İsveçdə 4-cü dəfə

Türk dövlətlərinin başçıları

millət vəkili seçilən

AZƏRBAYCANLI
İradə Əliyeva
– Söderberq:
“Burada da
qanunsuzluqlar,
ədalətsizliklər
olur. Cəmiyyətdir,
normaldır, bunlar
da olacaq. Ancaq
sistem elə işləyir
ki, çatışmazlıq
olanda, insan
özünü müdafiə
edə bilir”

SƏHIFƏ 7-də

QARABAĞA DƏVƏT EDILDI
Prezident İlham Əliyev Türk Dövlətləri
Təşkilatının IX Zirvə Görüşündə
bildirib ki, üzv ölkələrlə əlaqələrin
bütün sahələrdə möhkəmləndirilməsi
Azərbaycanın xarici siyasətinin əsas
prioritetlərindən biridir.

“Azərbaycan həmişə türk dünyasının
sıx birləşməsinə öz töhfəsini verib
və bundan sonra da türk dünyasının
birliyi amallarına sadiq qalacaq.
2009-cu ildə Naxçıvan Zirvə
Görüşündən başlayaraq təşkilatımız
böyük inkişaf yolu keçmişdir”.

SƏHIFƏ 2-DƏ

“Azərbaycan dövlətinin hüdudlarından
kənarda yaşayan 40 milyon azərbaycanlının əksəriyyəti bu imkanlardan
məhrumdur. Türk dövlətlərindən
kənarda yaşayan soydaşlarımızın öz ana
dilində təhsil almaları daim təşkilatın
gündəliyində olmalıdır”.

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

ÜÇ ƏSRİN QƏZETİ
www.kaspi.az
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İranın hakim
elitası
parçalanır
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Rejim anlamaq
istəmir ki, 2022-ci
ildə 1980-ci illərin
standartları ilə
yaşamaq qeyrimümkündür. İş o
yerə çatıb ki, İran
İslam İnqilabının
lideri ayətullah
Xomeyninin nəvəsi
Həsən Xomeyni də
“hökumət insanları
dinləməyə
başlamalıdır”
deyib.

SƏHIFƏ 5-də

Qiyməti - 40 qəpik

10%

7,6 %
19,3%

7,2%
18,9%

Plan
hazırlandı,
bəs nəticəsi?
Hökumət
“Antiinflyasiya
tədbirlərinin
gücləndirilməsi
haqqında” Tədbirlər
Planı hazırlasa
da, bahalaşma
sürətlə davam edir.
Ekspertlərin fikrincə,
bu planın effektiv
olmamasının bir sıra
səbəbləri var. Əsas
səbəb odur ki, proses
qlobal miqyasda
gedir.

SƏHIFƏ 13-də

12 noyabr Azərbaycanda Konstitusiya Günü kimi qeyd olunur. Vətən
müharibəsində tarixi Qələbənin qazanılması bu gün Konstitusiyamızın
ölkəmizin bütün ərazisində tətbiqinə imkan yaradıb.
“Həyatıma
çox təhlükələr
olub”
Tanınmış hərbi
fotojurnalist Reza
Deqati: “Onda
27 yaşım vardı.
Çalışdığım şirkət
rəhbərindən
3 günlük icazə
aldım. Amma
bir də o şirkətə
qayıtmadım.
O vaxtdan
fotoaparatım
çiynimdə, dünyanı
gəzirəm”.

SƏHIFƏ 10-da

MÜHÜM ICTIMAI-SIYASI HADISƏ
Milli Məclisin sədr müavini Fəzail
İbrahimli deyib ki, 1995-ci il
noyabrın 12-də Konstitusiyanın
qəbulu müstəqillik tariximizin ən
mühüm hadisələrindən biridir. Onun
sözlərinə görə, Konstitusiyanın qəbulu
dövlətçiliyimizin möhkəmləndirilməsi
baxımından çox mühüm ictimai-siyasi
hadisə kimi qiymətləndirilməlidir.
30 ILLIK GÖZLƏNTIDƏN SONRA
Bu Qələbə sayəsində 30
ilə yaxın müddətdən
sonra beynəlxalq
hüququn prinsip
və tələbləri yerinə
yetirilib və işğaldan
azad edilmiş ərazilərdə
Konstitusiyanın hüquqi
qüvvəsi təmin olunub.
SƏHIFƏ 6-DA

“İSTƏSƏK, O KITAB HEÇ VAXT BITMƏZ”

Hekayələri kitabla
başlayan cütlük
Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri
üzrə Dövlət Komitəsinin
əməkdaşı, psixoloq, təlimçi,
“İnsan Mühəndisliyi” proqramının
müəllifi Rövşən Nəcəfov və həyat
yoldaşı Səma Qurbanın
münasibətləri “Zaman
bizimdir. İstəsək, o
kitab heç vaxt bitməz,
hər gün birlikdə
vərəqləyərik” sözləri ilə
başlayıb.
SƏHIFƏ 8-9-da

“Gitaram ən
böyük dərd
ortağımdır”

“Sevgi
məcburiyyətdən
doğan bir şey deyil.
Ona görə də roku
heç kimə məcbur
sevdirə bilmərəm.
Musiqi strategiyanı da
sevmir. Amma satış,
marketinq lazımdır.
Mənim səylərim daha
keyfiyyətli musiqi və
avadanlıq əldə etmək,
daha yaxşı studiya
qurmaq üçündür”.

SƏHIFƏ 15-də

Şuşadan
verilən aydın
mesajlar

Gəliri də, riski
də əmanətçi ilə
bölən banklar

Turizmin
qızıl payız
dövrü

Heç kimə lazım
deyil, amma yenə
də fəaliyyətdədir

“Gent”
“Fiorentina”
deyil

Səhifə 3-də

Səhifə 11-də

Səhifə 12-də

Səhifə 14-də

Səhifə 16-da
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TÜRK DÖVLƏTLƏRININ BASCILARI

QARABAĞA DƏVƏT EDILDI

Səmərqənddə
Türk
Dövlətləri
Təşkilatının IX
Zirvə Görüşü
keçirilib.
Görüşdə
çıxış edən
Prezident
İlham Əliyev
üzv ölkələrlə
əlaqələrin
bütün
sahələrdə
möhkəmləndirilməsinin
Azərbaycanın
xarici
siyasətinin
əsas prioritetlərindən biri
olduğunu
vurğulayıb

Noyabrın 11-də
Səmərqənddə Türk
Dövlətləri Təşkilatının
IX Zirvə Görüşü keçirilib.
AZƏRTAC xəbər verir ki,
Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyev tədbirdə iştirak edib.
Özbəkistan Prezidenti
Şavkat Mirziyoyev iclası
açaraq qonaqları salamlayıb.
Daha sonra
Türkmənistan Parlamenti
Xalq Məsləhətinin
sədri Qurbanqulu
Berdiməhəmmədov və
Türkiyə Prezidenti Rəcəb
Tayyib Ərdoğan çıxış ediblər.
AZƏRBAYCANIN XARICI
SIYASƏTININ ƏSAS
PRIORITETLƏRINDƏN BIRI
Azərbaycan Prezidenti
İlham Əliyev də Zirvə
Görüşündə çıxış edərək
qeyd edib ki, Türk Dövlətləri
Təşkilatına üzv ölkələrlə
əlaqələrin bütün sahələrdə
möhkəmləndirilməsi
Azərbaycanın xarici
siyasətinin əsas
prioritetlərindən biridir:
“Azərbaycan həmişə türk
dünyasının sıx birləşməsinə
öz töhfəsini verib və bundan
sonra da türk dünyasının
birliyi amallarına sadiq
qalacaq. 2009-cu ildə
Naxçıvan Zirvə Görüşündən
başlayaraq təşkilatımız
böyük inkişaf yolu keçmişdir.
Türk dünyası 200 milyondan
çox insanın yaşadığı geniş
bir coğrafiyanı əhatə edir və
böyük iqtisadi potensiala,

enerji resurslarına, nəqliyyat
yollarına və müasir hərbi
imkanlara malikdir.
Türk dünyası böyük
bir ailədir. Bir-birimizin
milli maraqlarını nəzərə
alaraq bundan sonra
da qarşılıqlı dəstək və
həmrəylik göstərməliyik.
Siyasi, iqtisadi, ticari,
mədəni, nəqliyyat,
energetika, rəqəmsal
transformasiya, kənd
təsərrüfatı, turizm sahələri
ilə yanaşı, təhlükəsizlik,
müdafiə, müdafiə
sənayesi kimi sahələrdə
də əməkdaşlığımızı
fəallaşdırmalıyıq”.
“TÜRK DÜNYASI TƏKCƏ
MÜSTƏQIL TÜRK
DÖVLƏTLƏRINDƏN
IBARƏT DEYIL”
Prezident bildirib ki, türk
dünyası təkcə müstəqil türk
dövlətlərindən ibarət deyil,
onun coğrafi sərhədləri
daha genişdir: “Hesab
edirəm ki, Türk Dövlətləri
Təşkilatının üzvləri olan
ölkələrdən kənarda
yaşayan soydaşlarımızın
hüquqlarının,
təhlükəsizliyinin, milli
kimliyinin qorunması,
onların assimilyasiyaya
uğramaması kimi məsələləri
artıq təşkilat çərçivəsində
daimi əsasda diqqətdə
saxlamağın vaxtı gəlib
çatmışdır.
Türk
dünyasında

gənc nəslin yaşadıqları
ölkələrdə məktəblərdə öz
ana dilində təhsil almaq
imkanı olmalıdır. Əfsuslar
olsun ki, Azərbaycan
dövlətinin hüdudlarından
kənarda yaşayan 40 milyon
azərbaycanlının əksəriyyəti
bu imkanlardan məhrumdur.
Türk dövlətlərindən
kənarda yaşayan
soydaşlarımızın öz ana
dilində təhsil almaları daim
təşkilatın gündəliyində
olmalıdır. Bu istiqamətdə
lazımi addımlar
atılmalıdır”. İlham Əliyev
bildirib ki, Azərbaycan
dövləti xarici ölkələrdə
yaşayan azərbaycanlıların
hüquq və azadlığının,
təhlükəsizliyinin təmin
edilməsinə xüsusi diqqət
yetirir. Biz acı taleyin hökmü
ilə Azərbaycan dövlətindən
ayrı düşmüş soydaşlarımızın
dilimizi, ənənələrimizi,
mədəniyyətimizi qoruyub
saxlamaları, azərbaycançılıq
ideyalarına sadiq
olmaları, öz tarixi
Vətənləri ilə
əlaqələrin heç
vaxt kəsilməməsi
üçün səylərimizi
davam
etdirəcəyik”.

“İŞĞAL BITSƏ DƏ, ONUN
AĞIR FƏSADLARI HƏLƏ
DƏ QALMAQDADIR”
İlham Əliyev bu
həftə Azərbaycan
xalqının Qarabağın
və Şərqi Zəngəzurun
Ermənistan işğalından
azad olunmasının ikinci
ildönümünü böyük qürur
hissi ilə qeyd etdiyini
diqqətə çatdırıb:
“Otuzillik işğal bitsə də,
onun ağır fəsadları hələ də
qalmaqdadır. Azərbaycanın
9 şəhəri və yüzlərlə kəndi
Ermənistan tərəfindən yer
üzündən silinib. Vaxtilə
böyük və çiçəklənən
şəhər olmuş Ağdam o
dərəcədə dağıdılıb ki,
xarici ekspertlər onu
“Qafqazın Xirosiması”
adlandırırlar. Ermənistan
işğal zamanı 67 məsciddən
65-ni yerlə-yeksan edib,
qalan 2 məscid isə ciddi
zərər görüb və donuz,
inək saxlanılması üçün
istifadə olunub. Bu, bütün
müsəlman dünyasına
təhqirdir”.
Prezident
bildirib ki,
Azərbaycan
işğaldan
azad
olunmuş
ərazilərdə
geniş-

miqyaslı quruculuq
işləri aparır: “Keçmiş
məcburi köçkünlərin öz
doğma yurdlarına dönüşü
üçün “Böyük Qayıdış”
proqramının icrasına
başlamışıq. Bu prosesdə
Türkiyə şirkətləri podratçı
kimi bir çox infrastruktur
layihələrində fəal iştirak
edirlər. Əziz qardaşım,
Türkiyə Prezidenti Rəcəb
Tayyib Ərdoğan azad
edilmiş torpaqlara üç
dəfə səfər edib, Şuşada,
Füzulidə, Zəngilanda və
Cəbrayılda olub.
Mən digər türk
dövlətlərinin başçılarını
da Qarabağa və Şərqi
Zəngəzura dəvət edirəm.
Fürsətdən istifadə edərək,
mən işğaldan azad
edilmiş Füzuli rayonunda
Özbəkistan tərəfindən
tikiləcək məktəbə və
Qazaxıstan tərəfindən
inşa olunacaq yaradıcılıq
mərkəzinə görə Özbəkistan
Prezidenti Şavkat
Mirziyoyevə və Qazaxıstan
Prezidenti Kasım-Jomart
Tokayevə minnətdarlığımı
bildirirəm. Bunlar
Azərbaycan-özbək və
Azərbaycan-qazax xalqları
arasında olan qardaşlığın
təzahürüdür”.

“ERMƏNISTAN SƏRHƏDDƏ HƏRBI TƏXRIBATLARINI DAVAM ETDIRIR”
Prezident bildirib ki, İkinci Qarabağ
müharibəsinin başa çatmasından iki il
keçməsinə baxmayaraq, Ermənistan
sərhəddə hərbi təxribatlarını
davam etdirir. Son olaraq sentyabr
ayında Azərbaycan Silahlı Qüvvələri
Ermənistanın hərbi təxribatının
qarşısını almaq üçün qətiyyətli əkshücum əməliyyatına başlamağa

məcbur olub: “Ermənistan dünya
ictimai rəyini çaşdırmaq üçün əsassız
olaraq Azərbaycanı hərbi təcavüzdə
günahlandırmağa çalışır. Bu əsassız
iddiaları qəti şəkildə rədd edirik.
Biz öz torpaqlarımızda vuruşmuşuq
və Ermənistan ordusunu məğlub
edərək onları əzəli torpaqlarımızdan
qovmuşuq. Biz bu gün də Azərbaycan-

Ermənistan sərhədi istiqamətində öz
doğma torpaqlarımızdayıq.
Oktyabr ayında Praqada və Soçidə
qəbul edilmiş birgə bəyanatlarda
Azərbaycan və Ermənistan bir-birinin
ərazi bütövlüyünü və suverenliyini
rəsmən tanıdı. Bu, bir daha onu göstərir
ki, Qarabağ münaqişəsi tarixdə qaldı.
İkinci Qarabağ müharibəsinin

nəticələri bölgə üçün yeni imkanlar
açır. Azərbaycan Zəngəzur dəhlizinin
yaradılmasını fəal şəkildə təşviq
edir və dəhlizlə bağlı öz ərazisində
genişmiqyaslı fəaliyyət həyata keçirir.
Zəngəzur dəhlizinin açılmasından
bütün region ölkələri faydalanacaq”.
Daha sonra bir sıra sənədlər, o
cümlədən yekun Bəyannamə imzalanıb.

