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SƏHIFƏ 7 -də

Qırğız-tacik 
qarşıdurmasında 
narkotik ticarəti izi 
də var. Gərginlik 
qanunsuz narkotik 
tranzitinin keçdiyi 
məntəqələr və  
sərhəd postlarının 
olduğu sahələrdə  
baş verib. 

SƏHIFƏ 11-də

Ekspertlər gələn ilin 
büdcəsində neftin bir 
barelinin orta qiymətinin 
50 dollar səviyyəsində 
müəyyənləşdirilməsini 
doğru hesab edirlər. 
Onların fikrincə, 
ziddiyyətli proqnozlar 
olduğundan hökumət 
ehtiyatlı olmalıdır.  

Riskləri 
sığortalayan 
qiymət 

SƏHIFƏ 12-də

Üzümçülükdə 
məhsuldarlığın  
artması fonunda 
satışla bağlı problemlər 
müşahidə edilir.  
Üzüm bağlarının  
sahibləri satış 
qiymətlərinin 
ucuzluğundan 
şikayətçidirlər. 

SƏHIFƏ 15-də

Avtomobil, təyyarə 
qəzaları və bu kimi 
digər təhlükəli hadisələr 
nəticəsində turistlərin 
həyatına, sağlamlığına 
və əmlakına zərər dəyir. 
Bütün bunlar turizmdə 
təhlükəsizlik qaydalarına 
əməl edilməsinin 
vacibliyini ortaya qoyur. 

SƏHIFƏ 14-də

“Azəristiliktəchizat” ASC 
bu ildən başlayaraq 
istilik sayğaclarının 
quraşdırılmasını nəzərdə 
tutur. Bunun üçün ilkin 
olaraq pilot layihə 
icra olunacaq. Layihə 
effektiv olarsa, gələcəkdə 
kütləvi sayğaclaşdırma 
aparılacaq.  

İSTİLİK  
sistemləri də 
sayğaclaşdırılacaq

SƏHIFƏ 2-də

DTX, MİDA və “ASAN 
xidmət” birgə 
məlumat yayıb. 
Məlumatda bildirilir 
ki, kiberhücumların 
ümumilikdə 11 ölkəyə 
məxsus 47 IP  
ünvanından həyata 
keçirildiyi müəyyən 
edilib.

Təxirə salınmış  
seçim bu gün 
keçiriləcək

Laçın şəhərinin azad edilməsinin tarixi 
hadisə olduğunu diqqətə çatdıran 
Prezident İlham Əliyev Laçın şəhərinin 
mərkəzində Azərbaycan Bayrağını 
qaldırdığını, bu bayrağın burada əbədi 
dalğalanacağını vurğulayıb. 

RUSiYANI ƏLDƏN SALMAQ 
ÜCÜN YENi PLANLAR

Putin ölkədə qismət səfərbərlik elan etdi. 
“Hərbi xidmətə yalnız hazırda ehtiyatda 
olan və ilk növbədə Silahlı Qüvvələrdə 
xidmət etmiş, müəyyən hərbi ixtisaslara 
və müvafiq təcrübəyə malik olan 
vətəndaşlar çağırılacaq”, - deyə o bildirib.

Xalqımız qələbələrimizlə 
fəxr etməklə yanaşı, daim 
şəhidlərimizin ruhunu uca tutur, 
onları ehtiramla yad edir. Prezident 
İlham Əliyevin sərəncamı ilə hər 
il sentyabrın 27-si Azərbaycanda 
Anım Günü kimi qeyd edilir. 

Müharibədə şəhid olan igid 
oğullarımız ürəyimizin ən 
əziz yerində daim yaşayır. O 
oğullardan biri də Qurbanov 
Davud Tariyel oğludur. Davud 
1996-cı il fevralın 15-də dünyaya 
gəlib. 
SƏHIFƏ 5-də

AZƏRBAYCAN ŞƏHİDLƏRİNİ HÖRMƏTLƏ ANIR 

BAYRAQ SEVDALISI
DAVUD

ÜÇ ƏSRİN QƏZETİ
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‘‘B‘‘BiiZ LAÇINZ LAÇIN

Belə tarixi addımların atılmasına 
daha bir nümunə kimi Laçın 
dəhlizinə alternativ yolun 
nəqliyyatın hərəkətinə açılmasını 
göstərmək olar. Yeni yol nəzərdə 
tutulandan da tez tikilib hazır 
vəziyyətə gətirilib. Yeni yolun 
istifadəyə verilməsi ilə Laçın 
şəhəri, Zabux və Sus kəndlərində 
qanunsuz məskunlaşan ermənilər 
həmin yerləri tərk etmək 
məcburiyyətində qalıblar. 

Laçın şəhərinin azad edilməsinin 
tarixi hadisə olduğunu diqqətə 
çatdıran Prezident İlham Əliyev 
şəhərin mərkəzində Azərbaycan 
Bayrağını qaldırdığını, bu bayrağın 
burada əbədi dalğalanacağını 
vurğulayıb. O, 30 ilə yaxın 
işğal altında saxlanılan digər 
torpaqlarımız kimi Laçın şəhərinin 
də böyük hissəsinin tamamilə viran 
qoyulduğunu söyləyib. 

YENİ YOLUN İSTİFADƏYƏ VERİLMƏSİ

SƏHIFƏ 4-də

LAÇINDA BAYRAĞIMIZ DALĞALANIR

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

ÖLKƏDƏ ANIM GÜNÜ QEYD EDİLİR

İGİDLƏRİMİZ ÜRƏYİMİZDƏ YAŞAYIR

Qərbdə isə Rusiyanı daha da gücdən 
salmaq üçün başqa variantlar üzərində 
çalışırlar. Bunlardan biri də Rusiyaya 
qarşı ikinci cəbhənin açılmasıdır. 
Nəyin bahasına olursa-olsun Rusiyanın 
resurslarını parçalamaq hədəflənir. SƏHIFƏ 10-da

Mərkəzi Asiyanı 
Ukraynaya 
çevirmək cəhdi

Bağlardaa 
üzüm  
qaldı...

Söhbət insan 
həyatından 
gedir 

ŞƏHƏRİNİ ŞƏHƏRİNİ 
QAYTARDIQ’’QAYTARDIQ’’

‘‘B‘‘BiiZ LAÇINZ LAÇIN



GÜNDƏM2

Prezident İlham Əliyev İki 
Müqəddəs Ocağın Xadimi, 
Səudiyyə Ərəbistanının Kralı 

Əlahəzrət Salman bin Əbdüləziz Al 
Səuda təbrik məktu bu ünvanlayıb.

Məktubda deyilir:
“Əlahəzrət, əziz Qardaşım,
Səudiyyə Ərəbistanı Krallığının 

milli bayramı – Krallıq elan edilməsi 
Günü münasibətilə sizi və sizin 
simanızda bütün xalqınızı öz adımdan 
və Azərbaycan xalqı adından ürəkdən 
təbrik edirəm.

Azərbaycan ilə Səudiyyə Ərəbistanını 
xalqlarımızın ortaq mənəvi 
dəyərlərindən qaynaqlanan dostluq 
və qardaşlıq münasibətləri birləşdirir. 
Daim genişlənən siyasi dialoqumuz, 
dövlətlərarası əlaqələrimizin yüksək 
səviyyəsi əməkdaşlığımızın hərtərəfli 
inkişafına böyük töhfə verir. Hazırda 
bu xoş ənənələr üzərində qurulan, 
qarşılıqlı inam və dəstəyə əsaslanan 
tərəfdaşlığımızın müvəffəqiyyətlə 
inkişaf etməsi məmnunluq doğurur.

Qardaş ölkənizin beynəlxalq 
hüququn norma və prinsiplərinə, 
BMT Təhlükəsizlik Şurasının 
müvafiq qətnamələrinin tələblərinə 
uyğun olaraq Azərbaycanın ərazi 
bütövlüyü, suverenliyi və beynəlxalq 
səviyyədə tanınmış sərhədlərinin 
toxunulmazlığına verdiyi daimi 
dəstəyini və ədalətli mövqeyini 
xalqımız heç zaman unutmur.

Ölkəmizin ərazi bütövlüyünü bərpa 
etməsi iqtisadi sahədə, xüsusilə də 
energetika sahəsində əməkdaşlıq 
imkanlarımızı daha da artırmışdır. 
Eyni zamanda, Səudiyyə Ərəbistanının 
aparıcı şirkətlərindən olan “ACWA 
Power” şirkəti tərəfindən Azərbaycanda 
Külək Elektrik Stansiyasının tikintisi 
bərpa olunan enerji sahəsində səmərəli 
əməkdaşlığımızın bariz nümunəsidir.

Əminəm ki, qardaş xalqlarımızın 
iradəsinə uyğun olaraq Azərbaycan-
Səudiyyə Ərəbistanı dostluq 
münasibətləri, güclü İslam 
həmrəyliyinə əsaslanan ikitərəfli və 
çoxtərəfli qaydada əməkdaşlığımız 
bundan sonra da birgə səylərimizlə 
genişlənəcək və möhkəmlənəcəkdir.

Bu bayram günündə Sizə möhkəm 
cansağlığı, işlərinizdə uğurlar, 
Səudiyyə Ərəbistanının qardaş xalqına 
daim əmin-amanlıq və firavanlıq 
diləyirəm”.

Dövlət Təhlükəsizliyi 
Xidməti, Mənzil 
İnşaatı Dövlət 

Agentliyi, Vətəndaşlara 
Xidmət və Sosial 
İnnovasiyalar üzrə Dövlət 
Agentliyi “Güzəştli 
mənzil” sistemi vasitəsilə 
mənzil seçiminin təşkili 
prosesində Elektron 
Hökumətin İnkişafı 
Mərkəzinin “ASAN 
Login” sisteminə 
kiberhücumla bağlı 
aparılan araşdırmalara 
dair birgə məlumat yayıb: 
“Daha əvvəl məlumat 
verildiyi kimi Yasamal 
Yaşayış Kompleksinin 
ikinci mərhələsində 815 
mənzilin 15.09.2022-ci 
il tarixində seçim prosesi 
başlamazdan öncə 
dövlət orqanlarının 
informasiya 

sistemlərinə kiber 
müdaxilələrin edildiyi 
təsbit olunub, seçim 
prosesinin vaxtı təxirə 
salınıb və faktla bağlı 
Dövlət Təhlükəsizliyi 
Xidmətinin İstintaq baş 
idarəsində cinayət işi 
başlanılıb.

11 ÖLKƏYƏ  
MƏXSUS 47 IP

İbtidai istintaqla 
müəyyən edilib ki, 
“Güzəştli mənzil” 
sisteminə girişi təmin 
edən “Elektron Hökumətin 
İnkişafı Mərkəzi” publik 
hüquqi şəxsin nəzdində 
fəaliyyət göstərən “ASAN 

Login” 

vahid giriş sisteminə Bakı 
vaxtı ilə 10:38-dən 10:53-
dək müxtəlif ölkələrə 
məxsus IP ünvanlardan 
törədilmiş DDOS hücumu 
formasında qəsdən ciddi 
maneə yaradılıb. Seçim 
prosesinə müdaxilənin 
qarşısının alınması üçün 
proses dayandırılıb.

Araşdırmalar zamanı 
cinayət əməllərinin 
texniki izləri aşkar 
edilib rəsmiləşdirilərək 
götürülüb, 
kiberhücumların 
ümumilikdə 11 ölkəyə 
məxsus 47 IP ünvanından 
həyata keçirildiyi müəyyən 
edilib”.
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Təxirə salınmış mənzil  Təxirə salınmış mənzil  
seçimi bu gün keçiriləcəkseçimi bu gün keçiriləcək

“Azərbaycan ilə Səudiyyə Ərəbistanını xalqlarımızın ortaq mənəvi dəyərlərindən qaynaqlanan 
dostluq və qardaşlıq münasibətləri birləşdirir. Daim genişlənən siyasi dialoqumuz, dövlətlərarası 
əlaqələrimizin yüksək səviyyəsi əməkdaşlığımızın hərtərəfli inkişafına böyük töhfə verir”.

Aparılan 
araşdırmalar 
nəticəsində 

məlum olub ki, 
kiberhücumlar 

ümumilikdə 
11 ölkəyə 

məxsus 47 IP 
ünvanından 

həyata keçirilib. 
Kiberhücum 

kanalları tam 
təsbit edilərək 

bloklanıb. 

DTX, MİDA VƏ “ASAN XİDMƏT” BİRGƏ MƏLUMAT YAYIB

KİBERHÜCUM KANALLARI BLOKLANIB
Məlumatda bildirilir ki, 

təxirəsalınmaz prosedur tədbirlər 
yerinə yetirilərək kiberhücumun 
həyata keçirildiyi IP ünvanların aid 
olduğu ölkələrə edilmiş müraciətlər 
əsasında onlardan IP məlumatlarının 
mühafizə olunması üçün tədbirlər 
görülməsi barədə zəmanət alınıb. 
Kiberhücumların ümumi mənbəyinin 
müəyyən edilməsi üçün təsdiq 
edilmiş ilkin məlumatlar əsasında 

IP ünvanlara dair abunə və trafik 
məlumatlarının götürülməsi və həmin 
məlumatlardan irəli gələn istintaq 
hərəkətlərinin aparılması üçün 
aidiyyəti ölkələrə müvafiq məhkəmə 
qərarları əsasında “Cinayət işi üzrə 
qarşılıqlı hüquqi yardım” sorğuları 
ünvanlanıb. Bu istiqamətdə zəruri 
kommunikasiya, istintaq-əməliyyat 
və əməliyyat-texniki tədbirlər həyata 
keçirilməkdədir.

Eyni zamanda qeyd edilir ki, qeyd 
olunan kiberhücum kanalları tam 
təsbit edilərək bloklanmaqla yanaşı, 
mənzillərin təxirə salınmış güzəştlə 
seçimi prosesinin gücləndirilmiş 
təhlükəsizlik şərtlərinin təmin edildiyi 
şəraitdə təşkili və keçirilməsi üçün 
zəruri tədbirlər görülüb. Təxirə 
salınmış mənzil seçimi prosesinin 
24.09.2022-ci il tarixində saat 15:00-
da keçirilməsi qərara alınıb.

Prezident Səudiyyə Prezident Səudiyyə 
Ərəbistanının Ərəbistanının 
Kralını təbrik edibKralını təbrik edib

Prezident Səudiyyə Prezident Səudiyyə 
Ərəbistanının Ərəbistanının 
Kralını təbrik edibKralını təbrik edib



GÜNDƏM

Dünyanın yeni iqtisadi qüdrəti olan Çinin 
tərəzisində Azərbaycanın ağırlığı artır və rəsmi 
Bakı da dünyada yeni münasibətlər sisteminin 
inşası cəhdlərinin tüğyan etdiyi zamanda Pekinlə 
əməkdaşlıq sferasını genişləndirmək əzmindədir. 

Sentyabrın 15-də Səmərqənddə 
Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti İlham Əliyevin 

Çin Xalq Respublikasının Sədri Si 
Cinpin ilə görüşü oldu. 

Görüşdə diqqət çəkən iki vacib 
məqam: 

1. Liderlər ölkələrin ərazi 
bütövlüyünə, suverenliyinə hörmət 
və dəstəyi nümayiş etdirdilər, 

2. Əliyevlə Cinpin Azərbaycanla 
Çinin strateji tərəfdaş olduğunu 
vurğuladılar. 

Bildirək ki, iki ölkənin qarşılıqlı 
etimada və dostluğa əsaslanan 
münasibətləri siyasi, iqtisadi, 
humanitar, mədəni və digər 
sahələrdə müşahidə olunan hazırkı 
yüksək inkişaf dinamikasının 
əsasını təşkil edir.

HƏLLEDICI MƏSƏLƏLƏRDƏ HEÇ BIR 
GƏRGINLIK YAŞANMAYIB

Diqqətimizi fokuslayacağımız 
digər məqam budur ki, 
Azərbaycanla Çin bu zamana 
qədərki münasibətlərində həlledici 
məsələlərdə heç bir gərginlik 
yaşamayıb və əlaqələr yüksək 
səviyyəli mərtəbəyə 
çatıb. 

Nəzərə almaq 
lazımdır ki, 
dünyanın iqtisadi 
qüdrəti olan 
Çinin tərəzisində 
Azərbaycanın 
ağırlığı artır və Bakı 
da dünyada yeni 

münasibətlər sisteminin inşası 
cəhdlərinin tüğyan etdiyi zamanda 
Pekinlə əməkdaşlıq sferasını 
genişləndirmək əzmindədir. 

Azərbaycanın “İpək Yolu İqtisadi 
Kəməri”nin yaradılmasında Çinin 
təşəbbüslərinin dəstəkverici 
qüvvəsinə çevrilməsi bu əlaqələrin 
dərin özüllərini formalaşdırır. 

Azərbaycan “İpək Yolu İqtisadi 
Kəməri” boyunca yerləşən dövlətlər 
arasında qarşılıqlı əlaqə və qarşılıqlı 
mübadiləni həyata keçirir. 

Bununla da Azərbaycan 
Böyük İpək Yolu ruhunun inkişaf 
etdirilməsinə və müasir şəraitdə 
ona yeni məzmun verilməsində 
mühüm rola sahiblənir. 

