ERMƏNI HƏRBI BIRLƏŞMƏLƏRI
ƏRAZIMIZDƏN ÇIXARILMALIDIR
Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Silahlı
Qüvvələrinin erməni təxribatının qarşısını aldığını,
lazımi cavab tədbirləri gördüyünü deyib və
baş vermiş gərginliyə görə bütün məsuliyyətin
Ermənistanın üzərinə düşdüyünü bildirib.

SƏHIFƏ 2-DƏ

Prezident İlham Əliyev qeyd edib ki,
Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində
mövcudluğunu davam etdirən Ermənistan
silahlı qüvvələrinin və qanunsuz erməni
hərbi birləşmələrinin ünsürlərinin
ərazimizdən çıxarılması təmin edilməlidir.

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

ÜÇ ƏSRİN QƏZETİ
“BALKAN ŞAHMAT

TAXTASI”NDA

GEDƏN MÜBARIZƏ
Qərb mediası,
ekspertlər bildirir ki,
Belqrad Aİ-yə üzvlüyü
strateji hədəf elan edib,
rəsmi namizəd ölkə
statusu alıb və üzvlük
müzakirələri aparır. O
ki qaldı Rusiyaya, Kreml
maraqlıdır ki, yeni bir
münaqişə ocağı yaradıb,
Qərbin diqqətini
Ukraynadan, ona
dəstəkdən yayındırsın.
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YAXŞILAŞAN
INVESTISIYA
MÜHITI
Azərbaycanla
Ermənistan
arasında sülh sazişi
imzalanandan
sonra ölkəmizdə
investisiya həcminin
artmasını daha
çox müşahidə
edəcəyik. Regionda
sülhün, stabilliyin
əldə edilməsi
xarici investorların
bölgəyə sürətli
axınını təmin
edəcək.

SƏHIFƏ 4-də

SƏHIFƏ 7-də

“DƏMIR YUMRUG”UN
AZƏRBAYCAN ÖZ ƏRAZISINDƏ ERMƏNI YARAQLILARININ QALMASINA GÖZ YUMMAYACAQ

İNFLYASIYANI NECƏ

RAM ETMƏLI?
“Hökumətlərin
qarşısında dayanan
əsas məsələ enerji
qiymətlərinin
optimal səviyyəsinin
tapılması, təchizatın
şaxələndirilməsidir.
Amma bu, bir çox
hallarda hökumətlərin
daxili siyasətindən
asılı olmayan, yəni
xarici səbəblərdən
qaynaqlanan bir
məsələdir”.

SƏHIFƏ 13-də

HƏR SAATIN
ÖZ MUSIQISI?
“Bəli, musiqi
həyatımıza,
psixikamıza, əhvalımıza,
qərarlarımıza təsir
göstərə bilir. Bununla
bağlı tədqiqatlar var.
Radiolar o tədqiqatlara
baxıb hansı saatda
hansı musiqinin xoş
olduğunu öyrənə
bilərlər. Ancaq bu da o
demək deyil ki, hamı o
mahnını sevəcək”.

SƏHIFƏ 15-də

QISASI
“Uğurla başa çatan əməliyyatın digər fazalarını gələcəkdə
müşahidə edə bilərik. Regional sülhü dayanıqlı etmək üçün
rusiyalı sülhməramlıların da üzərinə böyük məsuliyyət düşür”.

ERMƏNISTAN ÖHDƏLIKLƏRDƏN YAYINIR
Politoloq İlyas Hüseynov mövzu ilə
bağlı “Kaspi” qəzetinə açıqlamasında
deyib ki, 10 noyabr 2020-ci il tarixli
üçtərəfli bəyanatın imzalanmasından
indiyə qədər ötən vaxt ərzində bir
neçə dəfə belə insident yaşanıb.
Onun sözlərinə görə, Azərbaycan
birtərəfli qaydada Ermənistanı
sülhə məcbur etmək üçün tədbirlər
görür. Politoloq bildirib ki, Laçın
dəhlizi istiqamətində avqustun 3-də
yaşanan olay Azərbaycan tərəfini
daha prinsipial və qətiyyətli addımlar
atmağa məcbur edib.

ENERJI VƏ SEVINC
PARTLAMASI
YAŞADAN SU ORUCU
Turxan Baratzadə:
“Zövqünüz
saflaşacaq və sağlam
qidaları qəbul
edərkən aldığınız
həzz bundan
sonra da onlara
daha çox üstünlük
verməyinizə səbəb
olacaq. Qidalanmağa
məsuliyyətlə davam
etdikcə yandırdığınız
piy bir daha
qayıtmayacaq”

SƏHIFƏ 12-də

“QISAS” TƏXRIBATLARA LAYIQLI CAVABDIR
“Kod adı “Qisas” olan antiterror
əməliyyatı erməni təxribatına layiqli
cavabdır. Davamlı hal alacaq belə
əməliyyatların mənəvi və ideoloji
əsasları var. Üçtərəfli bəyanatın
4-cü maddəsinə əsasən, Rusiya
Federasiyasının sülhməramlı
kontingenti erməni silahlı
qüvvələrinin çıxarılması ilə paralel
şəkildə yerləşdirilməli idi. Əfsus ki,
bu maddənin tələbi indiyə qədər
yerinə yetirilməyib. Qeyri-qanuni
erməni silahlı qüvvələri indi də
Azərbaycan ərazilərindədir”.

XALQDAN QAZANIB
XALQA QAYTARMAQ

ISTƏMƏYƏNLƏR

SƏHIFƏ 3-də

“HƏYATIMI YALNIZ BU ŞƏKILDƏ DƏYIŞƏ
BILƏCƏYIMI DƏRK EDIRDIM”
Azərbaycan Diplomatiya Akademiyasının
(ADA) İnformasiya texnologiyaları və
mühəndislik fakültəsinin professoru
Gülməmməd Məmmədovun həyat
hekayəsi maraqlı olduğu qədər də,
gənclərə örnəkdir.

“Oxumaq istəyirdik, amma tədrisi verəcək
məktəb yox idi. İcma üzvləri Ağcabədidən
qamış gətirib 4 otaqlı məktəb tikdilər.
Müəllimlər müharibədə idi. Əlifbanı öyrətməyi
icmadan olanlar öz üzərlərinə götürdülər.
Çöldə daş üstündə oturub əlifbanı öyrəndik”.

SƏHIFƏ 8-9-da

“Onların lüks həyat
şəraitlərinə baxdıqda
aşkar görünür ki,
bunu əldə etmək
üçün illik dövriyyələri
daha çox olmalıdır.
Müğənnilərin
ödədikləri vergilər
həyat şərtləri ilə
uyğunlaşmır. Onlar
gəlirlərini yalnız
hansısa restoran
tələb etdikdə
məcburi qaydada
rəsmiləşdirirlər, o da
cüzi miqdarda”.

SƏHIFƏ 14-də
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Erməni hərbi
birləşmələri
ərazimizdən
çıxarılmalıdır
Prezident İlham Əliyev
Azərbaycan Silahlı
Qüvvələrinin erməni
təxribatının qarşısını
aldığını, lazımi cavab
tədbirləri gördüyünü deyib
və baş vermiş gərginliyə
görə bütün məsuliyyətin
Ermənistanın üzərinə
düşdüyünü bildirib
Avqustun 4-də Fransa Prezidenti
Emmanuel Makron Azərbaycan Prezidenti
İlham Əliyevə zəng edib.Telefon danışığı
əsnasında Emmanuel Makron son
günlərdə regionda yaranmış gərginlikdən
narahatlığını ifadə edərək, Ermənistan ilə
Azərbaycan arasında danışıqların davam
etdirilməsinin və 2020-ci il 10 noyabr
tarixli üçtərəfli Bəyanatın müddəalarının
həyata keçirilməsinin vacibliyini qeyd edib.
O, Fransanın iki ölkə arasında dialoqun
davam etdirilməsinə dəstək verməyə hazır
olduğunu bildirib.
Prezident İlham Əliyev Ermənistan
tərəfindən növbəti hərbi təxribatın
törədildiyini və Rusiya sülhməramlı
qüvvələrinin müvəqqəti yerləşdirildiyi
Azərbaycan ərazisində baş vermiş bu
təxribat nəticəsində hərbi qulluqçumuzun
həlak olduğunu vurğulayıb. Dövlətimizin
başçısı Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin
bu təxribatın qarşısını aldığını, lazımi
cavab tədbirləri gördüyünü deyib və baş
vermiş gərginliyə görə bütün məsuliyyətin
Ermənistanın üzərinə düşdüyünü bildirib.
Prezident İlham Əliyev qeyd edib
ki, Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində
mövcudluğunu davam etdirən Ermənistan
silahlı qüvvələrinin və qanunsuz erməni
hərbi birləşmələrinin ünsürlərinin
ərazimizdən çıxarılması təmin edilməlidir.
Lakin Ermənistan tərəfindən bu, hələ də
təmin edilməyib. Bu isə öz növbəsində
rəsmi İrəvan tərəfindən 2020-ci il 10
noyabr Bəyanatının müddəalarının
pozulması və Ermənistanın üzərinə düşən
öhdəlikləri yerinə yetirməməsidir.
Dövlətimizin başçısı vurğulayıb ki,
üçtərəfli Bəyanatın müddəalarına uyğun
olaraq, Rusiya Müdafiə Nazirliyi ilə əldə
olunmuş razılaşma nəticəsində Laçın
dəhlizinə alternativ yeni yolun marşrutu
müəyyən edilib və Azərbaycan tərəfindən
bu yolun inşası başa çatdırılmaq üzrədir.
Bu işlər yekunlaşan kimi 2020-ci il 10
noyabr tarixli üçtərəfli Bəyanata əsasən
Rusiya sülhməramlı qüvvələrinin həmin
yola dislokasiya olunması nəzərdə tutulur.

Britaniyalı diplomat

XİN-ə çağırıldı
cağırıldı

Böyük
Britaniyanın
Bakıdakı
səfirliyi
Azərbaycanın
Londondakı
səfirliyində
baş verən
insidentlə
bağlı
açıqlama
yaydı: “Böyük
Britaniya
Azərbaycanın
Londondakı
səfirliyinə
daxil olan
etirazçıların
hərəkətlərini
pisləyir və
hal-hazırda
bu məsələ
ilə bağlı
hərtərəfli
araşdırma
aparır”.

B

öyük Britaniya və
Şimali İrlandiya
Birləşmiş
Krallığının Azərbaycan
Respublikasındakı səfirliyinin
müvəqqəti işlər vəkili Xarici
İşlər Nazirliyinə çağırılıb.
Bu barədə Azərbaycan XİN
məlumat yayıb.
Bir gün öncə Londondakı
Azərbaycan səfirliyinə qarşı
dini radikal qrup tərəfindən
törədilən hücumla bağlı
XİN-ə çağırılan Britaniya
müvəqqəti işlər vəkilinə qəti
etiraz bildirilib.
TƏHLÜKƏSIZLIYƏ ZƏMANƏT
TƏLƏB EDILIB
Bu təxribatın diplomatik
nümayəndəliyin
təhlükəsizliyinin təminatı
məsələsini ciddi şəkildə
üzə çıxardığını və ev sahibi
ölkəsinin beynəlxalq hüquqi
öhdəliklərinə uyğun olaraq
təhlükəsizlik tədbirlərini

görməli olduğu qarşı
tərəfin diqqətinə çatdırılıb.
Belə halların bir daha
təkrarlanmayacağına dair
qarşı tərəfdən zəmanət tələb
edilib.
Baş vermiş vandallıq
aktı ilə bağlı Birləşmiş
Krallığın müvafiq qurumları
tərəfindən hərtərəfli istintaq
araşdırmasının aparılması
və cavabdeh şəxslərin
məsuliyyətə cəlb edilməsi
tələbi səsləndirilib.
Britaniya müvəqqəti işlər
vəkili baş vermiş hadisə ilə
bağlı dərin təəssüf hissi və
narahatlıqlarını ifadə edib.
Hadisə ilə bağlı istintaqın
aparıldığı bildirilib.
BÖYÜK BRITANIYA
ZƏMANƏT VERMƏK
ÖHDƏLIYINƏ CIDDI YANAŞIR
Avqustun 5-də Böyük
Britaniyanın Bakıdakı
səfirliyi Azərbaycanın

Londondakı səfirliyində
baş verən insidentlə bağlı
açıqlama yayıb. Açıqlamada
deyilir:
“Böyük Britaniya
Azərbaycanın Londondakı
səfirliyinə daxil olan
etirazçıların hərəkətlərini
pisləyir və hal-hazırda bu
məsələ ilə bağlı hərtərəfli
araşdırma aparır.
Polis binanın içərisindəki
səfirlik əməkdaşlarını
təhlükəsiz şəkildə təxliyə
edib, daha sonra etirazçıları
oradan uzaqlaşdırıb. Səkkiz
nəfər həbs edilib.
Böyük Britaniya
ölkədəki diplomatik
nümayəndəliklərin
qorunmasına zəmanət
vermək öhdəliyinə ciddi
yanaşır və polis müvafiq
təhlükəsizlik tədbirlərinin
görülməsini təmin etmək
üçün Azərbaycan səfirliyi ilə
əlaqə saxlayır”.

“AZƏRBAYCAN DIPLOMATLARI ÖZ IŞLƏRINƏ DAVAM EDIRLƏR”
“Londonda olan
Britaniyadakı səfirliyinə
Azərbaycan diplomatları
hücumunun qəbuledilməz
öz işlərinə davam edirlər”.
olduğunu bildirib. “Bu,
Bu barədə Azərbaycanın
diplomatik müəssisələrin
Böyük Britaniyadakı səfiri
toxunulmazlığı prinsipini
Elin Süleymanov özünün
birbaşa pozub”, “Twitter” hesabından
deyə E.Süleymanov
xəbər verib. Diplomat
vurğulayıb.
Londonda
O hazırda Bakıda
radikalların
olduğunu qeyd
Azərbaycanın
edib.
Böyük
Səfir
Elin Süleymanov

həmçinin qeyd edib ki,
vətəndaşların, o cümlədən
səfirlik əməkdaşlarının
təhlükəsizliyi diplomatik
qurumun əsas prioritetidir.
“Hazırda Londonda olan
Azərbaycan diplomatları
hətta təzyiq və təhlükə
şəraitində də öz işlərini
davam etdirirlər”, - deyə o
əlavə edib.

Laçında həlak olan əsgərlərə şəhid statusu veriləcək
Avqustun 5-i Laçın rayonunda
çətin relyefli ərazidə xidməti
döyüş tapşırığını yerinə
yetirərkən sıldırım qayalıqlardan
qopan qaya parçası Azərbaycan
Ordusunun müddətli həqiqi
hərbi xidmət hərbi qulluqçuları
əsgər Xudiyev Samir Səməd
oğlu və əsgər Əliyev Tahir Çingiz
oğlunun üzərinə düşüb.

Bu barədə Müdafiə Nazirliyi
məlumat yayıb.
Məlumata görə, nəticədə
hər iki əsgər aldıqları bədən
xəsarətlərindən vəfat edib.
Qanunvericiliyə əsasən,
hər iki əsgərə şəhid statusu
veriləcək.
Faktla bağlı cinayət işi
başlanılıb, araşdırma aparılır.

