
SƏHIFƏ 3-də

Bu təxribatların 
məsuliyyəti Nikol 
Paşinyanın nəyi istəyib, 
nəyi istəməməsindən, 
Azərbaycanla razılıqlara 
nə dərəcədə sadiq 
qalıb-qalmasından asılı 
olmayaraq, Ermənistan 
dövlətinin adına 
yazılmalıdır. Azərbaycan 
öz təhlükəsizliyi üçün 
əks-hücum əməliyyatına 
məcbur idi. 

SƏRHƏD 

Yaxın Şərqin iki 
böyük dövləti 
arasında diplomatik 
münasibətlərin 
istiləşməsi artıq 
iqtisadi əlaqələrə 
də öz təsirini 
göstərməkdədir. Bu ilin 
ilk 7 ayında ikitərəfli 
ticarət keçən ilin eyni 
dövründəki 3,3 milyard 
dollardan 4,2 milyard 
dollara çatıb.

Türkiyə və 
İsrail arasında 
“buzlar əriyir”

SƏHIFƏ 2-də

Öz çıxışında dövlət 
başçısı Zəngəzur 
dəhlizindən də 
danışıb. Bildirib ki, 
bu dəhlizin açılması 
region ölkələrinin 
nəqliyyat 
imkanlarını daha 
da artıracaq və bu 
marşrut üzərində 
yerləşən bütün 
ölkələr üçün faydalı 
olacaq. Dövlət 
başçısı 2020-ci ilin 
sonunda Qarabağ 
münaqişəsinin 
həll olunmasının 
regionumuzda 
nəqliyyat-
kommunikasiya 
layihələrinin 
inkişafı üçün yeni 
imkanlar yaratdığını 
bildirib.

Zəngəzur 
dəhlizi bütün 
ölkələr üçün 
faydalı olacaq

SƏHIFƏ 7-də

Hazırda paytaxtda 
müşahidə 
olunan tıxacların 
səbəblərindən biri 
kimi ictimai nəqliyyatın 
normal olmaması 
göstərilir. Üstəlik 
son vaxtlar ictimai 
nəqliyyatda əlavə 
problemlər müşahidə 
olunmağa başlayıb. 
Sahibkarlar gəlirlərin 
azalması səbəbindən 
sektoru tərk edirlər. 

İctimai 
nəqliyyatı necə 
xilas edək?

Ermənistan yenə də müəyyən xarici dairələrin sifarişlərini yerinə yetirərək regiondakı 
gərginliyi artırır, sülh prosesinə ciddi zərbə vurur. Azərbaycan Ordusu isə təxribat 

cəhdlərinə layiqli cavab verərək, düşmənin xeyli sayda canlı qüvvəsini, hərbi 
texnikasını, sursat anbarlarını məhv edib, strateji yüksəkliklərə nəzarəti ələ alıb. 

Ermənistan ordusunun növbəti 
geniş miqyaslı təxribatı qeydə 
alınıb. Azərbaycan Ordusunun 
gördüyü adekvat tədbirlər 
nəticəsində Ermənistan silahlı 
qüvvələrinin xeyli sayda canlı 
qüvvəsi, hərbi texnikası, sursat 
anbarları və dayaq nöqtələri 
məhv edilib, sıradan çıxarılıb. 
Başqa sözlə desək, düşmənə 
layiqli cavab verilib. 

Ermənistanın genişmiqyaslı 
təxribatının qarşısı 
alınarkən Azərbaycan Silahlı 
Qüvvələrinin 77 hərbçisi şəhid 
olub. Qarşı tərəfin itkilərinin 
bundan bir neçə dəfə çox 
olduğu bildirilir. Hərbi ekspert 
Ədalət Vəliyev Ermənistanın 
itkilərinin 400 nəfərə 
yaxınlaşdığını açıqlayıb. 

ORDUMUZ ADEKVAT TƏDBİRLƏR GÖRÜB

SƏHIFƏ 4-də

DÜŞMƏNİN İTKİLƏRİ 400 NƏFƏRİ KEÇİR

ERMƏNISTANIN TƏXRIBATI MÜNASIBƏTLƏRIN NORMALLAŞMASI PROSESINƏ BÖYÜK ZƏRBƏDIR

Prezident Ermənistanla 
sərhəd gərginliyindən danışdı

Sentyabrın 16-da Səmərqənddə Şanxay 
Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv ölkələrin 
Sammiti işə başlayıb. Özbəkistan 
Prezidenti Şavkat Mirziyoyev Sammitdə 
iştirak edən Prezident İlham Əliyevi, digər 
ölkələrin dövlət və hökumət başçılarını 
qarşılayıb. O, sammitdə iştirak edən 
dövlət və hökumət başçılarını salamlayıb.

İlham Əliyev qeyd edib ki, Ermənistanın 
təxribatı münasibətlərin normallaşması 
prosesinə böyük zərbədir”. Dövlət 
başçısı vəziyyətin gərginləşməsinə 
görə bütün məsuliyyətin 
Ermənistanın hərbi-siyasi 
rəhbərliyinin üzərinə 
düşdüyünü vurğulayıb.

Səhifə 8-9-da Səhifə 2-də Səhifə 11-də Səhifə 14-də Səhifə 15-də

“Ilk müqaviləni 
top atəşləri 

altında 
imzaladıq”

BMT 
Ermənistanı 
məyus etdi 

Doqquzuncuların 
qayğılandıran 

nəticələri  

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

toqquşmalarının
KODLARI AÇILIR

Azərbaycan 
xalqının 

bəşəriyyətə bəxş 
etdiyi böyük düha

Tanıtmaq 
istəmədiyimiz 

dahilər 

SƏHIFƏ 5-də
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Sentyabrın 16-da 
Səmərqənddə Şanxay 
Əməkdaşlıq Təşkilatına 
üzv ölkələrin Sammiti 
işə başlayıb. AZƏRTAC 
xəbər verir ki, Özbəkistan 
Prezidenti Şavkat Mirziyoyev 
Sammitdə iştirak edən 
Prezident İlham Əliyevi, digər 
ölkələrin dövlət və hökumət 
başçılarını qarşılayıb. O, 
sammitdə iştirak edən dövlət 
və hökumət başçılarını 
salamlayıb.

“Report” xəbər verir 
ki, Azərbaycan Prezidenti 
İlham Əliyev də tədbirdə 
çıxış edib. Prezident qeyd 
edib ki, Ermənistanın 
təxribatı iki dövlət 
arasında münasibətlərin 
normallaşması prosesinə 
böyük zərbədir”. Dövlət 
başçısı vəziyyətin 
gərginləşməsinə görə bütün 
məsuliyyətin Ermənistanın 
hərbi-siyasi rəhbərliyinin 
üzərinə 
düşdüyünü 
vurğulayıb.

AZƏRBAYCAN 
REGIONAL 
KOMMUNIKASIYA 
LAYIHƏLƏRINƏ 
DƏSTƏK VERIR 

Prezident onu 
da vurğulayıb 
ki, Azərbaycan 

Şərq-Qərb və Şimal-Cənub 
kimi regional kommunikasiya 
layihələrinin həyata 
keçirilməsinə mühüm töhfə 
verir. Dövlət başçısı bildirib 
ki, bu gün Bakı dəniz limanı 
ildə 15 milyon ton yükaşırma 
qabiliyyətinə malikdir və bu, 
ildə 25 milyon tona çatdırıla 
bilər. “Azərbaycan bundan 
sonra da beynəlxalq hüquq, 
ədalət və qlobal təhlükəsizlik 
əsasında fəaliyyətini davam 
etdirəcək” deyə İlham Əliyev 
vurğulayıb. 

ZƏNGƏZUR DƏHLIZI  
BÜTÜN ÖLKƏLƏR  
ÜÇÜN FAYDALI OLACAQ

Öz çıxışında dövlət başçısı 
Zəngəzur dəhlizindən də 
danışıb. Bildirib ki, bu 
dəhlizin açılması region 
ölkələrinin nəqliyyat 
imkanlarını daha da artıracaq 
və bu marşrut üzərində 
yerləşən bütün ölkələr 

üçün faydalı olacaq. Dövlət 
başçısı 2020-ci ilin sonunda 
Qarabağ münaqişəsinin həll 
olunmasının regionumuzda 
nəqliyyat-kommunikasiya 
layihələrinin inkişafı üçün 
yeni imkanlar yaratdığını 
bildirib.

Azərbaycan Prezidenti 
bəzi aparıcı beynəlxalq 
təşkilatların səmərəsizliyinin 
narahatlıq doğurduğunu da 
bildirib: “Bu baxımdan 1993-
cü ildə BMT Təhlükəsizlik 
Şurasının Ermənistan silahlı 
qüvvələrinin Azərbaycanın 
işğal olunmuş ərazilərindən 
çıxarılmasını tələb edən 4 
qətnaməsini qeyd etmək 
istərdim. BMT Təhlükəsizlik 
Şurasının bəzi qətnamələri bir 
neçə gün ərzində icra olunur. 
Bizim vəziyyətimizlə bağlı 
qəbul edilmiş qətnamələr 27 
il ərzində icra olunmamışdı. 
Azərbaycan özü Qarabağ 
münaqişəsini hərbi-siyasi 

yolla həll edib 
və Təhlükəsizlik 
Şurasının 
qeyd olunan 
qətnamələrinin 
icrasını təmin 
edib”.

Sammitdə digər 
dövlət və hökumət 
başçıları da çıxış 
etdilər.

Sentyabrın 16-da Səmərqənddə 
Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti İlham Əliyevin Rusiya 
Federasiyasının Prezidenti Vladimir 
Putin ilə görüşü olub.

Prezidenti İlham Əliyev  bildirib 
ki, strateji əməkdaşlıq haqqında 
Bəyannamənin imzalanmasından 
sonra Rusiya ilə münasibətlərdə 
müsbət dinamika müşahidə edilir.

Dövlət başçısı bir neçə ay öncə 
müxtəlif sektorlar üzrə də mühüm 
sənədlərin imzalandığını xatırladıb 
və bütün istiqamətlərdəki 
əməkdaşlıq baxımından bu 
ilin yüksək göstəricilərlə başa 
vurulacağından əmin olduğunu 
deyib.

Həmçinin, Prezident 
Ermənistan-Azərbaycan 
sərhədində baş vermiş münaqişəyə 
operativ reaksiyaya görə Putinə 
təşəkkür edib. “Ermənistanla 
sərhəddə iki günə yaxındır ki, 
atəşkəs rejiminə əməl olunur. 
Ölkələrin heç birinin münaqişəni 
gərginləşdirmək niyyəti olmayıb” - 
deyə İlham Əliyev bəyan edib.

Putin isə öz növbəsində 
Azərbaycanla Ermənistan 
arasında vəziyyətin gərgin olaraq 
qalmasından narahatlığını ifadə 
edib. O, ölkəsilə Azərbaycan 
arasında münasibətlərin çox uğurla 
inkişaf etdiyini vurğulayıb.

Səmərqənddə 
Şanxay 

Əməkdaşlıq 
Təşkilatına 

üzv ölkələrin 
Sammitində 

çıxış edən 
Prezident İlham 

Əliyev bildirib 
ki, Ermənistanın 

təxribatı iki 
dövlət arasında 
münasibətlərin 
normallaşması 

prosesinə böyük 
zərbədir. Dövlət 

başçısı vəziyyətin 
gərginləşməsinə 

görə bütün 
məsuliyyətin 
Ermənistanın 

hərbi-siyasi 
rəhbərliyinin 

üzərinə düşdü-
yünü vurğulayıb.

Sammitin yekunu olaraq 
Səmərqənd Bəyannaməsi qəbul 
edilib. Bəyannamə təşkilatın 
gələcək inkişafı məsələləri, 
qlobal və regional gündəlikdə 
duran aktual məsələlər üzrə 
ŞƏT-ə üzv dövlətlərin vahid 
mövqeyini əks etdirir.

Sənəddə praktiki 

əməkdaşlığın daha da 
təkmilləşdirilməsi, regional 
sabitliyin, təhlükəsizliyin və 
davamlı iqtisadi inkişafın 
təmin edilməsi, nəqliyyat 
əlaqələrinin gücləndirilməsi, 
eləcə də mədəni dialoqun 
dərinləşdirilməsinə dair birgə 
yanaşmalar əksini tapıb.

Ilham Əliyevin 
Vladimir Putin 
ilə görüşü olub 

BMT Ermənistanı 
məyus etdi 

BMT Təhlükəsizlik Şurası 
Ermənistanın Azərbaycanla 
sərhəddə baş verənlərlə bağlı 
hazırladığı saxta sənədi qəbul 
etməkdən imtina edib. Məlumatı 
Ermənistanın xarici işlər nazirli 
Ararat Mirzoyan da təsdiq edib. 
O etiraf edib ki, Ermənistan 
siyasi hakimiyyətinin ayrı-ayrı 
ölkələrdən gözləntisi özünü 
doğrultmayıb. “Heç kimə sirr deyil 
ki, bəzi hallarda gözləntilərimizin 
reallaşması mümkün olmadı”, 
- deyə Mirzoyan təəssüfünü 
gizlətməyib.

Prezident Ermənistanla Prezident Ermənistanla 
sərhəd gərginliyindən danışdısərhəd gərginliyindən danışdı

SAMMITIN SONUNDA SƏMƏRQƏND BƏYANNAMƏSI QƏBUL EDILIB 

Prezident Ermənistanla Prezident Ermənistanla 
sərhəd gərginliyindən danışdısərhəd gərginliyindən danışdı



GÜNDƏM

Bu təxribatların məsuliyyəti Nikol 
Paşinyanın nəyi istəyib, nəyi 
istəməməsindən, Azərbaycanla 
razılıqlara nə dərəcədə sadiq 
qalıb-qalmasından asılı 
olmayaraq, Ermənistan dövlətinin 
adına yazılmalıdır. Azərbaycan 
öz təhlükəsizliyi üçün əks-hücum 
əməliyyatına məcbur idi.

Sentyabrın 12-dən 13-nə keçən 
gecə Azərbaycanla Ermənistan 
arasında növbəti dəfə 

genişmiqyaslı hərbi toqquşma ilə 
müşayiət olundu. 

Ermənistan bu dəfə sərhəddəki 
təxribat zolağını genişləndirdi, 
Laçın, Kəlbəcər, Daşkəsən, Zəngilan 
istiqamətlərində hücum cəhdləri 
ilə sülh danışıqlarına, əldə edilmiş 
razılıqlara zərbə vurdu. 

ERMƏNISTANIN ADINA YAZILAN 
DAHA BIR TƏXRIBAT

Bu təxribatların məsuliyyəti baş 
nazir Nikol Paşinyanın nəyi istəyib, 
nəyi istəməməsindən, Azərbaycanla 
razılıqlara nə dərəcədə sadiq 
qalıb-qalmasından asılı olmayaraq, 
Ermənistan dövlətinin adına 
yazılmalıdır. 

Yəqin ki, Ermənistan 
hakimiyyətində Nikol 
Paşinyanın bic və çoxüzlü 
mövqeyindən ruhlanaraq 
revanşizmə əl atan bir 
qrup sərhəddə hansısa 
nəticəyə nail olacaqları 
hisslərinə qapılıblar. 

Azərbaycan bu 
cür təxribatların 
olacağını Laçın 
şəhərinin, 
Zabux və Sus 
kəndlərinin 
nəzarətə götürülməsindən sonra 
aydın şəkildə görürdü, kəşfiyyat 
və hərbi nəzarət imkanları, vizual 
müşahidələrlə Ermənistanın 
niyyətlərini ölçürdü. 

Ona görə də, ordu istər sərhəddə, 
istərsə də sərhəddən kənarda 
yerləşən Qarabağ iqtisadi zonasında 

daim əli tətikdə 
idi və yüksək 
hazırlıqla döyüş 
vəziyyəti alınmışdı. 

ERMƏNISTANIN BUDƏFƏKI 
TƏXRIBATLARI DA ONA BAHA 
BAŞA GƏLDI

Ermənistanın budəfəki təxribatları 
da ona baha başa gəldi, hələlik rəsmi 
informasiyalar açıqlanmasa da, 
Azərbaycan xeyli əraziyə nəzarəti 
bərpa edib və xəritədə qədim, 
əzəli torpaqlarımızın bir hissəsi də 
mövcuddur.

Azərbaycanın məqsədi özünə 
qarşı gələ biləcək təhdidlərə 
qarşı bufer zonanı Ermənistanın 
dərinliklərində formalaşdırmaqdır, 
ona görə də əməliyyatların miqyasını 
və xarakterini anlamaq lazımdır. 

Azərbaycan özünə yarana 
biləcək təhdidlərin nəzəri 
hissələrini Hərbi Doktrinada 
və Milli Təhlükəsizlik 

Konsepsiyasında 
göstərib, sərhəd 
mövzusu isə hər iki 

sənəddə ayrıca 
vurğu ilə keçir. 

Azərbaycan 
təhlükəsizlik 
mühitinin 
qaraldıl-
maması 
üçün əks-
hücum 
əməliy-

yatına 
məcbur idi, 
ona görə də 
Ermənistanın 
dərinliklərinə 
doğru hərəkət 

etmək mütləq 

zərurətə 
çevrilirdi. 