GÜNDƏM
Prezident İlham
Əliyev Zəfər
Günündə hərbçilər
qarşısındakı
çıxışında xaricdən
bizi diqqətlə izləyən
və uğurlarımızdan
əndişə keçirən,
maskası cırılan
qonşularımıza
mesajlarını
verdi. Qeyd etdi
ki, Azərbaycan
bölgədə sülhün və
əmin-amanlığın
tərəfdarıdır, amma
halal olan haqqını
da tələb etməkdə
israrlıdır.
BƏXTIYAR MƏMMƏDLI

P

bextiyarmemmedli@kaspi.az

rezident İlham Əliyev və
Birinci vitse-prezident
Mehriban Əliyeva keçən
il olduğu kimi bu il də Zəfər
Gününü Şuşada qeyd ediblər.
Burada çıxışı zamanı dövlət
başçısı bildirib ki, alınmaz qala
sayılan Şuşanı iki il bundan əvvəl
erməni işğalından azad edən
Azərbaycan Silahlı Qüvvələri
şanlı tarix yazıb: “Bu şanlı tarix
bizimlə əbədi olacaq. Azərbaycan
xalqı, gələcək nəsillər bu şanlı
Qələbə ilə haqlı olaraq fəxr
edəcəklər”.
“ERMƏNISTANI ƏSAS
DAYAQLARDAN TƏCRID ETDIK”
Prezident vurğulayıb ki,
aparıcı beynəlxalq təşkilatlar
– BMT, ATƏT, Avropa İttifaqı,
Qoşulmama Hərəkatı, İslam
Əməkdaşlıq Təşkilatı, Avropa
Şurası bizim mövqeyimizi
dəstəkləyən, yəni haqq-ədaləti
ifadə edən qərar və qətnamələr
qəbul edib: “Biz müsəlman
ölkələri ilə sıx əlaqələr qurduq
və onlara izah etməyə nail olduq
ki, Ermənistan təkcə bizə qarşı
yox, bütün müsəlman aləminə
qarşı təcavüzkar siyasət aparır.
Məscidləri dağıdan müsəlman
ölkələri ilə dost ola bilməz.
Məscidləri dağıdana müsəlman
ölkələrinin rəhbərləri qucaq aça
bilməz, bilər? Onları qucaqlayıb
öpə bilər? Bu, riyakarlıqdır, bu,
satqınlıqdır. Bunun başqa adı
yoxdur”.
Prezident qeyd edib ki,
Ermənistanda revanşist qüvvələr
baş qaldırır: “Ermənistanda
müharibənin nəticələri
ilə barışmaq istəməyən
qüvvələr, dairələr baş qaldırır.
Ermənistan 2020-ci ilin 10
noyabr Bəyanatına tam əməl
etmir, öz silahlı qüvvələrini
Qarabağdan tam çıxarmayıb,
Zəngəzur dəhlizini bizə təqdim
etməyib, bizə qarşı vaxtaşırı
hərbi təxribatlar törədir. Əlbəttə
ki, biz hazırlıqlı olmalıyıq və biz
hazırıq”.
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Susadan verilən
AYDIN MESAJLAR
“AZƏRBAYCAN PREZIDENTININ MESAJLARI TAM AYDINDIR”

Mövzu ilə bağlı “Kaspi” qəzetinə
açıqlamasında Milli Məclisin deputatı,
Demokratik İslahatlar Partiyasının sədri
Asim Mollazadə bildirdi ki, Azərbaycana
sülh lazımdır: “Eyni zamanda, Rusiya,
Azərbaycan və Ermənistan arasında
imzalanmış Üçtərəfli bəyanatda yer alan
hər bir bənd öz həllini tapmalıdır. Söhbət
kommunikasiyaların açılmasından,
eləcə də Zəngəzur dəhlizindən gedir. Ən
əsası, Ermənistan silahlı qüvvələrinin
Azərbaycan ərazisindən çıxarılması
lazımdır. Təəssüflər olsun ki, Rusiya
sülhməramlıları oyun oynayırlar,
Azərbaycan ərazisinə ermənilərin silah

gətirməsinə göz yumurlar. Deməli,
erməni yaraqlılarını orada müdafiə
edirlər. Hesab edirəm ki, Azərbaycan
Prezidentinin mesajları tam aydındır.
Azərbaycan bu vəziyyətlə razılaşmayacaq
və öz müstəqilliyi, ərazi bütövlüyünü
qorumaq üçün lazım olan hər addımı
atacaq”.
“ERMƏNISTAN ÜZƏRINƏ GÖTÜRDÜYÜ
ÖHDƏLIYI YERINƏ YETIRMƏLIDIR”
Partiya sədrinin sözlərinə görə,
Ermənistana mesaj ondan ibarətdir ki,
Üçtərəfli bəyanatla üzərinə götürdüyü
öhdəliyi yerinə yetirməlidir: “Əgər

arxasında dayanan qüvvələrə güvənib
bu öhdəlikləri yerinə yetirməsə, heç
nəyə nail ola bilməyəcək. Onu da
qeyd edim ki, cənub qonşumuzla bağlı
məsələlər özü bir oyundur. Sərhəddə
təlimlər keçirmək və s. İran vaxtı ilə
işğal altında olan ərazilərdəki məscidləri
dağıdan, İslam dəyərlərini məhv edən
Ermənistana dəstək verir. Bu, əslində,
nə qonşuluqla, nə də onların bəyan
etdiyi İslam dəyələri ilə uyğun gəlmir.
İran bilməlidir ki, Azərbaycan özü və
müttəfiqləri bu proseslərin qarşısını
almağa qadirdir. Dövlət başçısı da bunu
bir daha bəyan etdi”.

“BU MESAJLARIN ILK ÜNVANI ERMƏNISTAN IDI”
Politoloq Əlimusa İbrahimov bildirdi
ki, Prezident İlham Əliyev xaricdən
bizi diqqətlə izləyən və uğurlarımızdan
əndişə keçirən, maskası cırılan
qonşularımıza mesajlarını verib: “Bu
mesajların ilk ünvanı Ermənistan
idi. Prezidentin mesajları içində
Ermənistanın arxasında dayanan və
onu hər vasitə ilə Azərbaycana qarşı
təxribatlara həvəsləndirən beynəlxalq
qüvvələrə də ünvanlanmış xəbərdarlıqlar
var idi. Dövlət başçısı bu qüvvələri
30 il müddətində həyata keçirdikləri
ermənilərə dəstək siyasətindən əl
çəkməyə çağırdı. Çünki Azərbaycan

Prezidenti haqlı olaraq Ermənistanın
bugünkü acınacaqlı vəziyyətə düşməsinin
səbəbini məhz o xarici qüvvələrdə görür.
Həqiqətən də, əgər indi Ermənistanı
dəstəkləyənlər onu işğalçılıqdan
əl çəkməyə sövq edə bilsəydilər,
ermənilər bugünkü acınacaqlı vəziyyətə
düşməzdilər. Xarici himayədarlara
səslənməklə yanaşı, Azərbaycan
Prezidenti kənardan gələn dəstəyə bel
bağlamamağı da ermənilərin növbəti
dəfə diqqətinə çatdırırdı. Ermənilər
birdəfəlik başa düşməlidirlər ki, öz
taleləri öz əllərindədir. Nəinki Rusiyanın,
Fransanın, ABŞ-ın və İranın”.

“İRANLA YUMŞAQ DILDƏ
DANIŞILMAYACAĞINA BIR IŞARƏ IDI”
Politoloq qeyd etdi ki, dövlət başçısı
İrana da diqqətçəkən mesajlar göndərib:
“Prezident İranın Ermənistanı bundan
sonra da dəstəkləməsinin bumeranq
kimi onun özünə qarşı çevriləcəyi barədə
xəbərdarlıq etdi. Bu həm də Azərbaycanın
bundan sonra İranla yumşaq dildə
danışmayacağına bir işarə idi. Bununla
yanaşı, İlham Əliyev Azərbaycanın sülhə,
mehriban qonşuluq siyasətinə və üzərinə
götürdüyü öhdəliklərə sadiq qalacacağını
bir daha vurğulayaraq, digər dövlətləri də
buna çağırdı”.

BURADA SİZİN
REKLAMINIZ OLA BİLƏR
Tel: (+994 55) 254 16 06

E-mail: kaspiqazeti@kaspi.az
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MOLLA REJIMI
“ZƏHƏR”INI

TOKUR

Aydındır ki, İranın təlimlərinin perspektiv üçün hərbi əməliyyatlar baxımından real səciyyə
daşıması müşküldür. Lakin Azərbaycanın cavablar silsiləsi Tehranın beynəlxalq aləmdə
təklənməsi fonunda gələcək üçün gerçəkliklər mənzərəsini meydana çıxara bilər.

AQŞIN KƏRIMOV

A

zərbaycanın Ermənistan
üzərində qələbə
qazanmasından sonra
Cənubi Qafqazda yaranan tektonik
yerdəyişmənin koordinatları
İranı əməlli başlı narahatlıqlar
kompleksinin içərisinə saldı.
Azərbaycana qarşı hədyan
və absurd ittihamlar seriyasına
yeni nəfəs verən Tehran iç üzünü
aşkara çıxarır və ona müxtəlif don
geyindirməyə davam edir.
Bu, onsuz da siyasi münasibətləri
nahamar relyefdə olan Azərbaycanla
İran arasında gərginlik dozasını
artırır, molla rejimi isə
Bakı əleyhinə özünün
radikal irsini müxtəlif
sferalara daşıyır.
Gərgin münasibətlərin
pik həddi hələ də
davam etməkdədir,

Azərbaycanın 2022-ci ilin
sentyabrında Ermənistanla sərhəddə
əldə etdiyi ərazi üstünlüklərini həzm
etmək istəməyən İranın tövrünü
sərtləşən addımları göstərir.
Söhbət İranın Azərbaycanla
sərhəddə genişmiqyaslı hərbi
təlimlər keçirməsindən gedir.
Hərçənd ki, həmin hərbi təlimlərin
mahiyyəti, İranın ölkə hüdudlarında
üzləşdiyi ictimai-siyasi təlatümlər
girdabı səbəbindən daxili
auditoriyaya pafoslu müraciət, xaricə
isə məkrli niyyətlərin əyanı kimi şərh
edilməlidir.
AZƏRBAYCAN SOYUQQANLIDIR
Təlimin proqramı Azərbaycanın
ərazi bütövlüyü və suverenlik
hüququna meydan oxumaq tərzində
tərtib edilmişdi, lakin Bakı yüksək
siyasi soyuqqanlılıqla təmkini qorudu
və cavabını dəlillərlə verdi.
Belə ki, DTX-nın keçirdiyi
əməliyyatlar İranın Azərbaycan
əleyhinə yaratdığı hərbi-siyasi
şəbəkənin işini iflic etdi və bu
ifşa prosesi

Tehran üçün ağır fiaskodur. Meydana
çıxan təzahürlər iki ölkə arasındakı
dərin qarşılıqlı anlaşılmazlıqları
körükləyir.
İranın təlimlərinə ən gözəl
reaksiyalardan biri də Azərbaycan
xüsusi təyinatlı qüvvələrinin ölkənin
cənub sərhədlərində keçirdiyi hərbi
məşqlərdir.
Burada bir vacib nöqtəyə
toxunmaq lazımdır ki, Azərbaycan
İranın təlim adı ilə həyata keçirdiyi
təxribat əməlinə özünün elit
qüvvələri ilə reaksiya göstərir.
İranın eqoist xüsusiyyətləri və
regional mühiti inhisarına almaq
cəhdləri öz başında çatlayan ideyaları
da stimullaşdırır, artıq Azərbaycan
dövlət səviyyəsində Cənubdakı
soydaşlarımızın hüquq və azadlıqları
mövzusunu siyasi vitrinə qoyur.
Aydındır ki, İranın təlimlərinin
perspektiv üçün hərbi əməliyyatlar
baxımından real səciyyə daşıması
müşküldür. Lakin Azərbaycanın
cavablar silsiləsi Tehranın beynəlxalq
aləmdə təklənməsi fonunda gələcək
üçün gerçəkliklər mənzərəsini
meydana çıxara bilər.

İRAN ITKILƏRINI BƏRPA ETMƏK ISTƏYIR
İran diplomatiyasının radikal
hərbi-siyasi qüvvələrin əlində
oyuncaq olması isə ölkənin başı
üzərindəki qara bulud topasını
qatılaşdırır və Tehran beynəlxalq
müstəvidəki rıçaqlarını itirir.
Digər tərəfdən, İran kəşfiyyat
müharibəsində rəqibi İsrailə
uduzmaqda davam edir və bu
itkilərini kompensasiya etməkdə
aciz durumdadır.

Ona görə İran başqa ölkələrdən
acıq çıxmaq kampaniyasına
başlayır və axıtdığı zəhərin bir
qismini Azərbaycana doğru
yönləndirir.
Bunun bariz nümunələrindən
biri də İranın Şirazdakı “Şahçıraq”
məscidindəki terror aktına görə
Azərbaycanı hədəfə almasıdır.
Molla rejimi regional qüvvələr
nisbətində itirdiyi hərbi-siyasi

çəkini bərpa etmək istədiyindən
bu cür təxribata əl atır, hərçənd
ki, həmin tezisin qatı tərəfdar
toplaması ehtimalları da sıfırdır.
Ona görə ki, ortada yalnız
fərziyyələr toplusu var və onun
dəlil olması mümkün deyil.
Tehranın mövqeyini sadəcə,
Azərbaycan DTX-nin keçirdiyi
məlum əməliyyata əks nəzəri
reaksiya kimi başa düşmək olar.

İLHAM ƏLIYEVDƏN
TUTARLI MESAJ
İranın sərgilədiyi
tövr Azərbaycanla
münasibətlər
sferasında məhsuldar
danışıqlara start
vermək təşəbbüslərini
də korlayır və
rəsmi Bakı da ən ali
səviyyədə Tehrana
cavablar vermək
məcburiyyətində qalır.
Prezident, Silahlı
Qüvvələrin Ali Baş
Komandanı İlham
Əliyev noyabrın
8-də Zəfər Günü
münasibətilə Şuşada
təşkil olunan tədbirdə
İrana layiqli cavab verdi.
Prezidentin sitatı:
“Biz burada əsas söz
sahibiyik, biz burada
əsas güc sahibiyik. Bizim
Ordumuz qəhrəmanlıq,
peşəkarlıq, fədakarlıq
göstərib. Lazım olarsa,
bir daha göstərərik,
istədiyimizə nail olarıq,
bunu hər kəs bilir və
bizim sərhədimizdə
Ermənistana dəstək
olaraq hərbi təlim
keçirənlər də bilsinlər.
Bizi heç kim qorxuda
bilməz. Ermənistan
yaxşı qonşuluq siyasəti
aparmaq istəyirsə,
birincisi, 2020-ci ilin
10 noyabr Bəyanatının
bütün müddəalarını
yerinə yetirməlidir.
Azərbaycanla sülh üzrə
aparılan danışıqlarda
səmimi olmalıdır.
Süni şəkildə vaxt

uzatmamalıdır,
hansısa möcüzəni
gözləməməlidir ki,
kimsə gəlib bunların
yerinə vuruşacaq. Heç
kim gəlib onların yerinə
vuruşmayacaq, gəlib
vuruşsa da, qarşısında
yenə də Azərbaycan
Ordusunu görəcək”.
İlham Əliyevin
dedikləri Azərbaycan
əleyhinə mənfi
amillərin hamısını
vahid hala gətirən
İranı düşündürməlidir.
Ən azından Tehran
bilməlidir ki, regional
konfiqurasiya Bakı ilə
razılaşma əsasında
müəyyən ediləcək.
İkinci, İran özünün
yaşadığı iztirablardan
dolayı Ermənistanın
yerinə vuruşan deyil,
ona görə də yaxşı
olar ki, heç olmasa
regional yanaşmada
bərabərhüquqlu
prinsiplərə əsaslansın.
Ümumilikdə götürsək
Azərbaycanla İranın
münasibətlərindəki
gərginlik tezliklə
səngiyənə oxşamır.
Amma güman
etmək olar ki, BakıTehran trafikində
siyasi mübahisələr
davam etsə də, bu,
iki ölkənin müştərək
iqtisadi prioritetlərinə
əhəmiyyətli dərəcədə
xələl gətirən müstəviyə
qalxmayacaq.

