DOĞRULTMADI”

Valideynlər dövlət 
bağçalarında yer tapa 
bilmirlər. Çünki dövlət 

uşaq bağçaları bağça yaşlı 
uşaqların yalnız 25 faizini 
əhatə etmək imkanlarına 

malikdir. Özəl bağçalardakı 
qiymətlər isə “od tutub 

yanır”. Faktiki olaraq 
orta qiymətə özəl bağça 
tapmaq mümkünsüzdür.

“BAĞÇA ÇOXALSA, 
RƏQABƏT OLACAQ”

Tamam 
Cəfərova

Elvin 
Dadaşsoy

Xalid Xalid 
KərimliKərimli
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Kəndin içindən keçən Kürəkçayın 
sahilində fəaliyyət göstərən iaşə 
və ticarət obyektlərinin, orada 
istirahət edən vətəndaşların 
ekologiyaya münasibəti ürək 
dağlayır. Çay sahillərində müxtəlif 
ərazini bir günlük kirayə edib ailəvi 
istirahət edən, biş-düş edən, süfrə 
açıb yemək yeyən insanlar əllərinə 

keçən zibili Kürəkçaya atırlar. 

Təbiətə 
belə biganə 
münasibət nədən 
qaynaqlanır? Göygöl rayon 
icra hakimiyyəti başçısının 
müavini – İctimai-siyasi və 
humanitar məsələlər şöbəsinin 
müdiri Kəmalə İbrahimova 
təəssüflə bildirdi ki, Toğanalıya 
istirahətə gələn vətəndaşlar bəzi 
hallarda ətrafa biganə münasibət 
bəsləyir, tullantıları çaya atmaqla 

ekologiyaya 
ziyan 
vururlar. O, 
məsələnin 
araşdırıla-
cağını, 
tullantılar 
olan ərazilərin 
təmizlənə-
cəyini 
vurğuladı. Qeyd 

etdi ki, təbiətə ziyan vurmamaq 
barədə ərazidə fəaliyyət göstərən 
sahibkarlıq subyektlərinə dəfələrlə 
xəbərdarlıq edilib, obyekt sahibləri 
ilə maarifləndirici söhbətlər 
aparılıb, işçi qüvvəsi cəlb 
edilərək Kürəkçay tullantılardan 
təmizlənib. K.İbrahimova flora 
və faunanın sadəcə aidiyyəti 
qurumlar tərəfindən deyil, hər bir 
vətəndaş tərəfindən qorunmasının 
əhəmiyyətini diqqətə çatdırdı. 
İcra hakimiyyəti rəsmisi media 
qurumu olaraq bu problemə 
diqqət çəkdiyimizə, məsələni 
ictimailəş-dirdiyimizə, həssas 
yanaşdığımıza görə minnətdarlıq 
etməyi də unutmadı. 

Toğanalı kənd İnzibati Ərazi 

dairəsi üzrə 
nümayəndə Xalid 

Ələkbərov və Toğanalı 
bələdiyyəsinin sədri Qurban 

Quliyev də bizimlə söhbətində 
Kürəkçayın zibillənməsindən 
narahatlıqlarını dilə gətirdilər. 
Bildirdilər ki, çay hövzəsi, sahillər 
dəfələrlə məişət tullantılarından 
təmizlənib, ərazidəki sahibkarlıq 
subyektlərinə, ayrı-ayrı şəxslərə 
qarşı dəfələrlə cərimələr tətbiq 
olunub, onlarla maarifləndirici 
söhbətlər aparılıb, xəbərdarlıq 
edilib. Lakin, bütün bu 
addımlar, o cümlədən inzibati 
qaydada görülən tədbirlər 
bəzi vətəndaşlara xoşagəlməz 
vərdişlərini tərgidə bilmir. Vəzifəli 
şəxslərin iddiasına görə, hətta 
məişət tullantılarının toplanması 
üçün əraziyə qoyulan zibil qutuları 
da naməlum şəxslər tərəfindən 
oğurlanır.  