KTMT-DƏ DƏ ERMƏNILƏRIN SƏSINƏ 
SƏS VERƏN OLMADI

Ermənistan yaranmış şəraitdən 
istifadə edərək Rusiyanın 
hökmranlığı altında olan Kollektiv 
Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatı 
(KTMT) qüvvələrinin sərhədə 
dislokasiya edilməsi üçün dəridən-
qabıqdan çıxır. 

Ancaq KTMT daxilindəki 
mövqelərin haçalanması, daha 
doğrusu Azərbaycanın mövqeyini 
ifadə edən ölkələrin olması 
Ermənistanın planlarının üzərindən 
xətt çəkir. 

Diqqət etməli olduğumuz xətlər: 
1. Rusiya Azərbaycanla 

münasibətlərin inkişafına önəm 
verir, 

2. Qazaxıstan, Belarus, Qırğızıstan 
və Tacikistan Azərbaycan maraqlarını 
müdafiə edir,

3. Qırğızıstanla Tacikistanın 
özünün sərhəd problemləri var və 
onlar heç bir halda Azərbaycan-
Ermənistan sərhədinə qoşun 
göndərməkdə maraqlı olmazlar. 

Deməli, ortada Ermənistan tək 
qalır, KTMT maddələrinin tətbiqi 
isə yekdil qərara söykənməlidir, 
ancaq təşkilat daxilindəki dövlətlər 
Azərbaycan naminə veto qoymağa 
üstünlük verirlər. 
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Əli 
ümidlərdən 
üzülən 
Ermənistan 

Qərbdən 
yardım 

diləməyə 
məcburdur. Qərb 

isə Rusiya ilə 
maraq toqquşması 

fonunda əlini daşın 
altına salıb nəyisə 

dəyişdirməyə çalışır. 
Əslində dərin 

münasibətlər sistemində 
Qərb Azərbaycanı seçir, lakin 

üzə doğru qalxan bəzi məsələlərdə 
Ermənistana dəstək çıxmaq meylləri 

inkişaf edir. 
Bu məsələdə ABŞ-ın mövqeyi ənənəvi 

diplomatik çağırışa köklənsə də, Fransanın duruşu 
konkret erməni himayədarlığıdır. 

Azərbaycan onsuz da bu cür ikili standartlarla 
üzləşməkdə təcrübə qazanıb, ona görə də heç bir təhdid 
rəsmi Bakını öz maraqlarını təmin etmək istəyindən 
çəkindirə bilməz. 

Bura Türkiyə faktorunu da əlavə etsək, onda 
Azərbaycanın əlini dəmir yumruğa çevirən xeyli 
arqumentlərdən danışa bilərik. 

Yuxarıda qeyd etdiyimiz KTMT qüvvələrinin regionda 
Azərbaycan əleyhinə fəaliyyətə girişməməsinin bir 
səbəbi də Türkiyədir. Ona görə ki, Azərbaycana 
təhdid Şuşa Bəyannaməsinn bəndlərindən irəli gələn 
öhdəliklərin icrasını aktuallaşdırır və heç bir ölkə özünü 
Türkiyə ilə hərbi mənada üz-üzə qoymaq istəməz. 

Sərhəddəki toqquşmalara Qərblə yanaşı, ikinci 
ikibaşlı mövqeni İran sərgiləyir, hərçənd ki, Tehrandan 
gələn çağırışların Azərbaycan üçün əhəmiyyəti yoxdur. 
Ona görə ki, İslam Respublikası həmin çağırışlar adı 
altında əslində Ermənistana olan sevgisini pərdələyir və 
Bakı bunun mahiyyətini çox gözəl anlayır. 

RUSIYA-QƏRB RƏQABƏTI YENI MƏCRAYA KEÇIR
Beləliklə, sərhəddəki son toqquşmalar siyasi 

mənzərəni canlandırmaq üçün bizim üçün bir neçə detal 
verir. 

Ona vurğu edirik ki, Ermənistan bir neçə dövləti 
çıxmaq şərtilə beynəlxalq aləmin gözündə lazımsız 
administrativ statusdadır. Reallıqda Qərb son 
hadisələrdə ofsaydda qalır və Azərbaycan şəraitə uyğun 
olaraq Ermənistanı ram edir. 

Nəzərə alaq ki, Rusiyanın Ermənistanda böyük nüfuz 
dairəsi var. Bu, prinsipcə regionda qüvvələr balansında 
Moskvanın çəkisini çoxaldır. 

İndi isə Azərbaycan da nüfuz çevrəsi yaradır və bunu 
legitimləşdirir. Bu isə avtomatik olaraq Türkiyənin də 
Ermənistanda mövcudluğu deməkdir. 

Nəticə etibarı ilə Ermənistanda Azərbaycan, 
Türkiyə və Rusiyanın nüfuz dairəsi 
formalaşdırılır. 

Qərb isə yeni düzənə uyğun 
olaraq əlavə rıçaqlar qazanmaq 
istəyir. 

Bu isə Azərbaycan-
Ermənistan münasibət-
lərinin tənzimlənməsi 
məsələsində Rusiya-Qərb 
rəqabətini yeni məcraya 
itələyir.Tel: (+994 55) 254 16 06                          E-mail: kaspiqazeti@kaspi.az 

BURADA SİZİN
REKLAMINIZ OLA BİLƏR

QƏRB YENƏ 
DƏ IKILI

SƏRHƏD TOQQUSMALARININ SƏRHƏD TOQQUSMALARININ 
KODLARI ACILIRKODLARI ACILIR  STANDARTLARI 

ILƏ SEÇILDI



TƏFSILAT

Son vaxtlar Ermənistanın Azərbaycanla 
sərhəd boyu hərbi hərəkətliliyi ilə 
bağlı məlumatlar yayılırdı. Sentyabrın 

12-də isə gecə saatlarında Ermənistanın 
diversiya-təxribat qruplarının sutkanın 
qaranlıq vaxtında ərazinin dağlıq relyefi 
və mövcud dərə boşluqlarını istifadə 
edərək müxtəlif istiqamətlərdə Azərbaycan 
Ordusunun bölmələrinin mövqeləri 
arasındakı ərazilərin və təminat yollarının 
minalanmasını həyata keçirməsinin qarşısı 
alınıb. Bundan sonra Ermənistan silahlı 
qüvvələrinin Basarkeçər, İstisu, Qarakilsə 
və Gorus yaşayış məntəqələri istiqamətində 
yerləşən bölmələri tərəfindən Azərbaycan 
Ordusunun Daşkəsən, Kəlbəcər və Laçın 
rayonları ərazisindəki mövqeləri müxtəlif 
çaplı silahlar, o cümlədən minaatanlardan 
intensiv atəşə tutulub. Azərbaycan 
Ordusunun gördüyü adekvat tədbirlər 
nəticəsində Ermənistan silahlı qüvvələrinin 
xeyli sayda canlı qüvvəsi, hərbi texnikası, 
sursat anbarları və dayaq nöqtələri məhv 
edilib, sıradan çıxarılıb. Başqa sözlə desək, 
düşmənə layiqli cavab verilib. 

Ermənistanın genişmiqyaslı təxribatının 
qarşısı alınarkən Azərbaycan Silahlı 
Qüvvələrinin 77 hərbçisi şəhid olub. 
Qarşı tərəfin itkilərinin bundan bir neçə 
dəfə çox olduğu bildirilir. Baş nazir Nikol 
Paşinyan 134 əsgər itirdiklərini etiraf edib, 
Azərbaycan tərəfi isə əlində 100-ə yaxın 
erməni əsgərinin cəsədinin olduğunu 
açıqlayıb. Bütün bunları nəzərə aldıqda 
erməni tərəfinin itkilərinin minimum 
200-ü keçdiyi qənaətinə gəlmək olar. 
Hərbi ekspert Ədalət Vəliyev Ermənistanın 
itkilərinin 400 nəfərə yaxınlaşdığını 
açıqlayıb. Bəzi mənbələrdə 
isə Ermənistan ordusunun 
itkilərinin 450 nəfəri də keçdiyi 
bildirilir.    

Maraqlıdır ki, 44 
günlük müharibə 
nəticəsində məğlub 
olan Ermənistanın bu 
təxribatı törətməsinin 
arxasında nə 
dayanır?

“SÜLHYARATMA PROSESINƏ ƏNGƏL YARATDILAR”“SÜLHYARATMA PROSESINƏ ƏNGƏL YARATDILAR”
Politoloq Qabil Hüseynli 

bildirdi ki, ermənilər bu 
təxribatı törətməklə dünyanın 
diqqətini yenidən özlərinə 

çəkməyi planlayıblar: 
“Yenidən “əzablar, 
məşəqqətlər görmüş 
erməni xalqı” obrazını 
yaratmağa çalışacaqlar. 

Həm də bu addımı atmaqla 
erməni cəmiyyətini 
Azərbaycanın 44 günlük 
müharibədəki qələbəsindən 
sonra düşdüyü ağır psixoloji 
vəziyyətdən çıxaracaqlarını 
düşünüblər. Amma buna da 
nail ola bilmədilər. Əslində isə 
onlar bu təxribatı törətməklə 

sülh prosesinə ciddi 
əngəl törətdilər. 
Müəyyən siyasi 
dairələr erməniləri 
qızışdırıb, bu cür 
addımlar atmağa 
təhrik edirlər. 
Nəticə isə göz 
qabağındadır”.

Politoloq vurğuladı ki, Ermənistanın 
müdafiə naziri Suren Papikyan 
təxribatdan əvvəl bir həftə ABŞ-da 
olub və Pentaqonda görüşlər keçirib: 
“Papikyanın bir həftə Pentaqonda 
nə işi var idi? Demək ki, böyük bir 
təxribatın “səhnələşdirilməsi” planı 
cızılırmış. Ardınca da ABŞ Dövlət 
Departamentinin Qafqaz danışıqları 
üzrə baş məsləhətçisi Filip Riker 
regiona gəlir və təxribat törədilib 
başa çatana qədər Ermənistandan 
çıxmır. Necə ola bilər ki, ABŞ-ın rəsmi 
nümayəndəsi İrəvanda olarkən bu 
cür böyük hərbi təxribat baş verir? 
Belə bir cəsarəti Ermənistan dövləti 
özündə tapa bilərmi? Bu, qətiyyən 
inandırıcı deyil. Bu faktlar göstərir ki, 
bütün prosesi başladan və idarə edən 
ABŞ-ın Ermənistandakı nümayəndəsi 
olub. Amma Ermənistanın etmək 
istədiyi nəticə etibarı ilə özünün 
əleyhinə çevrildi. Növbəti dəfə ordusu 
darmadağın olundu, böyük texniki 
itkilərlə üzləşdi. Azərbaycan üçün 
təhlükə törədən 
bütün hərbi 
obyektləri dağıdıldı 
ki, onları da uzun 
müddət bərpa 
etmək mümkün 
olmayacaq. 
Nəhayət, 

sərhəddəki strateji əhəmiyyət daşıyan 
yüksəkliklər Azərbaycan ordusunun 
nəzarətinə keçdi”.

“AZƏRBAYCANIN ƏLINDƏ 
VIDEOGÖRÜNTÜ VƏ QEYDLƏR VAR”

N.Miri qeyd etdi ki, indiki şəraitdə 
Azərbaycana heç bir məhdudiyyət 
qoyula bilməz: “Çünki Azərbaycan 
beynəlxalq hüquqda təsbit edilən 
özünümüdafiə hüququndan istifadə 
edib. Ermənistan diversiya-təxribat 
qruplarının Azərbaycan sərhədini 
keçib logistik və təchizat yollarını 
minalaması ilə bağlı videogörüntü və 
qeydlər var. Həmçinin, bu təxribatçı 
qrup üzvlərinin əsir alınması ilə bağlı 
görüntülər yayılıb. Bu baxımdan KTMT-
nin ekspert qrupunun Ermənistana 
gəlməsi və araşdırmaların aparılması 
o qədər böyük çətinlik yaratmayacaq. 
Əgər kim gerçəyi görmək istəyirsə, 
həmin görüntülər Azərbaycanda var. 
Bir sözlə, bu təxribatın adı və soyadı 
bəllidir. Baxmayaraq ki, beynəlxalq 

ictimai rəyi aldatmaq 
üçün ABŞ dövlət 
katibi guya Rusiyanın 
Ukraynadan diqqəti 
yayındırması 
məqsədilə belə bir 
addım atdığını iddia 
etdi”.  
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Qabil 
Hüseynli

BƏXTIYAR MƏMMƏDLI   
bextiyarmemmedli@kaspi.az

“BU BÖYÜK PLANIN TƏRKIB HISSƏSIDIR”
Mövzu ilə bağlı “Kaspi” qəzetinə 

açıqlamasında politoloq Natiq Miri 
bildirdi ki, bu hərbi təxribat nəticəsində 
Ermənistanın sərhəddə nəyisə dəyişəcəyi 
ehtimalı sıfıra bərabər idi: “Çünki ən 
azından, bu ölkənin müdafiə naziri və 
hökumət başçısı Ermənistan ordusunun 
hərbi “qüdrəti”ni bilməmiş deyildilər. 
Demək ki, onlar bu hərbi təxribatı 
törətməklə dünya güclərinin sifarişini 
yerinə yetirib və məqsəd  Azərbaycanı 
çətin duruma salmaq olub. Paşinyanın 
Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının sammitinə 
getməməsi də bilavasitə xoruzun 
quyruğunu göstərən amillərdən oldu. 
Eyni zamanda, təxribatlar başlayandan 
atəşkəs təmin olunana qədər ard-arda baş 
verən hadisələr göstərdi ki, bu, spontan 
olaraq başlayan olay deyil və böyük bir 
planın tərkib hissəsidir. Çünki atəşkəs 
pozulandan, xüsusilə hərbi əməliyyatlar 
başlayandan sonra dərhal Ermənistan 
mediasında çox ciddi dezinformasiyalar 
yayıldı. Bunun ardınca bəyanatlar 
Ermənistana havadarlıq edən dövlətlər 
tərəfindən səsləndirilməyə başladı. 
Ermənistanda yayılan dezinformasiyalar 
eyni ilə həmin dövlətlər tərəfindən 
yoxlanılmadan dilə gətirildi. Bu da o 
deməkdir ki, bu hadisələr əvvəlcədən 
düşünülüb. Ermənistan mediası mülki 
obyektlərə zərbələr vurulması və mülki 
şəxslərin yaralanması ilə bağlı yalan 
məlumat yayır. Necə ola bilər ki, ABŞ 
dövlət katibi Blinken eyni ifadələri işlədir? 
Fransa dərhal hərəkətə keçərək BMT-nin 
Təhlükəsizlik Şurasına müraciət edir”.

Natiq
Miri

“PAPIKYANIN PENTAQONDA 
NƏ IŞI VAR IDI?”

Ermənistan yenə də müəyyən Ermənistan yenə də müəyyən 
xarici dairələrin sifarişlərini yerinə xarici dairələrin sifarişlərini yerinə 

yetirərək regiondakı gərginliyi yetirərək regiondakı gərginliyi 
artırır, sülh prosesinə ciddi zərbə artırır, sülh prosesinə ciddi zərbə 

vurub. Azərbaycan Ordusu isə vurub. Azərbaycan Ordusu isə 
təxribat cəhdlərinə layiqli cavab təxribat cəhdlərinə layiqli cavab 

verərək, düşmənin xeyli sayda canlı verərək, düşmənin xeyli sayda canlı 
qüvvəsini, hərbi texnikasını, sursat qüvvəsini, hərbi texnikasını, sursat 

anbarlarını məhv edib, strateji anbarlarını məhv edib, strateji 
yüksəkliklərə nəzarəti ələ alıb. yüksəkliklərə nəzarəti ələ alıb. 

TƏXRIBATATƏXRIBATA  
LAYIQLI CAVAB LAYIQLI CAVAB 

ERMƏNISTANIN SON TƏXRIBATININ ARXASINDA DAYANAN SƏBƏBLƏR 
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Şuşan və digərləri hesab edirlər ki, 
münasibətlərdəki “buzların əriməsi” 
ticarətdə kəskin artıma səbəb olacaq: 
“Gözləyirik ki, gələn il diplomatik 
münasibətlərin istiləşməsi ilə paralel 
olaraq İsrailin Türkiyəyə ixracında, 
o cümlədən “ağıllı” kənd təsərrüfatı 
texnologiyalarının ixracında artım 
müşahidə edəcəyik”. 

Şuşan əlavə edib ki, İsraildən 

Türkiyəyə vanilin yetişdirilməsi üçün 
xüsusi istixanaların ixracının artması 
da gözlənilir. İsrail şirkəti tərəfindən 
istehsal edilən istixanalar artıq Türkiyədə 
istifadə olunmağa başlayıb və onların 
idxalının xeyli artacağı gözlənilir. Digər 
vacib sahə suyun təmizlənməsidir. 
Türkiyədə içməli suyun təmizlənməsi, 
həmçinin çirkab suların təmizlənməsi 
və kənd təsərrüfatında istifadəsi kimi 

texnologiyalar yoxdur. Digər mühüm sahə 
turizmdir. Sentyabrın 4-də İsrail Nazirlər 
Kabineti İsrail aviaşirkətlərinin Türkiyəyə 
uçuşlarının bərpasına dair saziş layihəsini 
təsdiqləyib. Bu, iki ölkə arasında turist 
axınını əhəmiyyətli dərəcədə artırmalıdır. 