GÜNDƏM
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YUMRUĞ”UN QISASI
“Uğurla başa çatan
əməliyyatın digər
fazalarını gələcəkdə
müşahidə edə
bilərik. Regional
sülhü dayanıqlı
etmək üçün rusiyalı
sülhməramlıların
da üzərinə böyük
məsuliyyət düşür.
Azərbaycan öz
ərazisində erməni
yaraqlılarının qalmasına
göz yummayacaq”.
RUFİK İSMAYILOV

R

rufikismayilov@kaspi.az

usiya Federasiyası
sülhməramlı kontingentinin
müvəqqəti yerləşdiyi
Azərbaycan ərazisindəki qeyriqanuni erməni silahlı dəstələrinin
üzvləri növbəti dəfə 10 noyabr
2020-ci il tarixli Bəyanatın
müddəalarını kobud surətdə
pozublar. Erməni yaraqlıları
avqustun 3-də Azərbaycan
Ordusunun bölmələrinə qarşı
terror-təxribat əməli törədib.
HAKIM YÜKSƏKLIKLƏR
NƏZARƏTƏ GÖTÜRÜLÜB
Terror-təxribat nəticəsində
hərbi qulluqçumuz, əsgər Kazımov
Anar Rüstəm oğlu şəhid olub.
Bundan başqa qeyri-qanuni
erməni silahlı dəstələrinin
ünsürləri Kəlbəcər və Laçın
rayonlarının ərazisini əhatə edən
dağ silsiləsində yerləşən Qırxqız
yüksəkliyini ələ keçirmək və
orada yeni döyüş mövqelərini
qurmağa cəhd göstəriblər.
Azərbaycan Ordusu bölmələrinin
keçirdiyi “Qisas” cavab əməliyyatı
nəticəsində Qırxqız yüksəkliyi,
həmçinin Kiçik Qafqaz dağ
silsiləsinin Qarabağ silsiləsi
boyu Sarıbaba və bir sıra digər
əhəmiyyətli hakim yüksəkliklər
nəzarətə götürüb. Bölmələrimiz
tərəfindən əlverişli hədlərdə
yeni mövqelərin qurulmasına və

təminat
yollarının
çəkilməsi
üzrə mühəndis
işlərinə başlanılıb.
“Qisas” əməliyyatı
çərçivəsində qeyri-qanuni
erməni silahlı ünsürlərinin bir
neçə döyüş mövqeyi dağıdılıb,
keçmiş Ağdərə rayonunun Yuxarı
Oratağ yaşayış məntəqəsindəki
hərbi hissəyə havadan zərbə
endirilib. Nəticədə, qanunsuz
erməni silahlılarının canlı
qüvvəsi məhv edilib və
yaralanıb, həmçinin bir neçə
D-30 haubitsası, hərbi nəqliyyat
vasitələri və çoxlu sayda döyüş
sursatları məhv edilib.
ERMƏNISTAN
ÖHDƏLIKLƏRDƏN YAYINIR
Politoloq İlyas Hüseynov
mövzu ilə bağlı “Kaspi” qəzetinə
açıqlamasında deyib ki, 10
noyabr 2020-ci il tarixli üçtərəfli
bəyanatın imzalanmasından
indiyə qədər ötən vaxt ərzində
bir neçə dəfə belə insident
yaşanıb. Onun sözlərinə görə,
Azərbaycan birtərəfli qaydada
Ermənistanı sülhə məcbur
etmək üçün tədbirlər görür.
Politoloq bildirib ki, Laçın dəhlizi
istiqamətində avqustun 3-də
yaşanan olay Azərbaycan tərəfini
daha prinsipial və qətiyyətli

PROBLEMIN QISA MÜDDƏTDƏ
HƏLLININ NÜMAYIŞI

addımlar atmağa məcbur edib:
“Kod adı “Qisas” olan antiterror
əməliyyatı erməni təxribatına
layiqli cavabdır. Davamlı hal
alacaq belə əməliyyatların mənəvi
və ideoloji əsasları var. Üçtərəfli
bəyanatın 4-cü maddəsinə
əsasən, Rusiya Federasiyasının
sülhməramlı kontingenti
erməni silahlı qüvvələrinin
çıxarılması ilə paralel şəkildə
yerləşdirilməli idi. Əfsus ki, bu
maddənin tələbi indiyə qədər
yerinə yetirilməyib. Qeyri-qanuni
erməni silahlı qüvvələri indi də
Azərbaycan ərazilərindədir. Bu
fakt erməni rəsmiləri tərəfindən
də etiraf edilir. Ermənistan
Təhlükəsizlik Şurasının katibi
Armen Qriqoryan 19 iyul 2022-ci
il tarixli müsahibəsində söyləyib
ki, Ermənistan silahlı qüvvələrinə
məxsus bölmələrin Qarabağdan
çıxarılması bu ilin sentyabr ayında
başa çatacaq. Bu açıqlama onu
göstərir ki, Ermənistan hələ də
silahlı hərbi birləşmələrini qonşu
dövlətin ərazisində qeyri-qanuni
olaraq saxlamaqdadır”.

SÜLHMƏRAMLILARIN ÜZƏRINƏ BÖYÜK MƏSULIYYƏT DÜŞÜR
İ.Hüseynovun sözlərinə görə,
Azərbaycan tərəfi tələb edir ki,
bölgə hərbsizləşdirilsin, regional
sülh və sabitlik təmin olunsun:
“Rusiya sülhməramlılarının
arxasında gizlənən Ermənistan
silahlı qüvvələrinin birləşmələri
isə qeyri-qanuni əməllərlə bu
çağırışlara zidd fəaliyyət ortaya
qoyurlar. Bütün bunlar dözülməz
haldır və Azərbaycan tərəfi belə

yanaşmanı qəbul etmir. Uğurla
Azərbaycan öz ərazisində erməni
başa çatan “Qisas” əməliyyatının
yaraqlılarının qalmasına göz
digər fazalarını gələcəkdə
yummayacaq. Beynəlxalq
müşahidə edə bilərik.
hüququn fundamental
Regional sülhü dayanıqlı
norma və prinsiplərini
etmək üçün Azərbaycan
kobud şəkildə pozan,
ərazisində müvəqqəti
separatçılığı
yerləşdirilən rusiyalı
körükləyən
sülhməramlıların
Ermənistan baş
da üzərinə böyük
verənlərdən ciddi
İlyas
Hüseynov
məsuliyyət düşür.
nəticə çıxarmalıdır”.

Politoloq
vurğulayıb ki,
rəsmi İrəvan sülh
prosesinə mane olur,
prosesləri uzadır,
Rusiya və Avropa
İttifaqının təşəbbüsü
ilə imzalanan bir sıra
sənədlərin tələblərini
pozur, vaxt qazanmağa,
gərginlik yaratmağa çalışır:
“Baş nazir Nikol Paşinyanın
hökuməti AzərbaycanErmənistan münasibətlərinin
normallaşması
istiqamətində hər hansı
hüquqi addım atmır.
Nəqliyyat dəhlizləri açılmır,
sərhədlərin delimitasiyası
və demarkasiyası

həyata keçirilmir, sülh
müqaviləsinin imzalanması
üçün siyasi iradə nümayiş
etdirilmir. Azərbaycan
Prezidentinin dəfələrlə
vurğuladığı kimi,
kapitulyasiya aktına imza
atan Ermənistan üçtərəfli
bəyanatın tələblərini qeydşərtsiz icra etməlidir. Ölkə
başçısı cari ilin 6 ayının
yekunlarına dair müşavirədə
Moskva və İrəvana bu barədə
açıq mesajlar ünvanlayıb.
Bütün bu xəbərdarlıqlardan
sonra rəsmi Bakı əməlipraktik müstəvidə problemin
qısa müddətdə həllinin
mümkünlüyünü nümayiş
etdirib”.

BURADA
SİZİN
REKLAMINIZ
OLA
BİLƏR
Tel: (+994 55) 254 16 06
E-mail: kaspiqazeti@kaspi.az
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Ekspertin fikrincə,
Azərbaycanla
Ermənistan
arasında
sülh sazişi
imzalanandan
sonra ölkəmizdə
investisiya
həcminin
artmasını daha
çox müşahidə
edəcəyik. Regionda
sülhün, stabilliyin
əldə edilməsi
xarici investorların
bölgəyə sürətli
axınını təmin
edəcək. Çünki
investorlar
üçün gəlirlərlə
yanaşı, yatırdığı
sərmayənin,
daşınan və
daşınmaz əmlakın
təhlükəsizliyi
böyük önəm
daşıyır.

MÜHITI

RUFİK İSMAYILOV

A

rufikismayilov@kaspi.az

BŞ Dövlət
Departamenti
Azərbaycanda
ümumi investisiya mühitinin
yaxşılaşmağa doğru davam
etməsinə dair hesabat yayıb.
Azərbaycan hökumətinin
xarici investisiyaları cəlb
etməyə, özəl sektorun
rəhbərlik etdiyi artımı
stimullaşdırmağa
və iqtisadiyyatın
şaxələndirilməsi üçün
islahatlar aparmağa çalışdığı
vurğulanıb. Qeyd olunub
ki, 2021-ci ildə Azərbaycan
iqtisadiyyatı illik müqayisədə
5,6 faiz artıb. İqtisadiyyat
pandemiyadan sonra bərpa
olmağa davam etdikcə,
həm neft-qaz, həm də
qeyri-neft-qaz sektorları
genişlənib.
ÜMUMI
INVESTISIYA
HƏCMININ
AZALMASININ
SƏBƏBI
Maraqlıdır,
Azərbaycanda
ümumi investisiya
mühitinin daha da
yaxşılaşması üçün
əlavə hansı addımlar
atılmalıdır? Xarici və
yerli investorlar üçün
hazırda bu sahədə
hansısa
maneə,

ciddi problemlər varmı?
Varsa, onların həlli yolları
nədən ibarətdir? Bu suallarla
bağlı fikirlərini “Kaspi”
qəzetinə açıqlayan iqtisadçı
ekspert Eldəniz Əmirovun
qənaətincə, investisiya
mühitinin yaxşılaşdırılması
hələ o demək deyil ki,
ölkəyə birbaşa xarici
sərmayənin həcmi artır və
ya artacaq. Ekspert söyləyib
ki, əvvəlki dövrlərdə daha
çox investisiya yatırılmış
sektorlara sonrakı dövrdə
sərmayələrin azalması ölkədə
ümumi investisiya həcminin
azalmasına gətirib çıxarır:
“Misal üçün, Azərbaycanda
neft sektoruna – istər
hasilat sənayesinə, istərsə
də nəql infrastrukturuna
vaxtilə böyük həcmdə
sərmayələrin
yatırılması
və bu işlərin
hazırda
tamamlanması, nəticə
etibarilə investisiya
həcmlərini avtomatik
şəkildə azaltmış
olur. Bu məsələ
həm ABŞ

ALTERNATIV ENERJI
MƏNBƏLƏRINƏ
YATIRIM ARTIR

Dövlət Departamentinin,
həm də Beynəlxalq
Valyuta Fondunun (BVF)
Azərbaycana birbaşa xarici
investisiya həcmləri ilə bağlı
verdikləri proqnozlarda
öz əksini tapıb. BVF-nin
proqnozlarında vəziyyət
bir qədər fərqli görünür.
Fondun 10-15 gün bundan
öncə yaydığı proqnoza görə,
Azərbaycanda cari il birbaşa
xarici investisiyanın həcmi
3,4, 2023-cü ildə 3,1, 2024cü ildə 2,9, 2025-ci ildə 2,7,
2026-cı ildə 2,5, 2027-ci ildə
2,2 faiz azalacaq. Bununla
da BVF xarici investisiyanın
azalmasını qeyd edir. ABŞ
Dövlət Departamentinin
hesabatında isə
investisiya mühitinin
yaxşılaşdırılmasından
söhbət gedir. Ona görə
də, bu qənaətdəyəm
ki, hər iki hesabatda
müəyyən qədər
həqiqət var”.

İqtisadçı ekspert Azərbaycanda
investisiya mühitinin yaxşılaşdırılmasının
heç kimdə şübhə doğurmadığını dilə
gətirib. Qeyd edib ki, bunu, həyata
keçirilən müxtəlif tədbirlərin timsalında
görmək olar: “Sahibkarlıq subyektlərində
yoxlamaların azaldılması, vergi
təkmilləşdirmələri, müəyyən rüsumların
aradan qaldırılması, Ələt Azad İqtisadi
Zonasının yaradılması, İnvestisiya
haqqında qanunun yenidən işlənməsi,
Rəqabət Məcəlləsinin hazırlanması
ilə bağlı məsələnin gündəmdə olması,
Dövlət satınalmalarına dair qanun
layihəsinin işlənməsi, demək olar ki,
hər il bu qanuna əlavə və düzəlişlərin
edilməsi buna misaldır. Ümumilikdə,
bu tədbirlər zamanla Azərbaycanda
investisiya mühitinin daha da
yaxşılaşmasına xidmət edib. Lakin bu,
investisiya həcminin artması demək deyil.
Dövlət neft-qaz sektoruna investisiya
yatırımları üçün əlverişli mühiti
1994-cü ildən bu yana yaradıb.
Məhz buna görə xarici şirkətlər
neft-qaz sənayesinə investisiya
yatırıblar, sərmayələrin həcmi
də böyük olub. Amma zamanla
bəzi işlər tamamlandığından, neft
hasilatı azaldığından, neft-qaz
sahəsinə investisiya yatırımlarının
həcmi azalır. Bu,
bütün dünyada
belədir. Əvəzində
isə alternativ enerji
mənbələrinə yatırımların
həcmi
və sayı
artır”.

XARICI INVESTORLARIN BÖLGƏYƏ SÜRƏTLI AXINI
E.Əmirov deyib ki, Azərbaycan bu amili nəzərə
alaraq Aİ-ni ölkəmizdə alternativ enerji mənbələrinin
işlənməsinə, bu sahədə işlərin görülməsinə cəlb
edir, yeni texnoloji avadanlıqların respublikamıza
gətirilməsinə və tətbiqinə, eyni zamanda Avropa
təcrübəsinin tətbiqinə çalışır: “Bu istiqamətdə
Avropa İttifaqı ilə vaxtaşırı danışıqlar aparılır. Proses
indi də davam etdirilir. Yəni Azərbaycan hökuməti
xarici investisiyanın ciddi şəkildə ölkəmizə cəlbində
maraqlıdır. Bunu daha çox prioritet istiqamətlər üzrə
həyata keçirir. Misal üçün, Ələt Azad İqtisadi Zonası
Azərbaycana xarici investisiyanın cəlb olunması üçün
ən yaxşı alətdir. Xarici investorların burada fəaliyyəti

üçün geniş imkanlar yaradılıb. Düşünürəm ki,
bu iqtisadi zona beynəlxalq aləmdə tanınmış
təsərrüfat subyektlərinin idarəçiliyinə
verilsəydi, xarici investorların daha çox
cəlbinə stimul yaradılardı. Ümumiyyətlə,
Beynəlxalq təcrübələrin Ələt
Azad İqtisadi Zonasında tətbiqi
daha böyük effekt verər.
Fikrimcə, Azərbaycanla
Ermənistan arasında sülh
sazişi imzalanandan sonra
ölkəmizdə investisiya
həcminin artmasını daha

çox müşahidə edəcəyik. Regionda sülhün, stabilliyin
əldə edilməsi xarici investorların bölgəyə sürətli
axınını təmin edəcək. Çünki investorlar üçün
gəlirlərlə yanaşı, yatırdığı sərmayənin, daşınan
və daşınmaz əmlakın təhlükəsizliyi böyük önəm
daşıyır. Gələcəkdə Zəngilan rayonu ərazisində
yeni azad iqtisadi zonanın qurulması
perspektivləri də var. Şərq-Qərb və ŞimalCənub nəqliyyat dəhlizlərinin məhz
buradan keçməsi, Zəngəzur dəhlizinin
açılması, beynəlxalq hava limanının
olması bu rayona, bu iqtisadi zonaya
Eldəniz
ciddi dividentlər qazandırır”.
Əmirov

TƏFSILAT
Ekspertlər hesab
edirlər ki, Tehran
Zəngəzur dəhlizinin
açılmasına etiraz
etməklə Azərbaycan,
Rusiya, ABŞ və Avropa
İttifaqının formalaşmış
konsensusuna
qarşı çıxır. Amma
arxa planda İranın
Ermənistan sevdası
da var. Bəzi dairələr
Ermənistanın
güclənməsini istəyir.
BƏXTIYAR MƏMMƏDLI

H

bextiyarmemmedli@kaspi.az

ər dəfə Zəngəzur dəhlizinin açılması
söhbəti gündəmə gələndə İranın
reaksiyası birmənalı olmur. Amma
bəllidir ki, dünyanın böyük gücləri bu
dəhlizin açılmasını istəyir. Lakin İran tərəfi
xofa düşüb və qeyri-müəyyən açıqlamalarla
“hədə-qorxu” gəlir. İranın xofunun arxasında
nə dayanır və ümumiyyətlə, rəsmi Tehran bu
dəhlizin reallaşmasına mane ola bilərmi?