Göygöl 
rayonundan 
Milli Məclisə 
deputat 
seçilmiş Elşad 

Mirbəşiroğlu ekoloji 
təhlükəsizliyin təmin olunmasının 
əhəmiyyətinə toxunaraq, 
Toğanalı kəndində Kürəkçayın 
zibillənməsinin bir problem kimi 
aidiyyəti qurumların da qarşısında 
qaldırılmasının vacibliyini dilə 
gətirdi: “Müxtəlif instansiyaların 
dəstəyini almaqla məsələnin 
həllinə çalışmaq gərəkdir. Ekoloji 
təhlükəsizlik ölkəmizdə ən ali 
səviyyədə diqqət mərkəzində 
saxlanılır. İşğaldan azad olunmuş 
ərazilərdə yaşıl enerjiyə üstünlük 
veririk. Ekoloji mühitin qorunması 
fəaliyyət istiqamətlərində prioritet 

kimi müəyyənləşdirilib. Ona 
görə mən də millət vəkili olaraq 
medianın qaldırdığı bu problemin 
həllinə əlimdən gələn dəstəyi 
verməyə hazıram. Məsələni 
aidiyyəti qurumlar qarşısında 
qaldıracağam”. 

QANUN ÇƏRÇIVƏSINDƏ LAZIMI 
ADDIMLAR ATILACAQ

Ekologiya və Təbii Sərvətlər 
Nazirliyinin Mətbuat katibi 
İradə İbrahimova 
da təəssüf hissi ilə 
qeyd etdi ki, belə 
antisanitar vəziyyət 
bir çox sahil boyu 
ərazilərdə, çay 
kənarlarında 
müşahidə 
olunur. O, 

artıq nazirliyin əməkdaşları 
tərəfindən məsələ ilə bağlı 
araşdırmalara başlanıldığını, 
qanun çərçivəsində lazımi 
addımların atılacağını söylədi.

Sonda qeyd edək ki, problemi 
aidiyyəti qurumların diqqətinə 
çatdırdıqdan sonra Kürəkçayın 
bəzi hissələrində təmizlik işlərinə 
başlanıldı.

EKOLOJI TƏHLÜKƏSIZLIK DIQQƏT MƏRKƏZINDƏ
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RUFİK İSMAYILOVRUFİK İSMAYILOV
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Iradə Iradə 
IbrahimovaIbrahimova

EKOLOGIYANI QORUMAQ HƏR KƏSIN BORCUDUR

Göygöl rayonu, 
o cümlədən 
Toğanalı kəndi 

füsunkar təbiətə malik 
yaşayış məntəqəsidir. 
Bu kəndin içi ilə axan, 
ətrafı meşəliklə, müxtəlif 
ağaclarla əhatələnən 
Kürəkçay hövzəsi Qərb 
bölgəsində yaşayanların, 
həmçinin Azərbaycanın 
digər ərazilərindən gələn 
qonaqların əsas istirahət 
məkanıdır. 

VƏTƏNDAŞLARIN 
EKOLOGIYAYA MƏNFI 
MÜNASIBƏTI

Məhz buna görədir 
ki, Kürəkçayın bu kənd 
ərazisindən keçən 
hissəsinin sağ və sol 
sahillərində boş yer tapmaq 
mümkün deyil. Hər iki 
sahil müxtəlif restoranlar, 
istirahət mərkəzləri və iaşə 
obyektləri ilə əhatələnib. 
Kəndin inkişafı, əhalisinin 
sosial durumunun daha 
da yaxşılaşması baxımdan 
bütün bunlar müsbət 
hadisədir. Təəssüf doğuran 
məqam çay boyu fəaliyyət 
göstərən iaşə və ticarət 
obyektlərinin, orada 
istirahət edən vətəndaşların 
ekologiyaya mənfi 
münasibətidir. Çay 
sahillərində müxtəlif 
ərazini bir günlük 
kirayə edib 
ailəvi 
istirahət 
edən, biş-
düş edən, 
süfrə 

açıb yemək yeyən insanlar, 
yaxud iaşə obyektlərində 
istirahət edənlər əllərinə 
keçən zibili Kürəkçaya 
atırlar. 