Yeri gəlmişkən, Türkiyə-İsrail 
münasibətləri Azərbaycanı da yaxından 
maraqlandırır. Türkiyə ilə İsrail 
arasında münasibətlərin yaxşı olmaması 

Azərbaycanı narahat edirdi. Azərbaycan 
həm İsrail, həm də Türkiyə ilə güclü 
əlaqələri olan nadir ölkələrdən biridir. 
Rəsmi Bakı müxtəlif ölkələr arasında 
sülh prosesinə dair əlverişli mühit 
yarada biləcək potensialının olduğunu da 
nümayiş etdirib. Bakı yəhudi dövlətinə 
neft, İsrail isə Azərbaycana silah tədarük 
edir. Hər iki ölkənin Cənubi Qafqazda 
ciddi strateji maraqları var.

Nüfuzlu ingilisdilli “Al-
Monitor” qəzeti qeyd edir ki, 
2010-cu ildə “Mavi Mərmərə” 
hadisəsindən sonra ölkələr 
arasında münasibətlərin 
gərginləşdiyi onillikdə ikitərəfli 
ticarət çox cüzi azalıb. 2011-ci 
ildə Türkiyənin İsrailə ixracı 2,3 
milyard dollar, 2015-ci ildə 2,6 
milyard dollar, 2020-ci ildə isə 
4,6 milyard dollar təşkil edib. 
İsraildən Türkiyəyə 2011-ci ildə 2 
milyard dollarlıq, 2015-ci ildə 1,6 
milyard dollarlıq, 2020-ci ildə isə 
1,5 milyard dollarlıq ixrac edilib. 
Amma indi normallaşmanın 
ikitərəfli ticarətə təsirinin ciddi 
olacağı gözlənilir. Bu 
yaxınlarda açıqlanan 
rəqəmlər İsrailin 
Türkiyənin 
ilk 10 ticarət 
tərəfdaşından 
biri 

olduğunu göstərir. Türkiyə 
Ticarət Nazirliyi bildirib ki, bu 
ilin ilk 7 ayında ikitərəfli ticarət 
keçən ilin eyni dövründəki 3,3 
milyard dollarla müqayisədə 
təxminən 4,2 milyard dollara 
çatıb. İsrail-Türkiyə Ticarət 
Palatasının rəhbəri Qad Şuşan 
ticarət dövriyyəsinin 2022-ci 
ildə təxminən 8 milyard dollara 
çatacağını gözləyir: “2023-cü 
ildə ticarətin yeni sahələrinin 
meydana çıxması daha çox nəzərə 
çarpır”. Hazırda ikitərəfli ticarət 
balansı Türkiyənin xeyrinədir, 80 
faizi Türkiyənin İsrailə ixracıdır. 
Bunlar, əsasən, Türkiyənin 
Renault, Toyota və Volkswagen 
zavodlarında istehsal olunan 
avtomobillər, tikinti üçün böyük 
miqdarda sement, dəmir və 

şüşədir. İsrailsə Türkiyəyə kənd 
təsərrüfatı avadanlıqları, 

o cümlədən damcı 
suvarma 

sistemləri və istixanalar, neft 
məhsulları və bərpa olunan enerji 
istehsalı üçün avadanlıq ixrac edir.

GƏRGINLIK TICARƏTƏ 
CIDDI TƏSIR ETMƏYIB

Şuşan qeyd edib ki, Türkiyə 
prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan 
Türkiyənin İsrailə ixracına 
mane olmamaq üçün strateji 
qərar verən müdrik adamdır: 
“Biz Türkiyənin mal ixrac etdiyi 
ölkələr arasında səkkizinci 
yerdəyik. Eyni zamanda, bir 
qayda olaraq, Türkiyə ictimaiyyəti 
İsrailə qarşı deyil. Hətta “Mavi 
Mərmərə” hadisələrinin qızğın 
vaxtında mən bütün Türkiyəni 
gəzdim və heç bir mənfi cavab 
almadım”. 2010-cu ildə “Mavi 
Mərmərə” hadisəsi iki ölkə 
arasında münasibətlərdə böhrana 
səbəb olmuş, ölkələrin səfirləri 
geri çağırılmışdı. Yalnız 2016-

cı ildə İsrail qurbanların 
yaxınlarına təzminat 

ödəməyə razılaşdı. Lakin o 
zaman da iki ölkə arasında 
münasibətlər soyuq qaldı, 
yaxşılaşma yalnız bu il baş 
verdi. “Buzların əriməsi” 
İsrail prezidenti Yitzhak 
Hersoqun bu ilin martında 
Ərdoğanla görüşmək üçün 
Ankaraya səfəri ilə başlayıb.

ILK 10 BÖYÜK TICARƏT TƏRƏFDAŞINDAN BIRIYaxın Şərqin iki 
böyük dövləti 

arasında 
diplomatik 

münasibətlərin 
istiləşməsi 

artıq iqtisadi 
əlaqələrə də 

öz təsirini 
göstərməkdədir. 

Bu ilin ilk 7 
ayında ikitərəfli 

ticarət keçən ilin 
eyni dövründəki 

3,3 milyard 
dollardan 

4,2 milyard 
dollara çatıb. 

İlin sonuna 
kimi ticarət 

dövriyyəsinin 
təxminən 8 

milyard dollara 
çatacağı 

proqnozlaşdırılır. 

ISRAIL AVIAŞIRKƏTLƏRI TÜRKIYƏYƏ UÇUŞLARINI BƏRPA EDIR

Türkiyə-İsrail münasibətləri 
həm hər iki ölkənin xarici 
siyasəti, həm də beynəlxalq 

münasibətlər sistemi baxımından 
diqqət mərkəzində olan mövzulardan 
biridir. Təqdirəlayiq haldır ki, Yaxın 
Şərqin iki böyük dövləti arasında 
diplomatik münasibətlərin istiləşməsi 
artıq iqtisadi əlaqələrə də öz təsirini 
göstərməkdədir. 

Son 20 ildə bir neçə dəfə iki 
ölkə arasında dünya mətbuatında 
rezonans doğuran diplomatik 
qalmaqallar yaşanıb. Lakin buna 
baxmayaraq, ölkələr artıq əməkdaşlıq 
etmək qərarına gəlib. Bunun da bir 
neçə səbəbi var. Birincisi, Türkiyə 
yalnız İsraillə deyil, bütün region 
ölkələri ilə münasibətlərini korrektə 
etməyi qərara alıb. Bu minvalla 
Türkiyə Misir, Səudiyyə Ərəbistanı, 
BƏƏ, İsrail, hətta Suriya ilə indiyədək 
olan gərgin münasibətlərini qarşılıqlı 
əməkdaşlıq zəmininə daşımağı 
hədəfləyir. Ən əsası, Türkiyə Şərqi 
Aralıq dənizinin dibindəki qazdan 
öz payını götürmək üçün İsrail 
başda olmaqla bütün region ölkələri 
ilə əlaqələrini yaxşılaşdırmaq 
niyyətindədir. Beləliklə, Türkiyə-İsrail 
münasibətlərinin normallaşması heç 
də rəsmi Ankaranın və ya Təl-Əvivin 
geri addım atması kimi yox, mövcud 
geosiyasi konyunkturanın dəyişməsi 
və bu dövlətlərin maraqlarının 
uzlaşması kimi şərh edilə bilər. 

TÜRKIYƏ VƏ ISRAIL TÜRKIYƏ VƏ ISRAIL 
ARASINDA “BUZLAR ƏRIYIR”ARASINDA “BUZLAR ƏRIYIR”
TÜRKIYƏ VƏ ISRAIL TÜRKIYƏ VƏ ISRAIL 
ARASINDA “BUZLAR ƏRIYIR”ARASINDA “BUZLAR ƏRIYIR”

AZƏR NURİYEV
azernuriyev@kaspi.az
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Hazırda davam edən Rusiya-
Ukrayna müharibəsi 
postsovet məkanında 

ikitirəlik yaratmaqdadır. İlk gündən 
neytral qalmağa üstünlük verən 
ölkələrlə yanaşı, açıq şəkildə Rusiya 
və Ukraynanı müdafiə edənlər də oldu. 
Gürcüstan gözləntilərin əksinə olaraq 
rəsmi Tbilisi hərbi əməliyyatların 
ilk günündən bitərəf qalaraq Kiyevə 
açıq dəstək nümayiş etdirmədi. 
Səbəblər də bəllidir. Əvvəla, Tbilisi 
Mixail Saakaşvili ilə bağlı Ukrayna 
hakimiyyətinin tutduğu mövqeni unuda 
bilmir. Digər səbəb hakim “Gürcü 
arzusu” partiyasının lideri Bidzina 
İvanişvili faktorudur. Gürcü əsilli 
rusiyalı milyarder qeyri-rəsmi olaraq 
Gürcüstanın lideridir və onun bütün 
kapitalı Rusiya ərazisindədir. Gürcüstan 
hətta Qərblə gərginliyə gedərək 
Rusiyanın təcavüzünü pisləməkdən də 
imtina edib və indi də bunun acısını 
yaşayır. Belə ki, Avropa İttifaqı üzvlüklə 
bağlı Moldova və Ukraynaya dəqiq tarix 
verib, Gürcüstana isə yox. Minlərlə 
insanın etirazı belə, rəsmi Tbilisini 
yolundan döndərməyib.

MÜXALIFƏT VƏ UKRAYNA 
TBILISININ HƏDƏFINDƏ

Gərginlik o həddə çatıb ki, Gürcüstan 
hakimiyyəti müxalifəti və Ukrayna 
rəhbərliyini ölkəni Rusiya-Ukrayna 
münaqişəsinə sürükləməkdə ittiham 
edib. Hakim “Gürcü Arzusu”nun lideri 
İrakli Kobaxidze isə bu məsələ ilə 
bağlı hətta referendum keçirilməsini 
təklif edib: əgər Gürcüstan əhalisi 
ikinci cəbhənin açılmasına səs 
verirsə, belə də olsun. Tbilisi bununla 
da Ukraynanın Korrupsiyaya Qarşı 
Mübarizə Milli Agentliyinin hazırladığı 
və sanksiya tətbiq edilməli olan 
Gürcüstan vətəndaşlarının siyahısına 
özünəməxsus formada reaksiya verib. 
“Qara siyahı”ya keçmiş baş nazir, 
“Gürcü Arzusu”nun yaradıcısı Bidzina 
İvanişvili, onun həyat yoldaşı Ketevan 
Xaraidze, yaxın qohumları, biznes 
tərəfdaşları, həmçinin Aleksandr 
Duqinin dostları, tanınmış 
sahibkarlar Levan Vasadze və 
Vano Çxartişvili daxildir.

Bu siyahının 
Gürcüstanda üzə çıxması 
Ukrayna Ali Radasının 
“Xalqın qulluqçusu” 
fraksiyasının lideri 
David Araxamiyanın 

üsyankar 
şərhi ilə 
müşayiət 
olunub: “Cənab 
İvanişvili, söz verdiyim 
kimi Ukraynadan sizə böyük 
salamlar var. Biz işləməyə davam 
edirik. Əziz gürcülər, əgər siz təkbaşına 
deoliqarxizasiyanın öhdəsindən gələ 
bilməsəniz, biz sizə kömək edəcəyik”. 

Maraqlı olan məqam Kiyev siyasi 
dairələrinin 
Tbilisiyə qarşı 
yeni hücumunun 
heç kimin 
gözləmədiyi 
vaxtda baş 
verməsidir. Çünki 
bir neçə gün 
əvvəl prezident 
Volodimir Zelenski 
həmkarı Salome 
Zurabişviliyə 
Ukrayna və 
Rusiya arasındakı 
qarşıdurmada 
Gürcüstanın 
göstərdiyi həmrəyliyə 
görə çox emosional 
formada təşəkkür 
etmişdi. Təbii ki, minnətdar olmaq üçün 
səbəb də var. Münaqişə başlayandan 
minlərlə ukraynalı Gürcüstana sığınıb. 
Çoxları burada sərfəli şərtlərlə biznes 
fəaliyyəti göstərirlər. Gürcüstana 
gələnlərin əksəriyyətinin uzun müddət 
mənzil pulunu ödəməmək imkanı 

olub. Bu müavinət ləğv edildikdən 
sonra Gürcüstan hakimiyyəti hər 

bir ukraynalı ailəyə azı 200 lari 
(təxminən 70 dollar) ayırmağı 

öhdəsinə götürüb. Pulun məbləği 
əlbəttə ki, azdır, lakin 
Gürcüstan da zəngin ölkə 
deyil. Bundan əlavə, uşaq 
bağçaları və məktəblər 
ukraynalı uşaqlar üçün 

pulsuz olaraq qalır. 

Gürcüstan hakimiyyəti 
müxalifəti və 
Ukraynanı ölkəni 
Rusiya ilə müharibəyə 
sürükləməkdə ittiham 
edir. Ukraynadakı 
siyasətçilər və 
Gürcüstan müxalifəti 
isə rəsmi Tbilisini 
bitərəf qalmaqda, 
Rusiyanın təcavüzünə 
qarşı loyallıqda ittiham 

edirlər. 

AZƏR NURİYEV 
azernuriyev@kaspi.az

Bununla 
belə, bir 

qrup tanınmış 
ukraynalı siyasətçi hesab edir 

ki, Gürcüstan Ukraynaya kifayət qədər 
kömək etmir. Tbilisini ittiham edirlər 
ki, şərab bazarını itirməkdən qorxaraq 
Rusiyaya qarşı loyal münasibətlərini 

davam etdirirlər. Bu 
cür tənqidlərdə gürcü 
xalqını hakimiyyətdən 
fərqləndirmək meyli 
də hiss olunur. Qeyd 
olunur ki, gürcü 
xalqı Ukraynanın 
qələbəsinin 
tərəfdarıdır, lakin 
hakimiyyət fərqli 
mövqe 
tutur. 

RUSIYANI AÇIQ TƏNQID EDƏNLƏR 
GÜRCÜSTANDAN DEPORTASIYA 
OLUNURLAR

Son zamanlar Rusiyanın Ukraynadakı 
hərəkətlərini pisləyən şəxslərin 
Gürcüstandan deportasiyası və ya ölkəyə 
buraxılmaması halları da tez-tez baş 
verir. Belə ki, ötən gün jurnalist Vasili 
Krestyaninov sərhəddə saxlanılıb. 
Maksim Qalkinin və Andrey Makareviçin 
“Zaman maşını”nın konsertləri ləğv edilib. 
Hakimiyyət bunu təkzib edərək bildirib ki, 
konsertləri özəl strukturlar təşkil edir və 
ləğv olunmanın səbəbini onlardan soruşmaq 

lazımdır. Eyni zamanda Gürcüstanda 
daşınmaz əmlakı olan, həyat yoldaşı 

və qızı Tbilisidə yaşayan digər 
tanınmış jurnalist 

və xeyriyyəçi Mitya 
Aleşkovski (Rusiyada 
xarici agent kimi tanınıb) 

də deportasiya olunub. 

Gürcüstanın faktiki sahibi Bidzina 
İvanişvilinin özü isə susur. O, İsveçrə 
banklarından birini məhkəməyə verib. 
Digər tərəfdən, sanksiyalar siyahısına 
daxil edilmiş digər gürcü biznesmen 
Vano Çxartişvili müxalifətin ona qarşı 
qarayaxma kampaniyası apardığını bildirib. 
Biznesmenin açıq məktubunda deyilir 
ki, “haqqımda yayılan bütün məlumatlar 
saxtadır, müəyyən gürcü siyasətçiləri və 
onların nəzarətində olan media tərəfindən 
tərtib edilib”. Çxartişvili 
vurğulayıb ki, onun 
Rusiya şirkətləri ilə 
əlaqəsi barədə deyilənlər 
həqiqətə uyğun deyil. 
O, beynəlxalq 
məhkəmələrə 
müraciət etmək 
və külli miqdarda 

təzminat almağa çalışmaq niyyətindədir.

GÜRCÜSTANI INCIK SALAN SƏBƏB
Bu bir faktdır ki, Ukrayna ilə Rusiya 

arasında müharibə başlayan gündən Qərb 
Moskva ilə qarşıdurmada Kiyevə hərtərəfli 
dəstək verir. Bu dəstək hətta o səviyyəyə 
çatıb ki, ABŞ ikinci dünya müharibəsindən 
sonra ilk dəfə olaraq lend-liz proqramını 
işə salıb. Amma vaxtilə Gürcüstan Rusiya 
tərəfindən hücuma məruz qalanda ona 

bu sayaq dəstək göstərilmədi. 
2008-ci ilin avqustunda 
Rusiya Gürcüstana hücum 

edəndə Qərb prosesi sadəcə 
kənardan izləməklə işini 

bitirmiş hesab etdi. 
Nəticədə Gürcüstan 

Cənubi Osetiya və 
Abxaziyanı itirdi. 