REGION

IRANIN
hakim elitası
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PARCALANIR
Rejim anlamaq istəmir ki, 2022-ci
ildə 1980-ci illərin standartları ilə
yaşamaq qeyri-mümkündür. İş o
yerə çatıb ki, İran İslam İnqilabının
lideri ayətullah Xomeyninin nəvəsi
Həsən Xomeyni də “hökumət insanları
dinləməyə başlamalıdır” deyib.
AZƏR NURİYEV

azernuriyev@kaspi.az

İranda Məhsa Əmininin
ölümündən sonra başlayan
kütləvi etirazlar səngimir.
Günbəgün artan və genişlənən
aksiyaların hədəfi də artıq
dəqiqləşib - mövcud molla
idarəçilik rejimi. Etirazçılar
sistem daxilində siyasi islahat
tələb etmir, qəti şəkildə
teokratik rejimin getməsini
istəyir. Aksiyalar rejimin ən qatı
tərəfdarı olan Qum və Məşhəd
kimi şəhərləri də əhatə edib.
Aksiyalar başlayandan yüzlərlə
etirazçı öldürülüb, 14 mindən
çox şəxs həbs olunub.
Yaxın Şərqdə ilk dəfə olaraq
qadınların etirazlara liderlik
etməsi də diqqət çəkir və bu
da o deməkdir ki, qadınlar
rejimin onlara geyim, səyahət,
iş qaydaları diqtə etməsindən
artıq təngə gəliblər. Başqa bir
önəmli məqam odur ki, xalq
etirazları birbaşa dini rəhbərə
qarşı yönəlib. Belə davam
edərsə, etirazlar hakimiyyət
daxilində çatların yaranmasına,
vətəndaş cəmiyyəti və
hakimiyyət arasında uçurumun
dərinləşməsinə səbəb olacaq.
Bu da onu deməyə imkan verir
ki, İranda yeni bir inqilabın baş
verməsi üçün şərait artıq yetişib.
ƏSAS PROBLEM LIDERIN, VAHID
PROQRAMIN OLMAMASIDIR
İranda yaşanan etirazların
özünəməxsusluğu ondadır
ki, etirazçılar hər hansı
proqram, yaxud lider ətrafında
birləşməyib. Qərb mediası
yazır ki, etirazçılar öldürülə,
həbs oluna, ev dustağı edilə
biləcək liderin arxasınca
getməyə ehtiyat edirlər. 2009cu ilin kütləvi etirazlarından
sonra Yaşıllar Hərəkatının
aparıcı fiqurlarının taleyi belə
olmuşdu. Qərb mediasına
nəzər salsaq, orada hadisələrin
necə nəticələnə biləcəyi ilə
bağlı maraqlı ssenarilər cızılır.

Məsələn, qeyd olunur ki,
xalqın istəklərinə daha yaxşı
reaksiya verəcək növbəti İran
rejimi ölkədə və xaricdə daha
az repressiv davrana bilər.
Yəni İran xaricə islam inqilabı
ixrac etmək fikrindən daşınsa,
Yaxın Şərqdə gərginlik azalar,
Körfəz ölkələri silaha daha az
pul xərcləyər. Başqa bir ssenari
isə belədir ki, millətçi militarist
rejim ölkədə məcburi qaydaları
nisbətən yüngülləşdirə,
amma xaricdə silahlı dəstələri
silahlandırmağa davam edə
bilər. Yaxud Suriyadakı kimi,
diktator hakimiyyətdən getmək
əvəzinə ölkəni xarabalığa
çevirər.
İRAN DAĞILA BILƏRMI?
Yeri gəlmişkən, İranın
dağılmasının qaçılmaz olduğunu
iddia edən ekspertlər bir
neçə vacib məqama diqqət
yetirməlidrlər. Birincisi,
ölkənin əyalətlərində hökumət
əleyhinə etirazlar “İrana ölüm”
deyil, “Diktaturaya ölüm”,
“Xomeyniyə ölüm” və “İslam
Respublikasına ölüm” şüarları
altında keçirilir. Yəni etirazlar
idarəetmə formasınadır, dövlətə
deyil. İkincisi, İranda əyalətlərin
Tehrandan ayrılması söhbəti
getmir. Hazırkı vəziyyətin
maraqlı cəhətlərindən biri də
odur ki, daxili siyasi vəziyyətin
ciddi şəkildə gərginləşməsi
fonunda ölkə hakimiyyəti bir sıra
qonşularına qarşı açıq şəkildə
təxribat xarakterli hərəkətlər
edir: Azərbaycanla sərhəddə
təxribatçı hərbi təlimlər,
Türkiyə, İraq Kürdüstanı
ərazisinə raket hücumları,
Səudiyyə Ərəbistanına qarşı
kampaniyanın güclənməsi
və s.

SIYASI ELITADA FIKIR AYRILIĞI
Rejim dəyişikliyi tələbi
ilə davam edən etirazların
tezliklə səngiyəcəyinə dair
heç bir əlamət yoxdur. İran
parlamentinin deputatları
hakimləri etirazlara görə
həbs olunanlara qarşı
“qisas hökmünü icra
etməyə” çağırıb. Artıq
1000-dən çox ittiham
irəli sürülüb. Deputatlar
etirazçıları “İslam Dövləti”
terror qruplaşmasının
yaraqlıları ilə müqayisə
edir, eyni zamanda ABŞ-ı
və “digər düşmənləri”
iğtişaşları qızışdırmaqda
günahlandırırlar.
Lakin parlamentin
məhkəmələrə müraciəti
qəbul etdiyi gün İran
televiziyasının keçmiş
rəhbəri Seyid Ezatullah etiraf

edib ki, “İran rəsmilərinin
bəzi yanaşmaları
yanlışdır. Onlar rejimin öz
mövqeyindən geri çəkiləcəyi
təqdirdə ciddi təhlükə ilə
üzləşəcəyindən qorxurlar”.
Onun sözlərinə görə, İranın
islahatlara ehtiyacı var.
İranın müxalif “İran
İnternational” kanalının
məlumatına görə, bir çox
məmurların buna bənzər
ictimai açıqlamaları göstərir

ki, onlar hicab taxma
qaydalarına dəyişiklik
ediləcəyi təqdirdə
etirazların sona çatacağına
ümid edirlər. Hətta iş o
yerə çatıb ki, İran İslam
İnqilabının lideri ayətullah
Xomeyninin nəvəsi Həsən
Xomeyni “Etemad Online”
saytına verdiyi müsahibədə
“hökumət insanları
dinləməyə başlamalıdır”
deyib.

VƏZIYYƏT DƏYIŞMIR VƏ ADI ÜSULLAR IŞƏ YARAMIR
“Sistem daxilində nə baş
verdiyini dəqiq bilmirik,
lakin bəzi çaşqınlıqların
olduğu aydındır. Bəziləri
zaman keçdikcə etirazçılara
qarşı daha sərt tədbirlərin
görülməsini tələb edir.
Lakin vəziyyət dəyişmir
və adi üsullar işə yaramır.
Buna baxmayaraq,
hakimiyyətin taktikasının
dəyişmədiyini də
görürük”. Bu fikri isə
iranşünas Nikita Smaqin
“Kommersant”a bildirib.
Onun sözlərinə görə,
hələlik İran hakimiyyətinin

qətiyyətsizliyinin nə ilə
bağlı olduğunu söyləmək
çətindir. “Ola bilsin
ki, onlar ya ordunun
sədaqətinə inanmır, ya
beynəlxalq ictimaiyyətin
reaksiyasından qorxur,
ya da həqiqətən ölkədə
qırğın olmasını istəmirlər”,
- deyə ekspert əlavə edib.
O vurğulayıb ki, İran siyasi
elitası daxilində həm daxili,
həm də xarici siyasətin
əsas məsələlərində fikir
ayrılığı xarakterikdir.
“Xalça altında döyüş
adi İran hekayəsidir.
Proseslərin necə getdiyini
təhlil etmək bizim üçün
çətindir”, - deyə Smaqin
bildirib.
Malayziyanın Nottingem
Universitetinin dosenti

Yuliya Roknifard isə
vurğulayıb ki, güclü
etirazlara baxmayaraq,
İranda hələ də çoxları
kəskin dəyişikliklər
istəmir: “Cəmiyyətin
kifayət qədər əhəmiyyətli
bir hissəsi var ki,
İranın xarici qüvvələrin
oyuncağına çevriləcəyindən
qorxur. Üstəlik, çoxları
alternativ lider görmürlər”.
Yekun olaraq qeyd etmək
olar ki, bütün hallarda
İran daha əvvəlki kimi
olmayacaq. Bunu hansısa
kənar siyasi müşahidəçilər
deyil, İran cəmiyyətinin öz
təmsilçiləri deyirlər. İran
rejimi anlamaq istəmir ki,
1980-ci illərin standartları
ilə 2022-ci ildə yaşamaq
qeyri-mümkündür.
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BAYRAĞIMIZLA

TƏFSILAT

yüksələn
AND YERIMIZ
12 noyabr Azərbaycanda Konstitusiya Günü
kimi qeyd olunur. Vətən müharibəsində tarixi
Qələbənin qazanılması və Azərbaycanın
ərazi bütövlüyünün bərpa olunması bu gün
Konstitusiyamızın ölkəmizin bütün
ərazisində tətbiqinə imkan yaradıb.

QÜRURLA
YAŞADIĞIMIZ TARIXI
ZƏFƏRLƏRIMIZIN ƏSASI

RUFİK İSMAYILOV

A

rufikismayilov@kaspi.az

zərbaycan xalqı müsəlman
Şərqində ilk Demokratik
Cümhuriyyəti qursa da, o
dövrdə Qafqazdakı geosiyasi vəziyyət,
işğal faktoru yeni yaranmış gənc
dövlətin müstəqilliyinə son qoyub.
Beləliklə, Azərbaycanın dövlət
quruculuğu istiqamətində atacağı bir
çox addımlar, o cümlədən hüququn
aliliyinin təmin edilməsi, zəruri
qanunlar, xüsusən Konstitusiya qəbul
edilməyib.
KONSTITUSIYANIN
HAZIRLANMASI ZƏRURƏTI
Bolşevik işğalından
sonra Azərbaycanın birinci
Konstitusiyası 1921-ci ilin mayın
19-da I Ümumazərbaycan Sovetlər
qurultayında qəbul edilib. Azərbaycan
SSR Konstitusiyasının 1921-ci il SSR
Konstitusiyasına uyğunlaşdırılmış
yeni redaksiyası 1925-ci il martın
14-də IV Ümumazərbaycan
Sovetlər qurultayında qəbul olunub.
Azərbaycan SSR-in 1978-ci ilin
aprelin 21-də qəbul edilmiş son
Konstitusiyası əvvəlki Konstitusiyalar
kimi SSRİ Konstitusiyasına
uyğunlaşdırılmış şəkildə olub. 1991ci ildə müstəqilliyini yenidən bərpa
edən Azərbaycanın Konstitusiyası
isə yeni dövrün çağırışları ilə
səsləşməyib. Məhz bu kimi
səbəblərdən yeni Konstitusiyanın
hazırlanması zərurətə çevrilib.
Bunun üçün Prezident Heydər
Əliyevin sədrliyi ilə xüsusi
komissiya yaradılıb, Konstitusiya
layihəsi ümumxalq müzakirəsinə
verilib. 1995-ci il noyabrın 12-də
ümumxalq referendumu ilə müstəqil
Azərbaycanın ilk Konstitusiyası qəbul
olunub. Ümummilli lider Heydər
Əliyevin 1996-cı il 1 noyabr tarixli
fərmanına əsasən, ilk Konstitusiyanın
milli dövlətçilik tarixində müstəsna
əhəmiyyəti nəzərə alınaraq, hər il
noyabrın 12-si Konstitusiya
Günü kimi qeyd edilməyə
başlanıb.

MÜSTƏQILLIK TARIXIMIZIN
MÜHÜM HADISƏSI
Konstitusiyanın qəbulu
müstəqillik tariximizin ən
mühüm hadisələrindən biri
olmaqla yanaşı, ulu öndər Heydər
Əliyevin Azərbaycan dövlətçiliyi
qarşısındakı böyük xidmətlərindən
biridir. Azərbaycan Respublikasının
dövlət quruculuğunun əsaslarını
qoyan, müstəqil Azərbaycanın
ilk Konstitusiyası hesab olunan
Ana Qanunumuz 5 bölmədən,
12 fəsildən və 158 maddədən
ibarətdir. Konstitusiyaya ilk əlavə
və dəyişikliklər 24 avqust 2002ci ildə, son əlavə və dəyişikliklər
isə 26 sentyabr 2016-cı ildə
referendum yolu ilə edilib. 24
avqust 2002-ci ildə Konstitusiyanın
22 maddəsinə ümumilikdə
31, 2009-cu ilin martın 18-də
keçirilən referendumla Azərbaycan
Respublikası Konstitusiyanın
29 maddəsinə ümumilikdə 41
əlavə və dəyişiklik edilib. 2016cı il sentyabrın 26-da keçirilmiş
referendumla Konstitusiyanın 23
maddəsinə əlavə və düzəlişlər,
habelə yeni 6 maddə əlavə edilib.
DÖVLƏTIN BÜTÖV HÜQUQ
SISTEMININ ÖZƏYI
Milli Məclisin sədr müavini
Fəzail İbrahimli deyib ki, 1995-ci
il noyabrın 12-də Konstitusiyanın
qəbulu müstəqillik tariximizin

ən mühüm hadisələrindən
biridir. Onun sözlərinə görə,
Konstitusiyamız müstəqil dövlət
quruculuğu prosesini tənzimləyən,
demokratik inkişafa təminat
yaradan, cəmiyyətin siyasi, sosial,
mədəni, iqtisadi sferalarında
köklü dəyişiklikləri özündə
ehtiva edən, qanunvericiliyin
təkmilləşdirilməsində
hüquqi baza rolunu oynayan
mükəmməl və mütərəqqi
sənəddir: “Konstitusiyanın
qəbulu dövlətçiliyimizin
möhkəmləndirilməsi,
Azərbaycanın dünya birliyində
nüfuzunun daha da artması
baxımından çox mühüm
ictimai-siyasi hadisə kimi
qiymətləndirilməlidir. Müasir
dövrümüzdə Azərbaycanın
konstitusion dövlət kimi təşəkkül
tapması, ölkədə ictimai-siyasi
proseslərlə müşayiət olunan tarixi
şərait bu müstəvidə fəaliyyət
göstərən görkəmli siyasi liderlərin
dinamik mübarizə xətti ilə bağlıdır.
Konstitusiya mövcud dövlətin
bütöv hüquq sisteminin özəyi kimi
çıxış edən, ölkə vətəndaşlarının
əksəriyyətinin maraq dairəsində
olan ictimai həyatı və əsas
dövlət qurumlarının fəaliyyətini
tənzimləyən normativ-hüquqi
aktdır”.