DAVRANIŞLARINDAN 
NARAHATLIQ HISSI 
KEÇIRMIRLƏR

Çay sahilində 5-10 
dəqiqə dayanıb müşahidə 
etsək, hər an suda üzüaşağı 
axıdılan müxtəlif 
tullantıları, plastik 
və alüminium 
içki qablarını, 
qarpız, yemiş 
qabıqlarını, 
içinə zibil 
yığılmış sellofan 
torbaları 
görə bilərik. 
Sahilboyu 
hərəkət 
etdikcə zibil 
qalıqlarının 
ətraflarda 
ilişib qaldığı 
da açıq-aydın 
gözə dəyir. 
Kürəkçayın 
sahili boyu 
fəaliyyət 
göstərən 
obyektlərdə maarifləndirici, 
çayı zibilləməkdən 
çəkindirici hər hansı 
məlumat lövhəsinə, 

qadağanedici işarələrə 
rast gəlinmir. Ən 
maraqlı və anormal 
məqam budur ki, 

insanlar özləri 
zibilin çaya 

atılmasını 
normal hal 

kimi qarşıla-
yırlar. Elşad 

Mirbəşir

TOĞANALIDATOĞANALIDA
CAYI ZIBILXANAYA CAYI ZIBILXANAYA 
CEVIRIBLƏRCEVIRIBLƏR    FOTOLAR:FOTOLAR:  MüəllifindirMüəllifindir
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Bakı Uşaq və Gənclər Teatrının direktoru və bədii 
rəhbəri İntiqam Soltan: “Boğazdan yuxarı “səni sevirəm” 
desən, uşaq qəbul etməz. Səhnədə son dərəcə 
səmimi və sevgi dolu olmalısan. Bundan başqa, uşaq 
tamaşaları 2 hissəli olmamalıdır. Antrakta çıxan uşaq 
yenidən tamaşaya köklənənə kimi tamaşa bitir”.

“GÜLƏYƏN-BILƏYƏN”Ə 
YIYƏ DURAN OLMADI

Müsahibim “Teatrda niyə 
təzə obrazlar yaranmır” 
sualımı da cavablandırdı: 
“Bunun uğrunda uzun müddət 
mübarizə aparmışam. Bir 
obraz yaratmışdım – “Güləyən-
biləyən”! Amma ona heç kim 
yiyə durmadı. Nə Mədəniyyət 
Nazirliyi, nə Elm və Təhsil 
Nazirliyi, nə də digər aidiyyəti 
qurumlar. Xaricdə isə biri 
nağılı yazır, biri cizgi filmini 
çəkir, biri də oyuncaqlarını 
hazırlayır. Sonra da onları 
uşaqların sevimli qəhrəmanına 
çevirirlər. Həmin oyuncaqları 
tanınmış restoran brendləri 
yeməyin üstündə hədiyyə 
verirlər. Beləliklə, həmin 
obraz populyarlaşır, uşaqların 
psixologiyasına təsir edir. Bizdə 
olmadığına görə mən də məcbur 
oluram ki, ingilisin yaratdığı 
Şrek obrazı ilə sözümü deyim”. 

Söhbətimizi Mədəniyyət 
Sarayında gəzişərək davam 
etdik: “Bu, Mədəniyyət evinin 
zalıdır. Teatra uyğun deyil, 
amma buna baxmayaraq, biz 
işləyirik. Hər dəfə deyirəm 
ki, mənə şərait yaradın və iş 
tələb edin. Mənim burda video 
çəkənim, kinorejissorum, 
montajçım olmalıdır. Uşağa 
hiss və sevgini müasir şəkildə 
birləşdirib verməliyik”

Sonda İntiqam bəy bir 
cümlə dedi: “İstəyirəm ki, 
peşə vicdanımız o həddə 
olsun ki, bizə verilən bayağı 
mükafatlardan imtina etməyi 
bacaraq!”

FOTOLAR: 
Sabir Məmmədov / Global Media GroupBulvarda Xəzərin mehi 

üzümə vurur. Uşaqlar 
o yana-bu yana qaçışır. 