CINPININ AZƏRBAYCANA 
DƏSTƏYININ “TƏRCÜMƏSI” 

Bütün bunlara görədir ki, 
Çin Azərbaycanın dünyadakı və 
regiondakı mühüm rolunu yüksək 
dəyərləndirir. Si Cinpinin İlham 
Əliyevlə görüşdə Azərbaycanın 
ərazi bütövlüyünə, suverenliyinə 
dəstək nümayiş etdirməsi həmin 
dəyərin indikatorlarından biridir. 
Bu, Bakı üçün böyük məna kəsb 
edir və “tərcüməsi” belədir ki, “mən 

BMT 
Təh-
lükəsizlik 
Şurasının 5 
daimi üzvündən biri 
kimi sənin maraqlarını 
dəstəkləyəcəyəm və beynəlxalq 
platformalarda təklənmənə yol 
verməyəcəyəm”. 

Deməli, Azərbaycanla Çin 
arasındakı siyasi əlaqələrin 
möhkəmlənməsi yeni mərhələyə 
keçir və tərəflər bu bağları 
iqtisadi-ticari, nəqliyyat-logistika 
sahələrindəki əməkdaşlıqla daha 
da bərkidəcəklər. 

Azərbaycanla Çin idxal-ixrac 
əməliyyatlarının miqyasını 
artıracaq, Zəngəzur dəhlizi layihəsi 
bu işdə böyük rol oynayacaq. 

Azərbaycan-Çin münasibətlər 
müstəvisini beynəlxalq sistemdəki 
tendensiyalar fonunda da izah 
etmək lazımdır. 

Fikir verək, Azərbaycanın 
strateji müttəfiqi Türkiyənin 
uyğur məsələsində Çinlə 
münasibətləri zaman-zaman 
gərginləşsə də, Pekin bunu Bakı 
əleyhinə istifadə edilən bir tezisə 
çevirmir. Ona görə də, məntiqlə 

bu mühakiməni 
səsləndirmək 
yerinə düşər 
ki, Azərbaycan 
bəzən Çinlə 
Türkiyə arasındakı 
gərginliyin aradan 
qaldırılması üçün 
körpü rolunu 
oynaya bilər. 
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Tel: (+994 55) 254 16 06 
E-mail: kaspiqazeti@kaspi.az 

BURADA
SİZİN

REKLAMINIZ 
OLA

BİLƏR

AQŞIN KƏRIMOV

Əliyev-Cinpin 
danışıqlarından nəticə 
çıxarsaq, qeyd edə bilərik ki, 
tərəflər münasibətlərdəki 
iqtisadi üstünlükləri siyasi 
münasibətlərin yüksək 
səviyyəyə çatması üçün 
istifadə edəcək. 

Panorama onu deməyə 
əsaslar verir ki, Çin Türkiyə 
və Azərbaycanın yeni dünya 
düzəninə daxil etdiyi TDT-yə 
də iqtisadi-siyasi sərmayə 
qoyaraq onun inkişafına təkan 
verəcək. 

Bu, regionlararası qarşılıqlı 
əlaqələr və təmasların 
gücləndirilməsində, ikitərəfli 
və çoxşaxəli əməkdaşlıq 
platforması üçün pozitiv 
mənalar yükləyir. 

Çin Azərbaycanın Rəqəmsal 
Ticarət Qovşağından Rəqəmsal 
İpək Yolunu tamamlamaq 
üçün yararlanmaq ssenarilərini 
də işə salacaq. 

Bu o deməkdir 
ki, Çin Asiya-Avropa 
telekommunikasiya dəhlizini 
yaratmağı hədəfləyir. 

IQTISADI 
ÜSTÜNLÜKLƏRI SIYASI 

MÜSTƏVIDƏ ISTIFADƏ PLANI

ÇIN TÜRK DÖVLƏTLƏRI TƏŞKILATINA MARAQ GÖSTƏRIR
Beynəlxalq münasibətlər 

arenasında Türk Dövlətləri 
Təşkilatının iti addımlarla 
irəliləməsi Çinin diqqətindən 
kənarda qala bilməz. 

Çünki TDT böyük iqtisadi 
gücdür. Çin kimi iqtisadi 
ekspansiya ilə qüdrətlənən ölkə 
həmin potensialı öz xeyrinə 
inkişaf etdirmək istəyir. 

Bu mənada Çin öz maraqlarını 
Mərkəzi Asiya ilə Cənubi Qafqaz 
regionunun iqtisadi-siyasi 
birləşdirici xüsusiyyətlərini 
cəmləşdirmiş TDT-yə inteqrasiya 

etmək niyyətindədir. 
Çinin strateji baxış bucağının 

Cənubi Qafqaza fokuslanan 
hissəsi dünyanın siyasi xəritəsinin 
dəyişdirilməsi üçün atılan 
addımlar fonunda daha da itiləşir. 

Azərbaycan 44 günlük 
müharibədə qələbə qazandıqdan 
sonra meydana çıxan reallıqlar, 
dünyada cərəyan edən proseslər 
Çinin Cənubi Qafqaza olan 
marağını gücləndirir. 

Vəziyyət Çini təhrik edir 
ki, Cənubi Qafqazdakı habda 
iştirak dərəcəsini yüksəltsin 

və Rusiyadan regional iqtisadi 
rıçaqları qopara bilsin. 

Çini buna vadar edən yuxarıda 
qeyd etdiyimiz Zəngəzur dəhlizi 
layihəsidir. Ona görə ki, Zəngəzur 
dəhlizi Çinin “Bir Kəmər, Bir 
yol” təşəbbüsündə “Orta Dəhliz” 
roluna yiyələnəcək. 

İlham Əliyev Si Cinpinlə 
müzakirələrində “Orta dəhliz”, 
“Bir kəmər, bir yol” layihələri 
çərçivəsində də əməkdaşlıq 
və tərəfdaşlıq üçün böyük 
perspektivlərin olduğunu 
vurğulayıb. 

ƏLİYEV-CİNPİN ƏLİYEV-CİNPİN 
GÖRÜSÜNDƏN GÖRÜSÜNDƏN 
CIXAN NƏTİCƏLƏRCIXAN NƏTİCƏLƏR  
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Laçın şəhərinin azad edilməsinin 
tarixi hadisə olduğunu diqqətə 
çatdıran Prezident İlham Əliyev 
Laçın şəhərinin mərkəzində 
Azərbaycan Bayrağını 
qaldırdığını, bu bayrağın 
burada əbədi dalğalanacağını 
vurğulayıb. O, 30 ilə yaxın 
işğal altında saxlanılan digər 
torpaqlarımız kimi Laçın 
şəhərinin də böyük hissəsinin 
tamamilə viran qoyulduğunu, 
dağıdıldığını, vandalizmə məruz 

qaldığını söyləyib.

QƏHRƏMAN 
ƏSGƏR VƏ 

ZABITLƏRIMIZIN 
FƏDAKARLIĞI

Ermənistanın 30 ilə yaxın işğal altında 
saxladığı Azərbaycan əraziləri 44 günlük 
Vətən müharibəsində azad olunduqdan 

sonra həmin yaşayış məntəqələrində sürətli 
yenidənqurma işlərinə start verilib. Qarabağı 
dirçəltməyi, tarixi torpaqlarımıza həyatı 
yenidən qaytarmağı qarşısına məqsəd qoyan 
Müzəffər Ali Baş Komandan, Prezident İlham 
Əliyevin və Birinci vitse-prezident Mehriban 
Əliyevanın bölgəyə səfərləri çərçivəsində 
onlarla yeni obyektlərin təməli qoyulub, 
tamamlanmış infrastruktur layihələrinin 
açılışı olub. Bu torpaqların əsl sahiblərinin 
öz Vətənlərini inkişaf etdirib gülüstana 
çevirdikləri bütün dünyaya nümayiş etdirilib.

SÜRƏTLI ABADLIQ-QURUCULUQ TƏDBIRLƏRI
Belə tarixi addımların atılmasına daha bir 

nümunə kimi Laçın dəhlizinə alternativ yolun 
cari il avqustundan nəqliyyatın hərəkətinə 
açılmasını göstərmək olar. Xatırladaq ki, 
Qarabağdakı ermənilər həmin tarixə qədər 
Ermənistanla Laçın şəhərindən keçən dəhliz 
vasitəsilə əlaqə saxlayıblar. Bu səbəbdən Laçın 
dəhlizi Rusiya sülhməramlılarının müvəqqəti 
nəzarətində olub. Nəticədə Laçın dəhlizi 
boyunca yerləşən Laçın şəhəri, Zabux və Sus 
kəndlərində ermənilər qalmaqda davam 
ediblər. Təbii ki, bu, Azərbaycanı qane edə 
bilməzdi. Prezident İlham Əliyevin böyük 
uzaqgörənliklə hələ 10 noyabr 2020-ci il 
tarixli üçtərəfli bəyanata Laçın dəhlizinə 
alternativ yolun çəkilməsi bəndini əlavə 
etdirməsinin mahiyyəti məhz indi daha 
aydın şəkildə ortaya çıxır. Bəyanata görə 
3 il ərzində yeni yol çəkilib istifadəyə 
verilməli idi. Plana uyğun olaraq, yeni 
avtomobil yolunun tikintisinə 2021-ci 
ilin iyul ayında başlanılıb. Yeni yol nəzərdə 
tutulanda da tez tikilib hazır vəziyyətə 
gətirilib. Yeni yolun istifadəyə verilməsi 
ilə Laçın şəhəri, Zabux və Sus kəndlərində 
qanunsuz məskunlaşan ermənilər həmin 
yerləri tərk etmək məcburiyyətində qalıblar. 
Bununla da Laçın şəhəri 10 noyabr 2020-ci il 
tarixli üçtərəfli bəyanata əsasən Azərbaycan 
tərəfinin nəzarətinə keçib. Laçın şəhəri, Zabux 
və Sus kəndlərində Azərbaycan Ordusunun 
bölmələri yerləşdirilib.

AZƏRBAYCAN XALQININ IRADƏSI, BIRLIYI VƏ DƏSTƏYI

“BIZ LACIN SƏHƏRINI“BIZ LACIN SƏHƏRINI
QAYTARDIQ”QAYTARDIQ”

RUFİK İSMAYILOV
rufikismayilov@kaspi.az

Laçın şəhərinin azad edilməsinin 
tarixi hadisə olduğunu diqqətə 
çatdıran Prezident İlham Əliyev Laçın 
şəhərinin mərkəzində Azərbaycan 
Bayrağını qaldırdığını, bu bayrağın 
burada əbədi dalğalanacağını 
vurğulayıb. O, 30 ilə yaxın işğal altında 
saxlanılan digər torpaqlarımız kimi 
Laçın şəhərinin də böyük hissəsinin 
tamamilə viran qoyulduğunu, 
dağıdıldığını, vandalizmə məruz 
qaldığını söyləyib: “Heç kim bu 
torpaqları bizə bağışlamayıb, heç kim 
bu torpaqları bizə danışıqlar yolu ilə 
qaytarmayıb. Beynəlxalq təşkilatlar, 
o cümlədən BMT, onun Təhlükəsizlik 
Şurası, ATƏT işğalçı dövləti 
məcbur edib buradan çıxarmalı 
idi. Ermənistana qarşı sanksiyalar 
tətbiq edilməli idi. Bunların heç 
biri görülmədi. Əksinə, bu işğalı 
əbədiləşdirmək üçün Ermənistan, 
dünya erməniliyi və onların xaricdəki 
havadarları birləşərək bu çirkin 
niyyəti həyata keçirmək istəyirdilər... 
Cəmi 44 gün ərzində Ermənistan 
ordusunu darmadağın etdik. 
Alınmaz qala sayılan Şuşanı azad 
etdik. Cəbrayılı, Füzulini, Zəngilanı, 
Qubadlını, Hadrutu, Xocavəndi döyüş 
meydanında azad etdik. Düşmən diz 
çökdü və Laçını, Kəlbəcəri, Ağdamı 
tərk etməyə məcbur oldu. Bu gün 
Laçın şəhərində olarkən haqlı olaraq 
qürur hissi keçirirəm ki, qədim 
Azərbaycan torpağında bizim üçrəngli 
Bayrağımız dalğalanır”.

Murov dağından Araz çayına qədər 
Azərbaycan-Ermənistan sərhədində 
əlverişli mövqelərdə Ordumuzun 
möhkəmləndiyini dilə gətirən 
Prezident İlham Əliyev bu mövqelərin 
bizə hərbi üstünlük verdiyini 
bildirib deyib ki, bu, Azərbaycana 
böyük əraziyə, o cümlədən önəmli 

kommunikasiya xətlərinə nəzarət 
imkanı yaradır. Dövlətimizin başçısı 
artıq Laçın şəhərinin bərpasına, 
Zabux və Sus kəndlərinin yenidən 
qurulmasına hazırlıq işlərinin 
getdiyin söyləyib. Bununla bir daha 
aydın olub ki, Vətən müharibəsindən 
indiyə qədər keçən dövr ərzində 

Azərbaycan işğaldan azad olunmuş 
ərazilərdə genişmiqyaslı quruculuq 
və bərpa işləri həyata keçirməklə 
öz torpaqlarına yeni həyat verir, 
Qarabağı dirçəldir. Azərbaycana, 
onun qalib liderinə bu gücü, 
potensialı verən isə xalqımızın 
iradəsi, birliyi və dəstəyidir.

Sentyabrın 21-də Laçın şəhərinə 
səfər edərək bu qədim yurdumuzda 
Azərbaycan bayrağını ucaldan, 
“Laçın” qovşaq yarımstansiyasının 
təməlini qoyan, Kəlbəcər-Laçın 
avtomobil yolunda inşa edilən 
tunellərlə tanış olan, Laçın şəhərinin 
mərkəzi küçəsində ermənilərin 
törətdikləri dağıntılara baxan, 
şəhərin ərazisini seyr edən 
Müzəffər Ali Baş Komandan, 
Prezident İlham Əliyev yuxarıda 
qeyd edilən məqamlara xüsusi 
diqqət çəkib: “Laçın və Kəlbəcər 
rayonlarının bir hissəsi 44 günlük 
Vətən müharibəsi dövründə 
azad edilmişdi. Laçının cənub, 

Kəlbəcərin şimal 
hissəsini müzəffər 
Azərbaycan 
Ordusu 

işğalçılardan 
azad etmişdi. 

Ancaq 
Laçın 

şəhəri nəzarətimizdən kənarda 
qalmışdı. Bunun da səbəbi o idi ki, 
Ermənistanı Xankəndi ilə birləşdirən 
avtomobil yolu şəhərin ortasından 
keçir və buna görə biz Laçın şəhərini 
nəzarətə götürə bilməmişdik. 
Ancaq 9 noyabr tarixində aparılan 

danışıqlar nəticəsində 
mənim təkidimlə 

alternativ yolun çəkilişi 
sənəddə təsbit edildi 

və 3 il ərzində yeni 
yolun çəkilişi ilə 

bağlı razılaşmalar 
aparılmalı idi. Biz 
isə razılaşmaları 
daha tez bir 
zamanda başa 

çatdırdıq, 
Rusiya tərəfi 
ilə yeni yolun 
marşrutu 
təsdiq-

lənmişdi və 
təxirəsalınmaz 

tədbirlər 
görülərək yeni 
yolun çəkilişinə 
başladıq. Bu 
müddət cəmi 1 
il 8 ay çəkdi... 
Beləliklə, 
avqustun 26-da 
Azərbaycan 
Ordusu Laçın 
şəhərinə daxil 
oldu və biz 
Laçın şəhərini 
qaytardıq”.

NƏZARƏTIMIZDƏN 
KƏNARDA QALAN ƏRAZILƏR
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Türkiyənin 
“Beşiktaş” 

futbol 
klubunun 
fanatı idi. 

Həmin 
klubun 

bayrağını da 
dostundan 

istəmişdi. 
Amma 

bayraq 
gələndə 
Davud 

artıq şəhid 
olmuşdu. 

Həmin 
bayraq indi 

Qazaxda 
məzarının 

üstündədir.

Şəhidimiz Davud Qurbanov uşaq yaşlarından vətənpərvər olub. Müharibə başlayan 
günü evlərinə zəng vuran qəhrəmanımız atasının “ürəkli olun, qorxmayın” sözlərinə 

“nə qorxmaq, siz hələ mənimlə çox fəxr edəcəksiniz” deyə cavab verib.

FOTOLAR: Firudin Səlimov /Global Media Group

Uşaqlıqdan həyatsevər olan Davud 
“18-ci mərtəbə” adlı səssiz filmə çəkilmək 
üçün elan olunan müsabiqəyə qoşulub 
və 20 nəfərin içindən seçilərək həmin 
filmə çəkilib. Birinci kursda oxuyanda 
“Xocalı faciəsinin İslam ölkələrinə 
tanıtımı” çarxını hazırlayıb, yayıb. Anası 
bir gecə səsə oyanıb: “Banqladeşdən olan 
tələbəyə Qarabağ müharibəsindən, Xocalı 
faciəsindən danışırdı. Deyirdi ki, bizdə 
gizlənqaç oyunu var. Uşaqlar “Sağım 
elə, solum belə, gizlənirəm, tap məni” 
deyir və qaçıb gizlənirlər. Xocalıda isə 
uşaqlar “sağım erməni, solum erməni, 
gizlənməsəm tapar erməni” deyiblər”. 
Dedim “ay bala, sən siyasətə qarışma. Dedi 
“bu, siyasət deyil, ana, vətənpərvərlikdir”. 