GÜRCÜSTAN 
UKRAYNAYA 

KIFAYƏT QƏDƏR 
KÖMƏK ETMIR 

IVANIŞVILI ITTIHAMLARA 
CAVAB VERMIR 

Vano Vano 
ÇxartişviliÇxartişvili

Bidzina Bidzina 
IvanişviliIvanişvili

Mitya Mitya 
AleşkovskiAleşkovski

Irakli KobaxidzeIrakli Kobaxidze

“GÜRCÜ ARZUSU”

KIYEV-TBILISIKIYEV-TBILISI  
GƏRGINLIYI ARTIRGƏRGINLIYI ARTIR
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“Avtostop” radio verilişinin 
aparıcısı, Dj Tural Yusifov deyir 
ki, ictimai nəqliyyatın bu gün 
problemli halda olmasının səbəbi 
onun özəl əllərdə cəmləşməsidir: 
“Bir avtobusun xəttə çıxması 
üçün sahibkarın xərclərinə baxaq. 
Avtobuslar lizinq yolu ilə götürülür. 
Onların aylıq ödənişi, sürücünün 
əməkhaqqısı, amortizasiya xərcləri 
və s. var. Avtobus parkının saxlanma 
xərcləri də var. Avtobus parkı 
sərnişindaşıma fəaliyyəti ilə məşğul 
olan şirkətlərin qarajı, qarajın servisi 
olan yerdir. Orda sürücülər hər gün 
həkim müayinəsindən, avtobuslar 
texniki baxışdan keçirilməlidir. 
İndiki sərnişindaşıma qiymətləri 
ilə şirkətlər avtobus parkını saxlaya 
bilməzlər. 10-20 qəpiklik qiymət 
artımı ilə də daşıyıcı şirkətlərin yenə 
bir qazancı olmayacaq. Yanacaq, 

ehtiyat hissələrinin 

qiyməti artdıqca sahibkarın xərcləri 
yenə artacaq. Bu şərtlərlə keyfiyyətli 
xidmət təşkil etmələri çətindir”.

T.Yusifov bildirdi ki, ictimai 
nəqliyyat dövlətin idarəetməsində 
olmalıdır: “İctimai nəqliyyat gəlirli 
sahə deyil. Şirkətlər burdan pul 
qazana bilməz. Qazanmaq üçün gərək 
müəyyən xərcləri azaltsınlar. Məsələn, 
sürücüləri həkim müayinəsindən, 
avtobusları texniki baxışdan 
keçirməsinlər. Bunun nəticəsidir ki, 
iki şirkətdən başqa digərləri demək 
olar ki, bunu etmirlər. Bu səbəbdən 
dünyanın bir çox ölkələrində ictimai 
nəqliyyat ya şəhər bələdiyyəsinə 
aiddir, ya da hansısa dövlət qurumuna. 
Bizdə isə icra hakimiyyətinə, yaxud 
hansısa dövlət qurumuna aid 
olmalıdır ki, dövlət bunu dotasiyada 
saxlaya bilsin. Yəni ictimai nəqliyyat 
dövlətin əlinə keçməli, bunu dövlət 
idarə etməlidir. Necə ki əvvəllər 

bu var idi. Sadəcə, bunun 
infrastrukturu yox idi, 
ona görə özəl şəxslərə 
verdilər. İndi isə 
dövlətin “Baku Bus” 
kimi təcrübəsi var. 
Onun üzərindən 
getmək olar”.

Aparıcının sözlərinə görə, 
ictimai nəqliyyatın prioriteti 
olmalıdır, insanlar onun 

üstünlüyünü hiss etməlidir: 
“Bayıldan Neftçilər prospekti 

boyunca gələn avtobus 
Azneft dairəsində 
tıxacda qalacaqsa, bu 
ictimai nəqliyyatın 
mənası yoxdur. İctimai 
nəqliyyat tıxacda 

qalmamalıdır. Görürəm ki, 
ictimai nəqliyyatdayam, adam 
çoxdur, basabasdır, avtobus da 
tıxacda qalıb. Onda deyirəm ki, 
kreditlə maşın götürüb rahat öz 
maşınımda tıxacda qalım”.

T.Yusifov dedi ki, şəhər 
insanyönümlü, ictimai nəqliyyat 
yönümlü, mobil olmalıdır: 
“Metronun inkişaf planına 
baxanda stansiyalarının sayı 

çox azdır. Düzdür, bəzi 
yerlərdə qazıntı aparmaq 
çətindir, yaxud müəyyən 
yerlərdə tikintilər var, orda 
metronun yüksək 
gərginlikli naqilini 
aparmaq çətindir. 
Amma ümumilikdə, 
stansiya sayının 
artırılması 
lazımdır”.

“İCTİMAİ NƏQLİYYAT 
DÖVLƏTİN ƏLİNƏ KEÇMƏLİDİR”

Eldəniz 
Cəfər

Dj Tural Dj Tural 
YusifovYusifov

Sentyabr ayı gəldi, dərslər başladı, 
Bakı böyük tıxacla üzləşdi. Hər 
il sentyabr ayında eyni problem 

yaşanır. Ancaq bu il problem daha 
böyük oldu. Əslində, öncədən də 
ekspertlər bunu proqrozlaşdırırdılar. 
Tıxacın bu səviyyədə olmasının 
səbəblərinə baxsaq, hazırda ictimai 
nəqliyyatın problemli olması ilk yerdə 
durur. Bu, onunla izah olunur ki, ictimai 
nəqliyyatdan istifadə rahat olmayanda, 
insanlar taksilərə, şəxsi avtomobillərə 
üz tuturlar. Hansı ki, biz bunu hazırda 
paytaxtın yollarında müşahidə edirik. 
Mütəxəssislər açıqlamalarında 
bildirirlər ki, vəziyyətin bu cür davam 
etməsi ictimai nəqliyyatı sıradan çıxara 
bilər. Amma ictimai nəqliyyat vacibdir 
və onun sıradan çıxmasına imkan 
verməməliyik. Bəs ictimai nəqliyyata 
problem yaradan səbəblər nədir? Çıxış 
yolu olaraq nələr edilməlidir?

ATILMALI İLK ADDIM
Nəqliyyat üzrə ekspert Eldəniz 

Cəfərin sözlərinə görə, ilk atılmalı 
addım sərnişindaşımanın keyfiyyətinin 
yüksəldilməsi olmalıdır: “Birincisi, 
marşrut xətlərində nəqliyyat 
vasitələrinin sayı artırılmalıdır. 
Bununla avtobuslar arasında olan 
intervalların sayı da azalar və 
sərnişinlər dayanacaqlarda uzun 
müddət gözləməzlər. İkincisi, 
dayanacaqlarda elektron lövhələr 
olmalıdır ki, sərnişinlər hansı 
marşrut avtobusunun nə zaman 
gələcəyini bilsinlər. Digər tərəfdən, 
“BakıKART”lara ödəmə prosesi 
sadələşməlidir. Bizdə isə 
sadələşdirmək əvəzinə daha da 
çətinləşdirilib. Dayanacaqlardakı 
terminallar yığışdırılıb, sərnişinə 
deyilir ki, balansını internetlə 
artır. İctimai nəqliyyatda 
vəziyyəti yaxşılaşdırmaq 
üçün mərhələli şəkildə 
bu addımlar atılmalıdır 
ki, insanlar şəxsi 
avtomobillərə, taksilərə 
çox üz tutmasınlar”.

QİYMƏT ARTSA, KEYFİYYƏT YÜKSƏLƏCƏK?
E.Cəfər deyir ki, hazırda dövlət ictimai 

nəqliyyata subsidiya ayırır: “Metropolitenə, 
“Baku Bus MMC”yə illik subsidiya ayırır. 
Avtobusları dizel mühərriki ilə çalışan özəl 
daşıyıcı şirkətlərə dizel subsidiyası verir. 
Bundan əlavə, Azərbaycanda yalnız xidməti 
vəzifəsinin icrası zamanı polis orqanları 
əməkdaşları və müddətli həqiqi hərbi xidmət 
qulluqçularının metrodan ödənişsiz istifadəsi 
üçün güzəştlər nəzərdə tutulur. Başqa heç 
bir sosial təbəqəyə, statusu olan şəxslərə 
güzəşt yoxdur. Bu, özlüyündə dövlətin özəl 
daşıyıcılara yaratdığı imkandır”.

E.Cəfər “Qiyməti yüksəltməklə ictimai 
nəqliyyatda keyfiyyətli xidməti təmin 
edə biləcəyikmi?” sualının cavabının 
“yox” olduğunu dedi: “İctimai nəqliyyat 
qiymətlərini yüksəltmək əvəzinə, dövlət 
maliyyə çətinliyi yaşayan özəl daşıyıcı 
şirkətlərə il ərzində “Baku Bus MMC” 
kimi müəyyən subsidiyalar ayıra bilər. Bu 
subsidiya üçün maliyyə mənbəyi də var. 
Hazırda Bakıda parklanma pulsuzdur. Bəzi 
işbazlar bu yerlərdə qanunsuz parklanma 
xidməti təşkil edirlər. Qanunsuz parklanma 
xidmətindən il ərzində 40 milyon manat pul 
götürürlər. Parklanmanı dövlət pullu edə, il 
ərzində yığılan 40 milyon manatı 
ictimai nəqliyyatda işləyən 
özəl daşıyıcı şirkətlərə 
subsidiya verə bilər. 
Bununla da qiymətlərin 
yüksəldilməsi 
spekulyativ söhbətləri 
bitməlidir”.

AYGÜN ASIMQIZI
aygunasimqizi@kaspi.az

Hazırda paytaxtda 
müşahidə olunan tıxacların 
səbəblərindən biri kimi 
ictimai nəqliyyatın normal 
olmaması göstərilir. 
Üstəlik son vaxtlar 
ictimai nəqliyyatda əlavə 
problemlər müşahidə 
olunmağa başlayıb. 
Sahibkarlar gəlirlərin 
azalması səbəbindən 

sektoru tərk 
edirlər. 

“METRO STANSİYALARININ  SAYI ARTIRILMALIDIR”

İCTİMAİ NƏQLİYYATI NECƏ İCTİMAİ NƏQLİYYATI NECƏ 
XİLAS EDƏK?XİLAS EDƏK?
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ll Olubmu ki, 
sığorta ödənişi etmək 
istədiyiniz halda, sahə 
məhsul verib?             
ll Tovuzda və 

Ağstafada sığorta 
hadisəsi baş verdi. 
Fırtına, qasırğa oldu. 
Fermerlər aqrotexniki 
qulluğu vaxtında və 
düzgün etdiyinə görə, 
məhsul yenidən özünü 
bərpa etdi. Fermer 
qulluq üçün əlavə vəsait 
xərclədi, əmək verdi. 
Fermerin gözlədiyi 
məhsuldarlıq əldə 
olundu. Və buna görə 
də biz ödəniş etmədik. 
Ancaq burada fermerə 
haqsızlıq var. Məsələn, 
ikimiz də qonşuyuq və 
sığortalanmışıq. Külək 
ərazini məhv edir. Mən 
deyirəm ki, onsuz da 
sığortam var, narahat 
olmuram. Amma siz 
əziyyət çəkirsiniz, 
zəhmətiniz gedir, 
qoruyursunuz. Nəticədə 
siz əziyyət çəkib eyni 
məhsulu alırsınız, mən 
əziyyətsiz o pulu əldə 
edirəm. Biz mənfi 
tərəflərini öyrənəndə 
gördük ki, ölkələr 
sığorta sisteminin 

geniş tətbiq etdiyi 
ərazilərdə 

istehsalın 
aşağı 
düşməsi ilə 
rastlaşırlar. 
Camaat 
sığortalayır, 
hadisə baş 
verir, deyir 
“məhsulu 
neynirəm, 

onsuz 

da pulunu alacam”. 
Nəticədə istehsal azalır. 
Biz həmin fermerlər üçün 
qaydalarda dəyişiklik 
etmək istəyirik ki, sığorta 
hadisəsi baş verəndə 
fermer buna əlavə xərc 
çəkib, vaxt sərf edibsə, 
həmin fermerin çəkdiyi 
əziyyətin qarşılığında 
onun məsrəflərini 
ödəyək. Fermerin 
məqsədi sığortadan pul 
almaq deyil, məhsulunu 
əldə edib, satmaq 
olmalıdır. Ona görə də 
fermerlərə hərtərəfli 
dəstək olunmalıdır.

FERMERLƏRIMIZƏ 
ÇAĞIRIŞ EDIRIK KI...
ll Təsərrüfat 

sahiblərinə nə demək 
istərdiniz?
ll Dövlət dəstəkli 

Aqrar Sığorta Prezident 
İlham Əliyevin fermerlərə 
xüsusi qayğısının 
bariz nümunəsidir.  
Fermerlərə dəstək 
məqsədilə hesablanmış 
sığorta haqqının 50 faizi 
dövlət büdcəsi hesabına 
ödənilir. Buna görə də 
biz fermerlərə səslənirik 
ki, onlar bu xidmətdən 
faydalansınlar və öz 
məhsullarını qorusunlar. 
Artıq payızlıq əkinlərin 
dövrü başlayıb. Ölkədə 
1 milyon 900 min 
hektar əkin ərazimiz 
var.  Onun 1 milyonu 
payızlıq əkinlərdir. 
Fermerlərimizə çağırış 
edirik ki, məhsullarını 
vaxtında sığortalasınlar 
ki, hadisə baş 
verdikdə zərərə məruz 
qalmasınlar. 

“DEYIR “MƏHSULU NEYNIRƏM, 
ONSUZ DA PULUNU ALACAM”
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inansın və faydalansın. Dövlət 
fermerləri subsidiyalarla 
davamlı şəkildə dəstəkləyir. 
Aqrar sığorta da bu dəstəyin 
davamıdır. Bu gün 41 
bitkini sığortalayırıq və ölkə 
üzrə istehsalın 95 faizini 
xidmətlərlə əhatə edirik. Bu o 
deməkdir ki, 100 fermerdən 
95-i bu xidməti ala bilər. İlk 
ilimizdə 45-50 min müqavilə 
imzaladıq, bu da özlüyündə 
xidmətlərin inkişafının 
göstəricisidir. Türkiyə 
təcrübəsində hər 100 fermerin 
yalnız 25-i aqrar sığorta 
xidmətlərdən istifadə edir. 
Bizim də hədəfimiz növbəti 5 
ildə  əhatəmizi genişləndirərək 
25 faiz fermerlərimizi xidmətlə 
təmin etməkdir. 

“VƏ BURADA 
NARAZILIQ BAŞLAYIR”
l Sığortaçılarla 

müştərilərin arasında 
narazılıqlar tez-tez gündəmə 
gəlir. Bəs fermerlərlə necə? 
Fermerlər sığorta üçün 
müraciət edərkən hansı 
səhvlərə yol verirlər?
l Bu, bizim üçün həssas 

məqamdır. Kənddə yaşayan 
əhaliyə pay torpaqları verilib. 
Bəzən onlar öz aralarında 
razılaşaraq bir-birinin 
sahələrində əkin aparırlar. 
Sığorta müqaviləsində isə öz 
sahələrini göstərirlər. Hadisə 
baş verdikdə ekspertlərimiz 
sahə koordinatlarını 
götürərkən məlum olur ki, 
sənəd üzərində qeyd olunuş 
əraziyə deyil, qonşunun 
sahəsinə zərər dəyib. Və 
burada narazılıq başlayır. 
İkinci problem odur ki, 
fermerlər bəyanlarını düz 
etmirlər. Daha az sığorta 
haqqı ödəmək məqsədilə 
məhsuldarlığı aşağı göstərirlər, 

bu da öz növbəsində zərər 
ödənişlərinin məbləğinə 
ciddi təsir edir. Nəticədə isə 
tələbləri çox, aldıqları vəsaitlər 
az olur. İlk illərdə çox güzəştə 
gedirik. Qanuna uyğun olaraq, 
maksimum kömək edirik ki, 
fermerlər sığortanın faydasını 
və vacibliyini görsünlər. Çünki 
bəzən də məlumatsızlıqdan bu 
kimi səhvlərə yol verirlər. 

GƏNCƏDƏ BAHADIR, 
ŞƏKIDƏ UCUZ...
l Fuad müəllim, 

fermerlərin ödədiyi sığorta 
haqları necə hesablanır? 
Bölgələrə görə standartdırmı? 
l Fərqlidir. İqtisadi 

rayonlar üzrə spesifik 
risklərimiz var. Məsələn, 
Azərbaycanda yağan dolunun 
51 faizi Gəncə, Daşkəsən 
ərazisinin payına düşüb. 
Bakıda dolunun yağma 
ehtimalı bu rayonlardakından 
azdırsa, bizim eyni vəsaiti 
almağımız haqsızlıqdır. Ona 
görə tarifləri bölmüşük. 
Üzümün sığortalanması dolu 
təminatı istəyirsə, Gəncədə, 
Qazaxda bahadır, Şəki, 
Zaqatalada nisbətən 
ucuz, Bakıda 
ondan daha da 
ucuzdur. Hər 
bölgənin, iqlim 
və bitki xüsusiy-
yətlərinə uyğun 
olaraq, 
tariflər 
dəyişir.

Fermerlər 
bəyanlarını 

düz etmirlər. 
Daha az 

sığorta haqqı 
ödəmək 

məqsədilə 
məhsuldarlığı 

aşağı 
göstərirlər, 

bu da öz 
növbəsində 

zərər 
ödənişlərinin 

məbləğinə 
ciddi təsir 

edir. Nəticədə 
isə tələbləri 

çox, aldıqları 
vəsaitlər az 

olur. İlk illərdə 
çox güzəştə 

gedirik. 