Vitse-spiker bildirib ki,
konstitusiyaların keyfiyyətləri onun
yüksək hüquqi qüvvəyə malik olması
və hüquq sisteminin fundamental
mənbəyi kimi çıxış etməsidir: “Əvvəla,
Konstitusiya normaları digər normalara
münasibətdə prioritet mövqedən çıxış
edir. İkincisi, qanunlar və digər qanun
qüvvəli aktlar Konstitusiyada müəyyən
edilən qayda və prosedura uyğun
qəbul edilməlidir. Məlum olduğu kimi,
Konstitusiya dövlətin əsas qanunu
olması etibarilə mövcud dövlətin və
dövlətçilik ənənələrinin formalaşmasında
ən ümumi ictimai münasibətlər
kompleksini, ictimai quruluşun əsaslarını,
şəxsiyyətin hüquqi statusunu, dövlət
hakimiyyət orqanlarının sistemini,
yerli özünüidarəetmə strukturlarını
və hüquqi mexanizmləri tənzimləyən
normativ-hüquqi akt və ya prinsiplərin
modifikasiyasıdır. Müstəqil Azərbaycan
Respublikasının Konstitusiyası ölkəmizdə
demokratik, hüquqi, dünyəvi dövlət
quruculuğu prosesinə hüquqi baza
yaratdı və onun inkişafına güclü təkan
verdi. Bu baxımdan bu gün qürurla
yaşadığımız tarixi zəfərlərimizin əsası
həm də dövlətin təməl şərti olan
Konstitusiyanın qəbuluna bağlıdır.
Vətən müharibəsində tarixi Qələbənin
qazanılması və Azərbaycanın ərazi
bütövlüyünün bərpa olunması bu gün
Konstitusiyamızın ölkəmizin bütün
ərazisində tətbiqinə imkan yaradıb. Bu
Qələbə sayəsində 30 ilə yaxın müddətdən
sonra beynəlxalq hüququn prinsip və
tələbləri yerinə yetirilib və işğaldan
azad edilmiş ərazilərdə
Konstitusiyanın hüquqi
qüvvəsi təmin olunub.
Bu gün Azərbaycan
Konstitusiyası arxasında
dövlət gücü duran və
bayrağımızla yüksələn
And Yerimizə
çevrilib”.
Fəzail

İbrahimli
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MILLƏT VƏKILI SEÇILƏN

AZƏRBAYCANLI

İradə
Əliyeva –
Söderberq:
“Burada
da qanunsuzluqlar,
ədalətsizliklər
olur.
Cəmiyyətdir,
normaldır,
bunlar da
olacaq.
Ancaq
sistem elə
işləyir ki,
çatışmazlıq
olanda,
insan özünü
müdafiə
edə bilir”

AYGÜN ASIMQIZI

aygunasimqizi@kaspi.az

18 ildir İsveçdə yaşayır. Gedəndən 3
il sonra bu ölkədə aktiv siyasi fəaliyyətə
başlayıb. Sentyabr ayında 4-cü dəfə
İsveç Krallığının Regional Məclisinə
millət vəkili seçilib. “Bu ölkəyə ayaq
basdığım gündən əlimdə xəritə, dilimdə
Qarabağ, ürəyimdə Azərbaycan olub.
Ölkəmizi tanıtmaq, həqiqətlərimizi
olduğumuz ölkəyə çatdırmaq üçün
əlimdən gələni etmişəm” deyən
həmyerlimiz İradə Əliyeva – Söderberq
ilə İsveçdəki fəaliyyəti haqqında
söhbətləşdik.
İ.Əliyeva gənc yaşlarda Azərbaycanda
müxtəlif vəzifələrdə çalışdığını
deyir: “Ağdam rayonunun Mərzili
kəndində anadan olmuşam, həmin
kənddə yaşamışam, Mərzili kənd
orta məktəbində təhsil almışam.
Əlaçı şagird olmuşam. Sonra Neft və
Kimya İnstitutunun mühəndis-iqtisad
fakültəsində təhsil aldım. İqtisadçı
mühəndisəm. Gənc yaşlarımdan
vəzifələrdə işləməyə başlamışam.
Yüngül Sənaye Nazirliyində iqtisadçı,
Bakı Zərif Mahud Kombinatında
əmək və əməkhaqqı şöbəsinin müdiri
olmuşam. Bundan başqa, baş iqtisadçı,
komsomol katibi, həmkarlar təşkilatının
sədri, baş mühasib kimi vəzifələrdə
çalışmışam”.
“2010-CU ILDƏN PARLAMENTDƏYƏM”
Azərbaycanda aktiv fəaliyyəti olduğu
halda İsveçə niyə köçməyinə gəlincə,
bildirdi: “Azərbaycanda ailə qurdum,
1998-ci ildə qızım dünyaya gəldi.
Sonra qızımın atasından ayrılmışdım.
2000-ci illərin əvvəli idi, Azərbaycanda
vəziyyət yaxşı deyildi. Qızıma Avropa
təhsili vermək, onu azad demokratik
cəmiyyətdə böyütmək istədim. Avropa
təcrübəsini görmək, öyrəndiklərimi
Azərbaycana gətirmək, İsveçlə
Azərbaycan arasında bir körpü olmaq
niyyəti ilə gəlmişdim. Elə oldu ki, ailə
qurdum və burada qaldım”.

2004-cü ildə İsveçə köçür, 2007-ci
ildən İsveçin hakim partiyası olan Sosial
Demokratlar Partiyasına daxil olur: “Çox
gənc yaşlarımdan həmişə siyasi aktiv
olmuşam. Gəldiyim ilk vaxtlardan hiss
etdim ki, İsveç insanlarında Azərbaycan,
azərbaycanlılar haqqında az məlumat
var. İsveçdə o vaxt azərbaycanlıların sayı
da az idi. Özümüzü burada tanıtmaq
ehtiyacı hiss edirdim. İlk vaxtlar ailə
qurdum, oğlum dünyaya gəldi, ona görə
aktiv olmadım. Amma 2007-ci ildən
aktiv siyasi fəaliyyətə başladım. 2010cu ildən bizim regional parlamentin ən
böyük regionlarından birinə millət vəkili
seçildim”.
“DÜNYƏVI FIKIRLI BÖYÜMÜŞÜK”
Siyasətə marağının isə ailədən
gəldiyini deyir: “Atam kəndimizdə
partiya təşkilatının katibi olub. Anam isə
müəllim idi, amma heç vaxt Kommunist
Partiyasının üzvü olmadı, kommunist
rejiminə hörməti yox idi. Bu fikir
ayrılığı ailədə problem yaratmırdı.
Mən atam tərəfindən cəmiyyətin bir
şəkildə necə formalaşması yanaşmasını
görürdüm. Anam isə sovetin vaxtında
danışılmayan, deyilməyən məsələləri
müzakirə edən biri idi. Hər ikisi
dünyəvi baxışlı insanlar olublar.
3 bacı və 3 qardaş olmuşuq.
Hamımız ali təhsilli, dünyəvi fikirli
böyümüşük”.
İ.Əliyevanın İsveçdə siyasətlə
yanaşı, başqa fəaliyyətləri də var:
“İlk vaxtlar bələdiyyədə də
işlədim. 2012-ci ildən iqtisadi,
hüquqi və sosial məsələlər üzrə
məsləhətçi şirkətimi açmışam.
Qadın və uşaq hüquqlarının
müdafiəsi sahəsində də
ictimai təşkilatımız var.
Həm partiyanın daxilində
fəaliyyət göstərən Sosial
Demokrat Qadınlar
Təşkilatının, həm də bizim
bələdiyyənin idarə heyətində
varam”.

“SON IKI SEÇKIDƏ ILK ONLUQDA IDIM”
İsveçdə regional
parlamentə millət vəkili
seçilmək üçün keçilməli
olan yola gəlincə, İ.Əliyeva
bildirdi: “Bütün partiyaların
yerli təşkilatları var. İlk
olaraq ora qoşulmalı, orda
aktiv olmalısan. Aktiv üzv
o deməkdir ki, üzv olduğun
ərazi üzrə insanlarla,
problemləri ilə maraqlanırsan.

Ərazi üzrə insanlar fəaliyyətini
görməli, səni tanımalıdır. Yerli
təşkilatda özünü göstərəndən
sonra regional təşkilata üzv
edilirsən. Orda da özünü
göstərəndən sonra artıq
partiyanın daxilində ölkə
miqyaslı təşkilatlara seçilirsən.
3 il ərzində həm partiya, həm
ərazidəki insanlar arasında
tanınmış insan oldum.

Seçkilər olanda partiya
siyahısını tutur. İlk 10 ən
aktiv şəxsi seçir. Hansı
ki seçkilərin nəticəsindən
asılı olmayaraq
parlamentdə təmsil olunur.
Seçkilərin nəticəsindən asılı
olaraq isə partiyadan daha
çox adam təmsil oluna
bilir. Mən son iki seçkidə ilk
onluqda idim”.

“ÖLKƏ PARLAMENTINƏ
DƏ SEÇILƏ BILƏRDIM”
“Niyə ölkə deyil, regional
parlament” - deyə sual yarana
bilər. İ.Əliyeva deyir ki, hələlik
seçimi bu cürdür: “Ölkə
parlamenti ölkə miqyaslı
məsələləri həll edir. Büdcəni
təsdiq edir, maliyyələr ayırır,
qanunlar qəbul edir. Regional
parlament isə regionlara aid
səhiyyə, nəqliyyat, iş yerləri,
sənaye və s. məsələlərin həlli ilə
məşğuldur. Ölkə parlamentinə
namizədlik verə, seçilə də
bilərdim. Amma mən əlavə
işlərlə də məşğulam.
Ölkə parlamentinə
seçiləndə, bütün bu
işlərdən azad olmalı,
ölkəyə aid məsələlərin
həllinə köklənməlisən.
Ailəcanlı insanam,
ailəmə də
vaxtımın
qalmasını
istəyirəm.
Regional
parlamentdə
işlərimi
balanslaşdıra
bilirəm.
Növbəti
mərhələlərdə
ölkə parlamenti
də ola bilər”.
Yaşanılmalı
ölkələr siyahısında
İsveç ilk yerlərdə
olur. Bu mövqeyi
necə saxlaması
haqqında danışan
İ.Əliyeva deyir ki,
bunun səbəbləri var:
“Cəmiyyətin bütün
üzvləri siyasi həyatda
iştirak edirlər.
Anadan olandan
uşağa ali savadlı
olmaq deyil, cəmiyyət
üzvü olmaq aşılanır.
“Sən cəmiyyətin

üzvüsən, hüquqların və
borcların var” deyirlər.
Uşaqlara partiyaların prinsipi,
proqramı haqqında məlumat
verirlər. Yaxşı şeylər onsuz da
yaxşıdır. Burada problemlər
müzakirə olunur. Deyirlər ki,
biz vergi ödəyirik, o da bizə sərf
olunmalıdır. Biz sizi seçmişik,
sizdən tələb edirik ki, bu işləri
görün”.
“İSVEÇDƏKI VARLILAR
HEÇ YERDƏ YOXDUR”
İ.Əliyeva qeyd etdi ki, bu
cür demokratik cəmiyyət bir
günə qurulmur: “100 il bundan
əvvəl İsveç Avropanın ən
kasıb ölkələrindən olub. Bir
qismi kasıbçılıqdan, bir qismi
isə qatı dinin təsirindən azad
olmaq üçün 1 milyona yaxın
insan buradan Amerikaya
köçüb. 1900-cü ilin əvvəlindən
qanunlar inkişaf yönündə olub,
quruluşu bu yöndə aparıblar.
İsveçdəki varlılara heç yerdə
rast gəlməzsiniz, burada
acından ölən, küçədə qalan da
qeydə alınmır. İsveçdə uşaq evi
yoxdur. Çünki valideynsiz qalan
uşağa rast gəlməzsiniz. Maddi
rifah cəmiyyətidir. Gender
bərabərliyi var. Təşkilatlanma
güclüdür. 3 nəfər birləşib
öz problemini çatdırmaq
üçün təşkilat yaradır. Uşaq
bağçaları, səhiyyə pulsuzdur,
qocaldın, baxmaq üçün
nəvəyə ehtiyac yoxdur, servis
evlər var, ora yerləşdirirlər,
xidmət göstərirlər. Vergilər
çox yüksəkdir. Amma onun
qarşılığında sənə həyat
şəraiti verirlər. Burada da
qanunsuzluq, ədalətsizlik olur.
Cəmiyyətdir, normaldır, bunlar
da olacaq. Ancaq sistem elə
işləyir ki, çatışmazlıq olanda,
insan özünü müdafiə edə bilir”.
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Ailə, Qadın
və Uşaq
Problemləri
üzrə Dövlət
Komitəsinin
əməkdaşı,
psixoloq,
təlimçi,
“İnsan
Mühəndisliyi”
proqramının
müəllifi
Rövşən
Nəcəfov
və həyat
yoldaşı
Səma
Qurbanın
münasibətləri
“Zaman
bizimdir.
İstəsək, o
kitab heç
vaxt bitməz,
hər gün
birlikdə
vərəqləyərik”
sözləri ilə
başlayıb.
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“İSTƏSƏK, O KITAB HEÇ VAXT BITMƏZ VƏ BIRLIKDƏ VƏRƏQLƏYƏRIK” ÇAĞIRIŞI

S

evgi hekayələri zamanı
ifadə edən simvolik kitabla
başlayıb. “Zaman bizimdir.
İstəsək, o kitab heç vaxt bitməz,
hər gün birlikdə vərəqləyərik”
sözü bir ailənin qurulması ilə
nəticələnib. O ailə ki, əsas meyarları
bir-birinin azadlıqlarına mane
olmamaq, fikirlərinə hörmət etmək,
bəzi mental qanunlardan uzaq
durmaqdır.
“Ailə” rubrikamızın qonaqları
Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri
üzrə Dövlət Komitəsinin
əməkdaşı, psixoloq, təlimçi, “İnsan
Mühəndisliyi” proqramının müəllifi
Rövşən Nəcəfov və həyat yoldaşı
Səma Qurbandır.
“TƏRIFIN BIRI ƏSKIK
OLSA, PROBLEM OLMAZ”
Rövşən deyir ki, Səmanı şəxsi
inkişafla bağlı təlim keçərkən
tanıyıb. İştirakçı ilə təlimçi arasında
körpü olsa da, o, körpünü yıxmağı
bacarıb: “Əslində, auditoriyada çıxış
edəndə, mənim üçün iştirakçının
fərqi olmur. Sadəcə olaraq, bəzən
elə bir emosional durum yaranır
ki, sən onu anlaya bilmirsən. Bu
təlimdə də elə oldu. Sonra bildim ki,
bu, sevgidir”.
Səma isə ilk tanışlıqda
sevgi hiss etməyib: “Rövşəni
gözünün içinə baxaraq, diqqətlə
dinləyirdim. Məncə, Rövşən bu
baxışdan təsirlənib. Təlimdən
sonra qiymətləndirmək üçün
kağız paylandı. Heç nə yazmadım.
Fikirləşdim ki, hamı tərifləyir, bir
tərif də əskik olsun. Bu, Rövşənin
diqqətini çəkib. Sonra hamı
kollektiv şəkil çəkdirəndə,
mən istəmədim, tələsirdim,
çıxmaq istəyirdim.
Rövşən yaxınlaşdı ki, siz
niyə şəkil çəkdirmirsiniz?
Dedim ki, çox sevmirəm.
Dedi, mən də eləyəm.
Ağlıma belə gəlməzdi ki,
Rövşənlə evlənərik. Çünki

HEKAYƏLƏRI KITABLA
BASLAYAN CÜTLÜK

o zaman 3-cü kursda oxuyur,
ancaq şəxsi inkişafım barəsində
düşünürdüm. Sonra Rövşənlə sosial
platformalarda dostlaşdıq. Uzun
müddət rəsmi, tələbə-müəllim kimi
danışdıq. Mənə şəxsi inkişafla bağlı
kitablar verir, onları götürmək üçün
görüşürdük”.