“RUSIYA TƏHLÜKƏSIZLIYƏ
CAVABDEH OLMALIDIR”
Mövzu ilə bağlı “Kaspi” qəzetinə
açıqlamasında politoloq Zaur İbrahimli
bildirdi ki, Zəngəzur dəhlizinin yaradılması
Azərbaycan, Rusiya, Ermənistan liderlərinin
2020-ci il 10 noyabr tarixli üçtərəfli
bəyanatında öz əksini tapıb: “Bundan
əlavə, 2021-ci il yanvarın 11-də imzalanmış
üçtərəfli bəyanatda da Zəngəzur dəhlizinin
açılması təsbit edilib. 10 noyabr Bəyanatı
Azərbaycanın qərb rayonları və Naxçıvan
arasında nəqliyyat əlaqəsinin yaradılmasının
təmin edilməsini Ermənistanın öhdəliyi kimi
nəzərdə tutur. Rusiya isə Bəyanata imza atan
vasitəçi - üçüncü tərəf kimi təhlükəsizliyə
cavabdeh olmalıdır”.
“İRANIN AÇIQ ETIRAZ ETMƏSI...”
Ekspert hesab edir ki, İran bu
proseslərdən kənardadır və rəsmi Tehranın
hər hansı rolu nəzərdə tutulmayıb:
“Şübhəsiz ki, bölgənin böyük dövləti,
Azərbaycan və Ermənistanla sərhədi olan
İran bu məsələlərlə bağlı müzakirələr
apara bilər. Azərbaycan dəfələrlə bəyan
edib ki, bölgədə əməkdaşlığı gücləndirəcək,
iqtisadi rifaha xidmət edəcək əməkdaşlıq
formatı və təşəbbüslərini dəstəkləyir.
Lakin İranın Zəngəzur dəhlizinin açılması
ilə bağlı mövqeyi bu müstəvidən və
formatdan kənara çıxır. Bu, Azərbaycan
üçün qəbuledilməzdir. İran bu mövqeyi
ilə Azərbaycan, Rusiya, ABŞ və Avropa
İttifaqının formalaşmış konsensusuna qarşı
çıxır. Zəngəzur dəhlizi Cənubi Qafqazda
yox, bütün Avrasiyada böyük əhəmiyyətə
malik yeni kommunikasiya xəttidir. Rusiya
üçün bu, Cənub istiqamətində və Türkiyə ilə
logistika imkanlarıdır, eyni zamanda ŞərqQərb dəhlizinin Türkiyə istiqaməti üzrə yeni
qolunun açılmasını təmin edir. Ermənistanın
isə nəqliyyat blokadasından çıxmasını
şərtləndirəcək yeni imkandır. Bütün bunların
fonunda İranın bu dəhlizin açılmasına qarşı
açıq etiraz etməsi, Tehranın özünü regional
iqtisadi əməkdaşlıq formatından kənarda
qoyması deməkdir”.
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IRANIN “ZƏNGƏZUR

DƏHLIZI” XOFU
“TEHRANIN GERÇƏK
NIYYƏTI AYDINDIR”

Z.İbrahimli qeyd
etdi ki, Türkiyə və
Rusiyanın Zəngəzur
dəhlizinin açılması
ilə bağlı təşəbbüsləri,
Azərbaycanın qəti
mövqeyi İranın
regiondan təcrid
olunmasına yol aça
bilər: “Bu yanaşma
Tehran-Bakı
münasibətlərinə
də yenidən nəzər
salmağı zəruri
edir. Hazırda
Azərbaycan İranla
birgə çox əhəmiyyətli
təşəbbüsləri icra
edir. Şimal-Cənub
nəqliyyat dəhlizinin
tamamlanmasını,
Araz çayının su
resurslarından birgə
istifadə edilməsini,
birgə müəssisələrin
yaradılmasını,
Türkmənistan
qazının alınması ilə
bağlı İranın iştirakı
ilə bağlanmış sazişi
misal göstərə bilərik.
İran bu mövqeyi
ilə reallıqdan uzaq
arqumentləri
müdafiə etməyə
çalışır,
sanki

Zaur İbrahimli

Zəngəzur dəhlizi
İranla Ermənistan
arasında quru
əlaqəyə mane olacaq
və s. Xəritəyə göz
atmaq kifayətdir ki,
bunun açıq yalan
olduğu aşkarlansın.
Reallıqda isə İranı
narahat edən
başqa məsələlərdir.
Zəngəzur dəhlizi
açılsa, Azərbaycanın
Türkiyə ilə quru
əlaqəsi yaranacaq
ki, bu da Ankaranın
mövqeyini
gücləndirəcək.
Üstəlik,
Azərbaycanın
Naxçıvanla quru
əlaqəsi məsələsində
İrandan asılılıq
aradan qalxacaq
və Rusiya Cənub
istiqamətində
alternativ
kommunikasiya əldə
edəcək. Əslində,
İranı narahat edən
də bunlardır. İranın
gerçək niyyəti
regionda bütün
oyunçular üçün
aydındır. Amma
Azərbaycanın
qəti mövqeyi və
mövcud beynəlxalq
şərtlər deməyə
əsas verir ki, İran
Zəngəzur dəhlizinin
reallaşmasının
qarşısını ala bilməz”.

“TÜRKIYƏNIN ÇƏKISI
ARTMAĞA BAŞLAYIR”

Politoloq Samir Hümbətov
bildirdi ki, Zəngəzur
dəhlizinin açılmasını İran
özünə qarşı siyasi, iqtisadi
və təhlükəsizlik baxımdan
böyük təhdid hesab edir:
“Siyasi baxımdan ona görə
ki, Türkiyənin çəkisi artmağa
başlayır. Quru sərhədlərinin
formalaşması Türkiyədən
başlayaraq Çinə qədər böyük
bir ərazini əhatə edən türk
coğrafiyası olacaq və bu da
İran üçün xoşagəlməz hal
hesab olunur. Çünki təkcə
Azərbaycan deyil, o zaman
Türkmənistan da türk
coğrafiyasına daxil olur. Bu
da İranın şimal hissəsindəki
sərhədləri boyunca
böyük türk coğrafiyasının
formalaşması deməkdir.
Digər tərəfdən isə İran
iddia edir ki, əgər Zəngəzur
dəhlizi açılarsa, həm İsrail,
həm ABŞ, həm Avropanın
bəzi dövlətləri burada
möhkəmlənə bilər”.
“İRAN MANE OLA
BILMƏYƏCƏK”
Ekspertin sözlərinə görə,
indiki halda Türkiyədən
yüklər İran vasitəsilə həm
Azərbaycana, həm də Mərkəzi
Asiya və digər dövlətlərə
göndərilir: “Bu da tranzit
xərci deməkdir və Türkiyə
hər avtomobil üçün İrana pul
ödəyir. Bu rəqəm də 10001800 dollar arasında dəyişir.

Bu baxımdan İran nəqliyyat
qovşağı olaraq mövqeyini
itirmək istəmir. Təhlükəsizlik
baxımdan isə hesab edir
ki, dəhliz açılarsa, o zaman
Türkiyə möhkəmlənəcək.
Türkiyə NATO dövləti
olduğu üçün dolayı yolla
ABŞ möhkəmlənəcək. ABŞ
möhkəmlənəcəyi halda,
İrana böyük təhdid ola bilər.
Amma arxa planda İranın
Ermənistan sevdası da var.
Bəzi dairələr Ermənistanın
güclənməsini istəyir. Eyni
zamanda erməni lobbisindən
öz maraqları üçün istifadə
etməyə çalışırlar”.
S.Hümbətov vurğuladı
ki, Zəngəzur dəhlizi artıq
reallığa çevrilir və bununla
bağlı bütün işlər görülür:
“Düşünürəm ki, qısa zamanda
Zəngəzur dəhlizinin açılması
ilə bağlı razılıq əldə ediləcək.
Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı
məsələ həm 10 noyabr 2020ci il bəyannaməsində, həm də
11 yanvar və 26 noyabr 2021ci il bəyannamələrində yer
alıb. Ona görə də imzalanmış
bu sənədlərin
şərtləri
mütləq yerinə
yetiriləcək və
İran da buna
mane ola bilməyəcək”.
Samir Hümbətov
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ABS VƏTƏNDAS MÜHARIBƏSININ

ASTANASINDA

Filosof Noam
Çomski bu
qənaətdədir
ki, ABŞ-da
totalitar
sistem
formalaşıb.
Onun fikrincə,
ölkədə misli
görünməmiş
məhdudiyyətlər və
senzura hökm
sürür. Çikaqo
Universitetinin
keçirdiyi sorğu
isə qorxulu
gələcəkdən
xəbər verir.
Amerikalıların
30 faizi hesab
edir ki, tezliklə
hökumətə
qarşı
silahlanmalı
olacaqlar.

AZƏR NURİYEV

azernuriyev@kaspi.az

U

krayna böhranı
ABŞ-a Rusiyanı bir
çox məsələlərdə, ən
əsası enerji ixracı sahəsində
üstələməyə imkan versə də,
Birləşmiş Ştatların daxilində
müəyyən gərginlik hökm sürür.
Ölkəni illər uzunudur ki, idarə
edən demokrat və respublikaçı
siyasi elita qarşılıqlı ittihamları
gücləndirib. İş o yerə çatıb ki,
media və ekspertlər arasında
vətəndaş müharibəsi təhlükəsi
qabardılır. Bütün bunların
fonunda ölkədə bahalaşma və
inflyasiya da sürətlə artır və bu
da sadə amerikalılar arasında
narazılığı gücləndirir.

BAYDENƏ ETIMAD
SÜRƏTLƏ AZALIR
“Daily Shincho” qəzeti
yazır ki, Rusiyanın Ukraynaya
hərbi müdaxiləsindən sonra
enerji qiymətləri bahalaşıb
və bu da qlobal inflyasiyanın
əhəmiyyətli dərəcədə artmasına
səbəb olub. Bunların fonunda
hazırkı prezident Co Baydenə
də etimad sürətlə azalır. Son
rəy sorğularına görə, Baydenin
ictimai dəstəyinin səviyyəsi 36
faizə enib ki, bu da onun 19 aylıq
prezidentlik dövrünün ən aşağı
göstəricisidir. Baydenin nüfuzu
demokratlar arasında da aşağı
düşüb. İyun ayında 9,1 faizlə son
40 ilin ən yüksək səviyyəsinə
çatan inflyasiya Cozef Baydenin
populyarlığının azalmasına
ciddi təsir göstərən amillərdən

biridir. Beləliklə də, bütün
bunlar cəmiyyətdə narazılığı
artırmaqla yanaşı, qütbləşməni də
gücləndirir.
HƏR BEŞ NƏFƏRDƏN
BIRI ETIRAF EDIR KI...
“Gallup”un son sorğusunun
ortaya qoyduğu nəticələr isə
şok doğurub. ABŞ seçicilərinin
Konqresdən və prezidentdən
məmnunluğu 1974-cü ildən bəri
ən aşağı həddədir. Məhkəmə
belə böyük təlatümlərlə üzüzədir. Çünki Ali Məhkəmə
abort hüququnun əleyhinə
qərar verib. CLA Siyasi Elmlər
Departamentinin professoru
Barbara Valter ABŞ-ın Vyetnam
müharibəsi dövründəkindən daha
çox bölündüyünü bildirməklə
yanaşı, vətəndaş müharibəsi
riskinin artdığına dair xəbərdarlıq
da edib. Son sorğularda rəyi
soruşulanların üçdə ikisindən
çoxu “Amerika demokratiyası
üçün ciddi təhlükə” gördüyünü
bildirib. Hər beş nəfərdən
biri isə etiraf edir ki, bir gün
siyasi məqsədlərə çatmaq üçün
silahdan istifadə edə bilər. Çikaqo
Universitetinin keçirdiyi başqa bir
sorğuda amerikalıların təxminən
30 faizi hesab edir ki, tezliklə
hökumətə qarşı silahlanmalı
olacaqlar. Amerikalıların
təxminən yarısı öz ölkələrində
özlərini getdikcə daha çox kənar
adamlar kimi hiss etdiklərini
bildiriblər. Sadiq respublikaçıların
73 faizi, demokratların yarısı və
sorğuda iştirak edənlərin üçdə
ikisi ölkənin əsas partiyalarını
dəstəkləmir.

FÖVQƏLADƏ VƏZIYYƏT QƏRARI
GƏRGINLIYI ARTIRIB
Baydenin enerji çatışmazlığı
təhlükəsi ilə əlaqədar ölkədə
fövqəladə vəziyyət elan etməsi
də gərginliyi artıran səbəblər
sırasındadır. Qeyd edək ki, ABŞın kifayət qədər elektrik enerjisi
istehsal etmək qabiliyyətini
təhdid edən bir neçə amil var. Bu
amillərə Rusiyanın Ukraynaya
müdaxiləsi nəticəsində enerji
bazarlarında yaranan fasilələr
və iqlim dəyişikliyi ilə daha da
kəskinləşən ekstremal hava
hadisələri daxildir. Xüsusən
ABŞ-ın bəzi bölgələrində
həddindən artıq isti nəticəsində
yaranan quraqlıq elektrik
enerjisi çatışmazlığına və rekord
tələbata səbəb olur. Nəticədə,
Federal Enerji Tənzimləmə
Komissiyası və Şimali
Amerika Elektrik Etibarlılığı
Korporasiyası qısamüddətli
elektrik təchizatı problemləri
ilə bağlı xəbərdarlıq edib. O
da qeyd olunub ki, ABŞ günəş
elektrik stansiyaları üçün
modulların əksəriyyətini CənubŞərqi Asiyadan idxal edir,
lakin son vaxtlar onları kifayət
qədər əldə edə bilmir. Buna
görə də hökumət yerli günəş
enerjisi istehsalı imkanlarını
genişləndirmək üçün biznes
qurumları ilə işləyir. “Buna
görə də, gözlənilən istehlakçı
tələbatını ödəmək üçün
kifayət qədər enerji istehsalı
potensialının olmaması
təhlükəsi səbəbindən fövqəladə
vəziyyət elan edirəm”, – Bayden
qeyd edib.

ABŞ-DA TOTALITAR SISTEM FORMALAŞIB?

Noam Çomski

Amerikalı dilçi və
filosof Noam Çomski bu
qənaətdədir ki, ABŞ-da
totalitar sistem formalaşıb.
Onun fikrincə, ölkədə misli
görünməmiş məhdudiyyətlər
və senzura hökm sürür.
“İndiki Amerikanı
götürsək, totalitar
mədəniyyət həyatımda

rast gəlmədiyim formada
artıb. Bir çox cəhətinə görə
isə Qorbaçovdan əvvəlki
Sovet İttifaqını belə üstələyib.
1970-ci illəri xatırlayaq: Sovet
Rusiyasının sakinləri BBC,
“Amerikanın səsi”, “Deutsche
Welle” kanallarında xəbərləri
dinləyə bilirdilər. Rusların
dediklərini isə amerikalıların

bilməsi qadağandır. Amerika
misilsiz məhdudiyyətlər tətbiq
etməklə məlumat əldə etmək
imkanını məhdudlaşdırıb. Bu,
hətta Stalindən sonra Sovet
Rusiyasında olanlardan da
kənara çıxır. Sadəcə heyrət
doğurur. Və məsələ bununla
məhdudlaşmır”, - deyə ekspert
gəldiyi qənaəti bölüşür.

RUSIYA DAHA YAXŞI
VƏZIYYƏTDƏDIR?