“SIZ HƏLƏ MƏNIMLƏ
ÇOX FƏXR EDƏCƏKSINIZ“

Döyüşlər vaxtı daim həyəcanla 
oğlundan zəng gözləyən Qənirə xanım 
Davudun müharibə başlayan günü evə 
zəng vurduğunu deyir: “Gecə zəng vurdu. 

Həmişə şən, zarafatcıl olan Davud ilk 
dəfə ciddi danışdı. Dedi ki, yerim 
yaxşıdır, heç nəyə görə narahat 
olmayın, hər şey yaxşı olacaq. 
Oktyabrın 2-si danışanda atası 
dedi “ürəkli olun, qorxmayın”. 
Dedi ki, “nə qorxmaq, siz hələ 
mənimlə çox fəxr edəcəksiniz”. 
Qardaşına zəng vurub, o da işdə 
olduğundan dərhal cavab verə 
bilməyib. 2 dəqiqə sonra yığıb, 
amma Davud cavab verməyib. 

İndi Ümidin ürəyində qalıb ki, 
bəlkə qardaşımın mənə son sözü 
varmış. Oktyabrın 3-ü axşam zəng 
gəldi atasına. Dedim, vay, evim yıxıldı, 

uşağım getdi. Dedilər, yox, başqa 
məsələdir. Yoldaşımla Ümid həyətə 
çıxdılar, dallarıyca da mən. Gördüm ki, 
Ümid qışqırır, bildim ki, şəhid olub, evim 

yıxılıb. Ondan əvvəl iki oğul itirmişəm. 
Davud da onların yanında Qazaxda dəfn 
olundu”. 

2020-ci il sentyabrın 27-də 
Silahlı Qüvvələrimizin Ali Baş 
Komandanı İlham Əliyevin 
rəhbərliyi ilə Vətən müharibəsi 
başladı. İşğal altında 
qalan torpaqlarımızın geri 
qaytarılması uğrunda gedən 
bu 44 günlük müharibə zəfər, 
qürur, fəxarət mənbəyimizdir. 

Xalqımız qələbələrimizlə 
fəxr etməklə yanaşı, daim 
şəhidlərimizin ruhunu uca 
tutur, onları ehtiramla yad edir. 
Prezident İlham Əliyevin 2020-
ci il 2 dekabr tarixli sərəncamı 
ilə hər il sentyabrın 27-si 
Azərbaycanda Anım Günü kimi 
qeyd edilir. 

Təbii ki, biz bu gün işğaldan 
azad olunan torpaqlarımıza, 
uca olan başımıza, açıq 
alnımıza görə dövlətimizə, 
şəhidlərimizə və qazilərimizə 
borcluyuq. 

SUQOVUŞANDA ŞƏHIDLIYƏ 
QOVUŞAN DAVUD 

Müharibədə şəhid olan 
igid oğullarımız ürəyimizin ən 
əziz yerində daim yaşayır. O 
oğullardan biri də Qurbanov 
Davud Tariyel oğludur. 
Davud 1996-cı il fevralın 15-
də dünyaya gəlib. 299 saylı 
Biləcəri qəsəbə məktəb-liseyini 
bitirib, 2013-2017-ci illərdə 
Azərbaycan Dövlət Neft və 
Sənaye Universitetində təhsil 
alıb. 2017-2019-cu illərdə 
həmin fakültənin magistratura 
pilləsində təhsilini davam 
etdirib. 2019-cu il oktyabrın 
1-də hərbi xidmətə gedən 
Davud 2020-nin oktyabrın 

1-də qayıtmalı idi. Sentyabrın 
27-si müharibə başlayıb və o, 
döyüşlərə qatılıb. Suqovuşanın 
azadlığı uğrunda gedən 
döyüşlərin iştirakçısı olub. 
Oktyabrın 3-də şəhidlik 
zirvəsinə yüksəlib. Prezident 
İlham Əliyevin sərəncamları 
ilə ölümündən sonra “Vətən 
uğrunda” və “Suqovuşanın azad 
olunmasına görə” medalları ilə 
təltif olunub. 

BIRCƏ ƏCƏLDƏN QAÇA BILMƏDI
Anası Qənirə xanım deyir 

ki, televiziyada operator işləyən 
Davud aprel döyüşlərindən 
sonra Cocuq Mərcanlı 
işğaldan azad olunanda çox 
sevinib: “Ora çəkilişə ezam 
olunmuşdu. Məktəb açılışını 
çəkəcəkdilər. O qədər sevinirdi 
ki... Deyirdi, gün olacaq 
Şuşaya da gedəcəyik. Hərbi 
qulluqda olan zaman əvvəlcə 
Mingəçevirdə idi. Fevralda 
doğum günündə getdik yanına. 
Onu son dəfə onda gördük. 
O qədər vətənpərvər, o qədər 
bayraq sevən idi ki, tortunu da 
qardaşı Ümid bayraq şəklində 
hazırlatmışdı. Ondan sonra bir 
dəfə də Mingəçevirə yolumuz 
düşdü, dedik uşağa baş çəkək. 
Getdik ki, hərbi hissədə yoxdur. 
Dedilər başqa yerə ezam 
olunub. Zəng vurduq, yerini 
demədi. Sonralar bildik ki, 
sən demə, Tovuz döyüşlərində 
Tap Qaraqoyunluda olub, 
narahat olmayaq deyə, bizə 
deməyib. Ümumiyyətlə, Davud 
elə sülhsevər, mehriban, 
vətənpərvər və ağzıbütöv 
oğlan idi ki, 

ondan söz almaq mümkün 
deyildi. Hər yerdə özünə dost 
tapan, hamıyla dil tapan uşaq 
idi. Ən çətin vəziyyətlərdən 
sivişib çıxan adam idi. Çıxılmaz 
vəziyyətlərdən yol tapıb çıxan 
adam bircə əcəldən qaça 
bilmədi”. 

“BAYRAQ GƏLƏNDƏ DAVUD 
ARTIQ ŞƏHID OLMUŞDU”

Evlərində Davud üçün 
ayrıca bir otaq ayırıblar. 
Davudun medalları, diplomları, 
geyimləri, bayraqları – hər şeyi 
ordadır. Qənirə xanım deyir 
ki, Davud bayraq sevdalısı idi: 
“Bir dəfə dedim ki, “ay bala, 
o yuxarıdan asdığın bayrağı 
çıxart ver, yuyum”. Dedi ki, 
“ana, bir kərə yüksələn bayraq, 
bir daha enməz!” Çıxartmadı 
bayrağı. Türkiyənin “Beşiktaş” 
futbol klubunun fanatı idi. 
Həmin klubun bayrağını da 
dostundan istəmişdi. Amma 
bayraq gələndə Davud artıq 
şəhid olmuşdu. Həmin 
bayraq indi Qazaxda 
məzarının üstündədir. 
Trabzondan bir 
“Beşiktaş” tərəfdarı 
olan qızla dostluq 
edirdi. O qız ona 
Türkiyənin 
bayrağını, 
Davud 
da ona 
Azərbaycan 
bayrağını 
göndər-
mişdi”. 

XANIM AYDIN
xanimaydin@kaspi.az

“18-CI MƏRTƏBƏ” ADLI
SƏSSIZ FILMƏ ÇƏKILIB

BAYRAQ BAYRAQ 
SEVDALISISEVDALISI  
DAVUDDAVUD  
BABAYRYRAQ AQ 
SEVDALISISEVDALISI  
DAVUDDAVUD  
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44 günlük Vətən 
müharibəsindən 
sonra Azərbaycan və 

Ermənistan arasında danışıqların 
aparılması üçün, əsasən, iki vasitəçilik 
təşəbbüsü müşahidə edilib. Əsas 
vasitəçilər Rusiya və Avropa İttifaqı 
olub. Diqqət yetirsək, Rusiyanın 
vasitəçiliyi daha çox 2020-ci ilin 10 
noyabrında imzalanmış üçtərəfli 
bəyanatın yerinə yetirilməsinin təmin 
edilməsinə yönəlib. Eləcə də Avropa 
İttifaqının təmsilçisi Şarl Mişelin 
vasitəçiliyi ilə aparılan görüşlərdə 
Azərbaycanla Ermənistan arasında 
sülh müqaviləsinin hazırlanması 
ilə bağlı məsələlər müzakirə edilib. 
Amma ötən iki ilə yaxın müddətdə 
Ermənistanın pozucu davranışları 
buna imkan verməyib. Müxtəlif 
dövrlərdə Ermənistan təxribatlar 
törədərək verdiyi sözdən qaçıb, 
danışıqların pozulmasına rəvac 
verib. Bütün bunlara baxmayaraq, 
Azərbaycan yenə də danışıqların 
davam etdirilməsindən yanadır. 
Bu kontekstdə 
diqqəti cəlb edən 
digər məqam 
sərhəddəki son 
toqquşmalardan 
sonra ABŞ-ın da 
vasitəçi kimi 
fəallaşmasıdır. 
Bu 
fəallaşmanın 

nəticəsi olaraq geridə 
qalan həftə Nyu-Yorkda 
ABŞ-ın dövlət katibi Antoni 
Blinkenin təşəbbüsü ilə 
Azərbaycan xarici işlər naziri Ceyhun 
Bayramov və Ermənistanın xarici 
işlər naziri Ararat Mirzoyan arasında 
üçtərəfli görüşün keçirilməsini qeyd 
edə bilərik. Yəni indiyədək Rusiya 
və Avropa İttifaqının vasitəçiliyi 
ilə aparılan danışıqlar bu dəfə ABŞ 
dövlət katibinin şəxsən iştirakı ilə 
davam etdirilib. Bəs, görəsən, ABŞ-ın 
vasitəçiliyi ilə aparılan danışıqlardan 
nə isə gözləmək olarmı?          

“BU MƏSƏLƏDƏ ƏN FƏAL RUSIYA-
TÜRKIYƏ TANDEMIDIR”

Mövzu ilə bağlı “Kaspi” qəzetinə 
açıqlamasında keçmiş xarici işlər 
naziri Tofiq Zülfüqarov bildirdi ki, bir 
çox fövqəlqüvvələr Azərbaycan və 
Ermənistan arasındakı danışıqlarda 
vasitəçilik üçün cəhdlər edirlər: 
“Əslində, bu məsələdə ən fəal Rusiya-
Türkiyə tandemidir. Çünki onların 
fəaliyyəti nəticəsində Qarabağda 
Türkiyə-Rusiya Birgə Monitorinq 

Mərkəzi yaradılıb. Tərəflər arasında 
danışıqlar formatına gəlincə, ayrı-
ayrı ölkənin təşəbbüsü ilə bir neçə 
görüş keçirilib. Amma konkret 
hansısa imzalanmış sənədlər yoxdur. 
Bəyanatlar verilir, ümumi tezislər 
səslənir və sair. Yəni bunları tam 
şəkildə vasitəçilik kimi qəbul eləmək 
hələ tezdir”.

“AMERIKA BÖLGƏDƏKI NÜFUZUNU 
ARTIRMAQ ISTƏYINDƏDIR”

T.Zülfüqarov qeyd etdi ki, ABŞ-
ın vasitəçilik niyyəti bölgədə öz 
nüfuzunu qorumaq istəyindən irəli 
gəlir: “Bəlkə də, Amerika nüfuzunu 
artırmaq istəyindədir. Xüsusilə bu, o 
fonda diqqət çəkir ki, indi Rusiyanın 
diqqəti tam şəkildə Ukraynaya 
yönəlib. Bununla da Qafqazda 
Rusiyanın zəifləməsi gözləniləndir. 
Bəlkə də, proseslərin sonunda Rusiya 
tamamilə bu bölgəni tərk edəcək. 
Bu şəraitdə ABŞ istəyir ki, regionda 
hansısa formada mövqe tutsun. ABŞ 
vasitəçilik imkanlarından istifadə 
edərək bu istəyinə nail olmağa çalışır. 
Amma hələ ki danışıqlar prosesində 

onları fərqləndirən ciddi 
nəsə görmürəm. Amma 
potensial böyükdür. Çünki 
ABŞ fövqəldövlətdir, 
dünyada dominant gücdür. 
Bu baxımdan düşünürəm 
ki, Vaşinqtonun vasitəçiliyi 
ilə danışıqlar prosesində 
hansısa irəliləyişlər 
olacaq”.

Politoloq vurğuladı ki, ABŞ-dan fərqli 
olaraq digər vasitəçilər daha vahid 
platformadan çıxış edirlər: “Avropa 
İttifaqının, Rusiyanın vasitəçilik 
missiyalarında ziddiyyətlər daha azdır. 
Avropa İttifaqının aparıcı simaları Şarl 
Mişel, Cozef Borel və digərləri vahid 
mövqedən çıxış edirlər. Ona görə də 
danışıqlar daha məhsuldar keçir. Rusiyaya 

baxsaq, görərik ki, prezident Putin və 
xarici işlər naziri Lavrov da eyni mövqedə 
olurlar. ABŞ və Fransa rəsmilərinin 
mövqeləri isə fərqlidir. Fransa da erməni 
lobbisinin təsiri altında birtərəfli mövqe 
ortaya qoyur”.

İ.Vəlizadənin sözlərinə görə, əgər ABŞ 
siyasi elitasında Azərbaycan və Ermənistan 
arasındakı ixtilaflara münasibət dəyişibsə, 

daha konkret və postmünaqişə dövrünə 
uyğun  təkliflər olacaqsa, Azərbaycan 
bu vasitəçilik cəhdindən istifadə edə 
bilər: “Yox, əgər ABŞ Minsk 
qrupunun canlandırılmasını, yenə 
də status məsələsini gündəmə 
gətirmək istəyirsə, onda hansı 
vasitəçilikdən söhbət gedə 
bilər?”

Politoloq İlqar 
Vəlizadə bildirdi ki, 
ABŞ-ın vasitəçiliyi 
özünü doğrulda bilər: 
“Amma bu şərtlə 
ki, doğrudan da, 
məsələyə obyektiv, 
neytral yanaşsın. ABŞ 
dövlət katibi Blinkenin 
təşəbbüsü, əlbəttə ki, 
təqdirəlayiqdir. Lakin 
digər tərəfdən başqa 
bir mənzərənin şahidi 
oluruq. ABŞ-ın hakim 
partiyasının çox nüfuzlu 
üzvü, Konqresin 
Nümayəndələr 
Palatasının sədri 
Nensi Pelosi 
Ermənistana səfəri 
çərçivəsində anti-
Azərbaycan ritorikası 
ilə çıxış edir, ölkəmizi 
günahlandırır. Bu şəxs 
siyasi məsələlərdə 
təsirlərə malikdir və 
xüsusilə Demokratlar 
Partiyasında ab-hava 
yarada biləcək fiqurdur. 
Yəni bir tərəfdən 
ABŞ tərəflər arasında 
vasitəçilik edib nəyəsə 
nail olmaq istədiyini 
nümayiş etdirir, 
digər tərəfdən ölkə 
təmsilçisi Ermənistana 
səfər edib birtərəfli 
açıqlamalar verir. 
Nümayiş etdirilən bu 
ikitirəliyi nəzərə alsaq, 
ABŞ-ın vasitəçiliyinin 
faydalı olacağı ilə bağlı 
şübhələr var”.
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“ABŞ-IN 
VASITƏÇILIYININ 
FAYDALI OLACAĞI 
ILƏ BAĞLI 
ŞÜBHƏLƏR VAR”

Politoloqlar 
hesab edirlər 

ki, əgər ABŞ 
siyasi elitasında 

regiona 
münasibət 

dəyişibsə, daha 
konkret və 

postmünaqişə 
dövrünə 

uyğun təkliflər 
olacaqsa, 

Azərbaycan 
bu ölkənin 
vasitəçilik 

cəhdindən 
istifadə edə 

bilər. Yox, 
əgər Minsk 
qrupunun 

canlandırıl-
masını, 

münaqişə 
gündəliyini 
təzələmək, 

yenə də status 
məsələsini 

gündəmə 
gətirmək 

istəyirsə, heç nə 
alınmayacaq.

ABS-IN VASITƏCILIYINDƏN ABS-IN VASITƏCILIYINDƏN 
NƏ GÖZLƏMƏK OLAR?NƏ GÖZLƏMƏK OLAR?
BLINKEN – BAYRAMOV – MIRZOYAN GÖRÜŞÜNDƏN ÇIXAN NƏTICƏLƏR 

ANTONI 
BLINKEN

ARARAT 
MIRZOYAN

CEYHUN 
BAYRAMOV

Tofiq 
Zülfüqarov

BƏXTIYAR MƏMMƏDLI   
bextiyarmemmedli@kaspi.az

ƏGƏR ABŞ MINSK QRUPUNUN CANLANDIRILMASINI ISTƏYIRSƏ... 

Ilqar Vəlizadə



24  SENTYABR ŞƏNBƏ 2022 7REGION
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KTMT NƏYƏ LAZIMDIR?KTMT NƏYƏ LAZIMDIR?