“SEVGININ VAXTI UZANMAMALIDIR”
Rövşəni də tələbə-müəllim
münasibəti narahat edib: “Əslində,
o baryeri görürdüm. Bizim dialoqlar
daha çox tövsiyə xarakterli idi.
Birinci görüşdən sonra anladım
ki, hisslərim fərqlidir və bu
insanla sevgi yolunu gedə bilərəm.
Fikirlərimi uzatmadan və açıq ifadə
etdim. Bəlkə də 1-2 ilə gediləcək
yolu, 1 günə getdim. Çünki sevginin
vaxtı uzanmamlıdır”.
Səma: “Rövşənin mənə eşq elan
etməsini qətiyyən gözləmirdim.
Rövşən üçün zaman o qədər
dəyərlidir ki, onu boşuna sərf etmək
istəmir. Elə ilk hədiyyəsi də zaman
və kitabın birləşməsindən ibarət
qum saatı idi. Əslində o hədiyyə ilə
bütün xarakterini izah etmişdi”.
Rövşən deyir ki, insan
sevməyəndə, hisslərini idarə edir
və taktikalardan istifadə edə bilir:
“İlk dəfə idi ki,
hisslərimi necə
ifadə edəcəyimi
bilmirdim.
Götür-qoy
edirdim ki,
nə etsəm,
qarşı

AILƏ

SÖHBƏTLƏŞDI:
AYGÜN ƏZIZ
aygunaziz@kaspi.az

Nikahı
Səmanın
doğum
gününə
saldıq.
Strateji
davrandım
ki, qocalanda
unutmayım

tərəfin xoşuna gələr? Yaxud
xoşuna gəlməsə, nə edəcəyəm?
Sevməyəndə, çox rahatdır. Sən
peşəkar yanaşa, taktikalardan
istifadə edirsən. Amma hissləri
idarə etmək çətindir. Səmanın
dərsdən çıxmasını gözləyirdim. Bu
vaxtdan istifadə edib, zamanı ifadə
edən simvolik kitab aldım. Amma
hədiyyə edəcəyimi düşünmürdüm.
Səmaya fikrimi deyəndə, emosional
mübadilə mənim üçün vacib idi.
O enerjini aldım və kitabı verdim.
Dedim ki, istəsək, o kitab heç vaxt
bitməz və birlikdə vərəqləyərik.
Sonra münasibətlər istiləşdi”.
Səma da Rövşənin
açıqsözlülüyündən təsirlənib:
“Etirafı çox yaxşı idi. O qədər
ürəkdən danışırdı ki, çox
təsirləndim. Elə həmin gün dedim
ki, deyəsən düzgün insan qarşıma
çıxıb. O qədər qərarlı idim ki, hətta
həmin gün evdə də dedim. 2 il
sevgili olduqdan sonra, nişanlandıq,
daha sonra toy reallaşdı. Nikahı isə
toydan sonra etdik. Dedik ki, bir
damın altında yaşayaq, görək, yola
gedirikmi?”.
Rövşən: “Nikahı Səmanın doğum
gününə saldıq. Strateji davrandım
ki, qocalanda unutmayım”. (Gülür
- A.Ə)
“SEVGININ RƏQƏMI”
Rövşən Səmaya kitab da
yazıb. 8 illəri tamam olanda,
kitabı dərc edəcək: “Kitabın
adı “Sevginin
rəqəmi”dir.
Bizim

tanışlığımız 8 noyabrda başlayıb.
Mən 8-i əbədiyyət rəqəmi kimi
görürəm. O kitabda hisslərimi
yazmışam. Orada qeyd etmişəm
ki, mənim üçün Səma ifadə
olunmayacaq obrazdır. Çünki hər
kəs insanın xarakterini olduğu
kimi qəbul etmir. Səma məni
çətinliklərimlə - istər xarakter,
istər həyat tərzi olaraq qəbul edir.
Mən xəyallarımın arxasınca qaçan
insanam. Yanımda olan xanım da
buna icazə verməlidir”.

“MÜNASIBƏTI RÖVŞƏN BAŞLADIB,
MƏN DAVAM ETDIRIRƏM”
Səma da Rövşənlə yaşamağın
məsuliyyətli olduğunu dərk edir:
“Düzünü desəm, Rövşənlə ilk
dəfə tanış olanda, kriteriyalarıma
uyğun deyildi. Mən daha çox
özüm kimi çılğın insan təsəvvür
edirdim. Rövşən o qədər dərin
insandır ki, onun daxilinə
endikcə, tanıdıqca, mənə çox
maraqlı gəlirdi. Çətin xarakterli
adamdır. Onunla yaşamaq tam
məsuliyyətdir. Həyatının əsas
hissəsi iş və fəaliyyətdən ibarətdir.
Hamı kimi deyil. Bu münasibəti
Rövşən başladıb, mən davam
etdirirəm. Rövşən səbirsizdir.
Bəlkə də bu, uzun müddət tək
qərarlar verməyindən irəli gəlir.
Amma mən o çətinliyi də zaman
keçdikcə sevdim. Düzdür, əvvəl
bəzi xasiyyətlərini dəyişdirmək
cəhdlərim olub. Amma sonra
gördüm ki, bu insan belədir və
qəbullandım. Qəbullanandan
sonra yaşamaq çox rahatdır.
Məsələn, ütünü sevmir. Deyir
paltarımı ütüləmə, bu da mənə sərf
edir (gülür -A.Ə). O, məndən çox
şey istəmir. Sadəcə, öz qaydaları
var, sən onlara uyursansa,
yaşamaq rahat olur”.
Rövşənin ən ümdə qaydası
isə, onu məişət mövzularına
qarışdırmamaqdır: “Onu məişətə
qatmadınsa, ailədə söz-söhbət
olmayacaq. Hərdən izah edirəm
ki, biz artıq evliyik. Artıq məişətə
girmişik. O deyir ki, məni
maksimum uzaq tut. Ona görə də,
maddiyyatı çıxmaq şərtilə, digər
məsələlər 90 faiz öz öhdəmdədir.
Digər məsələlərdə də, söz-söhbət
olanda, biz qarşılıqlı əsəbiləşirik”.

“ƏSƏBILƏŞMƏK BARƏDƏ
SƏDDIMIZ YOXDUR”
Rövşən onsuz da məişət
mövzularından anlamadığını
vurğulayır: “Düzdür, əsəbiləşmək
barədə səddimiz yoxdur. Çünki
istənilən halda, evdə yoldaşım,
övladım mən qəbul etməsəm belə,
öz fikrini ifadə etməkdə azaddır.
Həmin an bəlkə də problem olur,
amma sonra deyirəm ki, yaxşı
edir. Hətta bu, təhqir belə olsa,
düşünürəm ki, ifadə olunmalıdır.
Səmanın qısqanc olduğunu
bilirəm. Amma bunu əvvəllər hiss
etdirirdi. Sonra mən ona dedim ki,
heç kimlə özünü müqayisə etmə.
Çünki mənim seçimim sənsən.
Mən bir şeyi etiraf edim ki, Səmaya
qədər ailə həyatı quracağımı
düşünmürdüm. Ailə qurmağın
həqiqət olduğunu mənə Səma
öyrətdi. Onunla rastlaşmasaydım,
yəqin ki, hələ də subay idim.
Səmanın məndən ən çox istədiyi
ev işlərinə kömək etməkdir, o da
məndə yoxdur. Məsələn, evdə su
kranı işləmir, həqiqətən, vecimə
deyil. Çünki beynim tamam başqa
yerdədir. Bizdə texniki məsələləri
qaynım həll edir. Cəhd etsəm
belə, evdə nə xarab olursa, onu
düzəltmək qabiliyyətim yoxdur”.

“SƏMA EVDƏ PROBLEM
OLANDA LOBYA BIŞIRIR”
Kişinin qəlbinə gedən yol
mədəsindən keçir deyirlər.
Rövşən yemək məsələsini heç
vaxt problem etmədiyini deyir.
Amma onun da öz qaydası var:
“Şərt deyil ki, Səma mənə mütləq
yemək hazırlamalı, çay süzməlidir.
Sadəcə deyirəm ki, evdə yemək
olmayanda mənə de. Kişilər ac
olanda çox əsəbi olur. O məsələdə
razılaşmışıq. Xəbərdarlıq olursa,
problem deyil. Məsələn, insanın
ən çox əsəbiləşdiyi nüanslardan
biri odur ki, evə gəlirsən, süfrəyə
oturursan, məlum olur ki, çörək
yoxdur. Bunları əvvəldən dedisə,
heç bir problem yoxdur. Problem
olanda da, Səma məni cəzalandırır.
Bilir ki, yeganə yemədiyim yemək
lobyadır, onu bişirir”.
Səma deyir ki, lobya küsdüyünü
bildirmək metodudur: “Həmişə
mən küsürəm. Rövşən heç vaxt

küsmür. Ən böyük mübahisədə
belə, 2 dəqiqə sonra heç nə
olmamış kimi davranır. Mən
də həmin axşam qəsdən lobya
bişirərəm. Deyir, yeməyə nə var?
Deyirəm, lobya. Dəli olur. O,
Rövşənin pik nöqtəsidir. Onda
bilir ki, ciddi küsmüşəm. Amma
yemək mövzusu bizim üçün
rahatdır. Sağlam qidalanırıq.
Rövşən qarpız, pendir belə olsa,
yeyəcək və doyacaq. Şərt deyil
ki, ona bozbaş, yaxud dolma
bişirəm. Belə yeməkləri anam və
qayınanamgildə yeyirik”.

“AILƏDƏ SÜKUT VARSA,
DEMƏLI PROBLEM VAR”
Cütlüyümüz mübahisə vaxtı od
olur. Heç kim geri addım atmır.
Rövşən deyir ki, əsas məsələ
ailədə dialoqun olmasıdır: “Ailədə
dialoq varsa, istənilən problem öz
həllini tapır. Təbii ki, əks fikirlər
olur. Eyni düşünməyə məcbur
deyilik. Dialoqdan sonra hər
kəs öz fikrində qalır. Amma bu,
problemə çevrilmir. Ailə müəyyən
mərhələlərdən keçir. Müzakirə,
mübahisə, münaqişə və cinayət
mərhələsi gəlir. Bizim ailələrin
problemi mübahisə mərhələsini
keçib münaqişəyə getməyidir.
Münaqişədən sonra artıq
idarəetmə itir. Ailənin ən böyük
gücü qarşılıqlı fikir mübadiləsi
aparmasıdır. Ailədə fikir, istənilən
mövzuda şərh yoxdursa, o ailə
deyil”.
Səma Rövşəni təsdiqləyir
və deyir ki, ailədə sükut varsa,
deməli, orada problem var:
“Ailənin ən böyük mentoru
səhvləridir. O mərhələləri
keçməsələr, nəyin onları
sağlam tutduğunu öyrənə
bilməyəcəklər. Hər gün
yaxşı olacaq deyə, vəd
verilməyib. Bəzən insanlar
sevgili mərhələsində birbirinə vədlər verir. O
vədlər reallaşmayanda
problem olur”.
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“MƏCBURIYYƏT VƏ XOŞBƏXTLIK
EYNI ANDA OLA BILMƏZ”
Cütlüyümüz bu gün
boşanmaların səbəbinin
də psixoloji uyğunsuzluq
olduğunu düşünür.
Rövşən deyir ki,
insanlar bir-birini
tanımadan ailə qururlar:
“Düşünürlər ki, evlənəndə
düzələcək, düzəlmirsə,
övlad olanda düzələcək.
Övlad ailənin seçimi
olmalıdır, kənardakıların
deyil. Ailə qurmazdan
öncə psixoloji uyğunluq
testi götürülməlidir.
Bizim ailələrin hüquqi və
psixoloji maarifləndirməyə
ehtiyacı var”.
Səma ailənin sevgi
üzərində qurulmasının
tərəfdarıdır: “Başqalarının
fikri ilə insan özünə həyat
yoldaşı seçməz. Ailə
qurmaq istəyində olanları
təhrik edənlərə səslənirəm
ki, heç kimin həyatına
qarışmayın. Böyüklər
övladlarına səhv
etməyə imkanlar
tanısınlar. İnsan
öz həyat yolunu
və yoldaşını özü
seçməlidir.
O seçim
olmayanda
hər zaman
xəyanət
olacaq.
Məcburiyyət və
xoşbəxtlik eyni
anda ola bilməz”.

“ÖVLADA DƏRSLƏRINDƏN
YOX, HƏYATDAN “5”
ALMAĞI ÖYRƏTMƏLIYIK”
Cütlüyümüzün Alparslan
adında oğlu var. Əsas
məqsədləri onunla daha
çox vaxt keçirməkdir.
Rövşən deyir ki, uşaqla vaxt
keçirməyə ərinən insanlar
dünyaya uşaq gətirməsinlər:
“Bizim ailələrin problemi
odur ki, uşaqla yaşamaq
istəmir, yorulurlar. Bəzən
valideyn elə bir həddə çatır
ki, uşağa şiddət tətbiq edir.
Valideynliyə hazır olmaq
lazımdır. Övlad dünyaya
gətirmək məsuliyyət tələb
edir. Sən təkcə öz ailənə yox,
həm də cəmiyyətə sağlam
insan yetişdirməlisən. Biz
bu gün öz övladımızı yaxşı
böyüdək, amma qonşuda
uşaq qışqırığı gəlirsə, bilin
ki, orada bir cinayətkar
böyüyür. Biganə qaldığımız
hər şey və hər kəs bizim
qarşımıza çıxmasa da,
övladlarımızın qarşısına
çıxacaq. Uşağı da cəmiyyətə,
dövlətə hazırlamalıyıq.
Xüsusən də psixologiyasını
sağlam formalaşdırmalıyıq
ki, başqalarının həyatına
və azadlığına mane
olmasın. Övlad zaman
istəyir. İnsanların zamanı
yoxdursa, övlad dünyaya
gətirməməlidirlər. Övlada
dərslərindən yox, həyatdan
“5” almağı öyrətməliyik”.
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“HƏYATIMA COX
TƏHLUKƏLƏR

MƏKTƏBDƏ

OLUB”

Tanınmış hərbi
fotojurnalist Reza
Deqati: “Onda 27 yaşım
vardı. Çalışdığım şirkət
rəhbərindən 3 günlük icazə aldım.
Amma bir də o şirkətə qayıtmadım. O
vaxtdan fotoaparatım çiynimdə, dünyanı gəzirəm.
Müharibələri çəkirəm, haqqı göstərməyə çalışıram”.

TƏRANƏ MƏHƏRRƏMOVA

A

taranamaharramova@kaspi.az

zərbaycan həqiqətlərinin dünya
ictimaiyyətinə çatdırılmasında
tanınmış hərbi fotojurnalist Reza
Deqatinin xüsusi əməyi var. Bu xidmətinə
görə “Dostluq” ordeninə də layiq görülüb.
İndiyə qədər nəşr etdirdiyi 40 kitabın
sırasında Azərbaycan adına nəşrlər də yer
alıb. Əsərlərində 20 Yanvar faciəsindən,
Xocalı soyqırımından, Qarabağın
işğalından, nəhayət, böyük Zəfərimizdən
danışır. R.Deqati Azərbaycana hər
gəlişini özü üçün bayram hesab edir. Hələ
görməli çox işinin, dünyaya çatdıracağı
çox mesajının olduğunu deyir.