Məqalədə qeyd edilir
ki, ABŞ və Rusiya arasında
kəskin diplomatik
mübarizə fonunda
Vaşinqton G7 ölkələri
ilə birlikdə Rusiyanı
cilovlamaq üçün əlindən
gələni edir. Kreml isə
BRİKS-dən təsir vasitəsi
kimi istifadə edərək öz
gücünü genişləndirməyə
çalışır və görünən odur
ki, o, əvvəlkindən daha
yaxşı işləyir. İndi teztez qeyd olunur ki, ABŞ
və Rusiya arasında yeni
soyuq müharibə başlayıb
və onun nəticəsini
müəyyən edəcək ən
böyük amil daxili siyasi
sabitlik olacaq. Ukraynada
xüsusi əməliyyat
başlayanda Rusiyada
siyasi dəyişikliklər və
ya prezident Putinin
səhhətində yaranan
problemlər barədə çoxlu
məlumatlar yayılsa da,
son vaxtlar bu xəbərlər
səngiyib. Rusiya
rəhbərinin reytinqi 80
faizdən çoxdur ki, bu
da xüsusi əməliyyat
öncəsindən yüksəkdir.
Yekun olaraq nəyi demək
olar? Bəli, ABŞ-da yeni
vətəndaş müharibəsi
təhlükəsi reallaşır. Və bu
qənaəti Rusiya, Çin və
yaxud ABŞ-la rəqabətdə
olan digər ölkələr deyil,
məhz Birləşmiş Ştatların
sosioloji mərkəzləri
bölüşür.
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TAXTASI”NDA
GEDƏN MUBARIZƏ

Qərb mediası, ekspertlər bildirir
ki, Belqrad Aİ-yə üzvlüyü strateji
hədəf elan edib, rəsmi namizəd
ölkə statusu alıb və üzvlük
müzakirələri aparır. O ki qaldı
Rusiyaya, Kreml maraqlıdır
ki, yeni bir münaqişə ocağı
yaradıb, Qərbin diqqətini
Ukraynadan, ona dəstəkdən
yayındırsın. Lakin
SERBIYA NATO-NUN TƏZYIQINƏ TAB GƏTIRƏ BILMIR
reallıq budur ki...
AZƏR NURİYEV

azernuriyev@kaspi.az

K

osovo ilə Serbiya arasında iyulun 31dən avqustun 1-nə keçən gecə başlayan
münaqişə elə qəfildən də səngiyib.
Qarşıdurmanın səbəbi bürokratik formallıq
olsa da, kökündə daha dərin səbəblər olduğu
bəllidir. Bu dəfə “səbəb” odur ki, Kosovo
ərazisində yaşayan hər kəs üçün vahid şəxsiyyət
vəsiqəsi tətbiq etmək və avtomobillərin
dövlət nömrə nişanlarını yenidən qeydiyyata
almaq qərarına gəlib. Bu da serbləri narazı
salıb. Gərginlik o həddə çatıb ki, hətta
dünya müharibəsi təhlükəsindən danışılıb.
Məsələ ondadır ki, Kosovo ərazisində NATO
bazası mövcuddur. Serbiya isə Rusiyanın
nəzarətindədir. Məsələyə qlobal miqyasda
baxsaq, “Balkan şahmat taxtası”nda hələ də
böyük dövlətlər arasında mübarizə gedir.
YENI MÜHARIBƏ OLA BILƏR?
Balkanlar artıq bir dəfə dünya müharibəsinin
fitili kimi tarixə düşüb. Bu, yenidən baş verə
bilərmi? Serbiya ordusu tam döyüş hazırlığına
keçib və Kosovo xüsusi təyinatlıları münaqişə
zonasına çəkilib. 1999-cu il müharibəsindən və
Kosovonun Serbiyadan ayrılmasından sonra
serb azlığın yaşadığı Kosovska Mitrovitsa
bölgəsində vəziyyət gərginləşdi. Təzyiq və
təhlükəsizlik təhdidlərinə görə serblər buradan
kütləvi şəkildə getməyə başladılar. Bu günə
qədər 200 min insan bölgəni tərk edib,
təxminən 100 minə yaxın serb qalıb. Bu serblər
özlərini Serbiyada görür, serb sənədləri ilə
yaşayır və serb nömrələri ilə maşın sürürlər.
Priştina hakimiyyəti də hər kəsə vahid pasport
vermək və avtomobillərin nömrəsini dəyişmək
niyyətindədir. Kosovo rəsmiləri bu qərarı
Serbiyanın öz ərazisində kosovolulara qarşı
eyni tədbirləri görməsi ilə izah edirlər. Üstəlik,
ekspertlər vurğulayırlar ki, əgər serblər Serbiya
sənədləri ilə yaşamağa davam etsələr, o zaman
şimal bölgələrinin Kosovodan ayrılmasına
təhdid yarana bilər.
Belqrada gəldikdə, öz mövqeyində qalmaq
üçün nə gücü, nə də vasitələri var. Bu gün
serblər təkdirlər, hətta onların ənənəvi müttəfiqi
olan Rusiya da vəziyyətin gərginləşəcəyi
təqdirdə onlara kömək etməyəcək. Rusiya
Ukraynada bataqlığa düşüb. Monteneqro
NATO-ya daxil olduqdan sonra Rusiyanın
Serbiyaya birbaşa marşrutu yoxdur.

Belə şəraitdə Serbiya prezidenti
Aleksandr Vuçiç özünü daha təvazökar
apara bilərdi, lakin artıq bir neçə
aydır ki, o, çıxışlarında Kremllə xüsusi
münasibətlərdən bəhs edir, qarşılıqlı
dəstəyə eyham vurur. Bu da, təbii ki,
cəzasız qala bilməzdi. Praktiki olaraq
bütün Qərb Rusiyanın Ukraynaya
təcavüzünə qarşı çıxdı və
iqtisadiyyatı təhlükə
altına alaraq
onunla ticarət və
enerji əlaqələrini
pozdu. Belə
bir durumda
Avropanın
mərkəzində
və ən
Aleksandr Vuçiç

mühüm yerdə - Balkanlarda hansısa
dövlətin Rusiya ilə müttəfiq olmasına
göz yumulacağına inanmaq sadəlövhlük
olardı. Son münaqişədən cəmisi bir
neçə saat sonra Vuçiçin ritorikasının
dəyişməsi olduqca diqqətəlayiqdir.
Əvvəlcə sona kimi mübarizə
aparacaqlarını, bir neçə saat sonra isə
sülh üçün dua etdiyini deyib: “Mən həm
serblərə, həm də albanlara müraciət
edirəm - sülhü qoruyun. Atmosfer
qaynayıb-qarışır, serblər daha qəddarlığa
dözməzlər, az qala onların qarşısında diz
çöküb yalvardım və, nəhayət, sözümü
aldım. Vəziyyət çox mürəkkəbdir”.
Görünən odur ki, Serbiya NATO-nun
təzyiqinə tab gətirə bilmir. Onun üçün
ən əlverişli ssenari Moskva ilə xüsusi
münasibətlərin kəsilməsidir.

UKRAYNA KOSOVONUN MÜSTƏQILLIYINI TANIYACAQ?
Belqrad və Priştina arasında
gərginləşən münasibətlər fonunda
Kiyevin Kosovonun müstəqilliyini
tanımaq istəyi də müzakirə olunur.
Gəlinən qənaət də budur ki, bu,
Ukraynanın Krımla bağlı mövqeyini
zəiflədə bilər. Ukrayna 2019-cu ildən
Kosovo pasportlarına viza verir.
Ukraynalı ekspertlər hesab edir ki,
hakimiyyət “heç bir halda” Kosovonun
müstəqilliyini tanımamalıdır. Bunu
Ukrayna daxili işlər nazirinin müşaviri
Vadim Denisenko bildirib. “Kosovo
hadisəsi Krım hadisəsi ilə eynidir.
Əgər biz Kosovonu tanıyırıqsa,
deməli, Krımla bağlı mövqeyimiz xeyli

zəifləyəcək”, - Denisenko bildirib. Əlavə
edib ki, bu amili nəzərə alaraq Kosovonu
heç bir halda tanımaq olmaz. Bu arada,
Kiyevdəki müşahidəçilər Moskvanın
hazırkı Kosovo böhranında nə dərəcədə
əli olması ehtimalı ilə bağlı müzakirələr
aparırlar. Ukraynalı diplomat və ictimai
xadim Markiyan Lubkivski hesab
edir ki, Rusiyanın Belqrad və Priştina
arasında münaqişənin kəskinləşməsində
iştirakı hələ görünmür. Amma gələcəkdə
Rusiya müdaxilə edib növbəti gərginlik
ocağı yarada bilər. Lubkivski deyib ki,
Kreml bununla da Avropa və dünya
ictimaiyyətinin diqqətini Ukrayna
böhranından yayındırmağa çalışar.

SERBIYA
SEÇIM EDIB
Avropada növbəti
Serbiya-Kosovo
savaşının olubolmayacağı perspektivini
şərh edən Qərb mediası,
ekspertlər bildirirlər ki,
Belqrad Aİ-yə üzvlüyü
strateji hədəf elan edib,
rəsmi namizəd ölkə
statusu alıb və üzvlük
müzakirələri aparır.
Serbiyanın ən iri ticarət
ortağı Aİ-dir, əsas
investisiyalar Avropadan
gəlir. Müzakirə
prosesinin uğurundan
asılı olaraq, Aİ fondları
Serbiyanın üzünə
açılacaq. Kosovoda
NATO-nun sülhməramlı
qüvvələri (KFOR) var
və oraya hər hansı
genişmiqyaslı hücum
KFOR missiyasını da
hədəfə çevirəcəyi üçün
NATO-nun müdaxiləsi
qaçılmaz ola bilər.
O ki qaldı Rusiyaya,
Moskva maraqlıdır
ki, yeni bir münaqişə
ocağı yaradıb Qərbin
diqqətini Ukraynadan,
Kiyevə dəstəkdən
yayındırsın. Lakin
reallıq budur ki, serb
xalqının və dövlətinin
tarixi müttəfiq Rusiya ilə
əlaqələrə böyük dəyər
verməsinə baxmayaraq,
Serbiya strateji seçimini
edib: ölkənin yönü
Avropa İttifaqına
doğrudur.
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“MAGISTR PILLƏSINDƏ OXUMAQ ÜÇÜN İTALIYAYA GEDƏNDƏ ILK MƏDƏNIYYƏT ŞOKUNU YAŞADIM”

“HƏYATIMI YALNIZ BU ŞƏKILDƏ DƏYIŞƏ

BILƏCƏYIMI DƏRK EDIRDIM”

“44 günlük
müharibədən
sonra
gənclərin də,
sanki özlərinə
inamı artdı,
öz kimlikləri
ilə bağlı
fikirləri
formalaşdı.
Onlar dərk
etdilər
ki, dünya
gənclərindən
bir addım
belə geridə
deyillər. Bu
da “hansı
sahədə
olursa-olsun
uğur qazana
bilərik” inamı
formalaşdırdı
gənclərdə.
Mən bunu
hiss edirəm”.

T

ələbələri onu innovativ
tədris üsullarını tətbiq
edən, öyrəndiklərini, əldə
etdiyi təcrübəni onlarla bölüşən,
eyni zamanda həyat dərsi keçən
müəllim kimi sevirlər. Azərbaycan
Diplomatiya Akademiyasının
(ADA) İnformasiya texnologiyaları
və mühəndislik fakültəsinin
professoru Gülməmməd
Məmmədovun həyat hekayəsi
maraqlı olduğu qədər də, gənclərə
örnəkdir.
ƏN ƏLAMƏTDAR AN
l Gülməmməd müəllim, başa
çatan tədris ili sizi yaxşı mənada
təəccübləndirəcək hansı hadisə ilə
yadda qaldı?
l Ən yadda qalan məqam
onlayn dərslərdən ayrılıb
auditoriyada tələbələrlə üz-üzə
görüşməyimiz oldu. Bildiyiniz
kimi, pandemiya dövründə dərsləri
onlayn qaydada keçirdik, amma
keçən akademik ildə bu formatdan
ayrıla bildik. Tələbələrimiz
üçün çox darıxmışdıq. Onları
auditoriyada üz-üzə, maskasız
görmək çox xoş oldu. Mənim
yanaşmama görə, tələbə ilə dost
kimi ünsiyyət qurulur və bu
konteksdə tədris prosesi baş verir.
Ona görə tələbələrimi auditoriyada
görməyimə çox sevindim. Bunu
tədris ilinin ən əlamətdar anı və
müsbət məqamı kimi qeyd etmək
istəyirəm.
l Bu gün təhsil dövlətin əsas
prioritet istiqaməti olmaqla
bərabər, cəmiyyətin də üzdə
olan, həmçinin daim giley və
tənqidlərlə müşayiət olunan
həssas nöqtəsidir. Sədr müavini
olduğunuz Təhsil Nazirliyi yanında
İctimai Şura (İŞ) bu sahə ilə bağlı
səslənən haqlı və ya haqsız
məqamların ayırd olunmasına nə
qədər dəstək göstərə bilir?
l Əslində uzun illərdir
Azərbaycanda təhsil prosesinin
daha da yaxşılaşdırılması
istiqamətində özfəaliyyət
formasında müəyyən işlər
görmüşəm, layihələrdə,

maarifləndirmə işlərində iştirak
etmişəm. Bu işlərdən təhsilə bağlı
insanlar xəbərdar idi. Beləcə,
mənim İŞ-də təmsil olunmağım
ideyası yarandı. Təhsildə hamını
narahat edən məsələlərlə
imkanlarımız daxilində məşğul
olmağa çalışmışıq. İŞ böyük
bir resursu olan qurum deyil.
Könüllü, ictimai əsaslarla
fəaliyyət göstəririk. Buna rəğmən,
təhsil proseslərinə müsbət
töhfələr verməyə çalışmışıq.
Son vaxtlar məşğul olduğumuz
məsələlərdən biri məktəbvalideyn-icma münasibətlərinin
təkmilləşdirilməsidir. Təhsil
sahəsindəki problemlər ən çox
bununla əlaqələndirilir. Düşündük
ki, bu sahədə problemləri öyrənək
və həlli istiqamətində məhsuldar
işlər görək. İşlər artıq yekun
mərhələdədir, konkret addımlar
və nəticələr var. Bununla bağlı
ictimaiyyətə geniş məlumat
veriləcək. Təhsil sahəsində çoxlu
problemlər var. Bunlar, əslində
illər öncə təhsil sahəsində verilmiş
yanlış qərarların nəticəsidir. İndi
elə addımlar atmalıyıq ki, bir neçə
il sonra müsbət nəticələr olsun.
Təhsil sahəsində verilmiş qərarlar
dərhal nəticə vermir. Bu sahə
asta inkişaf edən, ətalətli sahədir.
Ona görə də, ümid edirik ki, indi
verilmiş qərarlar yaxın gələcəkdə
nəticəsini göstərməyə başlayacaq.
44 GÜNLÜK
MÜHARIBƏDƏN SONRA
l Hazırkı gənc nəslin təhsilə
marağı, hazırlıqları sizi qane
edirmi?
l Son 6 ildə Azərbaycanın
təhsil sektorunda çalışmışam.
İllər keçdikcə fərqlilik hiss
edirəm. ADA-ya gələn tələbələr
dünyagörüş baxımından daha
yetkin təəssürat bağışlayır. Dil
bacarıqlarının geniş olması,
xüsusən ingilis dilini bilmələri,
media, ya sosial media onlara təsir
edən amillərdəndir. Onlar dil
vasitəsilə qloballaşmış dünyanın
dəyərlərini, müasir trendlərini
mənimsəyə və dəyişə bilirlər.

Biz Azərbaycanın fərqli inkişaf
dövrlərində yaşamışıq. Əvvəllər
gənclərin dünyagörüşü daha
çərçivəli idi. İndi daha tolerant,
müxtəlifliyə açıq gənclər görürəm.
44 günlük müharibədən sonra
gənclərin də, sanki özlərinə inamı
artdı, öz kimlikləri ilə bağlı fikirləri
formalaşdı. Onlar dərk etdilər ki,
dünyada olan gənclərdən bir addım
belə geridə deyillər. Bu da “hansı
sahədə olursa-olsun, uğur qazana
bilərik” inamını formalaşdırdı
gənclərdə. Mən bunu hiss edirəm.

“BEYIN AXINI”NIN NÜMUNƏSI
l Tədbirlərin birində həmişə
gəncləri xaricdə oxumağa təşviq
etdiyinizi dediniz. Bəs “beyin
axını” sizi narahat etmir?
l Tam səmimi desəm, “beyin
axını” məsələsi məni narahat
etmir. Bu prosesin özünü neqativ
hal kimi qiymətləndirirəm. “Beyin
axını” dünyanın digər ölkələrinə
də ola bilər və baş verir. Eyni
zamanda, nəzərə almaq lazımdır
ki, bu hal Azərbaycana da yaşanır.
Elə “beyin axını”nın bir nümunəsi
də özüməm. Vaxtilə mən gedəndə
narahatlıq olmuşdu. 2006-cı
ildə Bakı Dövlət Universitetində
(BDU) magistr təhsilinin bir
ilini bitirmişdim. Xaricə getmək
niyyətimi açıqlayanda fakültə
rəhbəri və Fizika İnstitutunun
rəhbəri narahat oldular. Onlar
burada qalıb işləməklə bağlı
alternativ yol təklif etdilər. Amma
mən xaricə gedib təhsil aldım
və Azərbaycanı imkanlarım
daxilində təmsil etdim, sonra
Azərbaycana qayıtdım və hazırda
öz ölkəmə xeyir verirəm. Ona görə,
düşünmürəm, bu, bizi narahat
edən məsələ olmalıdır. Yəni bu
gedişin bir qayıdışı da var. Xaricə
təhsil üçün gedən gənclərin vətəni
Azərbaycandır. Onların ailələri,
kimliyi, mədəniyyəti buradadır.
Fiziki olaraq qayıtmayanlar öz
imkanları çərçivəsində vətənə xeyir
verməyə çalışacaqlar.
l Uğur qazanmağın dəqiq
formulu varmı?
l Mən düşünmürəm ki uğurun
universal bir sirri var. Uğurlu hesab
ediləcək insanların danışıqlarına
qulaq asmışam, həyatlarını
öyrənmişəm. Uğur qazanmaq
üçün insan ilk növbədə özünə
inanmalıdır. Buna inanırsa, özünə
uzaq və yaxın hədəflər qoymalıdır.

UĞUR

SÖHBƏTLƏŞDI:

Təranə Məhərrəmova
taranamaharramova@kaspi.az

Oxumaq
istəyirdik,
amma tədrisi
verəcək
məktəb yox
idi. İcma
üzvləri
Ağcabədidən
qamış gətirib
4 otaqlı
məktəb
tikdilər.
Müəllimlər
müharibədə
idi. Əlifbanı
öyrətməyi
icmadan
olanlar öz
üzərlərinə
götürdülər.
Çöldə daş
üstündə
oturub əlifbanı
öyrəndik.