Mərkəzi Asiyanın 
iki qonşu dövləti 
- Qırğızıstan 

və Tacikistan arasında 
son vaxtlar yaşananlar 
diqqəti yenidən bu bölgəyə 
yönəldib. 30 ildən artıqdır 
ki, iki ölkə arasındakı sərhəd 
ərazisində qanlı toqquşmalar 
yaşanır, insanlar həlak olur, 
problemlər isə həllini tapmır 
ki, tapmır. Son iki ildə artıq 
ikinci dəfədir ki, iki ölkə 
arasında Batken vilayətində 
su və otlaq ərazilər uğrunda 
silahlı qarşıdurma yaşanır. 
Artıq tərəflər arasında atəşkəs 
əldə olunsa da, vəziyyətin 
yenidən gərginləşəcəyi istisna 
edilmir. Sentyabrın 14-də 
başlayan sərhəd münaqişəsi 
zamanı Qırğızıstan tərəfdən 
59, taciklərdən isə 60-dan 
artıq ölü var. Ən maraqlısı 
da odur ki, münaqişə 
Şanxay Əməkdaşlıq 
Təşkilatının sammiti zamanı 
- prezidentlər Sadır Japarov 
və Emoməli Rəhmonun 
atəşkəs elan etmək barədə 
razılaşmasından sonra 
qızışıb. 

Qırğız-tacik 
qarşıdur-

masında narkotik 
ticarəti izi də 
var. Gərginlik 

qanunsuz 
narkotik 

tranzitinin keçdiyi 
məntəqələr 

və sərhəd 
postlarının 

olduğu sahələrdə 
baş verib. Qırğız 

ekspert iddia edir 
ki, Qırğızıstan-

Tacikistan 
sərhədindəki 

qanlı 
toqquşmalar 

hər iki tərəfdən 
maraqlı şəxslər 

tərəfindən məhz 
böyük narkotik 

partiyalarının 
ötürülməsi 

üçün qəsdən 
alovlandırılıb. 

Toktaim Toktaim 
UmetaliyevaUmetaliyeva

MƏRKƏZI ASIYANI UKRAYNAYA MƏRKƏZI ASIYANI UKRAYNAYA 
ÇEVIRMƏK CƏHDIÇEVIRMƏK CƏHDI Maraqlıdır ki, rusiyalı bloger 

İlya Varlamov Qırğızıstan-
Tacikistan sərhədində baş verən 
toqquşmalara görə Kollektiv 
Təhlükəsizlik Müqaviləsi 
Təşkilatnı  ittiham edib. Onun 
sözlərinə görə, təşkilat yalnız 
atəşkəs çağırışı ilə kifayətlənib. 
O, KTMT-nin hərbi-iqtisadi 
birliyinin effektivliyinə şübhə 
ilə yanaşdığını bildirib. “Hər 
şey yavaş-yavaş dağılmağa 
başlayır” deyən Varlamov 
əlavə edib ki, 6 ölkə KTMT-nin 
üzvüdür. Hazırda onlardan 
yalnız biri müharibə şəraitində 
deyil - Qazaxıstan. KTMT-
nin iki üzvü Qırğızıstan və 
Tacikistan bir-birinə atəş 
açır. Tacikistan Qırğızıstanı 
atəşə tutursa, heç kim heç nə 
demirsə, heç nə etmək mümkün 
deyilsə, KTMT niyə lazımdır? 
Yaşanan münaqişələr yenidən 
alovlanmağa başlayır. Rusiyanın 
rolu zəifləyib. Hamı başa düşür 
ki, o, köməyə gəlməyəcək, 
ciddi müdaxilə etməyəcək. 
Uzun müddətdir dondurulmuş 
münaqişələr yaşayan və 
onları həll etmək istəyənlər 
indi bundan istifadə etməyə 
çalışırlar. Bu, qorxuludur. On 
minlərlə qaçqın, dağılmış evlər. 
İnsanlar ölür. Bəs bundan 
sonra nə olacaq?” - deyə bloger 
vurğulayıb.

Ekspertlərin yekun fikri odur 
ki, KTMT bu cür problemlərin 
qarşısında acizdir. NATO 
ölkələri arasında oxşar hadisənin 
baş verməsini təsəvvür etmək 
belə mümkün deyil. Məsələn, 
Türkiyə və Yunanıstan NATO 
üzvüdür və münasibətləri 
gərgindir. Lakin orada toqquşma 
ehtimalı artan zaman NATO və 
Amerika dərhal bunun qarşısını 
almağa çalışır. Rusiya isə 
KTMT çərçivəsində baş verən 
münaqişələrə müdaxilə etmir. 
Çünki düşünür 
ki, müda-
xilə etsə 
belə, 
mə-
sələni 
həll edə 
bilmə- 
yəcək. 

Qərb mediası 
münaqişənin 
qızışmasında 
birinci versiya 
kimi Rusiya 
amilini göstərir. 
Onların 
qənaətincə, 
rəsmi Moskvaya 

Mərkəzi 
Asiyada qeyri-

sabitlik lazımdır ki, 
regionda ən mühüm 
lider olsun. 

Moskva hazırda 
da bu regionda 

çoxqütblü geosiyasəti 
həyata keçirmək üçün 
böyük resurslara və 

təsirə malikdir. 

Maraqlı olan Rusiya 
mediasının mövqeyidir. 
Onlar diqqəti ona 
yönəldir ki, Rusiya 
iki ölkə arasındakı 
problemin həllində ən 
yaxşı vasitəçi ola bilər, 
çünki həm Tacikistan, 
həm də Qırğızıstan KTMT 
və Aİİ-nin üzvləridir. 
Hər iki ölkədə Rusiya 
hərbi bazaları var. 
Xüsusilə iddia edirlər ki, 
Moskvanın heç bir tərəfə 
açıq-aşkar simpatiyası 
yoxdur. Diqqəti də 
ona yönəldirlər ki, son 
gərginlikdə məhz KTMT 
baş katibinin müdaxiləsi 
sayəsində atəşkəs elan 

olunub. Rusiya mediası 
Əfqanıstandakı radikal 
ünsürlərin bu ölkələrə 
mümkün müdaxilə 
təhlükəsini də qabardır. 
Diqqəti həm də ona 
yönəldirlər ki, Qırğızıstan 
və Tacikistan Rusiya ilə 
xüsusi münasibətlərdən 
yararlanmalı və 
onu sərhədlərin 
demarkasiyasına 
müşahidəçi və vasitəçi 
kimi dəvət etməlidirlər. 
İkinci versiya kimi hər 
iki ölkədəki klanlararası 
mübarizə, üçüncü variant 
kimi isə Çin-Qırğızıstan-
Özbəkistan dəmir yolunun 
tikintisi göstərilir.

NARKOTIK BAZARI UĞRUNDA 
MÜBARIZƏ?

Qırğızıstanın ictimai 
xadimi Toktaim Umetaliyeva 
baş verənlərlə bağlı maraqlı 
bir versiya səsləndirib. 
O, silahlı münaqişənin 
səbəblərindən biri kimi 
narkotik ticarəti bazarının 
yenidən bölüşdürülməsini 
göstərib. “Qırğızıstanda 
hakimiyyət dəyişikliyindən 
sonra narkotik vasitələrin 
qanunsuz dövriyyəsi 
marşrutlarına nəzarətin 
yenidən bölüşdürülməsi 
prosesi gedir. Xəritəyə 
baxsanız, gərginlik 
narkotikin qanunsuz 
ticarətinin aparıldığı 
məntəqələr və postların 
olduğu sahələrdə baş 
verib. Bu münaqişə hər iki 
tərəfdən maraqlı şəxslər 
tərəfindən məhz böyük 
partiyanın ötürülməsi üçün 
təhrik edilib”, - deyə 
Umetaliyeva 
bildirib. Onun 
fikrincə, 
sərhəddəki 
toqquşmalar 
məqsədli 
şəkildə 
siyasi-

ləşdirilir və torpaq, su, 
indi də etnik mənsubiyyət 
faktorundan istifadə olunur. 
“Bu sxem bir dəfədən çox 
sınaqdan keçirilib. Keçən 
yazda, guya, yerli sakinlər 
suyu paylaşa bilməmişdilər. 
Nəticədə, pulemyotlardan, 
minaatanlardan və 
döyüş helikopterlərindən 
istifadə edilmişdi. 36 
nəfər həlak olmuş, onlarla 
ev yandırılmış, minlərlə 
insan təxliyə edilmişdi. 
Amma əsl səbəb yenə də 
narkotik alveri, müxtəlif 
qaçaqmalçılıq cəhdlərinə 
dəstək vermək idi. Diqqət 
edin, yük keçən kimi tərəflər 
dərhal atəşkəs haqqında 
razılığa gəlirlər. Təəssüflər 
olsun ki, istər müxalifətdə, 
istərsə də iqtidarda olan 
siyasi elita, ən azı biz 
tərəfdən bu proseslərə 
qarışır”, - deyə ekspert 

bildirib. O hesab edir ki, 
sərhəd münaqişələrinin 
həllinə qaçaqmalçılığın 
qarşısının alınması 
və narkotik mafiyası 
ilə mübarizə 

istiqamətindən 
yanaşmaq 

lazımdır.

Ilya Ilya 
VarlamovVarlamov

AZƏR NURİYEV
azernuriyev@kaspi.az
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l Qablaşdırma 
işinin yerli istehsalının 
təşkilinin mümkünlük 
ehtimalından danışaq.
l Qablaşdırma 
beynəlxalq iqtisadi 
münasibətlər çərçivəsində 
ən gəlirli, rentabelli 
istiqamətlərdən biridir. 
Amma dünyada bu 
sahədə böyük inhisarçılıq 
var. Çox az sayda 
beynəlxalq transmilli 
şirkətlər bu bazarı, 
demək olar ki, əldə 
saxlayıblar, şərtləri onlar 
diqtə edirlər. Rusiyaya 
qarşı sanksiyalar tətbiq 
olunanda Rusiyanın 
ən böyük ticarət 
şəbəkələri, istehsal 
müəssisələri üçün ən 
çətin məsələlərdən biri 
qablaşdırma ilə bağlı 
oldu. Rəsmi məlumatlara 
görə, 140-145 milyon, 
qeyri-rəsmi 160-170 
milyonluq bazarı olan 
ölkənin qablaşdırma 
ilə bağlı müəssisələri 
kifayət qədər yox idi. 
Sanksiyalar nəticəsində 
marketlərdə bəzi 
məhsulları bankalarda 
satdılar. Çünki bu prosesi 
qurmaq çətindir. Böyük 
satış bazarları qurmaq 
lazımdır. Qablaşdırmada 
istehsal milyonlarla deyil, 
yüz milyonlarla satışlarla 
ölçülür. Qablaşdırmanı 
qurmaq kiçik ölkələr 
üçün çətindir. Çünki baha 
başa gələcək.

l Belə fikirlər səsləndirilir 
ki, yerli istehsalı 
stimullaşdırmaq üçün yerli 
istehsal olan sahələrdə 
idxala daha çox rüsum 
tətbiq olunsun.
l Bu, çox mühüm 
məqamdır və 
şaxələndirilmiş yanaşma 
olmalıdır. Əgər həmin 
məhsul, yaxud məhsul 
qrupu ölkədə lazımi 
səviyyədə, bir-iki yox, bir 
çox istehsalçı tərəfindən 
rəqabət mühiti şəraitində 
istehsal olunub bazara 
çıxarılırsa, həmin 
məhsulların keyfiyyəti 
istehlakçıları da qane edirsə, 
dünya təcrübəsi deyir 
ki, idxal rüsumlarından 
istifadə edə bilərik. İdxal-
ixrac əməliyyatlarının idarə 
edilməsində daxili bazarı və 
yerli istehsalçını qorumaq 
üçün müxtəlif texniki 
məhdudiyyətləri də tətbiq 
etmək mümkündür. Amma 
ölkədə bir məhsulun 2-3 
istehsalçısı varsa, idxalına 
rüsumu artırırsınızsa, idxala 
məhdudiyyətlər qoyulursa, 
bu, idxal məhsulunun 
qiymətinin artımına səbəb 
olacaq. Digər tərəfdən, 
yerli inhisarçılar qiyməti 
artıracaqlar ki, onsuz 
alıcının başqa seçimi 
yoxdur. İstehlakçının yerli 
məhsulu rahatlıqla alması 
burda çox önəmlidir. 
Amma hələ ki yerli istehsal 
məhsullarının keyfiyyəti 
qaneedici deyil.

münasib olacaq. Amma yerli 
istehsal məhsullarının qiymətləri 
də idxaldan çox fərqlənmir. Daha 
uyğun qiymətə istehsal üçün çıxış 
yolumuz nədir?
l Qonşu dövlətlərlə iqtisadi 

əməkdaşlığın dərinləşməsinə nail 
olmasaq, bu problemlərin həlli 
çətin olacaq. İqtisadi inteqrasiya 
olmalıdır ki, məhsullarımızın 
bazarı genişlənsin. Digər məqam 
isə odur ki, “Made in Azerbaijan” 
brendi ilə bazara çıxarılan, 
ölkəmizdə “istehsal” olunan əksər 
məhsulların çoxunda qablaşdırma 
Azərbaycanda olur. İstehsal üçün 
lazım olan şeylər idxal olunur. 
Qablaşdırma məhsulları qida 
məhsuludursa, qida əlavələri idxal 
olunur. Biz onlara nə dərəcədə 
Azərbaycan məhsulu deyə bilərik? 
Yerli meyvənin maya dəyərinin 
60-70 faiz xərci gübrədir. Gübrə 
də idxal olunursa, necə ucuz 
başa gəlsin? İqtisadi proseslərdə 
inhisarçılıq meyillərinin aradan 
qaldırılması da vacibdir. 

l Kolbasa, sosiska kimi ət 
məhsulları, şərab istehsalı ilə 
bağlı şirkətlər bazarda müəyyən 
qədər yer tuta bildilər. Sizcə, niyə 
bu sahələrdə alındı?
l Son illər bir çox istiqamətlər 

üzrə brendləşmə gedir. 
Azərbaycan məhsullarını biz həm 
daxili, həm də xarici bazarlarda 
görürük. Amma onlar dövlətin 
xüsusi diqqət və qayğısı olan 
istiqamətlərdir. Həmin istiqamətə 
investisiyalar gedir, texnologiyalar 
idxal olunur, nəticə də özünü 
göstərir. Amma biz bazar 
iqtisadiyyatı şəraitində yaşayırıq. 
Hər şeyi dövlətin üzərinə qoymaq 
da olmaz. Hər şeyi dövlətdən 
gözləsək, 
gərək bazar 
iqtisadiy-
yatından 
imtina 
edib dövlət 
iqtisadiy-
yatına keçək. 
Dövlət, 
sadəcə, 
istehsal 
üçün şərait 
yaratmalıdır. 
Daxili özəl 
investisiya 
institutunun 
yaradılmasına nail 

olmalıyıq. Dövlət infrastrukturla 
təmin etməlidir. Kommunal 
xidmətlərə çıxış, lazımi yollar, 
bank sektorunun inkişafı və s. 
Sahibkarın masasının üstündə ən 
azı uyğun 5 bank təklifi olmalıdır. 
Biri 3 faizlə təklif edir, biri 4 faizlə 
və s. İndiki təkliflərdə isə faizlər 
13, 15 kimi rəqəmlərdir, heç biri də 
uyğun deyil.

l Bankların reklamlarında 
bizneslər üçün güzəştli kredit 
təkliflərinə çox rast gəlirik.
l Razıyam, bir çox hallarda 

banklar deyirlər ki, biznes üçün 
güzəştli kredit təklif edirik. 
Müraciət edəndə bildirirlər 
ki, 20-30 min manata qədər 
kredit verə bilərik. 20 min 
manata qədər kreditlə istehsal 
qurmaq mümkün deyil. Yaxud 
güzəştli kreditdir, amma deyir 
ki, girov gətir. Girovları da çox 
aşağı məbləğə hesablayırlar. 
Bank özü də investor kimi 
çıxış edə bilər. Dünyada əksər 
banklarda investisiya yönümlü 
departamentlər var. Onlar 
istehsalda iştirak edirlər. 
İstehsaldan dividend götürürlər. 
Azərbaycanda banklarda bu 
istiqamət, zənnimcə, çox zəif 
inkişaf etməkdədir.

l Azərbaycanda 5-6 ildir 
dərman istehsalı ilə bağlı işlərin 
genişlədiriləcəyi xəbərlərni 
alırıq. Amma gözlənilən istehsal 
yoxdur. Belə fikirlər səsləndirilir 
ki, dərman istehsalını qurmaq 
üçün ölkədə mütəxəssis yoxdur. 
İstehsala mane olan faktorlar 
arasında mütəxəssis qıtlığı 
varmı?
l Təəssüf ki, bu amil də 

var. Son illər bu istiqamətdə 
boşluqların olmasını və 
artmasını görürük. Təhsil 

sferasında elmi infrastrukturu 
real istehsalla əlaqələndirməyə 
nail olmalıyıq. Digər tərəfdən, 
təəssüf ki, ali təhsillə bağlı 
yeni standartlarda ixtisasların 
sayının artırılması əvəzinə 
azaldılmasına gedilib. Nümunələr 
deyim. Əvvəllər iqtisad yönümlü 
universitetlərdə kənd təsərrüfatı 
üzrə mütəxəssislərin hazırlığı 
ilə bağlı ayrıca ixtisas mövcud 
idi, indi yoxdur. Yaxud iqtisad 
yönümlü universitetlərdə sənaye 
üzrə mütəxəssis yetişdirilmədən 
emal sektorunu necə inkişaf etdirə 
bilərsiniz? Dünya iqtisadiyyatı 
ixtisası ləğv olunub, yerinə xarici 
ticarət və logistika ixtisası gətirilib. 
Bəyəm dünya iqtisadiyyatı yalnız 
xarici ticarət və logistikadan 
asılıdır? Biz investisiyalardan 
danışdıq. Beynəlxalq kapital 
hərəkəti təhlil edilmədən siz 
iqtisadiyyatda hansı iqtisadi, 
investisiya yönümlü yanaşmaları 
tətbiq edə bilərsiniz? Xarici 
ticarət deyəndə ancaq xammal 
satmalı, nəyisə idxal etməliyik? 
Azərbaycan iqtisadiyyatı fənni 
iqtisadiyyatla bağlı əksər 
ixtisaslardan çıxarılıb, seçmə fənn 
kimi olub. Yerinə xarici dil salınır. 
Dil öyrənilməsi üçün tələbələrə 
şərait yaradılmalıdır, amma 
bu cür əvəzetmə doğru deyil. 
Azərbaycanda iqtisadi sahədə 
təhsil alan adam Azərbaycan 
iqtisadiyyatı fənnindən təhsil 
almadan necə mütəxəssis ola 
bilər?