Xoşbəxt görünürlər. Onlardan 
biri anasının ətəyindən yapışıb 
atlı karuselə minmək istəyəndə 
bir zamanlar burda yerləşən 
Bakı Uşaq və Gənclər Teatrını 
xatırladım. Bu teatr ki, Cənubi 
Qafqazda yeganə peşəkar uşaq 
teatrıdır və hazırda Qaraçuxur 
qəsəbəsindəki Mədəniyyət 
Sarayına yerləşdirilib. Etmədim 
tənbəllik, 15 km yolu küləyin 
qanadında dəf etdim, getdim 
teatra. Hazırda əməkdaşlar 
məzuniyyətdə olsalar da, 
teatrın yaranan vaxtdan 
direktoru və bədii rəhbəri olan 
İntiqam Soltan işinin başında 
idi. Ondan başlayım ki, uşaqlar 
üçün olan teatr nimdaş, sovet 
abı-havasına bürünən, hər 
yerindən köhnəlik yağan bir 
Mədəniyyət Mərkəzinə sığınıb. 
Köhnə olsa da, tərtəmiz, 
sahmanda, güllü-çiçəklidir. 
Zala boylandım. Divarlardakı 
2000-ci illərin uşaqlarına yad 
və maraqsız olan ornamentlər 
məni lap uzaq illərə apardı. 
Birtəhər qayıdıb getdim 
İntiqam müəllimlə söhbətə. 

TEATRA SEVGI ÇATIŞMAZLIĞI
İntiqam müəllimlə 

söhbətimiz heç özümüz 
də bilmədən teatrdakı 
çatışmazlıqlardan başladı. O 
deyir ki, Azərbaycan teatrında 
çatışmayan teatrı sevən məmur 
problemidir: “Mədəniyyət 
məmuru teatrı bilməyə bilər, 
qeyri-ixtisas sahibi ola bilər. 
Amma mütləq teatrı sevən 
adam olmalıdır. Bəla ondadır 
ki, teatrı sevməmək problemi 
görünür əməllərdə. Türklərin 
çəkdiyi “Koroğlu” filmində 
Koroğlu Qıratı Dəmirçioğlunun 
yanına gətirir. O, atı nallayır. 
Koroğlu soruşur ki, heç kim ata 
yaxın durmadı, bəs sən nə yaxşı 
bunu bacardın? O da cavabında 
“mən baxdım, o baxdı, mən 
sevdim, o sevdi, nalladım” 
deyir. At sevgini hiss etdi. Teatr 
bu gün o sevgini hiss edirmi?  
Əbləh direktorların hamısı 

deyəcək ki, bəli, hiss edir. Yenə 
də deyirəm, teatrı bilməmək, 
hansısa bir işi bilməmək 
ayıb deyil. Bir şou aktyoru 
gəldi Ukraynanın prezidenti 
oldu. Bu adam öz millətini, 
dövlətini sevir deyə, Rusiyanın 
qarşısında davam gətirə bilir. 
Teatrı sevən adamları gətirin 
teatr rəhbərliyinə. Mənə verilən 
şərait də budur. Bu şəraitdə 
uşaqlar üçün hansı işdən 
danışa bilərəm? Televiziyaya 
dəvət edib sarkazmla ittiham 
edirlər ki, teatrda heç bir 
inkişafa nail olmamışam. 
Dedim ki, gəlin “Azdrama” 
ilə  yerimizi 1-2 aylıq dəyişək. 
Onlar burda işləsin, biz orda. 
Görsünlər ki, bu teatrda 
inkişafa necə töhfələr verən 
kadrlar var. Mən ancaq teatr 
sahəsində yaxşı işlər görə 
biləcəyimi əminliklə deyə 
bilərəm. Başqa heç bir sahə! 
Çünki bu, mənim peşəmdir. 
Kartof qızartsam, əlimi 
yandıraram, amma teatrda 
bu iş üçün ürəyimi yandıra 
bilərəm. Çünki bildiyim budur. 
Problemlərimiz sevgisizlikdən 
başlayır. Mən bu dövləti 
sevirəmsə, yerində olmayan 
hər hansı bir məmura görə 
dövlətimdən inciyə bilmərəm. 
Məni bura gətirib atanda 
dedim ki, əgər qızılamsa, 
harada olsam, parıldayacam, 
dəmirəmsə, harada olsam, 
paslanacam. Burda elə 
tamaşalarımız olur ki, 270 
nəfərlik zalda mədəniyyət 
evinin bütün oturacaqlarını 
gətirib düzürük, yenə də 
çatmır. Sevgi budur. Az qala 
aydan torpaq sahəsi alırıq, 
21-ci əsrdir. Elm, texnologiya 
nə qədər inkişaf edib. 
Amma heç bir texniki 
imkanı olmayan 
səhnədən zala 
aktyorlar elə sevgi 
ötürürlər ki... 
Sadəcə, belə bir 
kollektivi 
belə şəraitdə 
saxlamaq 
vicdan-
sızlıqdır.