Təbii, insan həyatı elədir ki, son
hədəflər yoxdur. İnsan çalışmasa,
özünə fürsətlər yaratmasa, cansız
əşya kimi yerində qalar. Özünə
fürsətlər yaratmağı bacaran
insan ali mərtəbələrə yüksələr.
Gənclərimiz bunu nə qədər erkən
dərk etsələr, həyatları uğurlu
hesab edilən xətt üzrə gedər.

UZAQDAN GÖRÜNƏN IŞIQ
l Uşaq olanda, icmada
yaşayanda sizi kim inandırmışdı
ki, haradasa uzaqda işıqlı bir
dünya var?
l Bu insan atam olub. O,
ideallara çox inanan adam idi.
Hətta o qədər idealist olub ki,
onunla “həyat düşündüyümüz
qədər ideal deyil” deyə mübahisə
etdiyim məqamlar olub. Atamın
məsələlərə ideal yanaşması,
təhsilə müqəddəs bir nemət
kimi baxması ailəmizə, insanın
bilik qazanaraq hər yerə gedə
biləcəyi hissini aşılamışdı.
Anamın da rolu çox olub. Amma
bu istiqamətdə aparıcı sima atam
idi. O, ixtisasca aqronom idi.
Müəllimləri haqqında hörmətlə
danışırdı. Atamın tövsiyələrinə
qulaq asıb başa düşdüm ki, elm
mütləq lazımdır. Bu, kiməsə
üstün gəlmək naminə deyildi,
həyatın çətinliyinə sinə gərmək
üçün idi. 1992-ci ildə Laçın
rayonu işğal olunanda 8 yaşım
vardı. Biz oxumaq istəyirdik,
amma tədrisi verəcək məktəb
yox idi. İcma üzvləri Ağcabədidən
qamış gətirib Taxtakörpü deyilən
çöllük ərazidə 4 otaqlı məktəb
tikdilər. Müəllimlər müharibədə
idi. Əlifbanı öyrətməyi icmadan
olanlar öz üzərlərinə götürdülər.
Biz çöldə daş üstündə oturub
əlifbanı öyrəndik. Valideynlərimiz
deyirdi ki, yalnız təhsillə bu
vəziyyətdən çıxmaq olar. Bu,
qəlbən inandığımız şey idi. Bu
çətinliklər fonunda təhsil bir
işıq yolu idi. Mən də oxumaq
istəyirdim, həyatımı yalnız bu
şəkildə dəyişə biləcəyimi dərk
edirdim.
UNIVERSITET
PARTASINDAKI ILK GÜN
l Niyə məhz fizikanı seçdiniz?
l Uşaqlıqdan fizika ilə
maraqlanırdım. Texniki
avadanlıqlara marağım vardı.
Kəndimizdə bir müəllim vardı,
həmişə deyirdi ki, fizikanı

öyrənmək istəyirsinizsə,
riyaziyyatı oxumalısınız. Mən
riyaziyyatı, sonra Azərbaycan
dilini, fizikanı daha sonra kimya
və həndəsəni öyrənməyə
başladım. Humanitar yardımlar
zamanı paylanılan dərs
vəsaitlərindən istifadə edirdim.
Dərs oxumaq üçün rahat şəraitim
yox idi. Ali məktəblərə qəbul
imtahanına heç kəsin köməyi
olmadan özüm hazırlaşmağa
başladım. İmtahan verib
universitetin fizika fakültəsinə
daxil oldum. Məcburi köçkün
düşərgəsindən çıxıb BDU-da
oxudum. İcmada deyirdilər ki,
bu uşaq istedadlıdır, qoy gedib
hüquqşünaslıq oxusun, həkim
olsun. Amma mən fizikanı
seçdim. Məktəbli kimi parta
arxasında əyləşdiyimi ilk günü
heç cür xatırlaya bilməsəm də, ilk
dəfə tələbə kimi BDU-da parta
arxasında əyləşdiyim gün yaxşı
yadımdadır...

l Arzularınızın dalğası sizi
sonradan haralara aparıb çıxardı?
l Universitetin fizika
fakültəsini bitirdikdən və
magistraturada bir il təhsil
aldıqdan sonra İtaliyanın
Triest şəhərində Abdus Salam
Beynəlxalq Nəzəri Fizika
Mərkəzində magistratura pilləsini
oxudum. Mərkəz yüksək enerjilər
fizikası üzrə dünyadan 10 nəfər
qəbul etmişdi ki, biri də mən
idim. Bir il oxuduqdan sonra
doktorluq pilləsində oxumaq
üçün professorların məsləhəti
ilə Amerika universitetlərinə
müraciət etdim. Nyu-York Sirakuz
Universitetinə tam təqaüdlə qəbul
aldım. Hazırkı Amerika prezidenti
Co Bayden də həmin universitetdə
təhsil alıb. Aldığım təqaüd (illik
50000 $) isə universitetin ən
nüfuzlu təqaüdü olmaqla yanaşı,
xarici vətəndaşlara verilməyən
təqaüd idi. Düşündülər ki, mənim
nəzəri fizika biliklərim çox
yaxşıdır və bunu tibb sahəsinə
tətbiq etmək olar. Ona görə də
mən biotibb üzrə doktorluq
dərəcəsi aldım. Paralel olaraq
8 ilə yaxın tədrislə məşğul
oldum. Bir il Nyu-York Tibb
Universitetində tədqiqatçı kimi
işlədim. 2016-cı ildə Azərbaycana
qayıtmaq qərarına gəldim. O
vaxtdan ADA Universitetinin
Mühəndislik və informasiya

texnologiyaları fakültəsində dərs
deyirəm. Bu da tələbələrlə elm və
həyat təcrübəmi paylaşmaq üçün
yaxşı fürsətdir.

FƏRQLI MÜHITLƏRLƏ ÜZ-ÜZƏ
l Xaricdə təhsil sizə nə verdi?
Təkcə bilikmi?
l Biliyi burada da almaq olar.
Xaricdə təhsil mənim tamamilə
transformasiya olmağıma
səbəb oldu. Bizim klassik
universitetlərdə tələbə həyatı,
demək olar yox dərəcəsindədir.
ADA Universitetində çalışmaq
üçün mühit, klublar var. Müasir
universitetləri fərqləndirən
əlamətlərdən biri də bilik
öyrətməkdən əlavə, bu mühitin
olmasıdır. 17-18 yaşlı tələbənin
formalaşması üçün mühitin
olması vacibdir. Bunun ümumi
adı tələbə həyatıdır. Mən
universitetdə bilik öyrənsəm
də, həyatımın digər hissələri
sanki natamam idi. Digər
mədəniyyətlər haqqında
məlumatsızlıq vardı. Magistr
pilləsində oxumaq üçün İtaliyaya
gedəndə ilk mədəniyyət şokunu
yaşadım. Anladım ki, fərqli dünya
var. Tək olduğum üçün məcburən
o mədəniyyəti öyrənməli idim.
Bir il sonra Amerikaya gedəndə
də fərqli mühitlə rastlaşdım və
yeni bir prosesi də orada yaşamalı
oldum. Bütün bunlar çətin proses
idi, amma pozitiv izləri qaldı.
Tədris üçün bu transformasiya,
fərqli mədəniyyət, fərqli
baxış bucağını dərk etmək və
ona tolerant yanaşmaq çox
önəmlidir. Xüsusilə Amerika
kimi ölkədə tədrislə məşğul
olan insan auditoriyadakı
tələbələrin sosialiqtisadi, irqi qruplardan
formalaşdığını dərk
edir və onlarla ünsiyyət
qurmaq rahat olur. Amerika
universitetlərində bu
məqamlara çox önəm verirlər.
Azərbaycana qayıdanda da
təbii ki, bu fərqliliyi proyeksiya
etmişəm. Hər bir tələbə ilə
fərdi davranış mənə normal
gəlir. Belə olanda tələbə də
müəllimin qoyduğu
tələbləri icra etmək
istəyir.

FOTOLAR: Firudin Səlimov /Global Media Group

ADA TƏCRÜBƏSI

l Amerika
auditoriyalarındakı
təcrübələrdən hansını burada
tətbiq etmək arzusundasınız?
l Amerikada çox yaxşı
təcrübələr var. Amerika, sanki
dünya üçün bir laboratoriyadır.
İnsan o təcrübələrə baxanda
“bunu aparıb öz ölkəmdə
tətbiq etmək necə yaxşı olardı”
fikrinə düşür. Amma belə
düşünəndə biz bir məsələni
diqqətdən qaçırmış oluruq:
ölkəmizin özünəməxsusluğu,
cəmiyyətimizin, insanımızın
fərqli olmasını. Yəni oradakı
praktikanı gətirib burada
tətbiq etsək, onun uğurlu
olma ehtimalı 50 faizdir.
Amma ADA Universitetinin
özü Amerikada olan uğurlu
təcrübələrdən birinin
tətbiqidir. Bu, təhsilimiz üçün
uğurlu tapıntıdır.
l Uğur qazanan və
onun yaxşı nəticələrini
tətbiq edən bir insan
kimi gənclərə
nəyi tövsiyə

edərdiniz?
l Heç də hamı universitetdə
oxumaq, magistratura təhsili
almaq istəyində olmaya bilər.
Hamı bu hədəfin ardınca
qaçmaq məcburiyyətində
deyil. Hər insanın içərisində
bir potensial var və bu,
müxtəlif istiqamətlərdə
inkişaf edə bilər. Ölkəmizdə
peşə təhsili müəssisələri var.
Peşə təhsilini seçməklə öz
potensiallarını realizə edə
biləcək çoxlu gənclər ola bilər.
Bu fürsətin üstündən xətt
çəkməsinlər. Dünyanın aparıcı
iqtisadiyyatları, əslində peşə
təhsilinin üzərində durur.
Sənaye işlərinin 70 faizini
peşə təhsili olan insanlar icra
edirlər. Bizim iqtisadiyyatımız
da günü-gündən inkişaf edir
və bu istiqamətdə ehtiyaclar
durmadan artır. Gənclər
öz imkanlarını peşə təhsili
müəssisələrinə üz tutmaqla
reallaşdıra bilərlər. İstəsələr,
o təcrübə ilə universitetdə
də təhsillərini davam
etdirmək mümkündür. Məni
narahat edən məsələlərdən
biri də bir çox ali təhsilli
gənclərin işsiz olmasıdır.
Əmək bazarının tələbləri
öz sözünü deyir. İstərdim
ki, gənclərimiz bu məqama
fikir versinlər və yaranan
fürsəti dəyərləndirsinlər.
Tövsiyəm odur ki, gənclər
valideynlərinin istəklərini yox,
öz arzularını, öz xəyallarını
yaşasınlar. Əminəm ki,
kimsə onların qarşısına ciddi
sədd çəkə bilməz.
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STATISTIKAYA INANAQ, YOXSA
GÖZÜMÜZLƏ GÖRDÜYÜMÜZƏ?

Nəqliyyat ekspertləri deyirlər ki, avtobus istifadəçilərinin sayının artması, taksidən istifadə edənlərin
sayının isə azalması səbəbsiz deyil. Pandemiyadan sonra həm bölgələrə avtobus marşrutları bərpa olunub,
həm də işğaldan azad olunan rayonlara yeni marşrutlar açılıb. Bu da statistikaya təsir edir.
AYGÜN ƏZIZ

aygunaziz@kaspi.az

“

Ö

lkədə avtobus
istifadəçilərinin sayı kəskin
artıb”. Bu məlumat Dövlət
Statistika Komitəsi tərəfindən
açıqlanıb. Statistikada taksidən
istifadə edənlərin sayında kəskin
azalmaların olduğu vurğulanıb.
Müşahidələrimizə görə isə taksi
istifadəçilərinin sayı günü-gündən
artır. Taksi ilə gedişlərin ucuz olması
bu nəqliyyat vasitəsinə marağı
artırıb. Üstəlik, yeni-yeni taksi
şirkətlərinin yaranması, sürücülərin
sayının artması da bu sahəyə tələbat
olduğunu göstərir.
AVTOBUSLARA
QOYULAN QADAĞA...
Xüsusilə,
pandemi-yanın
ilk vaxtlarında
Eldəniz
Cəfərov

avtobuslara qoyulan qadağa,
uzun müddət həftəsonu ictimai
nəqliyyatın olmaması taksilərdən
istifadəni artırdı. Bir müddət sonra
avtobuslar gündəlik fəaliyyətini
bərpa etsə də, insanlar yenidən
taksilərə üstünlük verdilər. Ona görə
də açıqlanan son statistika insanları
düşündürür.
NƏ BAŞ VERDI?
Rəqəmlərə gəldikdə, komitənin
məlumatına əsasən, bu ilin yanvarmay aylarında Azərbaycanda
avtobuslarla 510 905,3 min sərnişin
daşınıb ki, bu da illik müqayisədə
25,2 faiz çoxdur. Minik taksilərindən
isə 29 471,1 min nəfər istifadə edib
ki, bu da illik müqayisədə 21,4 faiz
azdır. Ötən il isə taksilərdən 86 944
sərnişin istifadə edib. Bəs minik
taksilərindən istifadə edənlərin sayı
nə üçün 86 944 nəfərdən 29 471
nəfərə qədər enib? Səbəb nədir?
Yaxud nə baş verib ki, avtobusdan
istifadə edən sərnişinlərin sayı
kəskin şəkildə artıb?

ARTIMIN SƏBƏBI NƏDIR?
Nəqliyyat eksperti Eldəniz
Cəfərov deyir ki, artımın səbəbi
bölgələrə artan avtobus səfərləridir.
Mütəxəssisin sözlərinə görə,
bu rəqəm gün keçdikcə daha
da artacaq: “Bu ilin yanvar
ayından etibarən Azərbaycanda
şəhərlərarası daşınmada istifadə
olunan avtobusların sayı artırılıb.
Novruz tətillərində də Bakıdan
bölgələrə və bölgələrdən geri
qayıdan nəqliyyat vasitələrinin
sayı artırılmışdı. Bu dövrdə təkcə
50 mindən çox vətəndaşımızın
daşınması həyata keçirilib. Hazırda
Gəncə və Sumqayıtı istisna
etməklə, bölgələrə səyahət üçün
dəmiryollarının işləməməsi, əlbəttə
ki, avtobuslara tələbatı daha da
artırıb. Hələ buraya işğaldan azad
olunan bölgələrimizə təşkil olunan
avtobus səfərlərinin sayını da əlavə
etsək, bu rəqəm gözlənilən idi.
Gələn ilin statistikası bundan da
artıq olacaq. Çünki bu, artan templə
davam edir”.

“TAKSIDƏN ISTIFADƏNIN AZALMASI GÖZLƏNILƏN IDI”
Ekspert vurğulayır ki, taksidən
istifadənin azalması da gözlənilən
idi: “Taksidən istifadənin
azalması ümumi Azərbaycan
statistikasına görə, uyğun ola
bilər. Yuxarıda sadaladığım
səbəblərlə yanaşı, qeyd etmək
lazımdır ki, vətəndaşlarımız fərdi
avtomobillərdən daha çox istifadə
edirlər”.
İCTIMAI NƏQLIYYATIN LÜKS NÖVÜ
Nəqliyyat eksperti Elməddin
Muradli da bildirir ki, taksidən
istifadə nə qədər çox olsa da,
avtobusu üstələyə bilməz:
“Mümkün deyil ki, taksidən
istifadə edənlərin sayı avtobusdan
çox olsun. Çünki taksi ictimai
nəqliyyatın lüks növüdür.
Xüsusilə, pandemiyadan sonra
taksidən istifadə etmək geniş
vüsət aldı. Çünki bu nəqliyyat
növündə qiymətlər ucuz,

virusdan qorunmaq daha etibarlı
və rahatdır. Bu amillər taksiyə
marağın olmasına təsir göstərir.
Amma təkcə Bakıda ictimai
nəqliyyat gün ərzində 2 milyon
civarında sərnişin daşıyır. Taksidə
bu qədər sərnişinin hərəkəti
mümkün deyil. Taksiyə olan
maraqla ictimai nəqliyyata olan
marağı eyniləşdirə bilmərik. Çünki
taksidən istifadə çox olsa da,
tutumuna görə ictimai nəqliyyatı
keçə bilməz”.
“İCTIMAI NƏQLIYYAT
BƏRBAD VƏZIYYƏTDƏDIR”
Ekspert vurğulayır ki, taksiyə
tələbatın çox olmasının bir səbəbi
də ictimai nəqliyyatın vəziyyətinin
bərbad olmasıdır: “Taksidən
istifadə edən sərnişinlərin
sayı gün keçdikcə artır. Çünki
avtobuslar özü özlüyündə bərbad
vəziyyətdədir. Xüsusilə, “pik”

saatlarda aləm bir-birinə dəyir.
Bəzi insanlar havasızlıqdan,
üfunət iyindən şikayət edirlər.
Bakı Nəqliyyat Agentliyi 2200
avtobusun olduğunu desə də,
realda xətlərə 1800 avtobus
çıxmır. “Bakubus”ın 300400 avtobusu günlük xətdən
kənardadır. Digər daşıyıcı
şirkətlər də yanacağın qiyməti
bahalaşdıqdan sonra gediş
haqqı artımı baş tutmadığı üçün
gedişlərə mümkün qədər qənaət
etməyə çalışırlar. Ona
görə də getdikcə
taksiyə olan tələbat
artır. Amma yenə də
avtobusun
sərnişin
daşıma
yükü
daha
Elməddin
çoxMuradlı
dur”.