Bir də menecment sisteminin 
təşkili önəmlidir. İdarəetməyə 
mütəxəssislər gətirilməlidir. Bu 
da istehsalın təşkilində problem 
yaradan məsələdir. Bu məsələlər 
qısa zamanda həllini tapmalıdır, 
yoxsa mütəxəssis hazırlığı ilə bağlı 
problemlər qaçılmaz olacaq.

Qablaşdırma 
beynəlxalq 

iqtisadi 
münasibətlər 
çərçivəsində 

ən gəlirli, 
rentabelli 
istiqamət-

lərdən 
biridir. 
Amma 

dünyada bu 
sahədə böyük 
inhisarçılıq 

var. Çox 
az sayda 

beynəlxalq 
transmilli 
şirkətlər 

bu bazarı, 
demək olar 

ki, əldə 
saxlayıblar, 

şərtləri onlar 
diqtə edirlər.

QABLAŞDIRMANI QURMAQ KIÇIK 
ÖLKƏLƏR ÜÇÜN ÇƏTINDIR

“XARICDƏN IDXAL ETDIYIMIZ MALLARI NIYƏ AZƏRBAYCANDA ISTEHSAL ETMƏK OLMUR?”

Elşad 
Məmmədov: 

“Biz maksimum 
9-10 milyon 

istehlakçı 
üçün istehsal 

edəcəyik, 
Çində isə 

milyardlarla 
adam üçün 

istehsal 
aparılır. 

İstehsal sayı 
nə qədər 
çoxdursa, 

istehsal xərci 
o qədər 

azalır. Deməli, 
Çindəki 

məhsulun 
maya dəyəri 

Azərbaycanda 
istehsal 

olunandan 
xeyli aşağı 
başa gəlir. 

Ona görə, yerli 
məhsulun 

xaricdən 
gələnlərlə 

qiymət 
rəqabəti çətin 

olacaq”. 

A lış-veriş edərkən 
qarşımıza, əsasən, xarici 
ölkələrin istehsalı olan 

məhsullar çıxır. Bir çox xarici 
məhsulları alanda düşünürük ki, 
elə bunu ölkəmizdə də istehsal 
etmək olar, bu zaman daha ucuz 
başa gələr. Ancaq gözlədiyimiz 
o istehsal səviyyəsi yoxdur. 
Müəyyən istiqamətlərdə istehsal 
var, ancaq onlarda da təsəvvür 
etdiyimiz münasib qiymətləri 
görmürük. Bu istiqamətlərdə 
yaranan suallar ətrafında Odlar 
Yurdu Universitetinin iqtisadiyyat 
və iqtisadi münasibətlər 
kafedrasının müdiri, iqtisad üzrə 
elmlər doktoru, professor Elşad 
Məmmədovla söhbət etdik.

l “Bizim Cəbiş müəllim” 
filmində görürük ki, sabunu evdə 
də istehsal etmək mümkündür. 
Amma mağazalarımızda, demək 
olar ki, xarici ölkə istehsalı olan 
sabunları görürük. Demirəm ki, 
evdə sabun bişirək, amma satışda 
niyə əsasən idxal məhsullarıdır?
l Sabunlar, yuyucu tozlar, 

diş pastaları və s. məişət kimyası 
ilə bağlı olan məhsulların yerli 
istehsalını təşkil etmək olar. 
Amma bunun üçün investisiyalar 
yatırılmalı, zavodlar tikilməlidir. 
Deyək ki, istehsal etdik, bəs onlar 
Çin, Rusiya, Türkiyə və s. kimi 
ölkələrdən gətirilən məhsullarla 
bizim bazarda rəqabət apara 
biləcək? Əksər hallarda yox.

l Əsas hansı istiqamətdə 
rəqabətdə problem olacaq?
l Düzdür, müasir iqtisadiyyatda 

bir məhsulu keyfiyyətlə istehsal 
etmək o məhsulun bazarda 
rəqabətə tab gətirməsi üçün kifayət 
deyil. Ancaq keyfiyyət məsələsində 
rəqabət aparmaq da asan deyil. 
Çünki beynəlxalq aləmdə keyfiyyət 
standartları ilə bağlı ciddi və sərt 
yanaşmalar var. Həmin beynəlxalq 
standartların sertifikatlarının 

alınması yerli istehsalla məşğul 
olan şirkətlər üçün böyük 
investisiya tələb edir. Həmin 
sertifikatları almaq üçün texnoloji 
quruluşlar beynəlxalq standartlara 
uyğun gəlməlidir. Həmin 
avadanlıqların gətirilməsi çox xərc 
tələb edir. Standartlar sərt şəkildə 
tətbiq olunmalıdır ki, keyfiyyət 
də rəqabətə davamlı olsun. 
Üstəlik, dövlət standartlarının 
tətbiqi qiymət artımına gətirib 
çıxarmamalıdır. Lazım olanda 
dövlət müvafiq güzəştə getməlidir 
ki, sahibkar o sertifikatı əldə edə 
bilsin.

İstehsal xərcləri cəhətdən 
yanaşanda daxili bazarımız böyük 
deyil. Biz maksimum 9-10 milyon 
istehlakçı üçün istehsal edəcəyik, 
Çində isə milyardlarla adam 
üçün istehsal aparılır. İstehsal 
sayı nə qədər çoxdursa, istehsal 
xərci o qədər azalır. Deməli, 
Çindəki məhsulun maya dəyəri 
Azərbaycanda istehsal olunandan 
xeyli aşağı başa gəlir. Ona görə, 
yerli məhsulun xaricdən gələnlərlə 
qiymət rəqabəti çətin olacaq.

Bilirsiniz, bu, qlobal 
problemdir. Bir çox hallarda kiçik 
bazarlar üçün istehsal iqtisadi 
cəhətdən rentabelli olmur. Bu o 
demək deyil ki, istehsalı ölkədə 
reallaşdırmaq olmaz. Sadəcə, 
məsələnin başqa tərəfləri də var.

l Yerli istehsalla bağlı 
danışanda birinci investisiya 
məsələsini vurğuladınız.
l Yerli istehsala yatırım 

edilməlidir ki, zavodlar, fabriklər 
tikilsin. Beynəlxalq təcrübəyə 
baxsaq, o yatırımların da bir 
mənbəyi olmalıdır. Məsələn, 
investorların öz əlində böyük vəsait 
olmalıdır. Azərbaycanda böyük 
sərmayələrin müxtəlif istiqamətdə 
edilməsi üçün investorların o 
qədər imkanı yoxdur. Xarici 
investorlara isə daha böyük bazarı 
olan ölkələrdə istehsal maraqlıdır.

Əgər investorların əlində o 
vəsait yoxdursa, onlar maliyyəni 
iki istiqamətdən cəlb edə bilərlər. 
Birincisi, fond bazarına çıxır, 
səhm buraxır, vəsait cəlb edir, 
onu investisiya şəklində yatırır. 
Fond bazarı da bizdə o səviyyədə 
inkişaf etməyib. İkincisi də, 
bankdan kredit cəlb etməkdir. 
Amma bank səhmdara krediti 15 
faizlə təklif edirsə, o istehsaldan 
gəlir 3-4 faizdirsə, 15 faizlik krediti 
necə götürsün? Bank sektorunda 
yanaşmalar dəyişməlidir. Gündəlik 
istehlak məhsullarının istehsalının 
qurulması üçün iqtisadiyyatımıza 
yumşaq kredit faizləri lazımdır. 3-4 
faizlik kredit xətləri açılmalıdır. 
Demirəm ki, universal faiz 
qoyulsun. İqtisadiyyatın hər 
sahəsinin öz rentabellik göstəricisi 
var. Sahələrə görə faizləri 
diferensial etmək daha uyğun 
olardı.

l Yerli istehsalla bağlı 
danışılanda əsas problem kimi 
xammal məsələsi də vurğulanır. 
Deyirlər ki, xammal xaricdən 
gəlir, ona görə yerli istehsal 
sərfəli deyil. Xammal nə dərəcədə 
problem yaradan məsələdir?
l Təbii resurs cəhətdən zəngin 

ölkəyik. Əksinə, Azərbaycanda 
hasil olunan təbii resursların 
təqribən 80 faizi xammal şəklində 
ixrac edilir. Necə deyə bilərik 
ki, xammal çatışmazlığına görə 
istehsalı qura bilmirik? Düzdür, 
elə sahələr var ki, xammal yoxdur, 
bu da təbiidir. Dünyada elə dövlət 
tapmaq mümkün deyil ki, orada 
bütün xammal resursları lazımi 
həcmdə olsun. Neftimizin 80 
faizi ixraca xammal şəklində 
gedir. Dünyada ən çox əlavə 
dəyər verən sahələrdən biri neft 
kimyasıdır. Məişət kimyasından 
danışdıq, sabun, yuyucu tozları 
və s.  Hamısının bünövrəsi, ilkin 
xammal bazası neftdir. Qaz 
kimyası var, qazın da 70-80 faizini 
xammal şəklində ixrac edirik. 
Demirəm ki, xammal ixracını 
dayandıraq. O bizə valyuta gətirir. 
Amma biz o resursları emala 
yönəldib o cür ixrac etsək, dəfələrlə 
çox valyuta daxil olar, dəfələrlə çox 
yeni iş yerləri açılar.

l Hansısa sahədə yerli 
istehsala başlananda deyirlər 
ki, qiyməti xaricdən gələndən 
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Moldova və Gürcüstanla 
yanaşı, Serbiya variantı 
da var. Qərb Balkanları da 
potensial qarşıdurma ocağı 
olaraq görür. Avqustun 
əvvəlində burada irimiqyaslı 
müharibə, demək olar ki, baş 
verdi. Kosovo onsuz da faktiki 
olaraq Serbiyadan ayrılıb, 
lakin böhran vəziyyətində 
Rusiya müttəfiqinə kömək 
etməli olacaq. Bu isə coğrafi 
baxımdan çətindir. Serbiyanın 
məğlubiyyəti isə Rusiya üçün 
imic məğlubiyyəti olardı. 
Demək olar ki, eyni vaxtda 
Ermənistanla Azərbaycan 
arasında genişmiqyaslı döyüşlər 
başladı. Bu, ikinci Qarabağ 
müharibəsindən sonra ən 
böyük toqquşmadır. Amma 
Dnestryanı və Gürcüstandan 
fərqli olaraq, burada Rusiya ilə 
Qərbin qarşıdurması o qədər 
də açıq görünmür, çünki Rusiya 
həm İrəvan, həm də Bakı üçün 
müttəfiqdir. Kreml Ermənistan-
Azərbaycan münaqişəsinin 
həllində aparıcı vasitəçidir. 
Bununla belə, Avropa və ABŞ-
ın yorğanı öz üzərinə çəkmək 
cəhdləri də görünür. Gəlin iki 
fakta nəzər salaq. Birinci fakt: 
Brüsseldə artıq mütəmadi 

olaraq Ermənistanın baş naziri 
Nikol Paşinyanla Azərbaycan 
prezidenti İlham Əliyev 
arasında görüşlər keçirilir. Aİ 
sərhədlərin delimitasiyasında 
əsas vasitəçi kimi çıxış etməyə 
çalışır. İkinci fakt: ABŞ bu 
yaxınlarda Ermənistanın 
müdafiə nazirini Vaşinqtona 
dəvət etdi və Suren Papikyan 
tam bir həftə Pentaqonda qaldı, 
qonaqpərvərlik əlaməti olaraq 
isə ona rus sülhməramlılarını 
amerikalılarla əvəz etmək 
təklif edildi. Sentyabrın 
19-da isə Azərbaycan və 
Ermənistanın xarici işlər 
nazirləri Nyu-Yorkda ABŞ 
dövlət katibi  Antoni Blinkenin 
vasitəçiliyi ilə görüşdülər. 
Bütün bunları Moskva Qərbin 
Rusiyanı Cənubi Qafqazdan 
uzaqlaşdırmaq cəhdi kimi 
qiymətləndirir. Rusiya mediası 
da yazır ki, Cənubi Qafqazda 
çox çətin vəziyyət yaranıb. 

MKİ rəhbəri bir neçə gün əvvəl 
Ermənistanda idi.  

İKİNCİ CƏBHƏ  
YAPONİYADA DA AÇILA BİLƏR

İkinci cəbhə Yaponiyada 
da açıla bilər. Rusiya ilə 
Yaponiya arasında Kuril adaları 
ilə bağlı gərginlik getdikcə 
böyüyür. Rəsmi Tokionun 
Ukraynanı dəstəkləməsindən 
sonra Rusiya Yaponiya ilə 
başlatdığı sülh danışıqlarını 
dayandırdığını və əldə olunan 
bəzi razılaşmalardan çəkildiyini 
bəyan edib. Yaponiya isə bunun 
qəbuledilməz olduğunu bildirib. 
Bununla da nəzəri olaraq, iki 
ölkə arasında İkinci Dünya 
Müharibəsindən indiyədək sülh 
sazişi ilə nəticələnməyən savaş 
halı yenidən aktiv fazaya keçib. 

SERBİYA, QAFQAZ VƏ YAPONİYADA İKİNCİ CƏBHƏ PLANI

Eyni mənzərə nəzəri 
cəhətdən Mərkəzi Asiyada 
da mümkündür. Son günlər 
Tacikistanla Qırğızıstan arasında 
gərginlik artıb. Həll olunmamış 
sərhəd problemi kifayət qədər 
ciddidir. ABŞ-ın Əfqanıstandan 
çıxdığını nəzərə alıb düşünə 
bilərik ki, onlar üçün Mərkəzi 
Asiyaya təsir etmək çətindir. 
Amma müxtəlif qrupların və 

ekstremistlərin əli ilə hərəkət 
edən MKİ tərəflərdən birinə 
dəstək olaraq bölgəyə silahlılar 
göndərməyə cəhd edə bilər. 
O zaman Rusiya KTMT 
ölkəsi kimi öz qüvvələrini 
terrorizmlə mübarizəyə 
və hərbi əməliyyatların 
dayandırılmasına sərf etməli 
olacaq. 

Yekun olaraq, ehtimal etmək 

olar ki, ABŞ və NATO artıq 
Rusiyaya qarşı ikinci cəbhə 
açmağa cəhd edirlər. Amma 
hələ ki kifayət qədər uğurlu 
deyillər. Ağ Evin sözçüsü 
Con Kirbinin son bəyanatı da 
bu tezisi təsdiqləyir. O açıq 
şəkildə qeyd edib ki, Rusiyanın 
güclü ordusu olduğu üçün onu 
mümkün qədər çox münaqişəyə 
cəlb etmək lazımdır.

Qərb nəyin bahasına olursa-olsun Rusiyanın diqqətini yayındırmağı,  
resurslarını parçalamağı hədəfləyir. Moskvanı diz çökdürəcək ikinci cəbhə üçün müxtəlif  

variantlar da işlənib hazırlanır. Bu sırada ən müxtəlif ölkələrin adı çəkilir. Məsələn,  
Moldova, Gürcüstan, Qazaxıstan, Serbiya, hətta Yaponiya variantları var.

Rusiya Ukraynada 
üzləşdiyi 
problemlərdən çıxış 

yolları axtarır. Bu kontekstdə 
geridə qalan həftədə 
Vladimir Putin ölkədə qismət 
səfərbərlik elan etdi. O, bu 
barədə xalqa müraciətində 
bildirib. “Hərbi xidmətə 
yalnız hazırda ehtiyatda 
olan və ilk növbədə Silahlı 
Qüvvələrdə xidmət etmiş, 
müəyyən hərbi ixtisaslara və 
müvafiq təcrübəyə malik olan 
vətəndaşlar çağırılacaq”, - 
deyə o bildirib.

Rusiya prezidenti 
vurğulayıb ki, hərbi xidmətə 
çağırılanlar bölmələrə 
göndərilməzdən əvvəl 
xüsusi hərbi əməliyyat 
təcrübəsi nəzərə alınmaqla, 
mütləq əlavə hərbi hazırlıq 
keçəcəklər.

Putinin sözlərinə görə, 
qismən səfərbərlik tədbiri 
Rusiyanı, onun suverenliyini, 
ərazi bütövlüyünü qorumaq 
və Rusiya xalqının 
təhlükəsizliyini təmin etmək 
üçün qəbul edilib.

Qərbdə isə Rusiyanı daha 
da gücdən salmaq üçün 
başqa variantlar üzərində 
də çalışırlar. Bunlardan biri 
də Rusiyaya qarşı ikinci 
cəbhənin açılmasıdır. 
Nəyin bahasına olursa-
olsun Rusiyanın diqqətini 
yayındırmaq, resurslarını 
parçalamaq hədəflənir. 
Rusiyanı diz çökdürəcək 
ikinci cəbhə üçün müxtəlif 
variantlar da işlənib 
hazırlanır. 