A zərbaycanda aqrar 
sığorta bazarı 
böyüməkdə davam 

edir. Kənd təsərrüfatının 
inkişaf etdirilməsini 
hədəfləyən aqrar sığorta 
sistemi qısa zaman ərzində 
sahibkarların illərlə 
qarşılaşdıqları problemləri 
həll edir, fermerlərin 
təsərrüfatını qoruyur.

Ölkədə aqrar sığortanın 
tətbiqi, onun faydaları və 
digər məsələlərlə bağlı 
suallarımızı Aqrar Sığorta 
Fondunun İdarə Heyətinin 
sədri Fuad Sadıqov 
cavablandırıb.

l Fuad müəllim, Aqrar 
Sığorta Fondu hansı 
zərurətdən yarandı?
l Qeyri Neft ÜDM-

nin artırılması məqsədilə 
kənd təsərrüfatının 
inkişaf etdirilməsi başlıca 
hədəflərdən biri idi. Aqrar 
sahənin inkişafının əsas 
indikatorlarından biri, 
bu sahədə investorların 
kreditorların və fermerlərin 
özlərini rahat və təhlükəsiz 
investisiya mühitində hiss 
etmələridir. Yəni, yatırım 
etdikdə, o yatırımın hər 
hansı bir təbiət hadisəsi 
nəticəsində itirilməsindən 
qorxmamalıdırlar. Bu, başlıca 
şərt idi. Bu məqsədlə 2015-
2016-cı illərdə aqrar sektorun 
inkişafına mane olan əsas 
problemlər araşdırılırdı. 
Bu sektorda 
investisiyaların 
təhlükəsizliyini 
təmin edən 
sığorta 
mexanizminin 
olmadığı 
müəyyən 
edildi. 

Bundan irəli gələrək iki fərqli 
strateji yol xəritəsində bu 
sistemin yaradılması şərti 
müəyyən olundu və bundan 
sonra ölkədə dayanıqlı və 
fermerlərə əlçatan aqrar 
sığorta sisteminin yaradılması 
üzrə işlərə başlanıldı.

“SIĞORTA ŞIRKƏTLƏRI 
XIDMƏT GÖSTƏRMIRDI”
l Axı Azərbaycanda belə 

təcrübə var idi. Aqrar sığorta 
xidmətlərini özəl şirkətlər 
həyata keçirirdi. Bu sistem nə 
üçün işləmirdi?
l Bəli, bu işə başlayanda, 

ölkədə 2002-ci ildə qəbul 
edilmiş, “Kənd təsərrüfatı 
sığortasının stimullaşdırılması 
haqqında” Qanun qüvvədə 
idi. Bu qanuna əsasən, 
sığorta şirkətləri aqrar 
sığorta xidmətləri verirdi. 
Araşdırmalarımız nəticəsində 
məlum oldu ki, aqrar sahə 
sığortaçılar üçün kifayət 
qədər riskli olduğundan, 
özəl sığorta şirkətləri zərərli 
sayıla biləcək işin altına 
girmirlər. Azərbaycanda 
aqrar sığortanın inkişaf 
etməməsinin başlıca 
səbəbi bu işi kommersiya 
şirkətlərinin həyata keçirməsi 
idi. Sığorta şirkətləri gəlir 
götürmədikləri üçün xidmət 
göstərmirdi. Ölkədə 2016-cı 
ildə 24-25 sığorta şirkəti var 
idi, onlardan yalnız 3-ü aqrar 

sığorta xidmətləri göstərirdi. 
Onlar da yalnız öz 

holdinqlərinə məxsus 
olan əkin ərazilərini 

sığorta-layırdılar. 
Yəni, hər hansı 

istehlakçı 
heç bir aqrar 
sığorta 
xidmətləri əldə 
edə bilmirdi.

“7 MILYON MANAT SIĞORTA 
YIĞIMI ETDIK”
l Bəs sizin onlardan 

fərqiniz nədir?
l Dünyada sığorta 

risklərinin idarə edilməsi 
üçün 2 fərqli model var. Biri 
kommersiya, digəri qeyri-
kommersiyadır. Kommersiya 
sığortasının hədəfi mənfəət 
əldə etməkdirsə, qeyri-
kommersiya sığortasının 
hədəfi vəsaitləri toplayıb 
katostrofik olan və sosial 
əhəmiyyət kəsb edən zərərləri 
aradan qaldırmaqdır. 
Biz qeyri-kommersiya 
modellərini təhlil etdik. 
Uğurlu və uğursuz təcrübələri 
öyrəndik. 2-3 il araşdırdıqdan 
sonra ölkənin sığorta 
sektorunda ilk dəfə Dövlət 
Özəl əməkdaşlığı prinsipləri 
üzərində qeyri-kommersiya 
sığorta mexanizmi qurduq. 
Müstəqillik günündən 
2020-ci ilə qədər ölkədə 
yalnız kommersiya əsaslı 
sığorta xidmətləri mövcud 
idi. 2020-ci ildə cəmi 6700 
manatlıq sığorta müqavilələri 
bağlanmışdı. 2021-ci ildə isə 
biz 7 milyon manata yaxın 
sığorta yığımı etdik. Bu 
istiqamətdə kifayət qədər işlər 
görülür. 

 “ARTIQ ZƏRƏR 
ÖDƏNIŞLƏRINI EDIRIK”
l Yəqin ki, bu nəticəyə 

gəlmək asan başa gəlməyib.
l Bəli. İnsanlar 

ümumiyyətlə, sığorta 
sektoruna inanmırdılar. 
Etibarı qazanmaq üçün 
çox işlər gördük. 2020-
ci ilin yanvar ayından 
dövlət qeydiyyatından 
keçməyimizə baxmayaraq, 
koronavirus pandemiyasının 
məhdudiyyətləri ilə üzləşdik. 

Bununla yanaşı, Vətən 
müharibəsi başladı. Təsəvvür 
edin, ilk müqaviləni 2020-ci 
ilin oktyabr ayında Tərtərdə 
- işğaldan azad olunmuş 
ərazidə, top atəşləri altında 
imzaladıq. İlk ildə inamsızlıq 
var idi. Amma 2021-ci ildə 
bəhrəsini gördük. 2021-ci 
ildə 2020-ci illə müqayisədə 
aqrar sığorta bazarında 450 
faizlik artım olub. 2022-ci 
ilin artıq 8 ayı tamamlanıb. 
2021-ci illə nisbətdə yenə 
də 230 faizlik bazar artımı 
var. Artıq zərər ödənişlərini 
edirik. Başlıca hədəfimiz 
fermerlərimizə xidmətlərin 
əlçatanlığını təmin etməkdir. 
İndi fermerlərimiz istənilən 
vaxt telefonla 1651 qısa 
nömrəsinə müraciət edib, 
elektron sığorta müqaviləsi 
bağlaya bilərlər. 

“FERMERƏ 391 MANAT 66 
QƏPIK QARŞILIĞINDA 
12 MIN MANAT ÖDƏDIK”
l Fondun hədəflərindən 

biri fermerlərin həyat 
səviyyəsinin yüksəldilməsinə 
dəstək olmaqdır. Buna nail 
ola bilmisinizmi?
l Bunun 

qiymətləndirilməsi daha 
uzun vaxt tələb edir. Biz 
hamıya xidmət göstəririk. 
Bütün fermerlərimizin 
gəlirlərini və qazanclarını 
qoruyuruq ki, onlar növbəti 
il də məşğul olub, dayanıqlı 
fəaliyyət göstərsinlər. Əlbəttə 
ki, müsbət təsiri olacaq. 
Məsələn, biz bu günlərdə 
Neftçala üzrə ödənişlər etdik. 
Fermer 391.66 AZN sığorta 
haqqı ödəyərək arpasını 
sığortalamışdı. Məhsul su 
altında qaldığı üçün 12 min 
manat ödəniş aldı. Gərək 
fermerlər bu xidmətlərə 

Fuad Sadıqov: “2021-ci ildə 2020-ci illə müqayisədə aqrar 
sığorta bazarında 450 faizlik artım olub. 2022-ci ilin artıq 8 ayı 

tamamlanıb. 2021-ci illə nisbətdə yenə də 230 faizlik bazar 
artımı var. Artıq zərər ödənişlərini edirik. Başlıca hədəfimiz 

fermerlərimizə xidmətlərin əlçatanlığını təmin etməkdir. İndi 
fermerlərimiz istənilən vaxt telefonla 1651 qısa nömrəsinə 

müraciət edib, elektron sığorta müqaviləsi bağlaya bilərlər”. 

Müstəqillik 
günündən 

2020-ci 
ilə qədər 

ölkədə yalnız 
kommersiya 
əsaslı sığorta 

xidmətləri 
mövcud idi. 
2020-ci ildə 
cəmi 6700 
manatlıq 
sığorta 

müqavilələri 
bağlanmışdı. 

2021-ci ildə isə 
biz 7 milyon 

manata yaxın 
sığorta yığımı 

etdik. 



Xalid Xalid 
KərimliKərimli

2018-DƏ 37 FAIZ IDI,2018-DƏ 37 FAIZ IDI,  
2022-DƏ 58 FAIZƏ ÇATDI 2022-DƏ 58 FAIZƏ ÇATDI 

Murad Murad 
CalalovCalalov
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İqtisadçı Xalid Kərimli deyir ki, 
2015-ci il devalvasiyasında manata 
etibar azalsa da, 2016-cı ildən sonra 

zamanla bu etibar 
artmağa doğru 
getdi: “2016-cı ildən 
Azərbaycan fiksə 
edilmiş məzənnə 
rejimində fəaliyyət 

göstərir. Manat 
dollarla 

bir yerdə 
dəyişir. 

Dollar 

artdıqca manat da artır. Manat 
dollarla birgə digər valyutalara görə 
də kifayət qədər dəyərini artırıb. 
İnsanlarımız baxırlar ki, manat stabil 
qalır, banklar manatla əmanətlərə faizi 
daha çox verir. Niyə manatla yatırım 
etməsinlər? Tədricən insanların 
manata etibarı artır və bu manatla 
depozitlərin payında da hiss olunur”.

PUL-KREDIT SIYASƏTI 
ÜÇÜN ÖNƏMLI MƏQAM

X.Kərimlinin sözlərinə görə, 
manatla əmanətlərin artması həm ölkə 

iqtisadiyyatı, həm də bank sistemi 
üçün əhəmiyyətlidir: “İnsanlar, 
şirkətlər üçün manatla borc cəlb 
etmə imkanları artmış olur. Manat 
yığımları olmasa, borc götürənlər 
də məcburdurlar ki, borcları xarici 
valyutada götürsünlər. Bu da onları 
əlavə risklər, qeyri-müəyyənliklər 
qarşısında qoyur. Həm də insanlar 
əmanətlərini xarici valyutada 
saxlayanda, Mərkəzi Bank pul-kredit 
siyasəti həyata keçirə bilmir. Manatla 
əmanətlərin artması Mərkəzi Bankın 
pul-kredit siyasətinin effektivliyinin 

artmasına imkan yaradır”.
Bununla bağlı dünya təcrübəsinə 

nəzər salan X.Kərimli qeyd etdi: 
“İnkişaf etmiş ölkələrdə əhalinin 
əmanətlərinin 90 faizdən çoxu, 100 
faizə yaxını milli valyutalarındadır. 
Avropa ölkələrində yığımlar əsas 
avro ilə, Amerikada dollarladır. 
İnkişaf etmiş ölkələrdə insanlar öz 
valyutalarına investisiya edirlər. 
İnkişaf etməkdə olan, valyutası 
riskli olan ölkələrdə isə yığımların 
milli valyutada olma faizi 50 faiz 
üzərindədir”.

TƏDRICƏN INSANLARIN MANATA ETIBARI ARTIR

Əhalinin 
banklardakı 

əmanət-
lərinin struk-

turunda 
manatla 

olan 
depozitlər 

artır. 
İqtisadçılar 

milli 
valyutada 

yerləşdirilən 
əmanətlərin 

həcminin 
artmasının 

ölkə 
iqtisadiyyatı, 

bank 
sistemi üçün 
əhəmiyyətli 

olduğunu 
bildirirlər.

İqtisadçı Murad Calalov digər 
iki amillə yanaşı, son vaxtlar 
avronun həddindən artıq dəyər 
itirməsinin də Azərbaycanda 
əhalinin əmanətlərini manatla 
yerləşdirməsinə təsiri olduğunu 
düşünür: “Baş verən hadisələr, 
maliyyə dünyasındakı 
çaxnaşmalar avronun, dolların 
dəyərinin düşdüyünü göstərdi. 
Pandemiyadan sonra dünyada 
qeyri-müəyyənlik baş verdi. İkinci 
ən böyük zərbələrdən biri də 
Rusiya-Ukrayna münaqişəsidir. 
Rusiyanın Ukraynaya 
təcavüzündən sonra nəzərə 
çarpmayacaq dərəcədə inflyasiya 
getməyə başladı. Avro həddindən 
artıq dəyərdən düşür. İnsanlar 
daha çox avroya inanırdılar, onun 
da anidən ucuzlaşması, manatın isə 
sabit qalması yanaşmaları dəyişdi”.

M.Calalov əlavə etdi ki, banklar 
yaranmış situasiyadan istifadə 
etdilər, manatla əmanətlər üçün 
faiz artımına getdilər: “Faizlərin 
artması həm digər 
valyutada olan 
əmanətləri manata 
keçirməyə səbəb 
oldu, həm də əllərdə 
nağd şəkildə olan 
pulları da banklara 
qoymağa 
gətirib 
çıxardı”.

Xəyal Xəyal 
MəmmədliMəmmədli

AVRO DA 
TƏSIRINI GÖSTƏRDI

AYGÜN ASIMQIZI
aygunasimqizi@kaspi.az

2022-ci il iyunun 1-nə 
olan məlumata görə, 
əhalinin banklardakı 
əmanətlərinin 58,8 faizi milli, 
41,2 faizi xarici valyutada 
qoyulub. Milli valyutada 
olan əmanətlərin məbləği 
əvvəlki ilin eyni dövrü 
ilə müqayisədə 31,4 faiz, 
xarici valyutada qoyulmuş 
əmanətlərin məbləği isə 12,1 
faiz artıb.

Müqayisə üçün qeyd edək 
ki, 2020-ci ilin mart ayında 
əmanətlərin 51,1 faizi xarici, 
48,9 faizi isə milli valyutada 
qoyulmuşdu. 2018-ci ilin 
sentyabrına olan statistikaya 
əsasən isə əmanətlərin 63 
faizi xarici, 37 faizi isə milli 
valyutada idi.

Yəni zamanla milli 
valyutada olan əmanətlərin 
həcmi artır. Bu artım 
getdikcə bildirilir ki, manata 
inam artır, buna görə əhali 
əmanətlərini banklara milli 
valyutada yerləşdirir.

Banklara yerləşdirilən 
əmanətlərdə manat 
payının artmasına 
şərait yaradan amillər 
hansılardır? Bu artım 
iqtisadiyyat üçün nə 
deməkdir? 

DÖVLƏTIN IKI ƏSAS ADDIMI
Maliyyə və bank 

məsələləri üzrə ekspert 
Xəyal Məmmədlinin 
sözlərinə görə, banklarda 
manatla əmanətlərin 
həcminin artması ilə 
bağlı hazırkı statistika 
dövlətin atdığı addımlar 
nəticəsində əldə olunub: 
“2015-ci il devalvasiyası 
dönəmində əhalinin 
əksəriyyəti əmanətlərini 
banklara xarici valyutada 
yerləşdirirdi. Amma bu, 
dövlət, bank sektoru üçün 
heç də uyğun deyildi. 
Buna görə, milli valyutada 
əmanət cəlb edilməsi üçün 
dövlətin iqtisadi tənzimləmə 
alətlərindən istifadə olundu”.

X.Məmmədli bildirdi ki, iki 
əsas addım əhalini manatla 
əmanət yerləşdirməyə 
stimullaşdırdı: “Onlardan 
biri dövlət tərəfindən 
sığortalanan əmanətlərdə 
milli valyuta üçün daha 
yüksək faiz dərəcəsi tətbiq 
olunması idi. Milli valyutada 

sığortalı əmanətlər üçün 
faiz dərəcəsi 12, xarici 
valyutada 2,5 faizdir. Bu 
da 4 dəfədən artıq fərq 

deməkdir. 
Digər məqam 
isə dövlət tərəfindən milli 
valyutanın məzənnəsinin 
sabitliyinin qorunub 
saxlanılması oldu. Milli 
valyutada olan əmanətlər 
üçün nə qədər yüksək faiz 
dərəcəsi tətbiq olunsa 
da, milli valyutanın 
məzənnəsi qeyri-sabit 
olsaydı, əhali yenə də xarici 
valyutada əmanətlərə 
üstünlük verəcəkdi. Əhali 
devalvasiyadan sonra 
əmanətlərini bir müddət 
xarici valyutada saxlasa 
da, zaman keçdikcə gördü 
ki, devalvasiya baş vermir, 
manatın məzənnəsi sabitdir, 
üstəlik manatla əmanətə 
daha çox faiz verilir. Buna 
görə seçimi manatla əmanət 

yerləş-
dirmək 
oldu”.
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Bakıda buraxılış imtahanları 
üzrə IX sinif şagirdləri 
riyaziyyat və ingilis dilindən 

zəif nəticə göstəriblər. Bakı Şəhəri 
üzrə Təhsil İdarəsinin (BŞTİ) 
müdiri Mehriban Vəliyeva təhsil 
işçilərinin sentyabr konfransında 
aşağı göstəricinin, əsasən, 4 rayonu - 
Sabunçu, Qaradağ, Xəzər və Pirallahı 
rayonlarını əhatə etdiyini bildirib.