STATISTIKA KOMITƏSININ
MƏLUMATINA ƏSASƏN
510 905,3
min
sərnişin

86 944
29 471,1
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sərnişin
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sərnişin
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2021

2022
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YALNIZ ABS-IN QAZANC
GÖTÜRƏCƏYI UCUZLASMA

Mütəxəssislər
deyirlər ki,
avronun dəyərdən
düşməsinin
Azərbaycan
bazarına həm
müsbət, həm də
mənfi təsiri var.
Avro ilə alınan
məhsulların
ucuzlaşma
ehtimalı var ki,
bu da inflyasiyanı
qismən
tormozlayar.
Amma bütün
dünyanı cənginə
alan qlobal
bahalaşmadan
tam yayınmaq
mümkünsüzdür.

ZƏRIF SALMANLI

S

zarifsalmanli@kaspi.az

on vaxtlar avro ucuzlaşır. Hətta
o dərəcədə dəyərdən düşüb
ki, təxminən 1 avro 1 dollara
bərabərdir. Mütəxəssislər bildirirlər
ki, dollar indeksindəki yüksəliş
davam edərsə, avro daha da dəyərdən
düşə bilər. Eyni zamanda sürətlənən
inflyasiya Avropa Mərkəzi Bankını
faizləri artırmağa məcbur edir.
Avronun ucuzlaşması Azərbaycan
bazarına təsir edirmi?
GÜNAHKAR HƏM ABŞ-DIR, HƏM DƏ...
İqtisadçı Xalid Kərimli “Kaspi”yə
açıqlamasında bildirdi ki, avronun
ucuzlaşmasının baiskarlarından
biri Amerikadır: “Həm Avropa
İttifaqında, həm Amerika Birləşmiş
Ştatlarında inflyasiya
müşahidə olunur. Ancaq
Federal Ehtiyat Bankı
(FED) tədbirlərə Avropa
Mərkəzi Bankından bir neçə
ay əvvəl başlayıb. ABŞ-ın
atdığı addımlar, inflyasiyanı
idarə edə bilməsi

bazarlar tərəfindən daha ciddi qəbul
olunur. Avropa İttifaqında 30-a
yaxın ölkə olduğundan, onların qərar
qəbul etmək mexanizmləri bir qədər
ləngdir. Qərar qəbul edilərkən bu
ölkələrin rəyi nəzərə alınır. Ona görə
də ABŞ kimi tez və qəti qərar verə
bilmirlər”.

RUSIYANIN YANACAĞI KƏSMƏSI
İqtisadi məsələlər üzrə ekspert
Murad Calalov isə səbəbləri başqa cür
izah etdi: “Birinci səbəb pandemiya
ilə bağlı inflyasiyadır. İkincisi, Rusiya
Avropaya təbii yanacağın nəqlini
azaltdı. Avropada bərpa olunan
enerjidən daha çox istifadə olunsa
da, əsas güc təbii yanacağın üstünə
düşürdü. Bu yanacaq da Rusiyadan
alınırdı. İstehsalda bir anda
dayanmalar baş verdi. Qazın
nəqlində fasilə yarandığına
görə yanacağın qiymətində
günü-gündən artım oldu. Bu
da istehsal olunan məhsulların
qiymətinin artmasına şərait
yaratdı. Nəticədə də avronun
inflyasiyasını müşahidə
etdik”.

SƏRT QƏRARLAR
QƏBUL EDILSƏ...

M.Calalov həmçinin
qeyd etdi ki, ABŞ
vəziyyətdən istifadə
edir, Federal Ehtiyat
Bankı (FED) faiz
dərəcələrini günügündən artırır: “Faizlər
o dərəcədədir ki, avro
bununla ayaqlaşa
bilmir. Dolların faiz
dərəcələrinin artması
avronu bir daha vurmuş
olur. İnflyasiyanın
qarşısını almaq üçün
faiz dərəcələrini
artırırlar. Lakin
Ukraynadan gələn
qaçqınlar, avrozonanın
böyüməsi faiz
dərəcələrinin artmasına
əngəl yaradır. Avropada
idxal olunan malların
təxminən yarısı dollarla
hesablanır, ona görə
də qiymət artımı olur.
Çünki dolların avroya

nisbətdə yüksəlməsi,
Avropadakı qiymət
artımları inflyasiyanı
qaçılmaz edib və
son illərin ən yüksək
göstəricisinə gətirib
çıxarıb”.
Xalid Kərimlinin
sözlərinə görə, dollar və
avronun bərabərləşməsi
o demək deyil ki,
həmişə elə olacaq:
“Dollar avro qarşısında
bahalaşa, 1 dollar 0,950,97 avro da ola bilər.
Amma bu, birbaşa
Avropa və Amerika
mərkəzi banklarının
siyasətindən asılı
olacaq. Avropa Mərkəzi
Bankının iclasında sərt
qərarlar qəbul edilsə
və o qərarların davamlı
olacağına dair bəyanat
verilsə, avro bahalaşa
da bilər”.

İNFLYASIYANI BIR QƏDƏR TORMOZLAYIR...
X.Kərimli avronun ucuzlaşmasının
Azərbaycan bazarına təsirini də şərh
etdi: “Azərbaycan idxalın bir hissəsini
avro ilə ödəyir. Yaxud da müqavilədə
qiymətlər avro ilə dəyərləndirilir.
Yəni alınan məhsulların qiyməti avro
ilə göstərilir. Bu da imkan verir ki,
avro ilə alınmış məhsulların
qiyməti aşağı düşsün. Yəni
manatın avro qarşısında
bahalaşması bu valyuta
müqavilələri ilə
alınmış malların
Xalid
Kərimli

maya dəyərinin aşağı düşməsinə
imkan verir. Bu da ölkədəki
inflyasiyanı bir qədər tormozlayır”.
HƏM MÜSBƏT, HƏM DƏ...
M.Calalov isə qeyd etdi ki,
avronun ucuzlaşmasının Azərbaycan
bazarına həm müsbət, həm də mənfi
təsiri var: “Avropa Komissiyasının
prezidenti iyul ayında Bakıya gəldi
və Azərbaycanla müqavilə imzaladı.
Azərbaycan Avropaya 22 milyard
kubmetr qaz nəql edəcək. Bu müqavilə

gələcəkdə də Avropa ilə Azərbaycan
arasında ticarət əlaqələrinə müsbət
təsir göstərmiş olacaq. Qiymətin
artması nəticəsində Azərbaycan
büdcəsinə gələn gəlirin 40 faizi qaz
satışından əldə olunacaq. Mənfi
təsirləri isə odur ki, bütün dünyada
baş verən inflyasiyanın fəsadlarını biz
də hiss edəcəyik. Bundan
qaçmaq mümkün
deyil. Yalnız ABŞ bu
durumdan qazanclı
çıxa biləcək”.
Murad
Calalov
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ENERJI VƏ SEVINC
PARTLAMASI YASADAN

SAĞLAMLIQ

SU ORUCU

Turxan Baratzadə: “Zövqünüz saflaşacaq və sağlam qidaları
qəbul edərkən aldığınız həzz bundan sonra da onlara daha çox
üstünlük verməyinizə səbəb olacaq. Qidalanmağa məsuliyyətlə
davam etdikcə yandırdığınız piy bir daha qayıtmayacaq”

Y

əqin ki, ətrafınızda “Bu
gün su orucu tuturam”
deyib yeməkdən
imtina edənlər olur. Adətən
onlar ayda bir gün, bəziləri
həftədə bir gün su orucu
saxlayırlar. Bunu bir neçə gün
edənlər də var. Son illər su
orucu saxlayanların sayının
artdığını nəzərə alıb diyetoloq
Turxan Baratzadə ilə bu haqda
söhbətləşdik.
l Su orucuna insanların
yanaşmaları fərqlidir. Kimi 1,
kimi 3, kimi 5 gün su orucu
tutur.
l Su orucu heç bir qida
maddəsi qəbul etmədən,
sadəcə su içilərək tutulur.
Yalnız çay və qəhvəni, o da
şəkərsiz olduğu halda, istənilən
qədər içmək məqbuldur.
Su orucunu 40 günə qədər
edənlər var. Ortalama 3-4
gündən başlayıb 10-20 günə
qədər edirlər. 1 günlük su
orucu edənlər daha çoxdur.
Amma 1 günlük su orucu
istənilən nəticəni vermir.
Burada məqsəd orqanizmdəki
karbohidratları (glikogeni)
bitirib yağ yandırmaqdır.
Karbohidratlar isə təqribən 72
saata tam tükənmiş olur. Buna
görə, 7 günlük su orucunu
orqanizm üçün daha effektiv
hesab edirəm.
l O zaman 7 günlük su
orucundan danışaq.
Düşünürük ki, su orucunu 1-2
gündən artıq tutsaq, halsız
olarıq.
l Müəyyən sağlamlıq
problemləri olan, dərman
qəbul edən insanlar uzun
müddət su orucu tuta bilməz,
amma çoxumuz bunu edə
bilərik. Ümumiyyətlə, su
orucuna başlamazdan əvvəl
həkimlə məsləhətləşmək
vacibdir. Həkim icazə verirsə,
deməli, su orucu tutanda
huşunuzu itirməyəcəksiniz.
İnsan orqanizmi enerjiyə
qənaət və istifadə etmək

SÖHBƏTLƏŞDI:
AYGÜN ASİMQIZI
aygunasimqizi@kaspi.az

“Biz bu
dövrlərdən sağ
çıxıb bu günə
qədər gəlmişik.
Genetik
olaraq insan
orqanizmi
uzunmüddətli
aclıqlara
dayanıqlıdır.
Uzun müddət
yemək
yemədiyimiz
halda
maddələr
mübadiləsinin
tamamilə
dayanacağı,
yenidən
normal
vəziyyətə
qayıtmayacağı
ilə bağlı
yaranmış mif
çoxdan məhv
olub”.

məsələsində çox möhkəmdir.
Min illərdir mövcud olan və
sağ qalmağı bacaran insan
bədəni buna uyğun dizayn
edilib. İnsanlar əvvəllər əkin
və heyvandarlıqla məşğul
deyildi. Yemək taparsa, yeyər,
tapmasa, ac qalardı. Biz bu
dövrlərdən sağ çıxıb bu günə
qədər gəlmişik. Genetik olaraq
insan orqanizmi uzunmüddətli
aclıqlara dayanıqlıdır. Uzun
müddət yemək yemədiyimiz
halda maddələr mübadiləsinin
tamamilə dayanacağı,
yenidən normal vəziyyətə
qayıtmayacağı ilə bağlı
yaranmış mif çoxdan məhv
olub.
l 7 günlük su orucu zamanı
bədəndə hansı dəyişiklik
gedir?
l Bu 7 günlük su orucunun
yandırdığınız piylərdən başqa
bir çox sağlamlıq faydaları
olacaq. Ən əsası bədəndə və
hüceyrələrdə illərlə yığılan
zibilləri atmış olacaqsınız.
Sübut olunub ki, 2-7 günlük
su orucundan sonra ciddi bir
təmizlənmə, yəni detoks baş
verir. 7 günlük su orucunun
insulin müqavimətini
yaxşılaşdırdığı, qan təzyiqini
tənzimlədiyi, iltihabı azaltdığı,
immunitet sistemini yüksəltdiyi
və həzm problemlərini böyük
ölçüdə həll etdiyini göstərən
araşdırmalar da var.
l Aclıq istəyi necə olur bəs?
İnsan bir öyün yemədikdə,
aclıq güc gəlir…
l Oruca başladıqdan sonra 6
saat ərzində orqanizm son dəfə
qəbul etdiyiniz bütün qidaları
həzm etməyi başa vuracaq və
depo forması olan qlikogeni
parçalamağa başlayacaq.
Yəni qaraciyər və əzələlərdə
qısamüddətli enerji deposu
olan qlikogeni qlükozaya
çevirəcək. Bu qlükoza
orqanizmin əsas funksiyaları
üçün enerji olaraq istifadə
olunacaq. Proses, bəzən 72

ZÖVQÜNÜZ
SAFLAŞACAQ
saata qədər davam edə bilər,
lakin orta hesabla bir insanda
12-24 saat ərzində bitir. Sonra
aclıq, şiddətli yemək istəyi
yaranır. Bu zaman əhvalın
dəyişməsi müşahidə edilə bilər.
İnsan qlükoza çatışmazlığının
əlamətləri olan əsəbilik və
gərginlik yaşayacaq. Nadir
hallarda baş ağrıları, halsızlıq
və ürəkbulanma da ola bilər.
Bütün bunlar insandan insana
dəyişsə də, qadınlarda 2,
kişilərdə isə 3 günə yox olacaq.
Bu dövrdə bol su, şəkərsiz
qəhvə və çay içmək lazımdır. 3
gündən sonra aclıq hissi kəskin
şəkildə yox olacaq və özünüzü
daha enerjili hiss etməyə
başlayacaqsınız.
l Su orucu ilə arıqlamaq
prosesi necə gedir?
l Orqanizmin ehtiyatı olan
yağlar yalnız qlükoza və
qlikogen tükəndikdə yanmağa
başlayır. Qaraciyər qlikogeni
əritdikdən sonra yağ turşuları
yanmağa başlayanda ketonlar
əmələ gəlir. Beləliklə, orqanizm
keton cisimlərinin artdığı
bir ketoz vəziyyətinə girəcək.
Hətta ilk 3 gündə əhəmiyyətli
miqdarda bədən yağı əriyir.
Oruc tutmağa davam etdikcə
tədricən artmağa davam
edəcək, kənardan
kalori olmadığı
müddətcə gündə
orta hesabla
450 qram bədən
yağını yandırmış
olacaqsınız ki, bu da
kifayət qədər sürətli
arıqlama
üsuludur.

Turxan
Baratzadə

l Su orucunun əzələlərə təsiri necə olur?
l İlk 3 gün əzələdəki qlikogenin enerji
mənbəyi kimi yanması və özü ilə su
aparması səbəbindən, əzələ zəifliyi
olacaq. Bundan narahat olmayın,
çünki əzələlərdəki protein əsas enerji
mənbəyi deyil. İtirdiyiniz, orucu
bitirib yenidən karbohidratlar qəbul
etməyə başladığınızda, qısa zamanda
geri qayıdacaq. 3 günün sonunda
enerjiyə qənaət etmək üçün qadınlarda
menstruasiya dayana bilər. 4 gündən
sonra bir çox insanda enerji və sevinc
partlaması yaşanır. Hətta o qədər
enerjili olar ki, bəzən gecələr də yata
bilməz. Keton cisimlərinin istifadəsi ilə
yaşayacağınız zehni aydınlığa görə, bu,
həyatınızın, bəlkə də, ən yaradıcı dövrü
ola bilər.
l 7 günlük su orucu bitdi, əvvəlki rejimə
qayıda bilərik?
l Su orucumuz bitdikdən sonra ehtiyatlı
olmaq lazımdır. 1 və 2-ci günlərdə asan
həzm olunan sümük suyu, şorba, şirələr,
meyvə püresi, ağ düyü, kartof püresi
və tərəvəzlər qəbul etmək lazımdır.
Sonra protein əsaslı qidalar da daxil
olmaqla, adət etdiyiniz qidaları qəbul
etməyə başlaya bilərsiniz. Orqanizmin
təbiətindən asılı olaraq, bağırsaq
hərəkətlərinin normala qayıtması bir
qədər vaxt tələb edə bilər.
l 7 gün ac qalan orqanizmin iştahası bu
qədər səbirli olur?
l Əksər insanlar su orucu bitdikdən
sonra yeməyə hücum edəcəklərini
düşünürlər. Qətiyyən belə deyil.
Su orucundan sonra zövqünüz
saflaşacaq və sağlam qidaları qəbul
edərkən aldığınız həzz bundan
sonra da onlara daha çox üstünlük
verməyinizə səbəb olacaq. Su orucu
bitdikdən sonra bir neçə
kilo almaqdan narahat
olmayın. Unutmayın ki,
sürətlə qazandığınız
bu çəki, sadəcə
sudur. Qidalanmağa
məsuliyyətlə
davam etdikcə
yandırdığınız
piy bir daha
qayıtmayacaq.
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“Hökumətlərin
qarşısında dayanan
əsas məsələ enerji
qiymətlərinin
optimal
səviyyəsinin
tapılması,
təchizatın
şaxələndirilməsidir. Amma bu,
bir çox hallarda
hökumətlərin daxili
siyasətindən asılı
olmayan, yəni xarici
səbəblərdən qaynaqlanan
bir məsələdir. Ona
görə də...”