QƏRBİN RUSİYANI 
ZƏİFLƏTMƏK CƏHDİ 

Rusiya ətrafında tüğyan 
edən münaqişələri nəzərə 
alan bəzi ekspertlər bunları 
Qərbin Moskvanı zəiflətmək 
cəhdi kimi dəyərləndirirlər. 
Deyirlər ki, Ukrayna birinci 
cəbhədir və NATO Moskvanı 
başqa bir münaqişəyə cəlb 
etməklə batırmaq istəyir. Eyni 
anda bir neçə yerdə müharibə 
aparmaq Rusiyanın çöküşünü 
tezləşdirə bilər. Ən azından, 
diqqətini Ukraynadan 
yayındırmaq məcburiyyətində 
qalar. Rusiyanın resurslarını 
və diqqətini Ukraynadan 
yayındırmaq Qərb üçün 
çox faydalı olardı. Elə 
etmək lazımdır ki, Moskva 
indikindən də çox pul və 
hərbi resurs xərcləsin. 
Bunun üçün də Rusiyanın 
postsovet məkanındakı hərbi 
münaqişələrə cəlb edilməsi 
mükəmməl variant olardı.

GÜRCÜSTAN RƏHBƏRLİYİ 
HƏLƏ Kİ EHTİYATLI DAVRANIR 

Son böhranların 
siyahısına nəzər salsaq, 
Rusiyanın sərhədlərində 
kifayət qədər problemlərin 
olduğunu görərik. Moldova 
Dnestryanı ilə sülh yolu 
ilə nizamlanmadan imtina 
edərək ordusunu gücləndirir. 
Bundan əlavə, Ukrayna 
Gürcüstanı da Rusiyaya qarşı 
“ikinci cəbhə” açmağa çağırır. 
Bu kontekstdə Abxaziya və 
Cənubi Osetiyanın işğalı faktı 
qabardılır. Lakin Gürcüstan 
rəhbərliyi hələ ki ehtiyatlı 
davranır. 

AZƏR NURİYEV
azernuriyev@kaspi.az

QƏRBİN PLANINDA MƏRKƏZİ ASİYA DA VAR

Rusiyanı əldən salmaq Rusiyanı əldən salmaq 
üçün yeni planlar üçün yeni planlar 

Rusiyanı əldən salmaq Rusiyanı əldən salmaq 
üçün yeni planlar üçün yeni planlar 
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Ekspertlər gələn ilin dövlət büdcəsində neftin 
bir barelinin orta illik ixrac qiymətinin 50 ABŞ 
dolları səviyyəsində müəyyənləşdirilməsini doğru 
hesab edirlər. Onların fikrincə, neftin gələn il üçün 
qiymətləri ilə bağlı ziddiyyətli proqnozlar var, buna 

görə hökumət ehtiyatlı olmalıdır.  

2023-cü ilin dövlət büdcəsi 
layihəsində xam neftin bir barelinin 
orta illik ixrac qiyməti 50 ABŞ dolları 

səviyyəsində götürüləcək. Artıq büdcə 
layihəsi açıqlanıb. Yaxın günlərdə layihə 
parlamentin komitələrində müzakirəyə 
çıxarılacaq. Büdcə layihəsində neftin 
proqnozlaşdırılan qiyməti maraq doğurub. 
Görəsən, hökumət qiyməti niyə 50 dollar 
götürüb? 

GƏLƏN IL NEFT QIYMƏTLƏRI 
UCUZLAŞA BILƏR 

Enerji məsələləri üzrə ekspert İlham 
Şaban “Kaspi”yə açıqlamasında dedi ki, 
son illər dünyada neftin qiyməti heç vaxt 
stabil olmur: “İndi 50 dollar neft üçün orta 
qiymətdir. Fikrimcə, bu qiymət realdır. 
Birjadakı abı-havadan asılı olaraq qiymətlər 
dəyişir, rüblük, illik orta qiymət çıxarılır. 
Məsələn, keçən il Brent markalı neftin orta 
illik qiyməti 70 dollar 91 sent təşkil edib”.  

Ekspert bildirdi ki, heç kim təminat 
verə bilməz ki, gələn il neft qiymətləri 
ucuzlaşmayacaq: “Cari ilin büdcəsində də  
qiymət 50 dollar götürülmüşdü. Büdcəyə 
iyun ayında edilən dəyişikliklər zamanı 
neftin qiymətini daha 50 faiz artırdılar. Bəs 
gələn il üçün niyə eyni qiymətə qayıtdılar? 
Hamıya bəllidir ki, bu il dünya bazarında 

enerji daşıyıcılarının qiymətinin 
baha olmasının səbəbi Rusiyanın 
Ukraynaya hərbi müdaxiləsi 
idi. Gözlənilir ki, hətta 
müharibə bitməsə belə, dünya 
gələn il müharibənin fəsadlarını 
yumşaltmağa qadir olacaq. Bununla 
paralel olaraq qiymətlər də aşağı enəcək. 
Həmçinin proqnozlaşdırılır ki, Rusiya ilə 
Qərb ölkələri arasında ticari əlaqələr 
aşağı düşdüyündən gələn il enerjiyə 
tələbat da azalacaq. Bu baxımdan 
da gələn il neft qiymətlərinin 
indiki ilə müqayisədə enməsi 
proqnozlaşdırlır”.

50 DOLLAR UYĞUN QIYMƏTDIR
İ.Şabanın sözlərinə görə, 

bütün bunları nəzərə aldıqda 
görürük ki, Azərbaycan hökuməti 
büdcə layihəsində neft üçün uyğun 
qiymət müəyyən edib: “Azərbaycan 
hökuməti özünü sığortalamaq üçün 
qiyməti 50 dollardan götürür. Reallıqda 
gələn il neftin qiyməti necə olacaq, hələ 
ki deyə bilmərik. 
Bu ilin 8 ayının 
nəticələrinə görə, 
Azərbaycan nefti 
ortalama 103 
dollar 12 sentdən 
ixrac edilib”. 

Neft-qaz üzrə ekspert Zəfər 
Vəliyev isə dedi ki, gələn il dünyada 
gözlənilən iqtisadi böhranla 
əlaqədar neft qiymətləri düşə bilər: 

“Götürülən qiymətdə 
bütün risklər nəzərə 
alınır. Hazırda 
Ukrayna ətrafında baş 
verən hadisələrdən 

sonra həm 
Avropa, həm 

Sakit okean, 
həm Asiya 
bazarlarında 

dərin 
enerji 

böhranı müşahidə 
edilməkdədir. 
Təbii qazla paralel 
olaraq bütün enerji 
daşıyıcılarının qiymətləri 
əvvəlki illərlə müqayisədə 
bir neçə dəfə artıb. Bazar 
iştirakçıları belə hesab 
edirlər ki, bu tendensiya 
davam edərsə, dünya üzrə 
neft-kimya məhsullarına 
tələbat aşağı düşəcək. Bunu, 
əsasən iqtisadi böhranla 
əlaqələndirirlər. Ona görə 
də qiymətlərin növbəti ildə 
aşağı düşmə ehtimalı var”. 

Ekspertin fikrincə, beynəlxalq qurumların 
tamamilə fərqli proqnozları da var. Məsələn, həm 

Beynəlxalq Enerji Agentliyinin, həm OPEC-in verdiyi 
proqnozlara görə, gələn il neft və neft məhsullarına 

olan tələbat builkindən daha çox olacaq. Bu il 
proqnoz göstərici ondan ibarət idi ki, ilin 12 ayı 
ərzində gündəlik qlobal neftə olan tələbat 99,7 
milyon barel civarındadır. Lakin gələn il neftə 

olan qlobal tələbat 100 milyon bareldən yuxarı 
proqnozlaşdırılır. Tələbatın Beynəlxalq Enerji 

Agentliyinin proqnozuna görə 102,4 milyon 
barel, OPEC-ə görə isə 101 milyon bareldən 

yuxarı olması gözlənilir. Əgər fiziki bazarlardakı real 
duruma nəzər salsaq, demək olar ki, gələn il neftə 

olan tələbat bu illə müqayisədə 2,7 milyon barel 
çox ola bilər. Lakin Ukrayna ətrafında baş verən 

hadisələr, geosiyasi gərginlik tələbatın aşağı 
düşmə ehtimalını da istisna etmir”. 

NEFT EMALI ZAVODLARININ DA TƏLƏBATI 
ARTIB 

Z.Vəliyev qeyd etdi ki, dünya üzrə neft emalı 
zavodlarının xammalla yüklənməsi artacaq: “Əgər 
real bazara nəzər salsaq, görərik ki, hazırkı tələbat 

texnoloji proseslərlə bağlıdır. Yəni dünyada mövcud 
olan neft emalı zavodlarının xammalla yüklənməsi 

kifayət qədər yüksəkdir. Avqust ayının göstəricilərinə 
görə, dünyada mövcud olan neft emalı zavodlarının 
gündəlik xammalla yüklənməsi 82 milyon bareldən 

yuxarıdır. Pandemiyadan qabaq - 2019-cu ildə bu 
göstərici 85-86 milyon barel olub”. 

NEFT MƏHSULLARINA OLAN TƏLƏBAT ÇOXALACAQ
Ekspertin fikrincə, gələn il də neft məhsullarına 

tələbat yüksək olacaq: “Düşünürəm ki, neft 
qiymətləri gələn il də yüksək olacaq. Qaz qiymətləri 

yüksək olduğuna görə, alternativ mənbə 
olaraq neft məhsullarına 

- yanacaq mazutuna, 
dizel yanacağına, texniki 

kerosinə və müxtəlif 
markalı sürtgü yağlarına 

tələbat arta bilər”. 

ZƏRIF SALMANLI
zarifsalmanli@kaspi.az

Zəfər 
Vəliyev
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C.İbrahimli vurğuladı ki, bu kimi problemlərin 
təkrarlanmaması üçün ölkədə mütləq emal sənayesi inkişaf 
etdirilməlidir: “Bu, digər sahələrlə yanaşı, üzümçülüyə 
də aiddir. Kənd təsərrüfatının emal sənayesini inkişaf 
etdirmədən bu problemləri həll etmək mümkün deyil. Fermer 
nə qədər məhsul istehsal edirsə, onu realizə etmək imkanları 
olmalıdır. Üzümün bir hissəsi də dərilən kimi satışa 
çıxarılmalı, qalanı isə emal olunmalıdır. Biz üzümdən həm 
şərabçılıqda, həm də onu qurutmaqla istifadə edə bilərik. 
Hazırda bu məhsulları, xüsusilə qurumuş üzümü 
idxal edirik. Qeyd etdiyim kimi, qarşıdakı 
illərdə Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi 
zonalarındakı bağlarda da istehsalın artacağı 
gözləniləndir. Bütün bunların fonunda 
regional emal müəssisələrinin qurulması həm 
məhsulun qiymətinin tənzimlənməsinə, 
həm də ölkə iqtisadiyyatı üçün əlavə 
dəyər zəncirinin yaranmasına yardımçı 
ola bilər.

A zərbaycanda ənənəvi olaraq üzüm bağları 
mövcud olub. Üzümü çox saxlamaq 
mümkün olmadığından daha çox şərab 

üçün lazım olan sortlara üstünlük verilib. 
Bu səbəbdən də, bu gün Azərbaycanın üzüm 
bağlarının böyük əksəriyyəti bu sortlardan təşkil 
edilib. Həm də süfrə üzümləri var ki, onlar da 
geniş istehlak olunur. Onu da 
qeyd edək ki, dövlət tərəfindən 
bağ sahiblərinə təsərrüfatlarını 
genişləndirmələri, düzgün 
aqrotexniki qulluq göstərmələri 
üçün subsidiyalar verilir. Nəticə 
etibarı ilə bağlarda məhsuldarlıq 
da əvvəlki illərə nisbətən artıb. 
Ölkə üzrə artıma səbəb həm də 
Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi 
rayonlarına daxil olan ərazilərdə 
də üzüm bağlarının olmasıdır. 
Məhsuldarlığın artması ilə paralel olaraq bir sıra 
hallarda satışla bağlı problemlər müşahidə edilir. 

Misal üçün, Cəlilabadda bir neçə üzüm bağının 
sahibi satış qiymətlərinin ucuzluğundan 
şikayətləniblər. Sahibkarlar bazarda 
üzümün qiymətinin aşağı olmasından 
narazıdırlar və bildirirlər ki, bu qiymət 
onlara sərf etmir. Müqayisə aparan bağ 

sahibləri qeyd edirlər ki, ötən il 
kiloqramını 1 manata satdıqları 
üzümü hazırda 30-50 qəpiyə 
satmağa məcburdurlar. 
Düzdür, fermerlər onu da qeyd 

edirlər ki, dövlətin onlara dəstəyi olub. Amma 
indi qiymətin aşağı olması bağ sahiblərini çətin 
vəziyyətə salıb. Artıq bir aydır ki, bağ sahibləri 
məhsul yığımına başlayıblar. Məlumatlara görə, 
mövsüm başlayandan bu günədək toplanan 7 
min tondan çox məhsulun 300 tona yaxını xarici 
bazarlara ixrac olunub. Məhsulun qalanı yerli 
bazara çıxarılır. Bu kontekstdə satışla bağlı suallar 

var. Belə olan halda dövlət bağ 
sahiblərinə necə kömək edə 
bilər? Onları üzləşdiyi çətin 
vəziyyətdən çıxarması üçün 
hansı addımların atılması 
mümkündür?    

“YARMARKALARDA 
IŞTIRAK EDƏ BILƏRLƏR”

Kənd Təsərrüfatı 
Nazirliyinin mətbuat 

xidmətinin rəhbəri Vüqar 
Hüseynov “Kaspi” qəzetinə açıqlamasında bildirdi 
ki, indiki halda bazarda tələb-təklif məsələsi var: 
“Kim istəyirsə, öz məhsulunu sərbəst şəkildə 
bazara çıxara bilər. Sahibkarlar öz məhsullarının 
istər topdan, istərsə də pərakəndə şəkildə satışını 
həyata keçirə bilərlər. Bazarlar var, nazirlik 
tərəfindən “Kənddən şəhərə” adlı yarmarkalar 
təşkil olunur. Əgər sahibkarlar öz məhsullarını 
satmaqda çətinlik çəkirlərsə, 
bizə müraciət edib, bu 
yarmarkalarda iştirak 
edə bilərlər. Bunun 
üçün hər bir 
imkan yaradılıb”. 

Kənd təsərrüfatı üzrə 
ekspert Cəfər İbrahimli 
bildirdi ki, rəsmi statistikaya 
əsasən, son illərdə üzüm əkin 
sahələri artmır: “Ümumilikdə 
ölkədə 16 min hektar üzüm 
bağı var. Son illərdə üzüm əkin 
sahələri artmasa da, məhsul 
istehsalı artır. Məhsuldarlığın 
artması dövlətin üzüm 
bağlarına ayırdığı subsidiyalar 
fonunda qulluq səviyyəsinin 
yüksəlməsi ilə əlaqədardır”.

Ekspert qeyd etdi ki, 
Qarabağda və bütövlükdə 

işğaldan azad edilmiş 
ərazilərdə də müəyyən üzüm 
bağları var idi: “Bir müddət 
əvvələ qədər həmin bağların 
bərpası prosesi gedirdi. 
Ola bilsin ki, bu il həmin  
bağlardan da məhsul əldə 
olunub. Hazırda əlimizdə 
dəqiq məlumat yoxdur və 
istehsal olunan məhsulun 
dəqiq həcmi məlum deyil. 
Bizim əldə etdiyimiz üzümün 
az bir hissəsi Rusiya başda 
olmaqla xarici ölkələrə 
ixrac olunur. Qalan məhsul 

isə daxili bazara 
yönləndirilir ki, 
bundan süfrə üzümü 
kimi və şərabçılıqda 
istifadə edilir. Ümumiyyətlə, 
Azərbaycanda meyvə və 
bu qəbildən olan bitkilərin 
istehsalında bu problem var. 
Biz bunu xurma, alma ilə bağlı 
da müşahidə edə bilərik. Yəni 
bəlli vaxtda qiymətlər çox 
aşağı düşür, bağ sahibləri gəlir 
əldə etməkdə çətinlik çəkirlər, 
saxlama məsələlərində 
problemlər yaranır”.