MƏKTƏBDƏ ILK GÖRÜŞ
Bakı Şəhər Təhsil İdarəsi ilə “Kaspi”
qəzetinin birgə “Məktəbdə” layihəsi
çərçivəsində tanınmış fotojurnalist R.
Deqati Nəsimi rayonundakı 247 nömrəli
məktəbin şagird və müəllim
kollektivinin görüşünə gəldi.
“Bu, mənim məktəbdə ilk
görüşümdür. Belə bir görüşü
çoxdan düşünürdüm” - deyə
etiraf da etdi.
Məktəbin direktoru
Sitarə Abbasova qonağın
gəlişini kollektiv üçün
əsl hədiyyə adlandırdı.
R. Deqati
Azərbaycana gəldiyi 30
il müddətində ilk dəfə
məktəblilərlə görüşdən,
haqqında fəaliyyətini
ekranda nümayiş etdirən
videoçarxdan təsirləndi.
Xanəndə Səxavət
Məmmədovun həzin və
yanıqlı səslə oxuduğu “Sarı
bülbül” xalq mahnısının

sədaları fonunda qonaq göz yaşlarını
saxlaya bilmədi: “Səxavəti 1987-ci ildən
tanıyırdım. O zaman Fransaya gələn
Azərbaycan musiqiçilərinin arasında o
da vardı. O vaxtdan onunla dostlaşdıq.
Heyf ki, doğulduğu yurdun azad olmasını
görmədi”.

AZƏRBAYCANIN HAQQ SƏSININ CARÇISI
“Azərbaycanın haqq səsini dünyaya
tanıdanda manelərlə qarşılaşırsınızmı?”
- sualı fotoqrafı xeyli düşündürdü:
“Tarixdə həmişə haqq sözü deyən
adamların qarşısını alıblar. Sərgilərimə
gəlib şəkillərimi dağıdırdılar. Konfrans
keçirəndə əleyhimə plakatlar
qaldırırdılar. Kitablarımın nəşrinə
mane olublar. Amma mən yolumdan
dönməmişəm. İndiyə qədər 115 ölkədə
olmuşam. Bu ölkələrin hər birində
Azərbaycanın haqq səsini çatdırmışam.
Müharibədə çəkdiklərimi görəndən sonra
ermənilərə şübhə edənlərin sayı artdı.
Hətta ölən uşaqların fotolarını gördükcə,
erməni ictimaiyyətinə sualların ardıarası kəsilmədi. “Reza təkbaşına
bu qədər qətlə yetirilən dinc əhalinin
fotosunu çəkir, amma Ermənistanda
onlarla fotojurnalist var,
heç biri belə dəhşətli
kadr paylaşmır?
Bəs deyirdiniz,
Azərbaycan ordusu
uşaqlarımızı
öldürür?” Hələ
əlimdə ermənilərlə
bağlı elə faktlar var ki,
dünyaya göstərəcəyəm. Onda
ermənilər başlarını da qaldıra
bilməyəcəklər”.
“Siz nə üçün daha çox
məzlum insanların fotolarını
çəkmisiniz? Onların taleyi sizi

niyə bu qədər düşündürüb?” - sualına
R.Deqatinin cavabı ibrətamiz oldu:
“Hər insanın həyatda bir hədəfi var. Elə
adamlar var ki, bahalı villalarının və ya
avtomobillərinin olmasını istəyirlər.
Mən də istəsəm, Parisdə evimdə oturub,
rahatlıqla dəb tədbirlərini çəkərəm və
daha çox maliyyə qazanaram. Amma mən
müharibələrdə yaralanmışam. Həyatıma
çox təhlükələr olub. Dünyanı gəzmişəm,
insanlar görmüşəm. Dünyanın qaynar
nöqtələrində baş verən ən şiddətli, qanlı
müharibələrin və münaqişələrin şahidi
olmuşam. Səfərlərim zamanı insanların
faciəli taleləri ilə üzləşmişəm. Məcburi
köçkünlərin çəkdiyi əzabları görmüşəm.
Münaqişələrin qurbanı olan qadın və
uşaqların iztirablarını çəkmişəm. Bunları
göz yaşı tökərək çəkmişəm”.
R.Deqati 40 ildir ki, dünyanı gəzdiyini
söylədi: “Məşhur şair Sədi Şirazi 30 il
dünyanı gəzmişdisə, mən 40 ildir ki,
gəzirəm. Sədi deyirdi: “Biz insanlar
hamımız bir-birimizə bağlıyıq”. Bir
orqan yaralı olanda bütün bədən əziyyət
çəkir. Görəndə ki, biri yaralıdır, biz ona
kömək edəndə bütün insanlara kömək
edirik. Afrikanın bir məmləkətində
insanlar yaralı olanda biz də burada
özümüzü yaxşı hiss etmirik. Mən də bu
işi görürəm - yaralı hüceyrəyə kömək
edirəm. İstəyirəm ki, bütün bədən
sağlam olsun. Məqsəd təkcə yoxsullara
kömək deyil, bütün insanlığa, bəşəriyyətə
kömək etməkdir. Mən insanları sülhə
sövq etmək üçün müharibələri çəkirəm.
Müharibələrin mahiyyətini göstərməklə,
insanları savaşlardan, nahaq yerə qan
tökməkdən çəkindirməyə çalışıram.
Münaqişə bölgələrində hər dəfə
insanların başına gələn müsibətləri
izlədikcə, sanki onlarla birgə bu ağrıacıları yaşayıram”.

ÜRƏYINIZ HANSI YOLU ISTƏYIRSƏ, O TƏRƏFƏ GEDIN...
“İndi dünyada informasiya
müharibəsi gedir. Çalışın xarici dil
öyrənin. İnformasiya müharibəsinin
əsgəri olun”, - hərbi jurnalist gənclərə
tövsiyələrini verdi: “Ürəyiniz sizi
hansı yola çəkir, o arzunun dalınca
gedin. Həkim, jurnalist - fərqi yoxdur,
yetər ki, öz seçiminiz olsun. Mən

ixtisasca memaram. 7 il universitetdə
oxumuşam. Amma ürəyim
fotoqrafiyada idi. Bir gün öz-özümə:
“Nə vaxta qədər evlər üçün layihələr
cızacam? Ürəyin hansı yolu istəyir,
o tərəfə get”- dedim. Onda 27 yaşım
vardı. Çalışdığım şirkət rəhbərindən
3 günlük icazə aldım. Amma bir

də o şirkətə qayıtmadım.
O vaxtdan fotoaparatım
çiynimdə, dünyanı gəzirəm.
Müharibələri çəkirəm,
haqqı göstərməyə çalışıram.
Həmişə də deyirəm: “Gələcək
öz xəyallarının gözəlliyinə
inanan insanlara aiddir”.

Fotolar: Tapdıq Abdullayev/Global Media Group

AZƏRBAYCANIN ƏN
YAXŞI SƏRVƏTI YERIN
ÜSTÜNDƏKI INSANLARIDIR
“Dünyanı çox gəzmisiniz. Çox millətləri
görmüsünüz. Azərbaycan və azərbaycanlılar sizi
nə ilə məftun edir?” sualı qonağı, həqiqətən,
məftun etdi: “Mən həmişə deyirəm: Azərbaycanın
ən yaxşı sərvəti yerin altında deyil, yerin üstündəki
insanlarıdır. Böyüməkdə olan gəncliyidir. Onlar
ölkənin inkişafını istəyirlər. Bundan əlavə,
azərbaycanlılar 30 il zülm altında yaşayıblar.
Onları evlərindən didərgin salıblar. Evlərini
dağıdıblar. Üstəlik “azərbaycanlılar təcavüzkardır,
bizə qarşı təcavüz edirlər” - deyə ermənilər
özlərinə haqq qazandırmağa çalışıblar. Bu 30
ildə mənim imkanım olub ki, bu millət haqqında
həqiqəti dünyaya çatdırım. Əminəm ki, böyüyən
nəsil, bugünkü gənclik Azərbaycanın gələcək
quruculuğunda da yaxından iştirak edəcək.
Azərbaycan hökuməti şahmat kimi dəqiq plan
həyata keçirir. İnanıram ki, tezliklə işğaldan azad
olunan torpaqlarda vaxtilə o ərazilərdən didərgin
düşən insanlar məskunlaşacaq”. 30 ildən çoxdur
ki, Azərbaycana gələn R.Deqati bu illər ərzində
böyük dəyişikliklərin baş verdiyini, hər sahədə
inkişafın olduğunu qeyd etdi: “Əvvəl bir planım
vardı: 30-40 il əvvəlki Azərbaycanın fotoları
ilə indiki Azərbaycanın fotolarını sərgiləmək
istəyirdim. Siz bu müqayisəni görsəniz gözünüzə
inanmayacaqsınız. Siz indi rahat yaşayır, təhsil
alır, metrodan, avtobusdan istifadə edirsiniz. O
zaman qarışıqlıq idi. İnsanlar əziyyət çəkirdi”.

30 ILDƏN SONRA ŞUŞADAKI FOTO
Şagirdlərdən birinin “30 il əvvəl Şuşada
fotonuz var. 30 ildən sonra da Şuşada foto
çəkdirmisiniz. Yenidən Şuşaya qayıdanda
hansı hissləri keçirirdiniz?” - sualı zalda maraq
doğurdu: “Şuşanın işğal günlərinin şahidiyəm.
1992-ci ildə Şuşadan çıxanda iki dostumla orada
sonuncu dəfə çay içdik. Əhd elədim ki, Şuşa azad
olunandan sonra həmin yeri tapıb orada yenə də
çay içəcəyəm. O vaxt xarici jurnalistləri həmin
ərazilərə buraxmırdılar. Müdafiə Nazirliyi icazə
vermirdi. Amerikada, Fransada jurnal rəhbərləri
də “Bizə lazım deyil” - deyə dəstək
olmurdu. Şuşa işğaldan azad
olunanda Azərbaycan hökuməti
mənə ilk jurnalist kimi ora
getməyə razılıq verdi.
2022-ci ildə bu arzuma
çatdım. Həmin çay
içdiyim yeri tapdım,
orada yenidən şəkil
çəkdirdim. Səfərlərim
zamanı əsgərlərlə bir
səngərdə qalıram.
Bu, mənim işimin
xüsusiyyətidir.

MALIYYƏ
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A SON QO
DINDARLARIN FAIZ NARAHATLIĞIN

GƏLIRI DƏ, RISKI
DƏ ƏMANƏTCI

ILƏ BOLƏN
BANKLAR
Dindar insanlarımız öz pullarını bəzi islam
ölkələrində, islam qaydaları ilə fəaliyyət
göstərən banklara qoyurlar. Buna görə,
ölkədə islam bankçılığının qurulması lazımdır.
Ekspertlər isə deyirlər ki, islam bankçılığının
ölkədə qurulması üçün ilk olaraq
qanunvericilikdə dəyişiklik edilməlidir.
AYGÜN ASIMQIZI

B

aygunasimqizi@kaspi.az

u gün Azərbaycanda dindar
şəxslər banklara o qədər
meyil göstərmirlər. Bu,
faiz məsələsi ilə bağlıdır. Dindar
insanlarımız öz pullarını bəzi
islam ölkələrində, islam qaydaları
ilə fəaliyyət göstərən banklara
qoyurlar. Bu da bizim investisiyanın
xaricə çıxarılması ilə nəticələnir”.
Bunu Milli Məclisdə çıxışı zamanı
millət vəkili Ceyhun Məmmədov
deyib. O, Azərbaycanda da dini
qaydalarla işləyən investisiya
şirkətlərinin olmasının vacibliyini
qeyd edib. Əslində, uzun müddətdir
Azərbaycanda islam bankçılığının
qurulması məsələsi müzakirə
olunur, təkliflər səsləndirilir, hətta
bununla bağlı banklar tərəfindən
müəyyən cəhdlər də oldu. Ancaq
yenə də ortaya bir nəticə çıxmadı.
İslam bankçılığı sisteminin
Azərbaycanda indiyə qədər
qurulmamasının səbəbləri nələrdir?

“

İSLAM BANKÇILIĞININ
FƏRQI NƏDIR?
Maliyyə və bank
məsələləri üzrə ekspert,
“İqtisadi Resursların
Öyrənilməsi» İctimai

Birliyinin islam maliyyəsi üzrə
ekspert qrupunun üzvü Xəyal
Məmmədli deyir ki, ənənəvi
banklar fəaliyyətində yalnız mövcud
qanunvericiliyi rəhbər tutursa, islam
banklarında bundan əlavə dini
hökmlər də əsas götürülür: “Şəriətə
görə isə pulun satılması qadağandır,
pul heç bir halda öz sahibinə riskə
məruz qalmadan havayı gəlir gətirə
bilməz. Bunun əksinə, mənfəət və
zərərə ortaqlıq prinsipi irəli sürülür.
Əmanətçi pulunu banka yerləşdirir,
bank onun vəsaitini biznes
sahələrinə, real istehsala, ticarətə və
s. investisiya edir. Həmin biznesdən
əldə edilən gəlir 3 yerə bölünür.
Əmanətçi, bank və investisiya ilə
pul qazanan tərəf. Ancaq
risk də 3 tərəf arasında
bölünür. Əgər pulunuzun
investisiya edildiyi
biznes sahəsi
iflasa uğrayırsa,
həm də
zərərə ortaq
olursunuz”.

Ekspert deyir ki, hazırkı banklar
haqqında qanunumuz isə bu
sistemin ölkəmizdə qurulmasına
mane olur: “Azərbaycanın “Banklar
haqqında” qanununda bankların
hansı fəaliyyətlə məşğul ola biləcəyi,
hansılarla ola bilməyəcəyi göstərilir.
Banklarımız topdan satış, pərakəndə
ticarət, istehsal, nəqliyyat, hasilat
və digər bu tipli fəaliyyətlərlə
məşğul ola bilməz. Sığorta
fəaliyyəti istisna olmaqla,
sadalanan fəaliyyətlərin
heç birində payçı kimi də
iştiraka icazə yoxdur. İslam
bankçılığının mahiyyəti
isə buna uyğun deyil.
Burada əmanətçilərin
pulları ticarətə, istehsala,
hasilata və digər sahələrə
yönəldilməklə gəlir
qazanılır. Bu sistemi
ölkəmizdə qurmaq
mümkündür,
amma qanun
səviyyəsində
dəyişiklik
edilməlidir”.

BANKLARIN
TƏRKIBINDƏ OLARSA...
X.Məmmədli bildirdi
ki, real iqtisadiyyatı
dəstəklədiyinə görə, dünya
ölkələrinin əksəriyyətində
bu sistem çalışır: “İslam
bankçılığının dünyada 4
əsas məktəbi var. Səudiyyə
Ərəbistanı, Türkiyə,
Malayziya və İngiltərə.
Ancaq Avropanın bütün
ölkələrində ən azı bir
islam bankı mövcuddur.
Ümumilikdə isə islam
bankçılığı dünyada geniş
yayılmış sistemdir. Real
iqtisadiyyatı dəstəklədiyinə
görə kifayət qədər
rentabellidir”.
Bunun üçün ayrıca
banklar yaradılması, yoxsa
mövcud bankların tərkibində
də bu işin qurulmasının
daha effektiv olmasına
gəlincə, X.Məmmədli
bildirdi: “Dünyada ənənəvi
bankların daxilində
pəncərə şəklində
islam bankçılığı
yaradılması

təcrübəsi də var. Amma
burada bir problem var
ki, ənənəvi banklar faizlə
çalışırlar. Bankların daxilində
olanda, müştərilərdə
müəyyən şübhələr olacaq
ki, bu sahibkar faizlə işləyir,
amma bir pəncərə yaradır,
orada islam bankçılığı ilə
məşğul olur. Vətəndaşlar
tərəfindən o qədər yaxşı
qarşılanmır. Ayrıca bank
şəklində olması daha uğurlu
olur. Həm də banklarımız da
bu xidməti təqdim edəcək
səviyyədə deyillər. Bir
neçə bankı çıxmaq şərtilə
banklarımızın bu sahədə
təcrübəsi demək olar ki
yoxdur”.