QUCAQLAYIB 
AĞLAYAN MƏHBUS

“Uşaqların həyatında teatr 
böyük rol oynayır” deyir 
İntiqam müəllim: “Bizim teatr 
cəzaçəkmə müəssisələrində 
300-dən çox tamaşa oynayıb. 
Birinci tamaşanın nümayişinə 
təxminən 10 il get-gəldən 
sonra nail ola bilmişdim. 
Deyirdim ki, imkan verin 
gedək, siz də tamaşanın gücünü 
görün. Bir dəfə gedəndən 
sonra bəyəndilər və 10 il 
dayanmadan tamaşa göstərdik. 
O qədər fərqli bir mühit 
yaranmışdı ki həbsxanalarda! 
Biz narkomaniya, vərəm, 
alkoqolizm, QİÇS-lə bağlı 
maarifləndirmə xarakterli 
tamaşalar oynayırdıq. İnanın, 
tamaşadan sonra dustaq olub, 
qucaqlayıb, ağlayıb ki, niyə 
indiyə qədər bunu mənə izah 
edən olmayıb”. 

BOĞAZDAN YUXARI 
“SƏNI SEVIRƏM”

İ.Soltan digər problemlərdən 
də danışdı: “Ekzüperi deyir ki, 
insan onda qocalır ki, uşaqları 
başa düşmür. Uşağı sevən, başa 
düşən aktyor ancaq uşaqlar 
üçün oynaya bilər. Pafos 
uşaqlara yaramır. Boğazdan 
yuxarı “səni sevirəm” desən, 
uşaq qəbul etməz. Səhnədə son 
dərəcə səmimi və sevgi dolu 
olmalısan. Bundan başqa, uşaq 
tamaşaları 2 hissəli olmamalıdır. 
Antrakta çıxan uşaq yenidən 
tamaşaya köklənənə kimi 
tamaşa bitir. Tamaşanın sürəti 
uşağın daxili sürətindən bir 
not yuxarı olmalıdır. Uşaq 

ancaq səmimiyyət 
və temp görəndə 
səhnəyə bağlanır. 
Misir Mərdanov 

nazir olanda teatrları 
məktəblərdən qaçaq 
saldı. İndi də bu məsələ 
ilə bağlı dəfələrlə 
müraciət olunsa 
da, həllini tapmır. 
Uşaqların bir yerdə 
tamaşaya getməyi, 

baxmağı, müzakirə 
etməyi çox yaxşıdır”. 

“Bizim teatr 
cəzaçəkmə 
müəssisə-

lərində 
300-dən 

çox tamaşa 
oynayıb. 

Birinci 
tamaşanın 

nümayişinə 
təxminən 10 
il get-gəldən 

sonra nail ola 
bilmişdim. 

Deyirdim ki, 
imkan verin 
gedək, siz də 

tamaşanın 
gücünü 

görün. Bir 
dəfə gedəndən 

sonra 
bəyəndilər 

və 10 il 
dayanmadan 

tamaşa 
göstərdik”.

“PAFOS USAQLARA “PAFOS USAQLARA 
YARAMIR”YARAMIR”
“PAFOS USAQLARA “PAFOS USAQLARA 
YARAMIR”YARAMIR” SƏ
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Amma əks fikirdə olanlar 
da çoxdur. Məsələn, millimizin 
sabiq üzvü Kamal Quliyev 
italyan məşqçinin işindən 
narazıdır. Onun fikrincə, son 
üç qələbəyə baxmayaraq, 
millimizin italyan baş 
məşqçisi Canni De Byazi 
göndərilməli, yerinə yerli 
mütəxəssis 
gətiril-
məlidir: 
“Mən 
yenə də öz 

fikrimdəyəm. Qətiyyətlə 
deyirəm ki, millidə yerli 
mütəxəssis çalışmalıdır. 
Düzdür, son 3 oyunda 

komandamız qalib gəlib, 
futbolçularımız əziyyət 
çəkiblər. Heç nə elə-belə 
olmur. Amma daha yaxşı 

nəticə qazanmaq 
olardı. Bunun 
üçün də milli 
komandamızda 
yerli məşqçi 
işləməlidir”.