“MÜTLƏQ EMAL SƏNAYESI 
INKIŞAF ETDIRILMƏLIDIR”

“ÖLKƏDƏ 16 MIN 
HEKTAR ÜZÜM BAĞI VAR”

BƏXTİYAR MƏMMƏDLİ   
bextiyarmemmedli@kaspi.az

Vüqar 
Hüseynov

Cəfər 
Ibrahimli

Üzümçülükdə məhsuldarlığın artması fonunda satışla bağlı problemlər müşahidə edilir. Üzüm Üzümçülükdə məhsuldarlığın artması fonunda satışla bağlı problemlər müşahidə edilir. Üzüm 
bağlarının sahibləri satış qiymətlərinin ucuzluğundan şikayətçidirlər. Sahibkarlar bildirirlər ki, bağlarının sahibləri satış qiymətlərinin ucuzluğundan şikayətçidirlər. Sahibkarlar bildirirlər ki, 

hazırda bazarda formalaşan qiymət onlara sərf etmir. Müqayisə aparan bağ sahibləri qeyd edirlər hazırda bazarda formalaşan qiymət onlara sərf etmir. Müqayisə aparan bağ sahibləri qeyd edirlər 
ki, ötən il kiloqramını 1 manata satdıqları üzümü hazırda 30-50 qəpiyə satmağa məcburdurlar.ki, ötən il kiloqramını 1 manata satdıqları üzümü hazırda 30-50 qəpiyə satmağa məcburdurlar.
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Bir vətəndaş həm əmək müqaviləsi, həm də xidməti müqavilə 
ilə çalışırsa, hər iki yerdən icbari tibbi sığorta üçün ödəniş etmək 
məcburiyyətindədir. Bu ədaləti bərpa etmək üçün tibbi sığorta 

ilə bağlı fərqli paketlər olmalıdır. Yəni vətəndaş daha çox 
ödəyirsə, daha çox xidmətlərdən istifadə edə bilməlidir.

İ
cbari Tibbi Sığorta ilə bağlı narazılıqlardan 
biri də aylıq ödənişlərlə əlaqəlidir. Belə 
ki, Xidmətlər Zərfi hər kəs üçün standart 

olsa da, aylıq ödənişlər qeyri-bərabərdir. 
İşsizlərin sığortası dövlət tərəfindən ödənir, 
işləyənlər isə işlədikləri yerlərin sayına görə 
hər ay sığorta ödəyir. Sadə dildə desək, “Əli” 
işləmir, onun sığortası dövlət tərəfindən 
ödənir, “Vəli” bir yerdə işləyir, hər ay 
standart olaraq öz maaşından bu məbləğ 
tutulur, “Məmməd” 2 yerdə rəsmi işləyib, 
2 yerdə də xidməti müqavilə ilə işləyirsə, 4 
iş yerindən aldığı məvaciblə, 4 dəfə sığorta 
ödəyir. Amma son nəticədə hər kəsin paketi 
standartdır. Bəs burada “Məmməd”in və ya 
“Məmmədkimilər”in hüququ pozulmurmu? 
Yaxud ədaləti bərpa etmək üçün Xidmətlər 
Zərfində hər hansı paket nəzərdə tutulurmu? 

“SIĞORTAOLUNANLARIN HÜQUQ 
BƏRABƏRLIYI TƏMIN EDILIR”

İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi 
sığortaolunanların tibbi sığorta ilə bağlı 
bütün hüquqlardan bərabər şəkildə istifadə 
etdiyini vurğulayır. Agentlikdən sorğumuza 
cavab olaraq bildirildi ki, bu, əsas prinsipdir: 
“Ödənişlərin edilməsi ilə bağlı qayda “Tibbi 
sığorta haqqında” qanunda öz əksini tapıb. 
Yəni qanuna əsasən, iki və ya daha çox yerdə 
işləyən şəxslər hər iş yeri üzrə icbari tibbi 
sığorta haqqı ödəməlidir. Bu şəxslərin icbari 
tibbi sığorta haqqı hər bir iş yerində ödənilən 
məbləğdən ayrıca hesablanıb icbari tibbi 
sığorta fonduna ödənilir. Sığortaolunanların 
Xidmətlər Zərfində nəzərdə tutulmuş 
tibbi xidmətlərdən yararlanmaqda hüquqi 
bərabərliyinin təmin edilməsi icbari tibbi 

sığortanın əsas prinsipi kimi 
ölkə qanunvericiliyində öz 
əksini tapıb”

Yuxarıda da qeyd 
etdiyimiz kimi Xidmətlər 

Zərfindən istifadədə hüquq 
bərabərliyi təmin edilsə də, 

aylıq ödənişlərlə bağlı 
bu prinsipi görə 
bilmirik. Hüquq 
“Əli” və “Vəli”yə 
bərabərdir, 

“Məmməd”ə isə...

“XIDMƏTLƏR PAKETI 
TƏKLIF OLUNMALIDIR”

Millət vəkili Vüqar Bayramlı deyir ki, 
artıq vəsait ödəyənlərlə bağlı əlavə 
paketlər mütləq şəkildə nəzərdə 
tutulmalıdır. Hətta bu fikirlər 
agentliyə təklif kimi də göndərilib: 
“Əmək qanunvericiliyinə 
əsasən, Azərbaycan 
vətəndaşı həm ştatlı, həm 
də xidməti müqavilə 
ilə işləmək imkanına 
malikdir. Düzdür, 
“İcbari tibbi sığorta 
haqqında” qanunda 
əmək müqaviləsi ilə 
çalışanların ödədikləri 
vəsaitlər, xidməti müqavilə 
ilə çalışanların ödədiyi 
vəsaitlərdən fərqlənir. 
Nəzərə alaq ki, bir vətəndaş 
həm əmək müqaviləsi, həm 
də xidməti müqavilə ilə çalışırsa, 
hər iki yerdən İcbari Tibbi Sığortaya 
ödəniş etmək məcburiyyətindədir. Bu 
ədaləti bərpa etmək üçün tibbi sığorta ilə bağlı 
fərqli paketlər olmalıdır. Yəni vətəndaş daha 
çox ödəyirsə, daha çox xidmətlərdən istifadə 
edə bilməlidir. Xidmətlər paketi onun ödədiyi 
vəsaitə uyğun olaraq müəyyənləşməlidir”.

ƏGƏR DAHA ÇOX ÖDƏNIŞ OLUNURSA...
Millət vəkili vurğulayır ki, hər bir paket 

ödənişə əsasən fərqləndirilməlidir: “Bəzi 
hallarda əmək haqqının məbləğində də fərq 
olur. Yüksək əmək haqqı alan vətəndaşın 
ödədiyi vəsait, az əmək haqqı alandan 
çoxdur. Ona görə də vətəndaş həm 
əmək haqqı müqaviləsi, həm də xidməti 
müqavilə ilə çalışır və daha çox 
ödəniş edirsə, Xidmətlər Zərfində 
olmayan səhiyyə xidmətlərindən 
də istifadə etmək imkanına 
malik olmalıdır. Bu, məsələyə 
ədalətli yanaşmaq baxımından 
ən doğru yoldur”.

SAĞLAMLIQ

AYGÜN ƏZIZ
aygunaziz@kaspi.az

Vətəndaşların Əmək Hüquqlarının 
Müdafiə Liqasının sədri Sahib 
Məmmədov xidməti müqavilə ilə 
bir neçə yerdə işlədiyi üçün İcbari 
Tibbi Sığortaya aylıq daha çox 

ödəniş edənlərdəndir. Deyir ki, 
bununla bağlı qanunda heç nə 

nəzərdə tutulmayıb: “Bir şəxs 10 
manat ödəyir, digərinin 
ödədiyi vəsait bundan 10 

dəfə çoxdur. Lakin bunu 
tənzimləməklə 
bağlı üfüqdə işartı 
görünmür. Bu, 
həmrəylik sistemidir. 

Hamı köçürür, amma kim daha çox 
istifadə edirsə, udan o olur. Ola bilsin 
ki, bir şəxs çox böyük pul köçürür, 
ömrü boyu sığortadan faydalanmır. 
Amma digəri az pul köçürür, amma 
tam istifadə edir. Sığorta sisteminin 
mahiyyəti budur. Biz təklif edirdik ki, 
aylıq ödəniş əsas iş yerindən tutulsun. 
Əsas iş yerindən əlavə, sahibkar kimi 
fəaliyyəti varsa, yaxud digər yerdə 
işləyirsə, əlavə olaraq, oradan da vəsait 
tutulmasın. Amma belə etmədilər. 
Şəxsin bir neçə iş yeri varsa, üstəlik 
sahibkardırsa, xidməti müqavilə ilə 
işləyirsə, hər yerdən ödəməlidir”.

DÜNYA TƏCRÜBƏSINDƏ BU MƏSƏLƏ NECƏ TƏNZIMLƏNIR?

sığortalanmayan tərəfi

Mütəxəssis deyir ki, dünya 
təcrübəsi fərqlidir: “Dünya 
təcrübəsində ödəmə məbləğinə görə 
fərqlər yoxdur. Amma paketlərdə 
fərq var. Paketlər hamını əhatə 
etmir. Məsələn, bir çox ölkədə 
stomatologiyanı sığorta paketinə 
aid etmirlər. Bundan əlavə, inkişaf 
etmiş ölkələrdə şəxsin sığortası tam 

təmin olunur. Aptekdən dərman alır, 
evində müalicə alırsa, o da sığorta 
ilə ödənir. Bizdə isə belə deyil. 
Ancaq xəstəxanada olanda zəruri 
tibbi dərmanlar sığorta hesabına 
ödənir. Bizdə hələ tibbi sığorta 
oturuşmayıb. Bəlkə də, gələcəkdə bu 
məsələyə yenidən baxılacaq. Əlavə 
vəsait ödəyənlər üçün əlavə paketlər 

müəyyən edilməlidir”. 
Ekspertin sözlərinə görə, 

İcbari Tibbi Sığorta Agentliyi 
ayrı-ayrı fərdlərin nə qədər vəsait 
ödədiklərindən məlumatlı deyil: “Hər 
bir şəxsin fərdi hesabı olmalıdır. İcbari 
Tibbi Sığorta Agentliyi görmür ki, siz 
ayda 100 manat ödəyirsiniz, qonşunuz 
10 manat. Burada hansısa bir formada 

yanaşma olmalıdır. Amma əhalinin 
təminatsız təbəqəsinin hüquqları 
pozulmamalıdır. Tibbə çıxışda ayrı-
seçkilik olmamalıdır. Minimum 
paket olmalı, gələcəkdə müəyyən 
həddə yığımı olanlar üçün əlavə 
paketlər təqdim edilməlidir. 
Bu, həm də şəxsin leqal 
işləməsini stimullaşdırar”.

Sahib Sahib 
MəmmədovMəmmədov

Vüqar 
Bayramlı

KIM DAHA ÇOX ISTIFADƏ 
EDIRSƏ, UDUR...

TIBBI SIĞORTANINTIBBI SIĞORTANIN
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Enerji məsələləri üzrə 
ekspert İlham Şaban hazırkı 
prosesi müsbət addım kimi 
qiymətləndirir. Mütəxəssis 
vurğulayır ki, pilot layihə 
uğurlu olsa və yaşayış 
binalarında da həyata 
keçirilsə, insanlar bundan 
faydalanacaq və sərfiyyat 
borclarını da vaxtlı-vaxtında 
ödəyəcəklər: “Sayğacları 
binada quraşdırmaq çətin 
proses deyil. Bunu çox sadə 
şəkildə həyata keçirmək olar. 
Qızdırıcı radiatora su haradan 
gəlirsə, onun girişində sayğac 
quraşdırıla bilər. Bu gün 
insanlar ona görə istilik üçün 
pul ödəmirlər ki, bundan 
yararlana bilmirlər. Vətəndaş 
ödənişini etmir və deyir ki, 
sən məndən 5-6 ay istilik 
mövsümünə görə pul alırsan, 
ancaq 2 ay istilik verirsən. 
Bu, ədalətsizdir. Sayğac 
sisteminin quraşdırılması 
çox yaxşı olar. Quraşdırılan 
sayğac təkcə nə qədər su sərf 
olunduğunu hesablamır, həm 
də temperaturu qeydə alır. 
Məsələn, minimal temperatur 
40 dərəcə olmalıdır, amma 
göstərici 50 
dərəcədir. 
Sayğac bunu 
yazacaq. Belə 
olsa, insanlar da 
faydalanacaq 
və pulunu 
ödəyə-
cəklər”.

“Azəristiliktəchizat” ASC 
sayğaclaşma ilə bağlı müvafiq 
şirkətlərlə danışıqlara başladığını 
elan edib. Qurumdan bildirilib 
ki,  2022-2023-cü illər istilik 
mövsümündən başlayaraq pilot 
layihə kimi müxtəliftipli yaşayış 
və qeyri-yaşayış binalarında istilik 
sayğaclarının quraşdırılması 
nəzərdə tutulur.

Məlumdur ki, istilik 
təchizatı ilə bağlı illərdir ki, 
sözügedən qurumla vətəndaşlar 
arasında narazılıqlar var. 
Hər istilik mövsümü gələndə 
bu problemlər yenidən 
gündəmə gəlir. Vətəndaşlar 
istiliyin verilməməsindən, 
“Azəristiliktəchizat” ASC 
isə vətəndaşların borclarını 
ödəməməsindən şikayət edir.

Bəs sayğaclaşma prosesi necə 
olacaq? Bu sistem vətəndaşla 
qurum arasındakı münasibətləri 
tənzimləyə biləcəkmi? Ən əsası, 
vətəndaşın istilik problemli həll 
olunacaqmı?

“LAYIHƏ YAŞAYIŞ  
BINALARINDA NƏZƏRDƏ 
TUTULMUR”

“Azəristiliktəchizat” ASC-nin 
mətbuat katibi Elvin Basqallı 
“Kaspi”yə açıqlamasında bildirdi 
ki, ASC-nin sayğaclaşdırma 
layihəsi pilot olaraq məhdud 
sayda qeyri-əhali istehlakçı qrupu 
üçün nəzərdə tutulur. Qurum 
rəsmisinin sözlərinə görə, bu 
layihə müəssisənin fəaliyyətinin 
müasirləşdirilməsinin və 
dünyadakı ən yaxşı təcrübələrə 
uyğun qurulması işinin tərkib 
hissəsini təşkil edir: “Qeyri-
əhali seqmenti dövlət və özəl 
müəssisələri, qurumları 
əhatə edir. Bizdən istilik 
xidməti alan yaşayış 
binalarında pilot 
sayğaclaşdırma hazırda 
nəzərdə tutulmur. Bu 
binaların gələcəkdə 
sayğaclaşdırılması pilot 
layihənin  
nəticələrindən asılı 
olacaq”.

ABONENTLƏR ÜÇÜN 
SAYĞACLAŞDIRMANIN  
FAYDASI NƏDIR?

Həmsöhbətimiz deyir ki, 
sayğaclaşdırma üzrə pilot 
layihənin əsas məqsədi 
“Azəristiliktəchizat” ASC-nin 
fəaliyyətinin səmərəliliyini 
təmin etmək, istilik xidmətinin 
keyfiyyətini artırmaq, bunun 
üçün tələb olunan resursların 
daha effektiv planlaşdırılmasını 
təmin etməkdir: “Abonentlər 
üçün isə sayğaclaşdırmanın ən 
böyük faydası istifadə etdikləri 
istilik enerjisinin dəqiq və dolğun 
uçotunu aparmaq, daha dəqiq 
resurs planlaşdırmasını qeyd 

etməkdir. Bu layihə reallaşdıqda 
vətəndaşlar istifadə etdikləri 
enerjiyə mütənasib ödəniş 
aparmaqla, vəsaitlərinə 
qənaət edə biləcəklər. 
“Azəristiliktəchizat” ASC  

ölkəmizin inkişafı, rifahı naminə 
öz fəaliyyətini gücləndirərək və 

müasirləşdirərək davam 
etdirir”.

“Azəristiliktəchizat” ASC 2022-
2023-cü illər istilik mövsümündən 
başlayaraq istilik sayğaclarının 
quraşdırılmasını nəzərdə tutur. 
Bunun üçün ilkin olaraq pilot 
layihə icra olunacaq. Layihə 
effektiv olarsa, gələcəkdə kütləvi 

sayğaclaşdırma aparılacaq.  
AYGÜN ƏZIZ
aygunaziz@kaspi.az

Mütəxəssis vurğulayır ki, biz 
bu sahədə dünya ölkələrindən 
çox geridə qalmışıq: “Xaricdə 
isti və soyuq suyun sayğacları 
fərqlidir. Bizdə bu, yeni tikililərdə 
də nəzərə alınmır. İnsanlar 
nə üçün kombiyə, 
İran sobalarına üz 
tuturlar? Çünki onlara 
lazım olan istiliyi oradan 
alırlar. Mən əgər istiliyi 
“Azəristi-liktəchizatdan” 
ala bilirəmsə, kombi 
quraşdırmaq onun 
istismar xərcindən 
sərfəlidirsə, nə üçün 
daha artıq pul ödəyib 
kombi quraşdırım? 

Bizdə mərkəzləşdirilmiş istilik 
sistemi olsa, qaza da qənaət 
etmək olardı. İş düzgün qurulsa, 

pul yığmaq problemləri də 
olmayacaq”.

SAYĞAC YOXDURSA...
Qeyd edək ki, hazırda istilik 

tarifləri yaşayış sahəsinə görə 
hesablanır. Sayğac yoxdursa, 1 
kvadratmetrin qızdırılmasında sərf 
olunan istilik enerjisinin miqdarı 
götürülür və ona uyğun tarif tətbiq 

olunur. Yəni havaların isti 
və soyuq keçməsindən asılı 

olmayaraq, tətbiq olunan 
tarif eynidir. Sayğaclar isə 
verilən istilik enerjisinin 

miqdarını ölçəcək 
və qiymət də bunun 
müqabilində ödənəcək.