Xəyal
Məmmədli

ISLAM BANKÇILIĞININ İQTISADIYYAT ÜÇÜN MÜSBƏT TƏSIRI OLACAQ

Elşad
Məmmədov

İqtisadçı Elşad Məmmədov deyir ki, islam
bankçılığının qurulması Azərbaycan iqtisadiyyatı
üçün önəmlidir: “Ölkəmizin bank sistemi ölkə
iqtisadiyyatına iqtisadi zərərlər verməkdədir.
Halbuki bank sektorunun əsas missiyası
pul yaratmaq, pulu istehsala yönəltmək,
investisiyalar yaratmaq olmalıdır.
Ancaq elə faiz dərəcələri ilə
işləyirlər ki, bununla real istehsalı
qurmaq əksər sahələrdə qeyrimümkündür. Bu da iqtisadiyyat
üçün böyük problemlərə səbəb

olur. İslam bankçılığı məhz istehsala, real əlavə
dəyəri formalaşdırmağa yönələn bir sistemdir. Çünki
islam bankçılığında o faizlər olmayacaq ki, banklar
istehsalçılardan daha çox mənfəət əldə edə bilsin.
Yaxud istehsalçı hansısa problemlə üzləşəndə, bank
onun əmlakını əlindən alsın. Bu halları islam bankçılığı
qəbul etmir. İslam bankçılığı sistemi
tətbiq olunanda, praktiki iqtisadiyyata öz
müsbət təsirini göstərməlidir”.
E.Məmmədovun sözlərinə görə, islam
bankçılığını dəstəkləyən addımlar olarsa,
bu sistemi uğurlu şəkildə qurmaq

mümkündür: “İlk növbədə Azərbaycanda islam
bankçılığının müvafiq hüquqi norması yaradılmalıdır.
Daha sonra islam bankçılığı ilə məşğul olacaq banklar
müəyyən güzəştlər əldə etməlidir. Mərkəzi Bankın
pul emissiya etmək – yəni pul çap etmək səlahiyyəti
var. Mərkəzi Bank məqsədli şəkildə islam bankçılığı
ilə məşğul olan bank təşkilatları üçün pul
emissiya etməlidir. O pulları yaradıb
onlara verməli və şərt qoymalıdır ki,
həmin vəsaitlər yalnız investisiyalara
yatırılsın. Yeni qurulacağı üçün müəyyən
qədər dəstək tədbirlərinə ehtiyac olacaq”.
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Azərbaycanda
yay və qış
turizmləri ilə
yanaşı, payız
turizmi də
aktuallaşmağa
və populyarlaşmağa başlayır.
Turizmçilər payız
aylarında müxtəlif
istiqamətlərdə
birgünlük və
ikigünlük payız turları
təşkil edirlər. Bölgələrdə
keçirilən festivallar da payız
turizminə böyük dəstəkdir.

FOTO: Səbinə Şəbiyeva/Global Media Group

TURIZMIN QIZIL

PAYIZ DÖVRÜ
XANIM AYDIN

əyahət bineyi-qədimdən
həm fiziki, həm də psixoloji
baxımdan sağlamlıq üçün
xeyirli olub. Bunun qədərini, əlbəttə
ki, hansısa cihazla ölçmək mümkün
deyil. Tibbi cəhətdən də sübut
olunub ki, səyahətlər stresi azaldır,
beyin fəaliyyətini yaxşılaşdırır,
əsəbləri sakitləşdirir. Bundan
başqa, ruh halına da müsbət təsir
edir, xoşbəxtlik hormonlarını
yüksəldir. Səyahətlər insan
orqanizmində sanki F5 – yenilənmə
funksiyasını daşıyır.

illərdə artıq payız turizmi də dəbə
düşür və inkişaf edir. Elə dünya
təcrübəsinə də nəzər salsaq,
indi insanlar payız turizminə də
üstünlük verməyə başlayıblar.
Bunun da səbəbləri var. Məsələn,
payızda hotel və səyahət qiymətləri
yaya nisbətən ucuz başa gəlir,
həddindən artıq isti və ya soyuq
hava insanı bezdirmir, oksigen
bolluğu olur və s. Üstəlik, təbiətin
özü də bir ayrı cür gözəl olur
bu fəsildə. Azərbaycanda payız
turizminin hansı səviyyədə
olduğunu mütəxəssislərdən
soruşduq.

QIZIL PAYIZ –
TURIZMDƏ YENI SƏHIFƏ
Azərbaycanda turistik səfərlər
daha çox yay və qış ayları üçün
nəzərdə tutulurdu. Amma son

PAYIZ MÖVSÜMÜNƏ UYĞUN
MARAQLI VƏ CƏLBEDICI MƏKANLAR
Turizm üzrə ekspert, dosent
Rəhman Səfərov XXI əsrə qədər
turizmə qış və yay turizmi

S

xanimaydin@kaspi.az

prizmasından yanaşıldığını
bildirir: “Yəni turizm iki
bölmədə incələnirdi.
Amma hazırda yaz və
payız aylarındakı turizmi
canlandırmaq baxımından
hər bir ölkə özünəməxsus
təkliflər irəli sürməkdədir.
Yəni hər bir ölkədə payız
və yaz mövsümlərinə
uyğun maraqlı və
cəlbedici məkanlar,
festivallar, tədbirlər var.
Azərbaycanda da bu
istiqamətdə son 10-15
ildə xeyli işlər görülür.
Payız mövsümündə turizm
sektorunu canlandırmaq,
hərəkətliliyi artırmaq məqsədilə
müxtəlif tədbirlərin, festivalların
təşkilini buna misal çəkmək olar.
Bütün bunlar əslində çox yaxşıdır”.

GƏLƏCƏKDƏ FESTIVALLAR DAHA GENIŞ VÜSƏT ALACAQ
Rəhman bəy deyir ki, festivallar
olduqca rəngarəngdir: “Ölkəmizin
hər bir regionunda fərqli və bölgəyə
məxsus meyvə-tərəvəz yetişir. Bu
məhsullara uyğun müxtəlif festivallar
təşkil olunur. Bu, xarici
turistlər üçün bir o
qədər maraqlı olmasa
da, yerli – daxili
turizm baxımından
məqsədəuyğundur.
Hamısı
da birRəhman
Səfərov

birindən yaxşı tədbirlərdir. Düşünürəm
ki, çox qısa bir zamanda bu festivallar
daha geniş vüsət alacaq, genişlənəcək.
Yəni regionlardakı festivallar
beynəlxalq miqyasa çıxarılaraq xarici
turistlərin ölkəmizə gəlişinə yaxşı
mənada təsir edəcək. Düşünürəm ki,
nar, xurma, qərzəkli meyvələr, sitrus
meyvələri və sairlə bağlı festivalları
daha da genişləndirməklə buna nail
olmaq olar. Belə bir sual yarana bilər ki,
bu tip festivalların, tədbirlərin bugünkü
vəziyyəti necədir və problemi nədən
ibarətdir? Bu istiqaməti tədqiq edib
deyə bilərik ki, festivallar çox yaxşıdır.
Yəni bu ənənənin başlanması turizm

üçün müsbət bir addımdır, həm də yeni
bir istiqamətdir. Amma biz çalışmalıyıq
ki, bu festivalları qısamüddətli yox,
bir neçə günlük, hətta deyərdim ki,
bir həftəlik edək. Əgər biz beynəlxalq
turizmdən danışırıqsa, birgünlük
keçirilən festivalların effekti aşağı
olacaq. Günləri artırmaq, keyfiyyəti
də yüksəltmək lazımdır ki, həm yerli,
həm də xarici turistləri cəlb edə bilək.
Qeyd etmək istəyirəm ki, ölkəmizdə
təkcə meyvə-tərəvəz festivalları deyil,
həmçinin plov, mürəbbə, musiqi, teatr,
yaylaq və digər festivallar da keçirilir.
Bunlar da özü-özlüyündə çox gözəldir
və təqdirəlayiqdir”.

PAYIZDA
TURIST AXINI
DAHA ÇOX CƏNUB
BÖLGƏSINƏ OLUR
Turizm sahəsində çalışan Aqil
Ağalarovsa deyir ki, payız aylarında müxtəlif
istiqamətlərdə birgünlük və ikigünlük
payız turları təşkil edirlər: “Birgünlük
daxili turları daha çox İsmayıllı, Quba,
Qəbələ, Lənkəran, Masallı, Lerik, Astara
rayonlarına edirik. Qeyd etmək istərdim
ki, payız turizmində turist axını daha çox
cənub bölgəsinə olur. Bu bölgələrə
birgünlük turların qiyməti səhər
və günorta yeməyi və çay süfrəsi
daxil olmaqla bir nəfər üçün
45 manat, bu istiqamətdə
ikigünlük turlarımız dörd
dəfə yemək, gəzinti və hotel
xərci daxil olmaqla 109 manat
təşkil edir. Bundan başqa, bu
mövsümdə Mingəçevir-Göygöl,
İsmayıllı-Qaranohur gölü, ŞəkiQax-Zaqatala turlarımız da çox
olur. Daha çox maraq doğuran
“Astara-mandarin” turudur. Tur
vaxtı sitrus meyvələri yığılır, çay
plantasiyasına gəzinti, nahar
və çay süfrəsi təşkil olunur
ki, bu da turistlər
üçün çox maraqlıdır.
İsmayıllı-Qaranohur
gölü ətrafına təşkil
etdiyimiz turlara da
maraq var. Oranın
xüsusi payız mənzərəsi
insanların xoşuna gəlir.
Yay aylarında Naxçıvan çox isti
olduğuna görə payız mövsümündə ora da
turlarımız olur. Gediş-gəliş təyyarə ilə baş
tutur. Naxçıvan turu da digər turlar kimi bir
və ikigünlük təşkil edilir. Qarşıda Göyçayda
“Nar festivalı”, Lənkəranda “Sitrus
meyvələri festivalı”, Zaqatalada
“Fındıq festivalı”, Balakəndə
“Xurma festivalı və s.
gözlənilir. Bu cür festival
və bayramlar da turistləri
cəlb etmək üçün çox gözəl
vasitədir. Düşünürəm
ki, Azərbaycanda
yay turizmi kimi
payız turizmi də
tezliklə inkişaf
Aqil
edəcək”.
Ağalarov

IQTISADIYYAT

PLAN HAZIRLANDI,
BƏS NƏTICƏSI?
Hökumət “Antiinflyasiya tədbirlərinin
gücləndirilməsi haqqında” Tədbirlər Planı
hazırlasa da, bahalaşma sürətlə
davam edir. Ekspertlərin fikrincə,
bu planın effektiv olmamasının
bir sıra səbəbləri var.
Əsas səbəb odur
ki, proses qlobal
miqyasda gedir.
ərzaq məhsulları, içkilər və tütün
məmulatları üzrə 18,9, qeyriərzaq məhsulları üzrə 7,2, əhaliyə
övlət Statistika
göstərilmiş ödənişli xidmətlər üzrə
Komitəsinin yaydığı
10 faiz artmışdı. Cari ilin avqust
məlumata görə, cari ilin
sentyabr ayında istehlak qiymətləri ayında istehlak qiymətləri indeksi
əvvəlki aya nisbətən 0,9, əvvəlki
indeksi əvvəlki aya nisbətən 3,1,
əvvəlki ilin sentyabr ayına nisbətən ilin avqust ayına nisbətən 14,2 faiz
yüksəlmişdi.
15,6 faiz yüksəlib. 2022-ci ilin
Rəqəmlərdən də göründüyü
yanvar-sentyabr aylarında istehlak
kimi inflyasiyanın sürəti azalmır.
qiymətləri indeksi (inflyasiya
İlin əvvəlində hökumət inflyasiya
göstəricisi) 2021-ci ilin yanvarprosesi ilə mübarizə aparmaq üçün
sentyabr aylarına nisbətən 13,4,
“Antiinflyasiya tədbirlərinin
o cümlədən ərzaq məhsulları,
gücləndirilməsi haqqında”
içkilər və tütün məmulatları üzrə
Tədbirlər Planı hazırlamışdı.
19,3, qeyri-ərzaq məhsulları
Bəs bu
üzrə 7,6, əhaliyə göstərilmiş
10,2 %
plan necə
ödənişli xidmətlər üzrə
işləyir?
10,2 faiz artıb. 2022-ci
ilin yanvar-avqust
7,6 %
aylarında
istehlak
qiymətləri
19,3%
indeksi
18,9%
2021-ci ilin
yanvar-avqust
aylarına
nisbətən
13,2, o
cümlədən
ZƏRIF SALMANLI

D

zarifsalmanli@kaspi.az

TƏDBIRLƏR PLANI ONSUZ DA
INFLYASIYANI DAYANDIRA
BILMƏYƏCƏKDI
İqtisadçı Xalid Kərimli
“Kaspi”yə açıqlamasında
dedi ki, inflyasiyanın bir ayda
3,1, illik əsasda təqribən 16
faizə qədər qalxması yüksək
rəqəmdir: “Tədbirlər Planı
onsuz da inflyasiyanı dayandıra
bilməyəcəkdi. Yalnız
inflyasiyanın
səviyyəsini
aşağı sala
bilərdi.
10% Görülən
tədbirlər
olmasaydı
inflyasiya nə
7,2%
qədər olardı
sualına dəqiq
cavab vermək
çətindir. Ancaq
tədbirlər planı
olmasaydı
inflyasiya
daha sürətli
olardı”.

QIYMƏTLƏRIN ARTMASI ILƏ MÜBARIZƏ
APARMAQ QEYRI-MÜMKÜNDÜR
Ekspert bildirdi ki, qiymətlərin
enməsinə mane olan bir neçə
səbəb var: “Planın effektli
olmamasının səbəbi ondan
ibarətdir ki, inflyasiya ölkəyə
idxal vasitəsilə daxil olur.
Bunun qarşısını almaq mümkün
deyil. Əgər hökumət qiymətləri
saxlamağa çalışsa,
sahibkarlar məhsul
gətirməyəcək və
defisit olacaq.
Yəni məhsullar
çatışmayacaq və
daha
baha
Xalid
Kərimli

satılacaq. Ona görə də qiymətlərin
artması ilə mübarizə aparmaq
qeyri-mümkündür. İnflyasiyanın
yüksək olmasının səbəblərindən
biri də ölkədə istehsalın, yaradılan
əlavə dəyərin həcminin aşağı
olması, xaricdən ciddi asılılığımız,
bazarda rəqabətin arzuolunan
səviyyədə olmamasıdır. Bazarda
rəqabəti boğan ciddi monopoliya
mövcuddur”.
İNFLYASIYA GÖSTƏRICISI
TƏDRICƏN DÜŞƏCƏK
X.Kərimlinin sözlərinə
görə, inflyasiya Tədbirlər Planı
nəticəsində cilovlanmayacaq:
“İnflyasiya tədricən özü aşağı