Artıq De Byazinin komandada qalmasının tərəfdarı olan futbol 
adamları da var. Məsələn, yığmanın məşqçi korpusunda təmsil 

olunan Arif Əsədov yerli mətbuata müsahibəsində deyib ki, italyan 
məşqçi saxlanılmalı və onunla yeni müqavilə imzalanmalıdır. 

Onun fikrincə, son dönəmlərdə komandaya 6-7 gənc 
futbolçunun cəlbi, yaxşı oyun və dalbadal qazanılan 

3 qələbə baş məşqçinin qalması üçün səbəb kimi 
qəbul edilə bilər: “İşi başlayıb, onu sona çatdırmaq 

vacibdir. Heç kim deyə bilməz ki, baş məşqçi 
təyin olunandan sonra 1-2 ilə uğur qazanacaq. 

Çalışdırıcı işlədikcə onda inam yaranır, 
çətinlikləri geridə qoyur. Perspektiv yaxşı 

görünürsə, onu davam 
elətdirmək vacibdir. 

De Byazinin də işində 
uğurlu nəticələr 

başlayıb. Buradakı ilk 
iki illə müqayisədə 

komandanın pillə-pillə 
yuxarı qalxdığını görərik. 
Bu özü onu göstərir ki, de 

Byazi ilə davam etmək 
lazımdır”.

Canni
De Byazi

Yığma 
komandanın 

son 3 oyunda 
dalbadal 

qələbələr 
qazanma-

sından sonra 
italyan baş 

məşqçi Canni 
De Byazinin 

postunda 
qalmasımı, 

yoxsa 
göndəril-

məsimi 
müzakirə 

mövzusudur. 
Bəziləri 
onunla 

müqavilənin 
uzadılmasını 

istəyir, bəziləri 
isə... 

Millətlər Liqasında keçirilən 
son 2 turdan sonra yığma 
komandalar öz güclərini 

götür-qoy edirlər. Məsələn, 
İngiltərədə  yığmanın qrup 
mərhələsində 18 mümkün xaldan 
cəmi 3 xal qazanması və sonuncu 
yeri tutaraq B divizionuna düşməsi 
müzakirə mövzusudur. 

Türkiyədə isə müzakirələr yığma 
komandanın ilk 4 turdakı 100 faizli 
nəticədən sonra son 2 turu çox aşağı 
səviyyədə keçirməsi – “cırtdanlar”dan 
Lüksemburqla heç-heçəsi, Farer 
adalarına uduzması ətrafında gedir. 

Almaniyada da yığma 
komandanın Millət Liqasındakı 
çıxışının o qədər ürəkaçan olmaması 
müzakirə olunur. 

QƏLƏBƏLƏRDƏN SONRA 
MÖVQELƏR MÖHKƏMLƏNIB

Azərbaycanda isə yığma 
komandanın son 3 oyunda 
dalbadal qələbələr qazanmasından 
sonra italyan baş məşqçi Canni De 
Byazinin postunda qalmasımı, yoxsa 
göndərilməsimi müzakirə mövzusudur. 
Məsələ burasındadır ki, yığmamızın 
baş məşqçisinin müqaviləsinin müddəti 
oktyabrın 1-də başa çatır. 

Qeyd edək ki, italyan məşqçi 
Azərbaycana gələndən futbol ictimaiyyəti 
tərəfindən birmənalı qarşılanmır. Onun 
oyun sisteminin Azərbaycan futboluna 
yad olduğu, oyunçu seçimlərinin reallığa 
uyğun edilmədiyi barədə tənqidlər var. 
Buna görə də futbol ictimaiyyəti italyan 
məşqçinin Millətlər Liqası başa çatandan 
sonra komandadan göndəriləcəyi 
ilə bağlı gözləntidə idi. Amma 
son 3 oyunda göstərilən oyun, 
qazanılan qələbələr fikirləri bir az 
dəyişdirib.