“SAYĞACLARI BINADA  “SAYĞACLARI BINADA  
QURAŞDIRMAQ ÇƏTIN  QURAŞDIRMAQ ÇƏTIN  

PROSES DEYIL”PROSES DEYIL”

XARICDƏ ISTI VƏ SOYUQ SUYUN SAYĞACLARI FƏRQLIDIRXARICDƏ ISTI VƏ SOYUQ SUYUN SAYĞACLARI FƏRQLIDIR
Elvin Elvin 

BasqallıBasqallı

Ilham  Ilham  
ŞabanŞaban

İSTİLİKİSTİLİK    
SİSTEMLƏRİ DƏ SİSTEMLƏRİ DƏ 
SAYĞACLAŞDIRILACAQSAYĞACLAŞDIRILACAQ

İSTİLİKİSTİLİK    
SİSTEMLƏRİ DƏ SİSTEMLƏRİ DƏ 
SAYĞACLAŞDIRILACAQSAYĞACLAŞDIRILACAQ
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Turizmçi Eldəniz Səfərov 
bildirir ki, bu mövzuda ümumi 
turizmlə məşğul olanlardan, 
texniki vasitələrdən, dövlət 
orqanlarının nəzarətindən, 
sığortalanma qaydalarından, 
turistlərin davranış 
qaydalarına qədər 
incəliklər var: “Sığorta 
olmalıdır. Ancaq görürük ki, 
Lerikdəki qəza zamanı turu 
avtobus sürücüsü 
təşkil edib. O, heç 
bir məsuliyyət 
hiss etmir”.

Nəzərə almaq 

lazımdır ki, bu gün turizmdə 
təhlükəsizlik məsələsi turist 
axınına, o cümlədən gəlmə 
turizmin səviyyəsinə artan təsir 
göstərən amilə çevrilir. Turizm 

sahəsinə cavabdeh şəxslərdən 
tutmuş, tur təşkil edənlərə və 
marşrut sürücülərinə qədər 
bu məsuliyyəti dərk etsələr, 
özfəaliyyətə yox, peşəkarlığa 

yer versələr, bu, qanunun 
mövcud maddəsi 

ilə adekvat olar. 
Çünki söhbət 
insan həyatından 
gedir... 

Turizmçi Ceyhun Aşurov 
Lerikdə baş verən hadisədə həlak 
olanların turist deyil, ziyarətçi 
olduqlarını bildirir: “Turist 
yaşadığı yeri ən azı bir gün tərk 
edib gedən şəxsdir. Amma media 
dini ziyarətə gedənləri “turist” 
kimi təqdim etdi. Ziyarətçilər 
özfəaliyyət şəklində hərəkət 
ediblər. Bir nəqliyyat vasitəsi 
ilə anlaşıb kirayələyərək təyin 
olunan məntəqəyə gediblər. 
Burada hər hansı turizm şirkətinin 
fəaliyyətindən söhbət getmir. Bu 
məsələdə qiymət faktoru da rol 
oynayıb”. Turizmçinin sözlərinə 
görə, peşəkar turizm şirkətləri 
belə insanları apararkən daha çox 
məsuliyyət daşıyır, nəqliyyatın  
nasazlığına, sürücünün peşəkar-
lığına fikir verirlər: “Turizm 
şirkətlərinin konkret işlədikləri 
nəqliyyat şirkətləri var ki, onlarla 
iş görürlər. Burada, təbii ki, 
sığortalanma halları olur. Təəssüf 
ki, bəzi turizm şirkətləri ucuzluğa 
gedərək təhlükəsizlik məsələlərinə 

o qədər əhəmiyyət vermirlər. 
Qanunda artıq bu fəaliyyət 
tənzimlənir və sığortalanma 
məsələsi mütləq işə düşür. Hər 
zaman tövsiyə olunan odur ki, 
vətəndaşlarımız, turistlər riskli 
bölgələrə, tanımadıqları yerlərə 
səfər edərkən təhlükəsizlik 
məsələləri ilə bağlı peşəkar 
şirkətlərlə işləməyə üstünlük 
versinlər. Əks halda, o marşrutda 
və ya səfər zamanı yarana biləcək 
qəzada cavabdehliyi kimsə 
daşımır”. C.Aşurovun fikrincə, 
faciəvi və ya hər hansı xoşagəlməz 
hadisələrin yaşanmaması üçün 
peşəkar şirkətlərin 
xidmətinə üstünlük 
vermək lazımdır: 
“Düzdür, bu 
xidmətlər nisbətən 
baha ola bilər. Amma 
önəmlisi odur ki, 
səyahət həm 
sığortalı, həm 
də təhlükəsiz 
olur”.

SÜRÜCÜNÜN DAŞIMADIĞI MƏSULIYYƏT

SÖHBƏT INSAN
HƏYATINDAN 
GEDIR

HƏM SIĞORTALI, 
HƏM DƏ TƏHLÜKƏSIZ 

Avtomobil, təyyarə qəzaları və bu kimi digər 
təhlükəli hadisələr nəticəsində turistlərin həyatına, 
sağlamlığına və əmlakına zərər dəyir. Bütün bunlar 

turizmdə təhlükəsizlik qaydalarına əməl edilməsinin 
vacibliyini ortaya qoyur. Amma peşəkarlar bu sahədə 

ciddi problemlərin olduğu qənaətindədirlər.

Müasir dünyada turist səfərləri 
(səyahət) insan həyatının ayrılmaz 
hissəsidir. Turizm həm də mühüm 

sosial-iqtisadi, mədəni-ekoloji, beynəlxalq 
və digər funksiyaları yerinə yetirmək 
baxımından cəlbedicidir. Bunun fonunda təbii 
və texnogen təhlükələr, o cümlədən ekoloji, 
fövqəladə hallar turistləri səyahətləri zamanı 
davamlı olaraq müşayiət edir. Avtomobil, 
təyyarə qəzaları və bu kimi digər təhlükəli 
hadisələr nəticəsində turistlərin həyatına, 
sağlamlığına və əmlakına 
zərər dəyir. Həmçinin daha 
az proqnozlaşdırıla bilən 
təhlükəsizlik təhdidləri artır.

Turizmin təşkilinin ən 
mühüm elementlərindən 
biri turistlərin həyat 
və sağlamlığının 
təhlükəsizliyinin təmin 
edilməsidir. Azərbaycanda 
turistlərin təhlükəsizliyi 
“Turizm haqqında 
qanun”un müvafiq bəndi 
ilə tənzimlənir. Amma 
son vaxtlar baş verən 
hadisələr qanuna tam əməl 
edilmədiyindən xəbər verir.

QANUN ÖHDƏLIK QOYUR, 
AMMA ONA ƏMƏL EDILMIR

Bu yaxınlarda Lerik 
rayonunda yerli turistləri daşıyan avtobusun 
qəzaya uğraması nəticəsində 8 nəfərin 
faciəli şəkildə ölməsi və bir o qədər turistin 
ağır yaralanması, iyun ayında Şamaxı-Bakı 
yolunda məktəblilərin olduğu avtobusun 
qəzaya düşməsi, ekstremal turizmlə məşğul 
olan insanların təbii fəlakətlə üzləşməsi 
və s. hadisələrin baş verməsi bu sahədə 
təhlükəsizliklə bağlı bır sıra boşluqların 
olmasının göstəricisi kimi dəyərləndirilə bilər.

Qanun turizm xidmətləri göstərən 
şəxslərin üzərinə turistlərin təhlükəsizliyinin 
təmin edilməsi üçün zəruri tədbirlər 
görmək məsuliyyəti qoysa da, buna 
lazımınca əməl olunmur. Turistlərin 
təhlükəsizliyinin təmin edilməsi sahəsində 
turoperatorların və turagentlərin öhdəlikləri 
sırasına “Turizm zərfini formalaşdırarkən 
turistlərin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi 

üçün zəruri tədbirlər görmək və turistləri 
səyahət zamanı mümkün olan təhlükələr 
barədə məlumatlandırmaq” tələbi daxildir. 
Belə ki, turizm təşkilatçıları səfər zamanı 
turistlərə və ekskursantlara səyahətlərin 
xüsusiyyətləri, habelə səyahət zamanı onların 
üzləşə biləcəkləri, həyat və sağlamlıqlarını, 
əmlaklarını təhdid edən təhlükələr barədə 
müfəssəl məlumat verməyə cavabdehdirlər. 
Bu məlumatlar yazılı və şifahi formada verilə 
bilər.

MƏSULIYYƏT DƏQIQ MÜƏYYƏN EDILMƏLIDIR
Azərbaycan Turizm Agentliyindən 

(ATA) bildirildi ki, 
tur zamanı turistlərin 
həyat və sağlamlığına 
zərər dəyməsinə səbəb 
olan hadisələrin baş 
verdiyi hallarda tur 
xidməti təşkilatçılarının 
və avtonəqliyyat 
vasitəsi sahiblərinin 
məsuliyyətinin əhatə 
dairəsi dəqiq müəyyən 
edilməlidir. Belə ki, 
“Turizm haqqında” 
qanunun 16.5.2-ci 
maddəsinə əsasən, 
turoperator və 
turagentlərin turistlərə 
təxirəsalınmaz yardım 
göstərilməsini təşkil 

etmək öhdəliyi vardır: 
“Eyni zamanda, yol-nəqliyyat hadisələri 
bilavasitə sərnişindaşıma fəaliyyətinin 
həyata keçirilməsi ilə əlaqədar olduğundan, 
sərnişinlərə dəyən zərərin ödənilməsi 
avtonəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki 
məsuliyyətinin icbari sığortası əsasında 
həyata keçirilir”. ATA bildirir ki, tur 
xidməti təşkil edən şəxslərə turistlərin 
təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məqsədi 
ilə müvafiq olaraq hər bir turistin könüllü 
qaydada səfər sığortasının təşkil edilməsi 
tövsiyə edilir.

Turizmçilər də hesab edirlər ki, turizm 
təşkilatçılarının işi yalnız turizm zərfi 
satmaq və ya tur təşkil etməklə bitməli deyil. 
Təşkilatçılar turistlərə mütləq səyahət zamanı 
rast gələ biləcəkləri, həyat və sağlamlıqlarını, 
əmlaklarını təhdid edən təhlükələr barədə 
müfəssəl məlumat verməlidirlər.

TƏRANƏ MƏHƏRRƏMOVA
taranamaharramova@kaspi.az

Ceyhun Ceyhun 
AşurovAşurov

Eldəniz Eldəniz 
SəfərovSəfərov



Azərbaycanın futbol üzrə 
yığma komandası bu dəfə də 
gözlənilməz nəticəyə imza atıb. 

Amma bu dəfə gözlənilməzlik müsbət 
istiqamətdə olub. Millimiz Millətlər 
Liqasının 2022/23 mövsümündə son 
səfər matçına çıxıb. Komandamız 
Slovakiyanın qonağı olub və 2:1 
hesabı ilə qalib gəlib. Özü də qələbə 
çox maraqlı ssenari ilə əldə olunub. 
Qarşılaşmanın əvvəlindən oyuna istəkli 
başlayan komandamız birinci hissənin 
sonunda Renat Dadaşovun gözəl qolu ilə 
hesabı açıb. Buna qədər də komandamızın 
bir neçə əlverişli qol şansı olub. Bundan 
sonra slovaklar çox cəhd etsələr də, hesabı 
bərabərləşdirə bilməyiblər. Meydan 
sahibləri yalnız oyunun əsas vaxtına əlavə 
edilən 2-ci dəqiqədə hakimin yığmamızın 
qapısına təyin etdiyi şübhəli penalti ilə 
tabloda bərabərlik yaratmağa nail olublar. 
Amma bu qoldan sonra qələbə topunu 
vurmaq üçün Slovakiya yığması 
deyil, bizimkilər canfəşanlıq 
ediblər. Əlavə vaxtın son 
dəqiqələrində Aleksey İsayev 
yaxın məsafədən Ramil 
Şeydayevin gözəl ötürməsini 
qola çevirə bilməyib. Qapıya 
doğru vurulan zərbə rəqibin 
müdafiəçisinə dəyərək 
qapının azacıq 
yanından keçib. 
Bunun ardınca təyin 
olunan künc zərbəsindən 
sonra müdafiəçimiz Höccət 
Haqverdi başla gözəl qola 

imza ataraq 
komandamızın 
qələbəsini 
rəsmiləşdirib. 

Bu qələbə ilə xalını 7-yə 
yüksəldən millimiz turnir cədvəlinin 
2-ci pilləsində qərarlaşıb. Qrupun digər 
matçında Qazaxıstan Belarusa 2:1 hesabı 
ilə qalib gələrək lider kimi B liqasında 
vəsiqəni təmin edib.

ALMEYDA CƏZALI DURUMA DÜŞDÜ
Bu oyunda yeganə 

narahatedici məqam son 
vaxtlar yaxşı formada 

olan, Slovakiya ilə oyunu 
da yüksək səviyyədə 

keçirən yarımmüdafiəçi Riçard 
Almeydanın cəzalı duruma 

düşməsi olub. Bu, onun 
mövsümdə ikinci sarı 

vərəqəsi olub.
Braziliya əsilli 

oyunçu Qazaxıstana 
qarşı qrupun son oyununu 
buraxacaq.

“Qalatasaray”ın yeni 
transferi Mauro İkardi həyat 

yoldaşı Vanda Naradan 
ayrılıb. Qol.az xəbər 
verir ki, bunu həm də 
hücumçunun agenti 
olan Nara özü açıqlayıb. 
O, sosial şəbəkədə 

ayrıldıqları barədə paylaşım edib: 
“Bu anı yaşamaq mənim üçün 
çox ağrılıdır. Amma mətbuatda 
yazılanları nəzərə alsaq, hamının 
hər şeyi məndən bilməsi daha 
düzgündür. Ayrılmağımızın 
detallarını açıqlamaq və bu 
barədə danışmaq istəmirəm. 

Xahiş edirəm ki, təkcə məni 
deyil, uşaqlarımı da başa 
düşəsiniz”.

Qeyd edək ki, 
cütlüyün ayrılması 
barədə xəbər yayda 
yayılsa da, İkardi bunu 
təkzib etmişdi.

MAURO İKARDİ VANDA NARADAN AYRILIB
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Millimiz Millətlər 
Liqasının 2022/23 
mövsümündə son səfər 
matçında sensasiyaya 
imza atıb. De Byazinin 
yetirmələri dramatik 
ssenarili matçda 
səfərdə Slovakiya 
yığmasına qalib 
gəliblər.

Millimizin baş məşqçisi Canni De Byazi komandasının oyunundan razı 
qaldığını bildirib. Qeyd edib ki, oyunçular verilən bütün tapşırıqları yerinə 

yetiriblər: “Oyuna yaxşı başladıq. Renat gözəl qol vurdu. Hərçənd qola 
qədər üç imkanımız olmuşdu. İkinci hissə isə bir qədər fərqli 

oldu. Yorğunluq hiss olunurdu. Gənc komandamız var. 
Gələcək üçün yaxşı işlər görə bilərik. Bizə vaxt lazımdır ki, 

daha çox inkişaf edək”.
Mütəxəssis daha sonra vurğulayıb ki, hələ 

Qazaxıstanla oyunda hansı heyəti oyun buraxacağını 
müəyyənləşdirməyib: “Riçard Almeyda ikinci 

sarı vərəqə aldığı üçün komandaya kömək edə 
bilməyəcək. Onun cəzalı duruma düşməsi məni 

məyus etdi. Bu gün çox yaxşı oynadı. Hətta 
onu daha əvvəl milliyə çağırmadığım 

üçün ondan üzr istədim. Əvvəllər 
başqa cür düşünürdüm. Gənclərə 

şans vermək istəyirdim. Gənclərlə 
yanaşı, təcrübəli oyunçulara da 

şans vermək lazımdır”.

DE BYAZI OYUNÇULARINDAN RAZI QALIB

Slovakiya millisinin baş məşqçisi 
Françesko Kaltsona Azərbaycan 
milisinə məğlubiyyəti şərh edib. 
Oyundan sonra keçirilən mətbuat 
konfransında mütəxəssis 
bildirib ki, evdə məğlub 
olmaq böyük biabırçılıqdır: 
“İlk hissədə rəqibdən 
çəkinirdik. Qonaqlar 
isə əvəzində topla daha 
yaxşı davranırdılar”. 
Rəqib baş məşqçinin 
sözlərinə görə, ikinci hissədə  
oyunlarını yaxşılaşdırıblar 
və daha çox qol şansları olub: 
“Sadəcə, dəyərləndirə bilmədik. 
Ümumilikdə bu məğlubiyyət 
bizə dərs oldu”.

QARADAN YIĞMAYA DƏSTƏK 
Gözlənilmədən milliyə dəvət almayan 

və baş məşqçi ilə problemlərinin 
olduğu məlum olan “Qarabağ”ın  

yarımmüdafiəçisi Qara 
Qarayev də millinin 
oyunu ilə bağlı paylaşım 
edib. Onun İnstaqramda 
izləyiciləri ilə bölüşdüyü 
şəkil diqqət çəkib. 
Yığmamızın forması 
ilə televizor qarşısında 

duraraq Azərbaycanın 
himnini ayaq üstə dinləyib. 

Matç başa çatdıqdan sonra isə Qara 
daha bir paylaşım edərək Azərbaycan 
komandasını 2:1 hesablı qələbə 
münasibəti ilə təbrik edib.

Qara Qara 
QarayevQarayev

FRANÇESKO KALTSONA: “BU 
MƏĞLUBIYYƏT BIZƏ DƏRS OLDU”

2:1
AZƏRBAYCAN - SLOVAKIYA

GÖZLƏNILMƏZ QƏLƏBƏ GÖZLƏNILMƏZ QƏLƏBƏ 
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