Bəs, görəsən, uşaqların riyaziyyat 
və ingilis dilindən zəif nəticələr 
göstərməsi nə ilə əlaqədardır? Bir 
qisim insanlar DİM-in IX sinif üzrə 
təqdim etdiyi imtahan modelində 
anlaşılmazlıqlar olduğunu qeyd 
edir. Belə ki, tərtib edilən sualların 
ildən-ilə ağırlaşdığını, dərsliklərin 
yararlı olmamasını, qüsurların 
mövcudluğunu, şagirdlərin 
hazırlıqsızlığını, repetitorluğun 
kütləviləşməsini, o cümlədən 
pandemiya vaxtı onlayn təhsilin 
fəsadlarını qeyd edirlər. 

İmtahan keçirildiyi ərəfədə 
valideyn və müəllimlərin DİM-
in modelinə əsasən IX siniflərin 
buraxılış imtahanının suallarının XI 
siniflərə nisbətdə daha çətin olmasını 
sosial şəbəkələrdə narazılıqla 
müzakirə etmələri də uzaq tarix 
deyil. 

MAKSIMAL DƏQIQLIYIN 
TƏMIN EDILMƏSI

Mövzu ilə bağlı 
Dövlət İmtahan 
Mərkəzinə (DİM) 
ünvanladığımız 
suala verilən cavab 

konkret oldu: “2022/2023-cü tədris 
ili üçün həm tələbə qəbulu, həm 
də ümumi təhsil müəssisələri üzrə 
buraxılış imtahanlarının nəticələrinin 
geniş elmi-statistik təhlili tam başa 
çatdıqdan sonra, həmişə olduğu kimi, 
bu il də “Abituriyent” jurnalının 12 
nömrəli buraxılışında ictimaiyyətə 
təqdim olunacaq”. Xatırladaq 
ki, DİM-in 2021-ci il buraxılış 
imtahanları ilə bağlı mövqeyi 
qurumun rəsmi saytında “2021-
ci ildə buraxılış imtahanlarında 
hər bir imtahan zonası üzrə tərtib 
edilmiş testlər çox yüksək etibarlılıq 
xassəsinə malikdir. DİM buraxılış 
imtahanlarında şagirdlərə təqdim 
olunan testlərin məzmununu 
elə layihələşdirmişdi ki, aşağı və 
orta qabiliyyətlərin ölçülməsində 
maksimal dəqiqlik 
təmin edilsin”- 
deyə qeyd 
edilib. 

IX siniflərdə dərs deyən müəllimlər 
səslənən iradlarla, əsasən, razıdırlar. Bir neçə 
ildir ki, ölkəmizdə buraxılış imtahanlarının 
yeni qaydalara əsasən keçirildiyini deyən 
Cəbrayıl rayon Tatar kənd tam orta məktəbin 
riyaziyyat müəllimi Murad Rəsulzadə qeyd 
edir ki,  buraxılış imtahanlarında ana dili və 
ingilis dili fənni üzrə müsbət irəliləyişlər olsa 
da, riyaziyyat fənnində geriləmə müşahidə 
olunur: “Bunun da bir çox səbəbləri var. İlk 
növbədə şagirdlərin tədris proqramları çox 
ağırdır. Nümunə olaraq, 9-cu sinifdə təhsil 
alan şagird 17 müxtəlif fənn keçir. Hər şagirdin 
bu fənlərdən, xüsusilə də riyaziyyat kimi ağır 
fəndən yüksək nəticələr göstərməsi, təbii 
ki, mümkün deyil”. M.Rəsulzadə şagirdlərin 
riyazi bacarıqlarının zəif olmasının digər bir 
səbəbini müəllimlərin şagirdlərə yanaşma 
tərzi ilə əlaqələndirir. M.Rəsulzadə hesab 
edir ki, müəllimlər nəticəsi orta və zəif olan 
şagirdləri xüsusi diqqətdə saxlamalı, onları 
motivasiya etməli, təlim-tədris prosesini elə 
qurmalıdırlar ki, şagirdlər minimum nəticəni 
əldə edə bilsinlər: “Bir çox hallarda müəllimlər 
məktəbdaxili qiymətləndirmədə, əsasən, 
qapalı tipli suallardan istifadə edirlər. Bu 
halda şagirdlər daha çox qapalı tipli 
tapşırıqlara öyrəşir, açıq tipli sualları 
həll etməkdə çətinlik çəkirlər. 
Həmçinin bu halda ən zəif şagird 
belə variant seçməklə 
yüksək qiymət ala bilər. 
Buna görə də hesab 
edirəm ki, məktəbdaxili 
qiymətləndirmələr, 
monitorinqlər 
aparılarkən şagirdlərə 
qapalı suallarla yanaşı, 
həlli tələb olunan açıq 

tipli suallar da təklif edilməlidir”.

REGIONLARDAKI EYNI PROBLEM
İngilis dili müəllimi Aynur Axundova oxşar 

problemlərin regionlarda da olduğunu deyir: 
“Regionlarda maddi-texniki bazanın zəifliyindən 
çox, dərsliklərlə bağlı problemlər daha çoxdur. 
İbtidai siniflərə həftədə bir saat ingilis dili 
dərsi keçirilir. Dərsliklər bir-biri ilə əlaqəli 
deyil. Həftədə bir dəfə müəllimi görən uşağın 
qavrayışı zəifləyir”. A.Axundovanın sözlərinə 
görə, tədrisin ingilis dilində aparılmaması da 
maneələr yaradır: “9-cu sinif dərsliyi ilə 5-ci 
sinif dərsliyi arasında heç bir əlaqə yoxdur. 
9-cu sinif dərsliyi 10-11-ci sinif səviyyəsindədir. 
Hazırda dərslərin dinləməsi (Listening) ilə 
bağlı problemlər var. Hər otaqda audio cihazlar 
yoxdur. I və II siniflər üçün İngiltərədə tədris 
edilən “Happy Campers” kitabı verilib. “Bizə 
aidiyyəti yoxdur”- deyə bir çox müəllimlər o 
dərslikdən imtina edir. Bu tədris ilində həmin 
dərslikləri 3-cü sinfə də göndərəcəklər. Bu 
yenilik müsbət deyil”. A.Axundova qeyd edir 
ki, ingilis dili dərsliklərində qrammatika 
bərbaddır: “İngilis dilinin qrammatikasını, 
lüğət bazasını uşaq məktəbdə öyrənmirsə, 

məcbur olub repetitor yanına gedir, əlavə 
kitablardan dərs keçir. Şagird dərsdə 

başqa dərslikdən, hazırlıqda başqa 
dərslikdən öyrənir. Nəticədə, 
imtahandan zəif göstərici 
yaranır”. 

A.Axundova hesab edir 
ki, şagirdlərimiz üçün ingilis 
dili dərsliyi onların məntiqinə 

uyğun olaraq və səviyyələrin 
(level) ardıcıllığı gözlənilməklə 

öz mütəxəssislərimiz tərəfindən tərtib 
edilməlidir.

IX SINIF ŞAGIRDLƏRININ BURAXILIŞ IMTAHANLARINDA ZƏIF NƏTICƏLƏRI

TƏDRIS PROQRAMLARININ AĞIRLIĞI

Təhsil eksperti Qoşqar Məhərrəmov 
şagirdlərin hazırlıqsızlığı ehtimalını irəli 
sürür: “Pandemiyanın təsirləri hələ də 
davam edir. Hazırda buraxılış imtahanına 
daxil olan şagirdlər iki il pandemiya 
dövründə təhsil alıblar. Onların akademik 

bilik qalasında boşluqlar var. Ona görə 
də bu qalanın tam olması üçün dəstəyin 
göstərilməsi vacibdir. Ötən il əyani tədris 
təmin olundu. Amma bu, tezliklə aradan 
qaldırılacaq bir boşluq deyil”.

Əgər IX siniflərlə bağlı problem bu il 

yalnız Bakı şəhərindəki 4 rayonu əhatə 
edirsə, gələcəkdə daha geniş arealı əhatə 
etmək ehtimalı da az deyil. Regionlardakı 
vəziyyəti də siyahıya əlavə etsək, 
yaranacaq mənzərəni indidən 
təsəvvürə gətirmək olar. Qoşqar 

Məhərrəmov

Bu il buraxılış 
imtahanları üzrə 
IX sinif şagirdləri 
riyaziyyat və ingilis 
dilindən zəif 
nəticə göstəriblər. 
Ekspertlər buna 
səbəb kimi sualların 
çətinləşməsini, 
dərsliklərin yararlı 
olmamasını, 
şagirdlərin 
hazırlıqsızlığını, 
repetitorluğun 
kütləviləşməsini, o 
cümlədən onlayn 
təhsilin fəsadlarını 
göstərirlər. 

TƏHSIL EKSPERTI “PANDEMIYANIN FƏSADIDIR” DEYIR 

DOQQUZUNCULARIN DOQQUZUNCULARIN 
QAYĞILANDIRAN NƏTICƏLƏRI  QAYĞILANDIRAN NƏTICƏLƏRI  

TƏRANƏ MƏHƏRRƏMOVA
taranamaharramova@kaspi.az
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Bakı şəhəri Xəzər 
rayonu Binə qəsəbəsi 
Südçülük sovxozu 
ərazisində bir neçə 
il bundan öncə 
məhəllələrdə rabitə 
xətti üçün dirəklər 
basdırılsa da, 
kabelləşmə işi həyata 
keçirilməyib. Layihəni 
həyata keçirən şirkətin 
təmsilçisi isə sakinlərə 
2023-cü ilin ortalarına 
kimi səbirli olmağı tövsiyə 

edir.

“Azeronline” MMC- nin 
müştərilərlə əlaqələr bölümünün 
rəhbəri Hilal Mehdiyev bildirdi 
ki, adıçəkilən ərazidə rabitə 
xəttinin çəkilməsi üçün, 
yəni kabelləşmə məqsədilə 
dirəklər 8-9 ay bundan öncə 
basdırılıb. Onun sözlərinə görə, 
ərazinin kabelləşməsi üçün 
layihələndirmə “Azeronline” 

MMC-yə, tikinti işinin həyata 
keçirilməsi isə podratçı şirkətə 
məxsusdur: “Biz layihələndirir, 
sifariş veririk, podratçı şirkət 
də əraziyə gedərək layihədə 
nəzərdə tutulanı tikir, qurur. 
Hazırda proses layihə və cədvəl 
üzrə, nəzərdə tutulmuş vaxt 
çərçivəsində davam etdirilir, 
heç bir gecikmə halı yoxdur. 

Sadəcə nəzərə almaq lazımdır 
ki, Südçülük sovxozu ərazisi 
böyükdür. Bu qədər ərazini ən 
qısa zamanda kabelləşdirmək, 
işi yekunlaşdırmaq qeyri-
mümkündür. Daxili prosedur 
qaydalarına uyğun olaraq ərazi 
hissələrə bölünüb və hissə-hissə 
iş görülür. Podratçı şirkət bu 
qanunauyğunluqla tikinti aparır”.

Bakı şəhəri Xəzər rayonu 
Binə qəsəbəsi Südçülük 
sovxozu ərazisində yaşayan 

bir qrup sakin redaksiyamıza 
müraciət edərək, şəxsi həyət 
evlərində rabitə əlaqəsinin, 
telefon xəttinin, internetin 
olmamasından şikayət ediblər. 
Sakinlərin iddialarına görə, bir 
neçə il bundan öncə məhəllələrdə 
rabitə xətti üçün dirəklər 
basdırılsa da, 
kabelləşmə işi 
həyata keçirilməyib. 

TELEFON XƏTTINƏ VƏ 
INTERNETƏ HƏSRƏT 
QALANLAR

Vətəndaşlar bununla 
bağlı Xəzər Rayon 
Telefon Qovşağına, 
“Azərpoçt” MMC-
nin Mərdəkandakı 
müvafiq şöbəsinə, 
Rəqəmsal İnkişaf və 
Nəqliyyat Nazirliyinə, 
Xəzər Rayon İcra 
Hakimiyyətinə, 
Binə qəsəbə 
nümayəndəliyinə 

və Bələdiyyəyə ərizə 
ilə dəfələrlə müraciət 
etdiklərini, həmçinin şifahi 
şəkildə görüşüb problemi diqqətə 
çatdırdıqlarını söyləyiblər. Lakin 
illər keçsə də, Südçülük sovxozu 
ərazisində yaşayan sakinlərin 
qeyd olunan problemi həllini 
tapmayıb. Beləliklə də, internet 
əsrində sakinlər hələ də telefon 
xəttinə və internetə həsrət qalıb.

VERILƏN VƏDLƏR 
ELƏ VƏD OLARAQ 
QALIR

Şikayəti 
araşdırmaq üçün 
ilk növbədə 
Xəzər rayon icra 
hakimiyyəti 
ilə əlaqə 
saxladıq. İcra 
hakimiyyəti 
başçısı 
aparatının 

İctimai-siyasi 
və humanitar 
məsələlər 
şöbəsinin 
məsul əməkdaşı 
müraciətimizin 

səbəbini 

öyrəndikdən, 
suallarımızı dinlədikdən sonra 
əlaqə telefon nömrəmizi qeyd 
etdi, söz verdi ki, hazırda ərazidə 
olan şöbə müdiri gələn kimi 
bizimlə mütləq danışacaq, 
suallarımızı cavablandıracaq. 
Lakin verilən vədlər elə vəd 
olaraq qaldı, bizimlə heç kim 
əlaqə yaratmadı.

ÜMID 2023-CI ILIN 
BIRINCI YARISINA QALIB

Problemlə bağlı Rəqəmsal 
İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinə 
ünvanladığımız sorğuya cavab 
olaraq bildirildi ki, qeyd olunan 
ərazi “Azeronline” MMC 
tərəfindən kabelləşdirilir. 
Nazirliyin rəsmi açıqlamasına 
görə, Xəzər rayonu Binə qəsəbəsi 
Südçülük sovxozu “Məxməri” 
çay evi ərazisinin kabelləşməsi 
2022-ci ilin noyabr ayında 
yekunlaşacaq. Ümumilikdə isə 
Xəzər rayonu Binə qəsəbəsi 
Südçülük sovxozu ərazisi tam 
şəkildə 2023-cü ilin birinci yarısı 
kabelləşəcək.

RUFİK İSMAYILOV
rufikismayilov@kaspi.az
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H.Mehdiyev söylədi 
ki, əgər ərazidə dirəklər 
basdırılıbsa, kabelləşmə 
gedibsə, podratçı şirkət 

tərəfindən ən qısa 
zamanda iş sona çatdırılıb 

“Azeronline” MMC-yə 
təhvil veriləcək: “Bizim 

məqsədimiz vətəndaşları 
internetlə təmin etməkdir. 

Biz prosesin yubanmasında 
maraqlı tərəf deyilik. Çünki 

layihənin icrası strateji 
baxımdan insanları internetlə 

təmin etməkdirsə, digər tərəfdən 
bu, biznesdir. Vətəndaş internet 
xidmətindən yararlandıqca aylıq 

ödəniş edir. Belə olan halda biz 
hər hansı yubadılmada maraqlı ola 

bilmərik. Gecikdirmə istənilən biznesə 
böyük zərbədir. Amma bəzi reallıqlar var ki, 

bunu kimsə dana bilməz. Ola bilər ki, biz hansısa 
ərazidə kabelləşmə işi həyata keçiririk və paralel olaraq 

“X” qurum məhz həmin ərazidə digər bir iş görür. Misal 
üçün qazıntı, yol, su, qaz xətti çəkilişi və sair. Bax, bu 

zaman bizim xətlərlə o xətlərin toqquşması, azacıq 
da olsa, hər hansı qəza baş verməsi ehtimalı, riski 

yaranarsa, işlər müvəqqəti olaraq dayandırıla, layihədə 
müəyyən dəyişikliklər edilə bilər. Belə fors-major 

hallar istisna deyil. Tikinti işini əsassız şəkildə yubadan 
podratçı şirkətlə də biz təkrar əməkdaşlıq etmərik.  

Hazırda “Azeronline” MMC Azərbaycanın 20-dən artıq 
rayonunda 50-dən çox kəndə internet verir. Bu say hər 

keçən gün artmaqdadır”.