UZUN
MÜDDƏT
BELƏ DAVAM
EDƏRSƏ...
bazardan çıxır. Bu da
qıtlıq və bahalaşmanı
şərtləndirir”.

ZƏRIF SALMANLI

B

zarifsalmanli@kaspi.az

eynəlxalq Valyuta Fondunun (BVF)
rəhbəri Kristalina Georgiyeva
xəbərdarlıq edib ki, investisiya daimi
olarsa, qlobal iqtisadi mənzərə daha da
pisləşə bilər. O, inflyasiyanın azalmamasının
bərpa prosesini riskə atacağını və həssas
insanların həyat standartlarına daha çox
zərər verə biləcəyini bildirib. BVF rəhbəri
inflyasiya ilə mübarizə aparmaq üçün
hakimiyyət orqanlarını təcili tədbirlər
görməyə çağırıb.
İNFLYASIYAYA SƏBƏB OLAN AMILLƏR
İqtisadçı ekspert Rəşad Həsənov “Kaspi”yə
açıqlamasında bildirdi ki, inflyasiya 2020ci ildən başlayıb: “Pandemiya və ölkələrin
kütləvi şəkildə karantin tədbirləri görməsi,
demək olar ki, iqtisadiyyatın bütün
halqalarında fasilələr yaratdı. İstehsal azaldı,
anbarlarda olan məhsullar tükənməyə
başladı. Ölkələrarası ticarət dayandı və
nəqliyyat xərcləri artdı. Belə bir zamanda
işçilərin işə çıxmasının məhdudlaşdırılması
şirkətlərdə məhsul istehsalının maya
dəyərini artırdı. Bütün bunlar son nəticədə
istehsalat prosesində müəyyən ləngimələrə
və bahalaşmaya gətirib çıxardı”.
MÜHARIBƏ VƏ PUL KÜTLƏSININ ARTMASI
Ekspert bildirdi ki, inflyasiya prosesi
2022-ci ildə Rusiya-Ukrayna konflikti
ilə daha da dərinləşdi: “Çünki konflikt
enerji məhsullarının, xüsusilə də neftin
qiymətinin kəskin bahalaşmasına gətirib
çıxardı. Əgər neft bahalaşırsa, bu da bütün
mal və xidmətlərə təsir edir. Çünki neft elə
məhsuldur ki, bütün mal və xidmətlərin
maya dəyərinə, istehsalına, daşınmasına
təsir edir. Pandemiyaya görə hökumətlər
sosial paketlər fonunda insanların alıcılıq
gücünü, ailə büdcələrini dəstəkləmək üçün
bazara pullar buraxırdı. Həmin pullar da
rahat gəlir, rahat da xərclənirdi. Belə olduğu
təqdirdə, bazarda pul kütləsinin həcmi

artdı. Pul kütləsinin artması da inflyasiya
prosesini dəstəkləyən faktordur”.
“HÖKUMƏTLƏRIN ADDIMLARINDAN
ASILI OLACAQ”
Rəşad Həsənovun sözlərinə görə,
inflyasiyanın nə qədər davam edəcəyini
proqnozlaşdırmaq çox çətindir: “Görünən
odur ki, istehsal qiymətləri artıb. Lakin
bazarda istehlak qiymətləri o qədər də
artmayıb. Bu o deməkdir ki, növbəti
mərhələdə istehsal qiymətlərində
baş verən artım son nəticədə bazara,
istehlak qiymətlərinə sirayət edəcək. Bu
proses hökumətlərin, mərkəzi bankların
addımlarından asılı olacaq. Sabit məzənnə
rejimini tətbiq etməklə və qapalı, dar
bazarda müəyyən məhsullar üzrə inzibati
yollarla təchizatçılara və istehsalçılara
təsirlər etməklə qiymət artımlarını qismən,
mərhələli şəkildə təmin etmək olar.
Yaponiya, ABŞ, İngiltərə kimi ölkələrdə
inflyasiya ilə mübarizə tədbirlərinə start
verilib”.
“O QƏDƏR ASAN HƏLL EDILMƏYƏCƏK”
Ekspertin fikrincə, bu proses təkcə
hökumətlərin daxili siyasətindən
asılı deyil: “Hökumətlərin qarşısında
dayanan əsas məsələ
enerji qiymətlərinin
optimal səviyyəsinin
tapılması, təchizatın
şaxələndirilməsidir.
Amma bu, bir çox
hallarda hökumətlərin
daxili siyasətindən
asılı olmayan, yəni
xarici səbəblərdən
qaynaqlanan bir
məsələdir. Ona görə də,
düşünürəm ki, o qədər də
asan həll edilə bilməyəcək”.

Rəşad Həsənov
inflyasiyanın Azərbaycana
təsirindən də danışdı:
“Azərbaycanda istehsal qiymətləri
indeksi çox yüksəkdir. Alıcılıq
imkanının məhdud olması,
müəyyən mənada təzyiqləri
neytrallaşdırır. Yəni bahalaşma tam
olaraq hələ öz əksini tapmayıb. Bu
o deməkdir ki, növbəti dövrlərdə
də bahalaşma olacaq. İstehsalçı son
nəticədə məhsulun real və ədalətli
bazar qiymətini tətbiq etməlidir.
Uzun müddət belə davam edərsə,
yəni maya dəyəri daha çox olursa,
amma bazarda satış qiyməti
artmırsa, o zaman istehsalda
maraq, marjinal mənfəət aşağı
düşür, dolayısı ilə istehsalçılar

LIBERAL BAZARIMIZ YOXDUR
İqtisadçı deyir ki, dünya
bazarlarında məhsulların
qiyməti artırsa, Azərbaycanda
da bahalaşma gedəcək: “Daxili
bazarın strukturu inflyasiyanı
dəstəkləyir. Çünki kifayət
qədər liberal bazarımız
yoxdur. İnhisarçılıq geniş
yayılıb. Belə olduğu təqdirdə,
şirkətlər qiymətləri daha
rahat şəkildə bahalaşdıra bilir.
Hökumət məzənnəni sabit
saxlamaqla proseslə
mübarizə aparır.
Digər sahələrdə
yerli istehsalın
dəstəklənməsi,
idxalın təşviq
edilməsi uzunmüddətli
dövrdə
nəticə
verə
bilən bir
prosesRəşad
dir”.
Həsənov

“ƏDALƏTLI RƏQABƏT MÜHITI YARADILMALIDIR”
Ekspert inflyasiyaya qarşı
görülməli olan tədbirlərdən
də danışdı: “Bazarda təklif
artırılmalıdır. Təklifi artırmaq
üçün idxalı təşviq etmək lazımdır.
Taxıl, buğda, un, şəkər, bitki yağı
kimi məhsullarda subsidiyalaşma
olmalıdır. Yerli istehsaldakı
problemlər uzunmüddətli
tədbirlərlə həll edilməlidir.
Çünki qısamüddətli tədbirlər

effekt verə bilməz. Azərbaycanda
bazar liberallaşdırılmalı, ədalətli
rəqabət mühiti yaradılmalı, məmur
müdaxiləsi tamamilə aradan
qalxmalıdır”.
Rəşad Həsənovun fikrincə,
hökumət tədbirlər görür, lakin
nə vaxt nəticə verəcəyi məlum
deyil: “Nazirlər Kabineti daxili
istehsalın gücləndirilməsi,
istehlak səbətinə daxil olan ərzaq
məhsullarının istehsalını, idxalını
həm subsidiyalaşdırmaq, həm
də istehsal həcmini artırmaq,
ehtiyatların yaradılması, maliyyəyə
çıxış imkanlarının artırılması
ilə bağlı proqramlar hazırlayır.
Amma bunun nə vaxt
nəticə verəcəyini indidən
proqnozlaşdırmaq çox
çətindir”.
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XALQDAN QAZANIB
XALQA QAYTARMAQ
ISTƏMƏYƏNLƏR

ARAŞDIRMA

“Onların lüks həyat şəraitlərinə baxdıqda
aşkar görünür ki, bunu əldə etmək üçün illik
dövriyyələri daha çox olmalıdır. Müğənnilərin
ödədikləri vergilər həyat şərtləri ilə
uyğunlaşmır. Onlar gəlirlərini yalnız hansısa
restoran tələb etdikdə məcburi qaydada
rəsmiləşdirirlər, o da cüzi miqdarda”.

T

AYGÜN ƏZIZ

aygunaziz@kaspi.az

ürk mətbuatında sənət adamlarının
vergi ödəyicisi kimi siyahısı
mütəmadi olaraq təqdim olunur.
Hətta hər il “ilin vergi rekordçusu”
müəyyən edilir. Bu ada sahib olmaq
türkiyəli müğənnilər üçün fəxrdir. Bizdə
isə vəziyyət fərqlidir. Müğənnilər vergi
ödəməkdə maraqlı deyillər. “Səsimin
çörəyini qazanıram”, “gəlirim azdır”
bəhanələrinə sığınan sənət adamlarının
sayı yox, hesabı yox. Düzdür, son
vaxtlar iqtisadiyyatın “ağardılması”,
vergi mədəniyyətinin formalaşması ilə
bağlı ciddi addımlar atılıb. Bunu vergi
daxilolmalarının artmasında görə bilirik.
Bəs müğənnilərlə bağlı vəziyyət necədir?
Xalqdan qazanan bu adamlar xalq üçün
sərf olunan vergidən niyə yayınırlar?
Ödədikləri vergi, həqiqətən, qazanclarına
görədirmi?
“ÖDƏDIKLƏRI VERGI HƏYAT
ŞƏRTLƏRI ILƏ UYĞUNLAŞMIR”
Vergi mütəxəssisi Anar Bayramov
“Kaspi”yə açıqlamasında bildirdi ki,
artıq müğənnilərin əksəriyyəti vergi
ödəyicisidir: “Hazırda müğənnilərin iştirak
etdiyi tədbirlər, restoranlar xərclərini
təsdiq etmək üçün ödəməni rəsmi edirlər.
Bəzi restoranlar vergi ödəyicisi kimi
uçotda durub qanunvericilikdə nəzərdə
tutulmuş formada müğənnilərdən elektron
qaimələrin yazılmasını tələb edirlər.
Düzdür, bu, bütün əməliyyatlara şamil
olunmur. Təəssüf ki, müğənnilərin hamısı
bütün əməliyyatları rəsmiləşdirmir,
dövriyyəni qanuni şəkildə əks etdirmirlər.
Onların lüks həyat şəraitlərinə baxdıqda
aşkar görünür ki, bunu əldə etmək üçün
illik dövriyyələri
daha çox olmalıdır.

Müğənnilərin ödədikləri vergilər həyat
şəraitləri ilə uyğunlaşmır. Onlar gəlirlərini
yalnız hansısa restoran tələb etdikdə,
məcburi qaydada rəsmiləşdirirlər, o da cüzi
miqdarda”.

İCTIMAIYYƏTIN QINAĞI YOXDURSA...

“BU QONORARLAR VERGIYƏ
CƏLB OLUNMUR”
Mütəxəssis vurğulayır ki, prestijli,
xalq arasında məşhur olan müğənnilər
qeydiyyata alınır, yeni müğənnilərin
əksəriyyəti isə ümumiyyətlə vergi
ödəmirlər: “Burada əsas məsələ daha
yüksək gəlirlər əldə edən müğənnilərin
vergiyə cəlb olunmasıdır. Müğənnilərin
fəaliyyətləri təkcə ölkə daxilində deyil. Ölkə
sərhədlərindən kənarda da el şənliklərinə
qoşulurlar. Oradan əldə etdikləri
qonorarlar birmənalı şəkildə vergiyə cəlb
olunmur. Çünki iştirak etdiyi məclislərə hər
hansı bir şəxsin dəvəti ilə gedirlər. Həmin
şəxsə də maraqlı deyil ki, azərbaycanlı
müğənnilərdən sənəd tələb etsinlər. Bizim
müğənnilər ən yaxşı halda Azərbaycan
hüdudları daxilində qazandıqlarının
müəyyən hissəsindən vergi ödəyirlər”.

İqtisadçı Rauf Qarayev deyir ki,
Azərbaycanda vergi mədəniyyətinin
formalaşması istənilən səviyyədə
deyil. Türkiyə ilə müqayisədə
ölkədə vergi rüsumlarının yığılması
və xərclənməsi ilə bağlı açıqlama
səthi xarakter daşıyır: “Ərəb xilafəti
dövründən bizdə xüms, zəkat və sair
vergi növləri var idi. Əslində, bu, vergi
mədəniyyətini də özündə əks etdirir.
Baxmayaraq ki, bizdə dini baxımdan
formalaşan vergi mədəniyyəti
könüllülük prinsipi daşıyır. Kimsə
bunu verməyəndə ictimai qınaq
obyektinə çevrilir. Təəssüf ki, bu
yanaşma qanunvericiliklə bağlı
məqamlara sirayət etməyib. Yəni vergi
verməyən şəxs ictimaiyyət tərəfindən
qınaq obyektinə çevrilmir. Amma
Avropada bu mədəniyyət formalaşdığı
üçün orada bir çox vətəndaş vergi
ödəməyi özlərinə borc bilir”.

“ƏN YAXŞI HALDA
DÖVRIYYƏNIN 2 FAIZINI TƏQDIM EDIRLƏR”
Mütəxəssis iddia edir ki, müğənnilər
göstərdikləri gəlirlərin yalnız 2 faizini vergi
kimi ödəyirlər: “Araşdırmalarımızdan
sonra üzə çıxır ki, həmin müğənnilər
ancaq 2 faizlik dərəcə ilə sadələşdirilmiş
vergi ödəyirlər. Yaxud da 75 faiz güzəştdən
istifadə etməklə, 20 faiz dərəcəsi ilə gəlir
vergisi ödəyicisi olurlar. Amma onların
illik dövriyyələri, mütləqdir ki, 200 000
manatdan yuxarıdır. İnandırıcı deyil ki,
hər hansı bir müğənni əlavə dəyər vergisi
kimi uçota alınsın və öz dövriyyəsindən
18 faiz vergi ödəsin. Onlar ən yaxşı halda
dövriyyənin 2 faizini təqdim edirlər”.

“BIR-IKI AĞIZ” OXUYUB GEDƏCƏK
Mütəxəssis vurğulayır ki, Avropada
əmək haqları, pensiya təminatı, sosial
müdafiə, ölkənin iqtisadi baxımdan
inkişafı vergi prinsipi üzərində
qurulub. Bizdə isə belə deyil: “Neft
sektoru büdcəni formalaşdıran
amildir. Bu baxımdan da, əhalidə fikir
formalaşıb ki, əgər neftdən pul gəlirsə,
o halda vergi ödəməyə ehtiyac yoxdur.
Belə düşüncə müğənnilərə də aiddir.
Müğənnilər özləri açıqlayır ki, toyda
1 saat oxumaq üçün 15 min manat
alırlar. Vergi məsələsini soruşduqda,
deyir, ödəmirəm, çünki köməkçilərim
var, qazancım onların xərclərinə gedir.

Yaxud toya yoxlama gələndə qeyd
edir ki, dostunun toyuna gəlib, gəliri
yoxdur, “bir-iki ağız” oxuyub gedəcək.
Bu günə qədər eşitməmişəm ki,
hansısa müğənni vergi borcuna görə
həbs olunub və ya böyük məbləğdə
cərimə edilib”.
“NƏ ŞADLIQ SARAYI
BUNU EDƏCƏK, NƏ DƏ TOY SAHIBI”
Mütəxəssisin sözlərinə görə,
müğənni şadlıq sarayı ilə müqavilə
bağlamır, toy yiyəsi ilə razılaşıb gəlir:
“Nə şadlıq sarayı bunu edəcək, nə də
toy sahibi. Çünki belə halda onlar da
vergi ödəyicisi siyahısına düşəcəklər.
Bütün proseslər bir-birinə zəncirvari
bağlıdır. Türkiyədə müğənni fəxr
edir ki, vergi ödəyirəm, ölkəmə xeyir
verirəm. Hətta sənətə yeni başlayanlar
da bu addımları ilə nümunə olurlar.
Azərbaycanda vergi qanunvericiliyi
sərtdir, amma yayınmalar daha
çoxdur. Demək, sərtlik işə yaramır.
Bu məsələdə vətənə, xalqa sevgi
olmalıdır. Bizdə vergi təbliğatının
əsas göstəricisi
müğənnilər
olmalıdır, çünki
hqazanırlar.
Amma qazandıqlarından xalqa
qaytarmaq
istədiklərini
görmürük”.
Rauf
Qarayev

“BU, YAXIN ZAMANDA MÜMKÜN DEYIL”
Anar
Anar
Bayramov
Bayramov

Vergi mütəxəssisi Anar
Bayramov deyir ki, hazırda
bu sahəyə vergi orqanları
tərəfindən nəzarət olunur:
“Vergi orqanı xarici ölkədəki

fəaliyyəti təsbit edə bilmir.
Maksimum dərəcədə nəyə
imkanı çatırsa, o səviyyədə də
nəzarət olunur. Bütün dünyada
müğənnilər yüksək gəlirlərdən

vergi ödəyirlər və bunu rəsmi
bəyan edirlər. Amma Azərbaycan
gənc ölkədir, düşünürəm ki,
vergi nəzarəti tədbirlərinin
rıçaqları artırıldıqca, onların

da dövriyyələrində şəffaflaşma
gedər, xərclərini düzgün şəkildə
bəyan etməklə vergilərini
ödəyərlər. Lakin bu, yaxın
zamanda mümkün deyil”.