KAMAL QULIYEV: “MILLIDƏ YERLI 
MÜTƏXƏSSIS ÇALIŞMALIDIR”

Kamal Kamal 
QuliyevQuliyev

ARIF ƏSƏDOV: “DE BYAZININ IŞINDƏ 
UĞURLU NƏTICƏLƏR BAŞLAYIB”

Arif Arif 
ƏsədovƏsədov

“OYUN PLANINDA HEÇ BIR DƏYIŞIKLIK YOXDUR”
Millimizin digər sabiq üzvü 

Bəxtiyar Musayev isə ardıcıl 
qələbələrə baxmayaraq, 

yığmamızın oyun 
planında heç bir 
dəyişiklik olmadığını 
düşünür: “Son 3 

oyunda komandada 
elə də dəyişiklik 

yox idi. Sadəcə, 
rəqiblər 

çox zəif 

idi. Qazaxıstan 35-ci dəqiqədə 
azlıqda qalmışdı. Slovakiya ilə 
matçın 2-ci hissəsi tam fiasko 
idi. Mən oyunumuzda heç bir 
irəliləyiş görmürəm. Uşaqlar 
əziyyət çəkiblər, sağ olsunlar, 
amma məşqçi işi görünmədi. 
Oyuna müdaxilə sıfır idi”. 
B.Musayev oktyabrda millimizlə 
müqaviləsi başa çatacaq italyan 
baş məşqçinin göndərilməli 
olduğunu bildirib: “Mənim üçün 

De Byazi bitmiş məşqçidir”.
B.Musayev “De Byazinin 

Azərbaycan millisi heç vaxt 
ardıcıl 3 oyunda qalib gələ 
bilməmişdi” ifadəsinə də 
münasibət bildirib: “Onun 
dedikləri uşaq başı aldatmaqdır. 
Ardıcıl 3 qələbə onun 
qəhrəmanlığından olmayıb. 
Asan rəqiblərlə düşüb. De Byazi 
çox bərbad məşqçidir, bizə nağıl 
danışır”.Bəxtiyar MusayevBəxtiyar Musayev

Canni
De 

Byazi

“Bakcell”in şəhid və qazi ailələrindən 
olan qadınların təhsil və məşğulluq 
imkanlarının artırılmasına yönəlmiş 
Korporativ Sosial Məsuliyyət (KSM) 
layihəsi başa çatıb. 

2021-2022-ci illəri əhatə edən layihədə 
16 qadın iştirak edib. İlkin mərhələdə 
onlara motivasiya, məqsədlərinin 
müəyyən olunması, yumşaq bacarıqların 

inkişaf etdirilməsi, CV-nin tərtib 
olunması, şəbəkələşmə və s. mövzularında 
seminarlar və praktik məşğələlər keçilib. 

Növbəti mərhələdə qadınlar 7 ay 
davam edən ingilis dili, rus dili, kompüter, 
kiçik biznesin qurulması və idarə 
olunması, mühasibatlıq kimi kurs və 
təlimlərə qatılıblar.  

Layihə benefisarları öz istəklərinə 

uyğun olaraq təhsillərini davam etdirmək, 
peşə təhsilinə başlamaq və işlə təmin 
olunmaq kimi imkanlardan yararlanıblar. 

Müharibədən əziyyət çəkən uşaqlara 
və həmçinin şəhid və qazilərin ailə 
üzvlərinə qayğı və diqqətin göstərilməsi 
Bakcell şirkətinin KSM proqramının 
əsas istiqamətlərindən biridir. Şirkət bu 
sahədə bir neçə layihə həyata keçirir.

BAKCELL ŞƏHID VƏ QAZI AILƏLƏRINƏ 
DƏSTƏYINI DAVAM ETDIRIR

DE BYAZIDE BYAZI
GETSINGETSIN,, YOXSA QALSIN?  YOXSA QALSIN? 
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