AZƏRBAYCANIN 
20-DƏN ARTIQ 

RAYONUNDA 50-
DƏN ÇOX KƏND

DIRƏKLƏR VAR, KABEL DIRƏKLƏR VAR, KABEL 
YOXDURYOXDUR
DIRƏKLƏR VAR, KABEL DIRƏKLƏR VAR, KABEL 
YOXDURYOXDUR
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Rayonlardan Bakıya təhsil üçün gələn tələbələr dodaq uçuqladan qiymətlərlə 
kirayələrdə qalmağa məcburdurlar. Çünki universitetlərin əksəriyyətinin 

yataqxanalarında hələ də məcburi köçkünlər məskunlaşıblar.
ZƏRIF SALMANLI
zarifsalmanli@kaspi.az

Son zamanlar Bakıda 
kirayə qiymətləri dodaq 
uçuqladır. İstər şəhərin 

mərkəzində, istərsə də mərkəzə 
uzaq ərazilərdə qiymətlər od 
tutub yanır. Bundan ən çox 
əziyyət çəkənlər də rayonlardan 
gələn tələbələrdir. Çünki bizdə 
universitetlərin yataqxanaları 
faktiki olaraq yoxdur. Bəs 
bunun səbəbi nədir?

Bakı Dövlət 
Universitetindən bildirildi ki, 
onlarda hazırda 220 nəfərlik 
Tələbə Evi var: “Burada 
camaşırxana, internet, oxu zalı, 
idman sahəsi, tibb məntəqəsi, 
24 saat təhlükəsizlik kameraları 
və s. var, universitetə 1-2 
dəqiqəlik məsafədə yerləşir. 
Ora, əsasən şəhid, qazi 
övladları, valideynlərini 
itirmiş, sosial həssas qrupa aid 
olanların övladları və s. qəbul 
edilir. Gələcəkdə universitetin 
yeni yataqxanalarının tikilməsi 
də planlaşdırılır”.

Azərbaycan Memarlıq 

və İnşaat Universitetinin 
təmsilçisi İsa Muradov dedi 
ki, onların doqquzmərtəbəli 
yataqxanası Yasamalda 
yerləşir: “Yataqxana təmirdən 
yeni çıxıb və hər bir avadanlıqla 
təchiz olunub. Sosial həssas 
olan tələbələrə daha çox 
üstünlük verilir. İmkanlar 
və şanslar olarsa, universitet 
rəhbərliyi yataqxananı 
böyütməyin marağındadır”.

18 MIN TƏLƏBƏ 
ÜÇÜN 240 YERLIK YATAQXANA 

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji 
Universitetinin mətbuat 
katibi Cavid Hüseynov qeyd 

etdi ki, onlarda 240 yerlik 1 
yataqxana mövcuddur. Bu isə 
18 min tələbəsi olan universitet 
üçün çox azdır. Ona görə də, 
əsasən, sosial təminatı aşağı, 
şəhid, qazi ailələrindən olan 
tələbələrə üstünlük verilir. 
Universitetin əksər tələbələri 
isə kirayələrdə qalırlar”. 

Azərbaycan Dövlət Neft və 
Sənaye Universitetinin mətbuat 
katibi Bəhruz Nəzərov bildirdi 
ki, onlarda hazırda 320 nəfərlik 
yataqxana var: “Maddi imkanı 
zəif olanlar universitetin tələbə 
həmkarlar komitəsi tərəfindən 
pulsuz yerləşdirilir. Bundan 
əlavə, hazırda universitetimiz 

Asiya İnkişaf Bankı ilə birlikdə 
1000 nəfərlik yataqxana 
kompleksi layihəsi üzərində 
işləyir”.  

Azərbaycan Turizm və 
Menecment Universiteti 
Beynəlxalq əlaqələr şöbəsinin 
müdiri Orxan Musa dedi ki, 
universitetin yaxınlığında 
əməkdaşlıq etdikləri univerium 
yataqxanası mövcuddur: 
“Tələbələrin çoxu yataqxanada 
yox, kirayədə qalır”.

Azərbaycan Dövlət Dəniz 
Akademiyasından bildirildi ki, 
310 nəfərlik normal təmirli, 
isti-soyuq suyu, mətbəx və 
hamam otaqları və s. olan 
yataqxana var: “İlk növbədə 
ora rayon qeydiyyatında 
olan birinci kurs tələbələri 
yerləşdirilir, qalan yerlərə daha 
yuxarı kurslar yönləndirilir. 
Müraciət edənlər arasında 
şəhid övladları və həssas 
qrupa aid olanlara üstünlük 
verilir. İldə təxminən 300 
nəfər yataqxanada, 100 nəfər 
kirayədə qalır. Yataqxanada 
qalmaq könüllüdür”.

Bakı Mühəndislik Universitetində 
deyildi ki, onlarda 300 nəfərlik iki böyük 
yataqxana fəaliyyət göstərir: “Seçim 
zamanı həssas əhali qrupuna aid edilən 
ailələrin üzvü olanlara üstünlük verilir”.

Azərbaycan Dillər Universitetinin 
mətbuat katibi Cavid Zeynallı qeyd etdi ki, 
təmsil etdiyi ali təhsil ocağının 205 yerlik 
qızlar yataqxanası mövcuddur: “Kirayədə 
qalmaq tələbələr üçün daha rahatdır”.

Azərbaycan Tibb Universitetinin 

təmsilçisi Cahangir Qasımov dedi 
ki, təmsil etdiyi təhsil ocağının 968 
nəfərlik 4 yataqxanası fəaliyyət 
göstərir: “3 saylı yataqxanamız hazırda 
təmir səbəbilə fəaliyyət göstərmir. 1 
və 2 saylıda qızlar, 6-da oğlanlar, 5 
saylıda isə əcnəbi tələbələr yaşayır. Bu 
il boş yerimiz məhduddur”.

Bakı Slavyan Universitetindən 
bildirildi ki, ali təhsil ocağının 3 
korpusdan ibarət tələbə yataqxanası 

var: “Hazırda 2 binada tam, 1 binada 
isə 50 faiz olmaqla məcburi köçkünlər 
yerləşib. Tələbələr ərizə ilə müraciət 
etdikdə müvafiq müqavilə imzalanır, 
yataqxanaya yerləşdirilirlər”.

Dövlət İdarəçilik Akademiyasının 
mətbuat katibi Yusif Ağayev qeyd etdi 
ki, yataqxana məcburi köçkünlərə 
verilib: “Bir neçə otağını saxlaya 
bilmişik. Yeni yataqxana tikilməsi 
barədə məsələ hələ müzakirə olunmur”. 

Bakı Ali Neft Məktəbindən 
deyildi ki, kampus binasında 
500 nəfərlik Tələbə Evi 
mövcuddur: “Tələbə Evində 
yerli və əcnəbi tələbələr 
yaşayırlar. Bundan əlavə, 
hazırlıq ilinin tələbələri 
məsafənin yaxınlığına görə 
SOCAR-ın Təlim, Tədris və 
Sertifikatlaşdırma İdarəsinin 
yataqxanasından istifadə etmək 
imkanına malikdirlər”.

ADA Universitetinin mətbuat 
katibi Şəbnəm Məhərrəmova 
qeyd etdi ki, azərbaycanlı 
tələbələr üçün yataqxana 
mövcud deyil: “Əməkdaşlığımız 
xarici tələbələrin yerləşdirilməsi 
ilə bağlı olduğu üçün 
yataqxanada, əsasən, xarici 
tələbələr qalır”.

YATAQXANALAR TƏLƏBATIN 
CƏMI 15 FAIZINI ÖDƏYIR.

Daşınmaz əmlak eksperti 
Ramil Osmanlı “Kaspi”yə 
açıqlamasında dedi ki, bu 
gün Azərbaycandakı tələbə 
yataqxanaları tələbələrin tam 
yerləşməsinə imkan vermir: 
“Yataqxanalar tələbatın cəmi 15 
faizini ödəyir. Yataqxanaların 
əksəriyyətində şərait normal 
deyil”.  

Ekspertin fikrincə, 
Azərbaycanda tələbə kampusları 
da geniş yayılmayıb: “Yalnız 
özəl universitetlərin bəzisinin 
kampusları var. Tədris 
müəssisələrinin əksəriyyəti 
dövlət universitetləridir. 
Onların da maddi imkanları 
kampusların qurulması üçün 
kifayət etmir. Ona görə özəl 
sahibkarlar tərəfindən bu sahəyə 
diqqət ayrılmalıdır. Paytaxtın 
mərkəzinə yaxın ərazilərdə 
kampusların tikilməsi üçün 
torpaq sahələri də məhduddur”. 

500 NƏFƏRLIK 
TƏLƏBƏ 
EVI VAR

YATAQXANADA MÜƏYYƏN TƏLƏBLƏR OLDUĞU ÜÇÜN...
QAÇQINLARIN MƏSKUNLAŞDIĞI TƏLƏBƏ YATAQXANASI

YATAQXANA DƏRDIYATAQXANA DƏRDI
TƏLƏBƏLƏRINTƏLƏBƏLƏRIN  
YATAQXANA DƏRDIYATAQXANA DƏRDI
TƏLƏBƏLƏRINTƏLƏBƏLƏRIN  
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Üzeyir Hacıbəylinin doğum 
gününün Milli Musiqi Günümüz 
kimi qeyd edilməsi Azərbaycan 
xalqı üçün böyük bir 
irs qoyub gedən dahi 
bəstəkarın ruhuna 
sonsuz hörmət və 
sevginin ifadəsidir. 
Üzeyir bəy musiqi 
sahəsində milli kadrların 
yetişməsi üçün səylə 
çalışıb. Azərbaycanın 
bütün görkəmli 
bəstəkarları böyük 
pedaqoqdan dərs alıb.

Tofiq 
Bakıxanov

Dahi bəstəkar Üzeyir 
Hacıbəylinin doğum 
gününün Milli Musiqi 

Günümüz kimi qeyd edilməsi 
Azərbaycan xalqı üçün böyük bir 
irs qoyub gedən dahi bəstəkarın 
ruhuna sonsuz hörmət və 
sevginin ifadəsidir. 

Üzeyir bəy Azərbaycan 
professional musiqisinin banisi 
olmaqla, ilk dəfə musiqili teatrın, 
milli opera və operettanın 
yaradıcısı olub, musiqi təhsilinin 
təməlini qoyub, xalq musiqi 
orkestrinin yaradıcısı kimi 
tanınıb. Yaradıcılığı millilik, 
xəlqilik və bəşərilikdən yoğurulan 
dahi bəstəkar nəzəriyyəçi, 
alim, musiqişünas, filosof, 
tərcüməçi, ictimai xadim, həm də 
publisist kimi çıxış edib. Musiqi 
kollektivlərini - xalq çalğı alətləri, 
notlu orkestri, simfonik orkestri, 
simli alətlər kvarteti, dövlət xoru 
və s. kollektivləri formalaşdırıb. 
1934-cü ildə əsası qoyulan 
Bəstəkarlar İttifaqının yaranması 
da dahi bəstəkarın adı 
ilə bağlıdır. 
Bu gün 
müəllifi 
olduğu 
dövlət 

him-
nimiz 
səslənəndə 
ayağa qalxan, 
əlini ürəyinin 
üstünə qoyan hər 
bir azərbaycanlının 
dilindən böyük bəstəkarın 
ruhuna minnətdarlıq hissi 
səslənir.  

BÖYÜK MUSIQIÇI ORDUSU
Üzeyir bəy musiqi sahəsində 

milli kadrların yetişməsi üçün 
səylə çalışıb. Azərbaycanın 
bütün görkəmli bəstəkarları 
böyük pedaqoqdan dərs alıb, 
o dövrdə peşəkar bir musiqiçi 
ordusu yetişib. Qara Qarayev, 
Cahangir Cahangirov, Fikrət 
Əmirov, Hacı Xanməmmədov, 
Ədilə Hüseynzadə, Niyazi, Şəfiqə 
Axundova, Hökumə Nəcəfova, 
Ağabacı Rzayeva kimi görkəmli 
musiqiçilər Üzeyir bəydən musiqi 
sənətinin sirlərini öyrənib və 
musiqi tariximizə töhfələrini 
veriblər. 

Üzeyir bəyin tələbələri, demək 
olar ki, həyatdan köçüb gediblər. 
Ancaq onların hər biri sevimli 
müəllimlərini və xalqın böyük 
bəstəkarını yüksək dəyərləndirib, 
onu “bütöv xalq” adlandırıblar. 

ÜZEYIR BƏYIN MƏSLƏHƏTI
Xalq artisti, tanınmış bəstəkar 

Tofiq Bakıxanovun Üzeyir bəylə 
bağlı xatirələri dahi bəstəkarın 
şəxsiyyəti, milli musiqimizdə 
misilsiz xidmətlərini əks 
etdirmək baxımından maraqlıdır: 
“Gözümü açandan evimizdə 
həmişə görkəmli musiqiçiləri 
görmüşəm. Konservatoriyada 
oxuduğum illərdə Üzeyir 
Hacıbəyli bizim rektorumuz olub. 
Biz onda akademiyanın nəzdində 

onillik 
musiqi 

məktəbində 
oxuyurduq. 

Üzeyir bəy bütün 
konsertlərimizdə 

birinci sırada otururdu. 
Konsert qurtarandan sonra 

tövsiyələrini deyirdi. Üzeyir 
bəy atamla dost idi. Üzeyir 
bəyin böyüklüyü onun 
uzaqgörənliyində idi. Bir 
gün atama dedi ki, Bakıda 
da, rayonlarda da musiqi 
məktəbləri çoxdur, hamısında 
da tar, kamança sinifləri var. 
Milli musiqi alətlərində yaxşı 
çalanlarımız da çoxdur. Ancaq 
Avropa musiqi alətləri sarıdan 
kasadlıqdır. Sənin 3 övladın var. 
Gəl onların hərəsini bir Avropa 
musiqi aləti üzrə yönəldək. Üzeyir 
bəyin məsləhəti ilə atam məni 
skripka, qardaşım Məmmədrzanı 
violonçel, bacım Zivəri fortepiano 
sinfinə qoydu. 

KONSERVATORIYAYA 
IMTAHANSIZ QƏBUL

Üzeyir bəyin 60 illiyində 
bəstəkarın “Arşın mal alan”ı 
üzərində yazılmış “Fantaziya”nı 
dirijor Leo Ginzburqun orkestri 
ilə canlı ifa etmişəm. Mən həmin 
əsəri ifa edəndə zalda Mircəfər 
Bağırov, Teymur Quliyev kimi 
rəhbər şəxslər oturmuşdu. Üzeyir 
bəy də 1-ci sırada əyləşmişdi. 
İfanı hamı bəyəndi. Üzeyir bəyin 
qarşısında çıxış etmək böyük 
məsuliyyət tələb edirdi. Dahi 
bəstəkar konsertdən sonra “Tofiq 
Bakıxanovun uğurlu gələcəyi var” 
dedi. Bu sözləri onun dilindən 
eşitmək böyük xoşbəxtlik idi”.

1947-ci ildə T.Bakıxanovun 
ifası Nizaminin 800 illik yubiley 
tədbirinin proqramına daxil 

edilir. Təntənəli bayram kon-
sertinin ifaçıları sırasında onillik 
musiqi məktəbinin şagirdi Tofiq 
Bakıxanov da səhnəyə çıxır: 
“İfamı bitirən kimi gözlərim zalda 
əyləşmiş Üzeyir bəyi axtardı, 
gördüm gülümsəyir. Bir neçə 
gün sonra qəbul imtahanlarını 
vermək üçün sənədlərimi 
konservatoriyaya təqdim edəndə 
sürprizlə qarşılaşdım. “Üzeyir bəy 
tapşırıb, sizi konservatoriyaya 
imtahansız qəbul edirik” sözlərini 
eşidəndə sevincimin həddi-
hüdudu yox idi”.

Dahi bəstəkar dünyasını 
dəyişəndə adına təqaüd təsis 
edilməsi haqqında qərar qəbul 
edilir. Gənc musiqiçi 1948-ci ildə 
həmin təqaüdə layiq görülür.

TƏLƏBƏLƏRIN HAMISI
“Üzeyir bəy tələbələrindən 

qayğısını əsirgəmirdi”- deyə  
xatırlayır T.Bakıxanov: 
“Müharibə vaxtı dərsə gedən 
tələbələrinin rəngini solğun 
görəndə müavinini çağırıb həmin 
tələbələrinə yemək verilməsini 
tapşırır, əyin-başla təmin 
olunmalarına göstəriş verirdi. 
Üzeyir bəy ətrafında olan gənc 
bəstəkarlara kömək edirdi. Onun 
dahiliyi təkcə yaradıcılığı ilə 
ölçülmürdü, o, həmçinin qayğıkeş 
insan idi”.

ÖMÜRLÜK DOSTLUQ
T.Bakıxanov danışır ki, 1937-

ci ildə atası Əhməd Bakıxanov 
İran muğamlarının təbliğatçısı 
kimi həbs olunub. Bu çətin gündə 
Üzeyir bəy onların xilaskarına 
çevrilir: “Şayiə yaymışdılar ki, 
Əhməd Bakıxanov “Humayun”, 
“Bayatı-Şiraz”, “Bayatı Kürd”, 
“Bayatı İsfahan” muğamlarını 
“iranlaşdırır”. Bu ifalarına görə 
atamı həbs etdilər. Həmin ərəfədə 
Üzeyir bəy Moskvada keçirilən 
incəsənət günlərinə Mircəfər 
Bağırovla eyni qatarda gedirdi. 
O, atamla bağlı ölkə rəhbərinə 
məlumat verir və kömək 
etməsini xahiş edir. Moskvadan 
qayıdandan sonra Bağırov atamı 
həbsdən buraxdırdı. Üzeyir bəylə 
atamın dostluğu ömürlərinin 
sonunacan davam etdi”.