MƏDƏNIYYƏT
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HƏR SAATIN OZ
MUSI QISI?

“Bəli, musiqi həyatımıza, psixikamıza,
əhvalımıza, qərarlarımıza təsir göstərə
bilir. Bununla bağlı tədqiqatlar var. Radiolar o
tədqiqatlara baxıb hansı saatda hansı musiqinin xoş
olduğunu öyrənə bilərlər. Ancaq bu da o demək deyil ki,
hamı o mahnını sevəcək”.
XANIM AYDIN

G

xanimaydin@kaspi.az

ünün müxtəlif saatlarında radioda
müxtəlif musiqilər dinləyirəm. Məsələn,
səhər sakit və həzin mahnı eşidəndə
ürəyim sıxılır, darıxıram. Sanki səhərin ritmik
ahəngi ilə həmin həzin mahnının aramlı ritmi
üst-üstə düşmür və mənim ruhumda bir
qarışıqlıq yaranır. Musiqi dinlədiyim ruhumun
ritmi fiziki ritmimdən geri qalır. Belə olanda
özümü pis hiss edir və bundan qurtulmaq üçün
dərhal başqa dalğaya keçirəm. Radio dalğası ilə
birgə öz dalğamın da dəyişdiyini hiss edirəm.
Ritmimə, ab-havama uyğun mahnı tapan
kimi, sanki ruhumla fiziki durumum bir-birini
tamamlayır, vəhdət halına gəlir. Görəsən,
bunun bir izahı, qaydası varmı? Ümumiyyətlə,
radioda günün hansı saatlarında hansı mahnılar
səsləndirilməlidir? Redaktorlar musiqi seçimini
necə edirlər?
YAŞA, ZÖVQƏ UYĞUN SEÇIM
İctimai Radionun direktoru – DJ Fateh
deyir ki, musiqi pleylistinin formalaşdırılması
çoxşaxəli və mürəkkəb prosesdir: “Amma
indi bunun üçün mövcud
olan xüsusi proqram
təminatları prosesi
xeyli asanlaşdırır. Əsas
olan radionun hansı
musiqi formatında
çalışmaq istəməsidir.
Yayımçı formatı
auditoriyanın yaşına,
zövqünə və
gözləntilərinə
DJ Fateh
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RUH HALINA
BIRBAŞA TƏSIR EDƏN MUSIQI

uyğun seçir. Yayımçıların sayı az olanda
populyar olmayan formatları gözləmək
sadəlövhlük olar. Onu da nəzərə alsaq ki,
radioların əsas auditoriyasını sükan arxasında
olan, əmək qabiliyyətli, ortayaşlı kişilər təşkil
edir, seçiləcək formatların sayı o qədər də çox
deyil”.
PLEYLISTIN ÇEVIK DƏYIŞMƏSI
“Vacib olan musiqi pleylistinin çevik dəyişə
bilmə xüsusiyyətidir”, - deyir Fateh: “Ona
görə də maksimum kiçik hissəciklərdən ibarət
olmalıdır ki, saat gedə-gedə, onun içində
nələrisə dəyişmək mümkün olsun. Bu səbəbdən
pleylistdə mahnıların rubrikatoru pis olmaz.
Misal üçün, ingilislərin bu kontekstdə HOT
dedikləri yeni çıxan, HIT dedikləri populyar,
REGULAR hesab etdikləri ifaçının formata
uyğun olan, amma o qədər də populyar
olmayan mahnısıdır. Onların və digər tələblərə
cavab verən mahnıların düzgün sıralanması
musiqi redaktorunun istedadına bağlıdır.
Onun işi diskoteka diceyi kimi bu mahnıları
elə ardıcıllıqla düzməkdir ki, hər hansı keçid
dinləyicini dalğanı dəyişməyə məcbur etməsin.
O ki qaldı yeni mahnıların pleylistə düşməsinə,
ümumiyyətlə, bir radionun musiqi fondunun
formalaşmasına, bu, güc aparan və xüsusi
diqqət tələb edən arxivləşmə işidir. Önəmli
olan isə radionun yeni mahnıları və ifaçıların
külliyyatını necə qəbul etdiyinə dair məlumatın
bütün prodüser, leybl sahibləri və ən əsası
ifaçılarda olmasıdır. Onlar bilməlidirlər ki,
filan radio mahnıları qapıdan, digəri isə e-mail
vasitəsilə qəbul edir. İkinci vacib məsələ formata
uyğun filtrlərin mövcud olması və onların
tərəfdaşlarla şəffaf fəaliyyət göstərməsidir.

Psixoloq Orxan Oruc deyir ki,
günün hansı hissəsində hansı
musiqini dinləmək kimi konkret bir
tövsiyə yoxdur: “Baxır kimə hansı
musiqi necə təsir edir. Ola bilər ki,
birinə xoş olan musiqi, o birinin
xoşuna gəlməsin. Elə insanlar var
ki, birdən-birə aktivləşə bilmir,
ona görə də günün əvvəlində
daha həzin, ortada daha dinamik,
axırına doğru isə gərgin olurlar. Və
onların əhvalına da o cür mahnılar
uyğun gəlir. Amma elə insanlar
var ki, yuxudan oyanan kimi rok
musiqisinə, elələri də var ki, bütün
günü meditativ musiqiyə və ya
muğamlara, yaxud klassik musiqiyə
üstünlük verir. Bu, həm də zövq
məsələsidir. Amma ümumilikdə
kütləvi verilən musiqi insanların
əhvalına, həmin andakı ruh halına
birbaşa təsir göstərə bilir. Amma bəzi
ölkələrdə aparılan araşdırmalardan
sonra günün hansı hissəsində necə
musiqi dinləməklə bağlı tövsiyə
xarakterli standartlar var”.
MƏQSƏDLI MUSIQILƏR
“Bəzi müəssisələr musiqi
dinləməkdən yaxşı mənada
manipulyasiya kimi istifadə edirlər”,
- deyir psixoloq: “Şirkət daxilində
müəyyən saatlarda musiqi verirlər
ki, əməkdaşların işə motivasiyası
artsın. Geyim dükanı, restoranlarda
da müxtəlif musiqilərdən istifadə
olunur. Onların hərəsinin öz məqsədi
var. Geyim dükanlarında ritmik

mahnılar verilir ki, seçim vaxtı daha
sürətli qərar verək. “Fastfood”larda
insanlar tez yeyib getsin deyə daha
dinamik, bəzi restoranlarda isə
müştərilərin daha çox qalıb, daha
çox yemək sifariş verməsi üçün sakit
və mülayim musiqilər səsləndirilir.
O ki qaldı radioya... Burada da
zövq və xarakter məsələsi var. Elə
insanlar var ki, yol gedərkən radioda
söhbətə qulaq asmağı, elə insanlar
var ancaq musiqi dinləməyi sevir.
Təkcə bizdə yox, bütün dünyada eyni
vaxtda eyni konsepsiyalı verilişlər
olur radioda. Hətta reklam belə
olduqda başqa dalğalarda eyni tipli
reklamlar gedir. Bu da radio və TVlərin marketinq siyasətidir. Əksər
radio və TV-lər bu məqamda daha
çox özlərini düşünürlər, nəinki
dinləyiciləri, izləyiciləri. Ümumilikdə
deyə bilərəm ki, bəli, musiqi
həyatımıza, psixikamıza, əhvalımıza,
qərarlarımıza təsir göstərə bilir.
Bununla bağlı tədqiqatlar var.
Radiolar o tədqiqatlara baxıb
hansı saatda hansı
musiqinin xoş
olduğunu öyrənə
bilərlər. Ancaq
bu da o demək
deyil ki, hamı o
mahnını
sevəcək”.
Orxan Oruc

MAHNI VAR KI, HƏTTA INTIHARA SƏBƏB OLUR
Orxan bəy bəzi ölkələrdə qadağan
olunmuş musiqilərin də olduğunu deyir:
“Çünki həmin musiqilər insanların əmək
fəaliyyətlərinin azalmasına, depressiyaya
düşməsinə və hətta intiharlara belə səbəb
olur. Məsələn, 2000-ci illərdə Türkiyədə

Murat Kekillinin “Bu akşam ölürüm”
mahnısı çox məşhurlaşmışdı. Kütləvi
şəkildə bu mahnı radiolarda səsləndirilirdi.
Və sonradan həmin mahnının populyar
olduğu ildə Türkiyədə intiharların sayının
pik həddə olduğu aşkarlanmışdı. Düzdür,

mahnı konkret olaraq intihara məcbur
etmir. Amma insanlara psixoloji təsir
edir. Kimsə depressiv vəziyyətdədirsə,
bu cür mahnılar onun vəziyyətini daha
da dərinləşdirir. Sevgilisindən ayrılan
biri həmin vaxt pozitiv bir mahnı dinləsə

ona bir cür, kədərli mahnı dinləsə başqa
cür təsir edəcək. Yenə də deyirəm,
konkretlik olmasa da, hər bir insanın
emosional durumundan, yaşadıqlarından,
xarakterindən asılı olaraq musiqi ona təsir
göstərə bilir”.

POL
POQBA

ƏMƏLIYYATDAN DÇ-YƏ GÖRƏ IMTINA ETDI
“Yuventus”un
yarımmüdafiəçisi Pol
Poqbanın dizində
problem yaranıb.
Həkimlər ona
əməliyyat
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olunmağı məsləhət
görsələr də, Poqba
bundan imtina edib.
O, belə qərarı ona
görə verib ki, dünya
çempionatında
iştirak edə bilsin.
Poqba, əməliyyat
olunacağı təqdirdə,

mundiala qədər
bərpa oluna
bilməyəcəyindən
ehtiyatlanır. Futbolçu
konservativ müalicə
almağa üstünlük
verib.
Qeyd edək ki,
dünya çempionatı

noyabrın 21-dən
dekabrın 18-nə qədər
Qətərdə keçiriləcək.
Poqba “Mançester
Yunayted”dən
“Yuventus”a bu
yay keçib. O,
əvvəllər də Turin
klubunda çıxış edib.

www.kaspi.az

KISILƏRI DƏ
HEYRƏTLƏNDIRƏN

QADINLAR
Qadın futbolu getdikcə kişi futboluna yaxınlaşır və
sürətlə güclənir. İndi qadın futbolu investorlar və
yeniyetmələr üçün daha cəlbedici olub. Son Avropa
çempionatında elə statistik göstəricilər qeydə alındı ki...

İ

ngiltərə qadın futbolu tarixinin ən
böyük turnirinə - Avro 2022-yə
ev sahibliyi etdi. Finalda meydan
sahibləri Almaniya millisinə qalib gələrək
(2:1) tarixdə ilk dəfə Avropa çempionu
oldular. İngiltərədə keçirilən turnirdə
qeydə alınan statistik göstəricilər qadın
futbolunun günü-gündən inkişaf etdiyini,
populyarlığını artırdığını göstərir.

REKORD ARDINCA REKORD
Avro-2022 195 ölkədə yayımlanıb.
Müqayisə üçün deyək ki, Avro-2017-ni
178 milyon tamaşaçı izləmişdi. İndi isə
tamaşaçıların sayı xeyli artıb. Turnirin
başlamasına bir həftə qalmış UEFA 500
000 biletin satıldığını elan etdi (mövcud
700 000 biletdən). Hollandiyada keçirilən
Avro-2017-də isə cəmisi 240 min bilet
satılmışdı. “Old Trafford”da keçirilən
açılış matçını (İngiltərə - Avstriya) 68 761
tamaşaçı izlədi. Bu, qadınlar arasında
Avropa çempionatında yeni rekord idi.
Əvvəlki rekord Avro-2013-ün (41 301)
final oyununda qeydə alınmışdı. Qrup
mərhələsinin oyununda stadiona 29

min azarkeş gəldi ki, indiyə qədər heç
bir turnirdə belə göstərici olmamışdı.
Amma bu da son rekord deyildi. Final
qarşılaşması 90 minlik
“Uembli”də keçirildi. Biletlər
cəmisi 43 dəqiqə ərzində
satıldı. Rəsmi məlumata
görə, finalı 87 min
azarkeş izləyib. Bu, həm
qadınlar, həm də kişilər
arasında keçirilən Avropa
çempionatı üçün rekord
göstəricidir.
ARTAN GƏLIRLƏR
Turnirə 18 şirkət sponsorluq
etdi. UEFA sponsor və televiziya
gəlirlərinin əvvəlki Avropa çempionatı
ilə müqayisədə dörd dəfə artacağını
gözləyir. Bunu nəzərə alan Avropanın
ali futbol qurumu mükafat fondunu
ikiqat artıraraq 16 milyon avroya
çatdırdı. Onu da qeyd edək ki, turnirin
oyunlarına biletlərin qiyməti 5
avrodan 50 avroya qədər idi (İngiltərə
yığmasının oyunları istisna olmaqla).

TƏXIRƏSALMA IŞƏ YARADI
Ekspertlər hesab edirlər ki, belə
göstəricilərin əldə olunmasına əsas iki
amil kömək edib: yarışın keçiriləcəyi
yer (İngiltərə böyük və cəlbedici
bazardır) və pandemiya səbəbindən
çempionatın təxirə salınması. Əlavə
bir il sponsorları cəlb etməyə və
turnir haqqında məlumatı bütün
dünyaya yaymağa kömək etdi. Qadın
Futbol Federasiyasından Tom Uorvik
deyir: “Avropa çempionatı
təxirə salındığı üçün kişilər
məyus olmuşdular. Ancaq
qadınlar üçün turnirin
təxirə salınması işimizə
yaradı. Təbliğat işini
genişləndirdik və
əlavə tərəfdaşlar cəlb
etdik”.

DAXILI ÇEMPIONATLARA,
ÇL-Ə ARTAN MARAQ
Artıq bəllidir ki, qadın
futboluna daha çox pul daxil
olur. Amma bunun təsirini yalnız
uzunmüddətli perspektivdə
görəcəyik. Ən əsası isə odur
ki, qadın futbolu daha əlçatan
olub və azarkeşləri cəlb
edir. Bu cəlbedicilik daxili
çempionatlarda, Çempionlar
Liqasında da özünün göstərir.
Məsələn, “Çelsi”nin qadın
komandası (Superliqanın
çempionu) ilk dəfə mövsüm
üçün bütün abonementləri
satıb. Çempionlar Liqasının
finalında “Barselona” – “Lion”
qarşılaşmasını 3,4 milyon azarkeş
izləyib.

2018-CI ILDƏ İNGILTƏRƏ
TƏK IDI, INDI ISƏ...
Avro-2022 qadın
futbolunda biznesin
cəlbediciliyini işıq sürəti
ilə artırdı. 2018-ci ildə Avropa
çempionatına ev sahibliyi
etmək üçün yalnız İngiltərə
müraciət etmişdi. İndi isə
rekord tələb var - 5 ölkə
Avro-2025 üçün mübarizə
aparır. Bir müddət
əvvəl isə 2023-cü ildə
Dünya çempionatına
ev sahibliyi edəcək ölkə
müəyyənləşdi. Doqquz
ölkə ərizə vermişdi.

Üstünlük Avstraliya və Yeni
Zelandiyaya verildi. Avro2022 qadın futbolunun güclü
tərəflərini göstərdi: sponsorlar
üçün aşağı məbləğdə giriş və
yeni auditoriyaya çatmaq.
Belə görünür ki, bu yanaşma
daimi sabitliyin təminatçısıdır.
Qadın futbolu kommersiya
gücünü artırmağa davam
edəcək. Və əgər pul ağıllı
şəkildə xərclənərsə - inkişafa,
akademiyalara və marketinqə
- o zaman oyun keyfiyyəti də
yaxşılaşacaq.