Üzeyir bəy Azərbaycan 
xalqının bəşəriyyətə bəxş etdiyi 
böyük dühadır. Milli və klassik 
musiqinin özü ilə eyniləşən 
düha. İllər, əsrlər keçsə də, onun 
nəsillərə yadigar qoyub getdiyi 
musiqi irsi yaşayacaq. Dünyanı 
sülhə, xeyirxahlığa, humanizmə 
səsləyəcək...

“Konserva-
toriyada 

oxuduğum illərdə 
Üzeyir Hacıbəyli 
bizim rektorumuz 

olub. Biz onda 
akademiyanın 

nəzdində 
onillik musiqi 
məktəbində 
oxuyurduq. 

Üzeyir bəy bütün 
konsertlərimizdə 

birinci sırada 
otururdu. Konsert 

qurtarandan 
sonra tövsiyələrini 

deyirdi. Üzeyir 
bəy atamla dost 

idi”.
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Rəhman bəy bir 
problemdən danışıb, başqa bir 
problem - yollardakı məlumat 
çatışmazlığı ilə bağlı da fikrini 
bildirdi: “Yollarımızda da bu 
cür problemlər var. Görürsən 
ki, müəyyən informasiya var, 
amma tam istiqamətləndirmə 
yoxdur. Yəni sən istədiyin 
kəndi, qəsəbəni rahatlıqla tapa 
bilmirsən. Düşünürəm ki, elə 
bunlar da müəyyən vaxtdan 
sonra düzələcək. Nəinki 
abidələrin yanındakı məlumat 
lövhələri, həm də yollardakı 
məlumatlar da daha dolğun 
olacaq”.

PARKDAKI AĞACIN 
DA MƏLUMAT LÖVHƏSI VAR

Yazıçı Elçin Hüseynbəyli 
deyir ki, istənilən abidənin 
üstündə onun haqqında 
məlumat olmalıdır: “O, həm 
turistlər üçün vacibdir, həm də 
yerli sakinlər üçün. Məsələn, 

hər hansı bir tarix 
və diyarşünaslıq 
muzeyinə gedirsən, 

adicə bir daş qoyublarsa, onun 
da haqqında yazılı məlumat 
verilir. Parkda ağac əkilirsə, 
o ağacın da məlumat lövhəsi 
olmalıdır. Düşünürəm ki, 
abidələrin yanında məlumat 
lövhələrinin yerləş-dirilməsi 
qısa zamanda 
həll edilmə-
lidir”. 

AXI NIYƏ BU HEYKƏLLƏRIN YANINDA BALACA BIR MƏLUMAT LÖVHƏSI YOXDUR?

Şəhərin mərkəzində dolaşıram. 
Bakı camaatından daha çox 
turistlərin olduğu gözümdən 

qaçmır. Turistlərin bir çoxları 
dahilərimizin abidələri önündə 
dayanır, maraqla baxır, şəkil 
çəkdirirlər. Dahinin kimliyi ilə 
bağlı məlumat lövhəsi olmadığını 
görüb yoldan keçənləri sorğu-
sual edirlər. Yoldan keçənlərin 
də hamısı ingilis dilini bilmir axı.  
Beləcə, sual yarandı: axı niyə bu 
heykəllərin yanında balaca bir 
məlumat lövhəsi yoxdur? Məsələn, 
İçərişəhərdə və digər yerlərdə 
tarixi binaların yanında balaca bir 
məlumat lövhəsi var. Bu, nəinki 
turistlər üçün, elə yerli camaat 
üçün də çox vacibdir. Ən azından 
gördüyün bina, kompleks haqda 
qısa informasiya ala bilirsən. 
Düşünürəm ki, heykəllərin 
yanında da məlumat lövhəsi 
olmalıdır. Bundan başqa, bəzi 
heykəllərin üstündə ümumiyyətlə 
ad yoxdur, bəzilərində isə kiril 
əlifbası ilədir. Bunu da qeyd edim 
ki, təkcə Əliağa Vahidin heykəlinin 
önündə iki dildə məlumat var. 
Amma onun da üstünü toz basıb. 
Nə edə bilərik, Bakı küləklər 
şəhəridir də. Görək aidiyyəti 
qurumlar, yazıçılar, ekspertlər nə 
deyir bununla bağlı. 

“BU IŞ ILDƏ BIR-IKI 
DƏFƏ OLMAMALIDIR” 

Mədəniyyət Nazirliyinin Sərgi 
və qalereyalar sektorunun müdiri 
Aqşin Mirfeyzullazadə deyir ki, bir 
çoxları bu məsələ ilə bağlı müraciət 
edib: “Bir müddət öncə “Təmiz 
heykəl” layihəsini həyata keçirdik. 
Hər hansı bir işi həyata keçirmək 
üçün əvvəlcə layihə yazılmalı,  
müxtəlif instansiyalardan keçməli, 

təsdiq olunmalıdır. 
“Təmiz heykəl” 

layihəsini Bakı Abadlıq 
Xidməti ilə birlikdə etdik. Onlar 
heykəlləri yuyub-təmizlədilər. 
Amma düşünürəm ki, bu iş ildə 
bir-iki dəfə olmamalıdır. Bundan 
ötrü xüsusi briqada yaradılmalı  
və onlar ən azından bir gündən 
bir heykəlləri yumalıdırlar. 
Heykəltəraşlar adi su ilə yumağı 
məsləhət görür”. 

“BU, BIZIM TƏQSIRIMIZDIR”
Aqşin müəllim deyir ki, 

heykəllərin yanında məlumat 
yazısı ilə bağlı məsələ də 
diqqətimizdədir: “Hamısı 
mərhələli şəkildə həyata 
keçiriləcək. Onların çoxu Sovet 
dönəmində qoyulan heykəllərdir. 
Bəzilərinin üstündə də yazı 
kiril əlifbası ilədir. Bilirsiniz, o 
yazı heykəlin bir hissəsidir və 
biz ona müdaxilə edə bilmərik. 
Onlar olduğu kimi qalacaq, 
yanında latın qrafikalı Azərbaycan 
əlifbası ilə həm adı, həm kimliyi, 
həm də haqqında qısa məlumat 
olan lövhələr olacaq. Gənc nəsil 
böyüyür və onlar dahilərimizin 
çoxunu tanımır. Bu, bizim 
təqsirimizdir. Onlar tanımaya 
bilər, onlara maraqlı olmaya 
bilər, amma heykəlin yanında 
məlumat lövhəsi olsa, gənclər də 
istər-istəməz maraqlanar, oxuyar, 
tanıyar. Yeni qoyulan heykəllərdə 
bu amil nəzərə alınıb. Məsələn, 
Hacı Zeynalabdin Tağıyevin 
heykəlinin qarşısında kiçik bir 
informasiya lövhəsi var. Elə 
Müslüm Maqomayevin heykəlində 
də bu məsələ həllini tapıb. Yenə  
deyirəm, yenilərdə artıq bu 
problem həll olunub, amma köhnə 
heykəllər də nəzərimizdədir və 
layihə hazırlamışıq. İctimaiyyət 
bununla bağlı çox müraciət 
edir. Bunlar mütləq qaydasına 
düşəcək”. 

“MÜƏYYƏN QÜSURLAR 
VAR, AMMA DÜZƏLƏCƏK”

Azərbaycan Turizm və 
Menecment Universitetinin 
Turizm və qonaqpərvərlik 
fakültəsinin dekanı Rəhman 
Səfərov da məsələ ilə bağlı 
fikirlərini bildirdi: “Hər 
hansı bir heykəl, abidə varsa, 
mütləq yanında məlumat 
lövhəsi olmalıdır. Çünki bizim 
prioritetimiz turizm ölkəsinə 
çevrilməkdir. Günü-gündən də 
ölkəmizə gələn turistlərin sayı 
çoxalır. Bu sahədə inkişaf yolunu 
tutmuşuq və davam edirik. 
Ona görə də, hesab edirəm 
ki, bütün heykəl və abidələrin 
yanında məlumatverici lövhə 
qoyulmalıdır.  Bu məlumat qısa, 
lakonik olmalıdır. Yəni 
turist oradan istədiyi 
məlumatı ala 
bilməlidir. Postsovet 
ölkələrində bu 
ənənə hələ 
ki yenicə 
formalaşır və 
yavaş-yavaş 
qaydasına 
düşür. Türkiyə, 
İspaniya, İtaliya, 
Almaniya və 
digər ölkələrdə 
belə problem 
yoxdur. Biz 
özümüz də 
turist kimi 
səfər edəndə 
həmin lövhələr 
vasitəsilə 
məlumat-
lanırıq. 
Düşünürəm 
ki, zamanla 
bizdə 
də bu 
məsələ 
həllini 
tapa-
caq”. 

“Prioritetimiz 
turizm 

ölkəsinə 
çevrilməkdir. 

Günü-
gündən də 

ölkəmizə 
gələn 

turistlərin 
sayı çoxalır. 

Ona görə 
də, hesab 
edirəm ki, 

bütün heykəl 
və abidələrin 

yanında 
məlumat-

verici lövhə 
qoyulmalıdır.  
Bu məlumat 
qısa, lakonik 

olmalıdır. 
Yəni turist 

oradan 
istədiyi 

məlumatı ala 
bilməlidir”.

Fotolar: Sabir Məmmədov / Global Media Group

XANIM AYDIN
xanimaydin@kaspi.az
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“Betis”in kapitanı 
Xoakin Sançes Avropa 

Liqasının tarixinə düşüb. Qol.
az xəbər verir ki, İspaniya 
millisinin sabiq üzvü buna 

qrup mərhələsinin 2-ci 
turunda Bolqarıstanın 
“Ludoqorets” klubu ilə 
görüşdə (3:2) qol vurmaqla 
nail olub. O, matçın 39-cu 

dəqiqəsində fərqlənib. 41 
yaş 56 günlüyündə olan 
yarımmüdafiəçi Avropa 
Liqasında qol vurmağı 
bacaran ən yaşlı futbolçu 

adını qazanıb.
Bunadək rekord 

“Molde”dən Daniel Hestada 
məxsus idi - 40 yaş 98 gün.

A vropadakı qürurumuz 
“Qarabağ” tarix yazmaqda 
davam edir. Komandamız 

Avropa Liqasının qrup mərhələsində 
2-ci turun oyununda Bakıda ilk 
ev oyununa çıxıb və azarkeşlərinə 
möhtəşəm qələbə sevinci yaşadıb. 

Qurban Qurbanovun komandasının 
rəqibinin “böyük beşlik” ölkəsi Fransanı 
təmsil edən adlı-sanlı “Nant” olması 
qələbə sevincini daha da artırıb. 
“Köhlən atlar” Fransa klubuna 
göz açmağa imkan verməyib 
və inamlı qələbə qazanıb - 3:0. 
Son günlər Ermənistanla 
sərhəddə baş verənlər 
fonunda “Qarabağ”ın qələbəsi 
yaralarımıza məlhəm 
kimi olub. Qurban 
Qurbanovun 
komandası bir 
daha sübut 
etməkdədir ki, 
heç bir rəqibdən 
qorxmur 
və qrupdan 
çıxmaqda iddialıdır.

QURBAN QURBANOV: “QƏLƏBƏNI 
ORDUMUZA VƏ ŞƏHIDLƏRIMIZƏ 
HƏSR EDIRIK”

Bunu oyundan sonra keçirilən 
mətbuat konfransında qələbənin 
memarı Qurban Qurbanov da ifadə 
edib. Baş məşqçi qələbəni ordumuza 
və şəhidlərimizə həsr etdiklərini 
deyib: “Qələbəni ordumuza və 
şəhidlərimizə həsr edirik. Günorta 
saatlarında çox üzüldük. Daha 21 

şəhidimiz olduğu barədə xəbər 
aldıq. Bəlkə də bu, oyunda 
da hiss olunurdu. Hamı 
qalib gəlmək istəyirdi. Hamı 
qorxurdu ki, birdən səhv 
edərik. Allah ordumuzu 

qorusun! Bəzən 
kənardan baxanda 

sevinirik ki, qalib 
gəldik, amma 
inanın, 
ürəyimiz 
ordadır, 
ordu-
muzun 
yanında”. 

 “Nant”ın baş məşqçisi 
Antuan Kombuare də 
“Qarabağ”ın layiqli qələbə 
qazandığını bildirib. O, ilk 
yarıdakı şanslardan istifadə 
edə bilməmələrinə görə 
təəssüfünü ifadə edib: “İlk 
hissədə yaxşı oynadıq. Amma 
qol vura bilmədik. “Qarabağ” 
bundan istifadə etdi. 12 
dəqiqəyə 3 qol vurdular. 

Rəqibə “bravo!” deyirəm”.
Rəqib baş məşqçi 

bu nəticəyə görə istefa 
verməyi düşünmədiyini 
bildirib: “ Futbolda 

vurmayana vururlar. 
Şanslardan istifadə 
edə bilmədikcə 
təzyiqə düşdük. 
Müdafiədə yaxşı 
çıxış etmədik. 
Biz “Qarabağ”la 

cavab oyununu gözləyəcəyik ki, 
revanş ala bilək”.

Kombuare “Qarabağ” adı 
sizin üçün bu günə kimi nə 
idi, bundan sonra nə olacaq” 
sualını belə cavablandırıb: 
“Qarabağ” çox güclü 
komandadır. Avrokuboklarda 
uzun illərdir çıxış edir, böyük 
təcrübəyə malikdir. Bilirdik 
ki, çətin oyun olacaq. Amma 
0:3 uduzmağı düşünmürdüm. 
Cavab 
oyununda 
qələbə 
qazanmağa 
çalışacağıq”.

ANTUAN KOMBUARE: 
“QARABAĞ”A “BRAVO!” DEYIRƏM”

Avropa 
Liqasının qrup 
mərhələsində 

2-ci turun 
oyununda 

Bakıda ilk ev 
oyununa çıxan 

“Qarabağ” 
azarkeşlərinə 

möhtəşəm 
qələbə sevinci 

yaşadıb. 
Qurban 

Qurbanovun 
komandasının 

rəqibinin 
“böyük 

beşlik” ölkəsi 
Fransanı 

təmsil edən 
adlı-sanlı 

“Nant” olması 
qələbə 

sevincini daha 
da artırıb.

XOAKIN 
SANÇES

“Qarabağ”ın kapitanı Qara 
Qarayev isə komandanı tək 
qoymayan azarkeşlərə təşəkkür 

edib: “Çətin rəqibə qarşı 
oynayırdıq. Oyundan əvvəl 
bizə desəydilər ki, 3:0 
hesablı qələbə qazanacağıq, 
inanmazdıq. Bu hesabı 
gözləmirdim, amma komanda 
olaraq möhtəşəm oynadıq. 
Məşqçilər, oyunçular, 
azarkeşlər - komplekt çıxış 
edirdik. Sanki bir-birimizi 

dəstəkləyirdik. Fikrimiz bir olanda 
yaxşı nəticə əldə edə bilirik. 
Fransanın ən yaxşı komandalarından 
birinə qarşı oynadıq. Ön xətdə 
təhlükəli oyunçuları var idi. Hər şey 
biz istədiyimiz kimi oldu”. 

Q.Qarayev bildirib ki, bu, 
karyerasının ən çətin oyunlarından 
biri olub: “Bir qarabağlı olaraq belə 
bir dönəmdə oyunlara hazırlaşmaq 
mənim üçün xüsusilə çətin idi. 
İstər ailəm, istərsə də komanda 
yoldaşlarım mənə motivasiya verə 

bildilər. Qazandığımız uğur ən 
birinci əsgərlərimizə, daha sonra 
azarkeşlərimizə həsr olunur. Nə 
qədər qələbə qazansaq da, bu 
qələbə əsgərlərimizin qələbəsinə 
çata bilməz. Bütün əsgərlərimizə 
salam göndərirəm. Şəhid olan 
qardaşlarımıza Allahdan rəhmət 
diləyirəm. Ailələrinə səbir 
arzulayıram. Komandamızda hər 
kəs bu duyğuları hiss edir. Mənim 
üçün bu, “Legiya” ilə matçdan 
sonra olan xüsusi görüş idi. Belə 

çətin vəziyyətdə axırıncı dəfə həmin 
oyunda olmuşam. Bu qələbə Qarabağ 
adına, Azərbaycan adına yaraşır”.

Qeyd edək ki, qrupun 
digər oyununda “Olimpiakos” 
Yunanıstanda “Frayburq”u qəbul 
edib. Oyun qonaqların 3:0 hesablı 
qələbəsi ilə başa çatıb.

Bu nəticələrdən sonra “Frayburq” 
6 xalla qrup lideri, “Qarabağ” 3 
xalla 2-ci, “Nant” eyni xalla 3-cüdür. 
Xal qazanmayan “Olimpiakos” isə 
sonuncudur.

 QARA QARAYEV: “ƏSGƏRLƏRIMIZƏ SALAM GÖNDƏRIRƏM”

Antuan 
Kombuare

Qara 
Qarayev

Qurban Qurban 
QurbanovQurbanov
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