düşəcək. Bunun da əsas səbəbi
ümumdünya ərzaq qiymətlərinin
indeksinə görə son 6 ayda ərzaq
qiymətlərinin dünya bazarında
ucuzlaşmasıdır. Həmçinin,
daşınma xərcləri də bir qədər
aşağı düşüb. Pandemiyadan
əvvəlki dövrlərdəki daşıma
qiymətlərinə yaxınlaşmasa
da, ancaq azalma var. Dünya
bazarında metalın, ərzaq
qiymətlərinin, buğdanın,
duru yağların, digər bu kimi
məhsulların qiymətinin
ucuzlaşması bizə də təsir
göstərəcək. Ancaq bu, Tədbirlər
Planı nəticəsində yox, dünyada
baş verən proseslərə görə olacaq”.
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2022-CI IL BAHALAŞMA
ILI KIMI YADDA QALACAQ
İqtisadçı Pərviz
əsasda artım 83,45% təşkil
Heydərovun fikrincə,
edib ki, bu da 1997-ci ildən
bu il ərzində bahalaşma
bəri rekord göstəricidir.
səngiməyib, əksinə, hər
Odur ki, bahalaşmanın
keçən müddətdə bir
səngiməsi üçün
TÜRKİYƏDƏ
az da sürətlənərək,
prosesin qlobal
yüksələn xətt
miqyasda
üzrə inkişaf edib:
dayanması
“Bunu sonuncu
lazımdır.
Yoxsa,
İllik artım
statistika da əyani
zəruri istehlak
olaraq göstərir. 2022mallarının, qida ilə
ci il ciddi bahalaşma ili
ərzağın qiymət yüksəlişi
olaraq yadda qalacaq. Ötən
hələ uzun müddət davam
2 ay ərzində bahalaşma
edəcək”.
ən çox çörək, un, mal,
ANTIINFLYASIYA
qoyun və toyuq ətinin,
TƏDBIRLƏRI ISTƏNILƏN
kolbasa məmulatlarının
NƏTICƏLƏRI VERMIR
qiymətlərində qeydə
alınıb. Sentyabrda isə
P.Heydərov bildirdi ki,
bahalaşma daha çox ət və ət
ilin əvvəlindən bəri müxtəlif
məhsullarında olub. İçkilər
antiinflyasiya tədbirləri
və tütün məmulatları isə
həyata keçirilsə də, ciddi,
18,9 faiz bahalaşıb”.
real nəticə yoxdur: “Bizdə
vəziyyət elədir ki, bir sıra
QIŞA DOĞRU BAHALAŞMA
məhsulları idxal edirik.
DAVAM EDƏCƏK
Bundan əlavə, pul-kredit
Ekspert qeyd etdi ki,
siyasəti mexanizmi çevik
bahalaşmanın səbəbi
təsirə və idarəetməyə
təkcə ölkəmizlə bağlı deyil:
imkan yaratmır. Ona görə
“Yay ayları bir sıra kənd
də bazarda qiymətlər
təsərrüfatı məhsulları
üzrə zəncirvari əlaqənin
üzrə istehsal və tədarük
bütün halqalarına nəzarət
mövsümü olsa da, qiymətlər etmək mümkün deyil. Bu
nəinki ucuzlaşmadı, heç
səbəblərdən antiinflyasiya
sabit də qalmadı. Üzü qışa
tədbirləri istənilən nəticələri
doğru bəzi məhsulların
vermir və verə də bilməz.
qiymətində artımın daha
Hesab edirəm, birinci
yuxarı tempinə şahid
növbədə, ölkəyə idxal
olacağıq. Bunu deməyə
olunan bəzi ərzaq məhsulları
dünyada və o cümlədən
üzrə gömrük rüsumları və
Avropada enerji böhranının
vergilər azaldılmalı, ikinci,
səngiməyəcəyi gözləntisi
yerli məhsulların bazarlara
əsas verir. Həm də üzü
çıxış imkanları maksimum
qışa doğru qiymətlər
asanlaşdırılmalı,
həmişə qalxır. Bu proses
üçüncüsü isə
sırf ölkəmizlə əlaqədar
maaş, pensiya
amillərdən qaynaqlanmır.
və sosial
Söhbət qlobal trenddən,
ödənişlər
ümumi tendensiyadan gedir. artırılMəsələn, ötən ay Türkiyədə
malıdır”.
inflyasiya son 25 ildə rekord
vurub. Sentyabrda ölkədə
inflyasiya 3,08% artıb. İllik
Pərviz
Heydərov

83,45%
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MƏNZIL-KOMMUNAL
TƏSƏRRÜFATI
SISTEMINDƏ
ALTERNATIVSIZLIK

JEK-lərin fəaliyyəti ilə bağlı
ciddi hüquqi boşluqlar var.
Hazırda qüvvədə olan heç bir
qanunda belə bir təsisatın
adı çəkilmir, əhalidən pul
yığmaları qadağan edilib,
vaxtilə səlahiyyətlərinin
digər qurumlara verilməsi
planlaşdırılıb, amma
yenə də əvvəlki formada
mövcudluqlarını
saxlayırlar.
RUFİK İSMAYILOV

E

rufikismayilov@kaspi.az

l arasında JEK kimi
tanıdığımız Mənzil Kommunal
İstismar Sahələri (MKİS)
- sovetlər dönəmindən qalan,
çoxmənzilli binaların saxlanmasına
hesablanmış idarəetmə sistemidir.
1999-cu ildə Azərbaycanda bələdiyyə
institutu formalaşandan sonra JEKlərin yaxın gələcəkdə ləğv edilməsi,
onların funksiyasının bələdiyyələrə
həvalə olunması məsələsi gündəmə
gəlib.
Zaman-zaman bu istiqamətdə
müəyyən addımlar atılıb, bir sıra
qanunlara əlavə və dəyişikliklər
edilib. “Mənzil fondunun
özəlləşdirilməsi haqqında”
qanuna da 30 noyabr 2018-ci il
tarixdə dəyişiklik edilib. Həmin
dəyişikliyə əsasən, qeyd olunan
tarixə qədər mənzillərdən yığılan
xidmət haqlarına tətbiq edilən
vahid tarif ləğv edilib. Beləliklə
MKİS-lərin əhalidən mənzil pulu
yığması qadağan olunub. Bununla
yanaşı, Mənzil Məcəlləsinə görə də
MKİS-lərin fəaliyyəti qadağandır.
Məcəllənin VII bölmə XIV fəsil
“Yaşayış sahələrinə və kommunal
xidmətlərə görə ödəmələr”
və XV fəsil “Çoxmənzilli
binanın idarə edilməsi” başlığı
altındakı maddələrdə MKİSlərin fəaliyyətinə icazə verəcək
heç bir müddəa yoxdur.

Şəhər İcra
Hakimiyyəti
Başçısının
Aparatı
strukturunda Bakı
Şəhər Mənzil-Kommunal
Təsərrüfatı Departamenti
fəaliyyət göstərir. Paytaxtdakı
bütün JEK-lər sözügedən qurumun
çətiri altında öz varlığını qoruyub
saxlayır. Eyni qaydada Bakı
şəhərinin 12 rayonunda hər bir
icra hakimiyyətinin strukturunda
mənzil kommunal təsərrüfat
birlikləri fəaliyyət göstərir ki,
onların da tabeliyindəki MKİS-lər
ərazi üzrə çoxmənzilli binaların
sakinlərindən bu gün də müəyyən
ödəmələr tələb edirlər. Nəzərə
alsaq ki, sovet dövründə inşa edilən
çoxmənzilli binalarda hər bir ev
çoxdan özəlləşdirilib, belə olan
halda həmin mənzil sahiblərindən
JEK-lərin hansısa ödənişlər tələb
etməsi mülkiyyətçinin hüququnun
pozulmasıdır.
VƏTƏNDAŞLARIN HAQLI NARAZILIĞI
Digər tərəfdən, Vergi Məcəlləsinə
görə, Azərbaycanda yerli vergilər
bələdiyyələr tərəfindən yığılır.

MÜLKIYYƏTÇININ
HÜQUQUNUN POZULMASI
Buna baxmayaraq, Bakı

Qanunla Bakı şəhəri ərazisində
yaşayış binaları üzrə əmlak vergisini
məhz bələdiyyələr toplamalıdır.
Amma paytaxtın bəzi rayonlarının
yerli özünüidarəetmə orqanları
MKİS-lərlə razılaşmaya gedərək,
fiziki şəxslərdən əmlak vergisinin
yığılmasını onlara həvalə edirlər.
Hər hansı sənəd almaq üçün MKİS-ə
müraciət edən vətəndaşlara əmlak
vergisini ödəməyəcəyi halda sənəd
verilməyəcəyi bildirilir. Düzdür,
vergi vermək hər kəsin vətəndaşlıq
borcudur, yüksək mədəniyyətdir.
Amma baş verənlərin ağrılı
tərəfi ondan ibarətdir ki, böyük
əksəriyyət hallarda vətəndaşlardan
müxtəlif adlar altında alınan pullar
müqabilində adekvat xidmət
göstərilmir. Yəni, çoxmənzilli binada
hər hansı təmirə ehtiyac olanda
MKİS-lər buna əhəmiyyət vermir,
“vəsaitimiz yoxdur”, “səlahiyyətimiz
çatmır” və sair bəhanələrlə
yaxalarını kənara çəkirlər.
Sonda sakinlər məcbur
olub öz ciblərindən vəsait
xərcləyir, mövcud problemi
həll edirlər. Belə olan halda
haqlı narazılıq yaranır, “MKİSlərin mövcudluğunun nə
əhəmiyyəti var” sualı ortaya
çıxır.

GÖSTƏRILƏN XIDMƏTƏ GÖRƏ JEK-LƏRƏ ÖDƏNIŞ EDILSIN
Milli Məclisin İqtisadi siyasət,
sənaye və sahibkarlıq komitəsinin
üzvü Vüqar Bayramov
bu amilləri nəzərə
alaraq təklif edib
ki, JEK-lər həyata
keçirdikləri xidmətə
görə vəsait
alsınlar.
İqtisadçıdeputatın
sözlərinə
Vüqar
görə,
Bayramov

JEK-lər dövlət qurumları
deyil və sərvət hesablı olaraq
fəaliyyət göstərir: “Mənzil
Məcəlləsində yeni inşa edilən
binalarda JEK-lərin fəaliyyəti
nəzərdə tutulmayıb. Həmin bina
sakinlərinin özlərinin yaratdığı
komitələr tərəfindən idarəetmə
həyata keçirilir. JEK-lər tərəfindən
binaya və həyətinə hansısa
xidmət göstərilirsə, o zaman
xidmət haqqının alınması həyata
keçirilsin. Keçmiş SSRİ dövründə

inşa edilmiş binalarda hazırda da
məsul qurum JEK-lərdir və onlar
hansısa binaya xüsusi xidmət
göstərmirsə, təmir, yenidənqurma
və ya digər problemləri yoluna
qoymursa, həmin binadan vəsait
tələb etmələri məqsədəuyğun
deyil. Təklif edirik ki, JEK-lərə
ödəniş onların xidmətləri əsasında
həyata keçirilsin. Bu halda artıq
JEK-lərin maliyyəsi və aldıqları
vəsait birbaşa göstərdikləri xidmət
əsasında formalaşacaq”.

İqtisadçı ekspert Samir Əliyev
isə bildirib ki, MKİS-lər mənzil
qanunvericiliyinin tələblərinə məhəl
qoymadan davamlı olaraq əhalidən
“zibil pulu”, “mənzil haqqı” və bəzən
də yerli vergi yığırlar. Onun fikrincə,
bu qurumlar 10 ilə yaxındır mənzil
sahiblərinin iradəsinə zidd olaraq
onlara “xidmət” göstərirlər: “MKİS-lərin
hüquqi statusu sual altında olsa da, onların
mövcudluğu qalmaqdadır. Sovet dövründən
və müstəqilliyin ilk illərindən fərqli olaraq
MKİS-lərin göstərdikləri xidmətlərin həm çeşidi,
həm də kadr potensialı kəskin azalıb. Onların işi
əsasən pul yığmaqdan ibarətdir. Yığılan pula baxmayaraq,
çoxmənzilli binaların bütün əziyyəti, o cümlədən maliyyə
xərcləri sakinlərin üzərinə qoyulur. Son dövrlərə qədər
MKİS-lərin əhaliyə əsas təsir rıçaqları olmuş yaşayış yerini
təsdiq edən arayış vermək hüququ da onların əllərindən
alınıb. Reallıq bundan ibarətdir ki, Azərbaycanın mənzilkommunal təsərrüfatı sistemində alternativsizlik hökm
sürür. Mənzil fondunun idarə edilməsi üzrə
ixtisaslaşmış özəl şirkətlər və ya birliklər
olmadığından mülkiyyətçilər problemləri
fərdi şəkildə həll etməli olurlar. Mənzil
fondunun dövlət, bələdiyyə və özəl
mülkiyyət formasında MKİS-lərin xidməti
barədə heç nə deyilmir. Məcəllədə
əsasən müştərək cəmiyyətlərin
və ya ixtisaslaşmış istehlak
kooperativlərin yaradılması və
idarəedilmənin onlara verilməsi
Samir
nəzərdə tutulur”.
Əliyev
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“Sevgi məcburiyyətdən doğan bir şey deyil. Ona görə
də roku heç kimə məcbur sevdirə bilmərəm. Musiqi
strategiyanı da sevmir. Amma satış, marketinq lazımdır.
Mənim səylərim daha keyfiyyətli musiqi və avadanlıq
əldə etmək, daha yaxşı studiya qurmaq üçündür. Səs
nə qədər keyfiyyətli olsa, qulağımız o qədər dincələr”.

SƏ
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SÖHBƏTLƏŞDI:

XANIM AYDIN
xanimaydin@kaspi.az
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zərbaycan xalqı
musiqi üstündə xəmiri
yoğurulan xalqdır.
Daxili dünyamızın qavrayışı
o qədər zəngindir ki, bütün
janrlarda musiqi dinləyir və
anlayırıq. Bu mənada rokun da
qəlbimizdə xüsusi yeri var. Son
dönəmlərdə ölkədə “Aynaband”
rok qrupu çox məşhurdur.
Həmsöhbətimiz qrupun
yaradıcısı Elçin Əhmədovdur.
“Aynabənd evin günəş düşən
hissəsidir”, deyir Elçin: “Ümid
görürəm pəncərədən düşən o
günəşdə. Biz də Azərbaycan
rokuna bir ümid olmaq
istəyirik. Ayna həm də güzgü
mənasında işlənilir. Güzgü
yalan danışmır. Doğruları ancaq
güzgüyə baxıb görə bilirik. Biz
də eyni zamanda insanların
ürəyindəki musiqini görməyə
çalışırıq güzgüylə. Elə adamlar
var, xoşbəxtliyin çoxluğundan
yorulub. Elə adamlar var heç
bilmir xoşbəxtlik nədir. Biz
onları musiqi ilə xoşbəxt etmək
istəyirik”.

“XALQIMIZ DAHA ÇOX
QƏMLI MUSIQIYƏ MEYILLIDIR”
Roka niyəsini dərk etmədiyi
hislərlə başlayan Elçin deyir
ki, indi suallarına strateji
cavabları var: “Xalqımız daha
çox qəmli musiqiyə meyillidir.
Düşünürəm ki, bizə üsyankar
musiqi də lazımdır. Bunu
indiki düşüncəmə uyğun
deyirəm. Baxın, bizim zibil
atmaq, yol keçmək, valideyn
kimi uşağı başa düşmək
mədəniyyətimiz çox inkişaf
etməyib. Valideyn beynində
bir fiqur qurur və uşaqda onu
canlandırmağa çalışır. Əlbəttə
ki, hamısı belə deyil. Amma
çoxluq budur. Bu problemlərlə
mən də üzləşmişəm. Roku və
ümumiyyətlə musiqini azadlıq
əldə etmək üçün seçmişəm.
Mənim üçün musiqi azadlıqdır”.
“NƏINKI MUSIQI JANRINI, HƏTTA
GEYIM TƏRZINI DƏ DƏYIŞDI”

Elçin qrupun yaranma
tarixçəsindən də danışdı:

“Asan hər bir şey mənim
üçün maraqsızdır, çətinliyi
sevirəm. Deyirlər nə var ki,
çıxırlar mahnı ifa edirlər də.
Amma 6 illik əziyyəti 6 saat
da danışsam, bitirə bilmərəm.
Mənim başladığım dövrdə
Azərbaycanda rokun beşiyi
sayılan Sumqayıt kimi bir
yerdə musiqiçi çox, amma
rok yox idi. “Aynaband”
qrupunun yaranmasının səbəbi
“Sirr” qrupunun solisti Oqtay
Abdullayev, “Yuxu” qrupunun
yaradıcısı və basisti İbrahim
Emindir. Vokalistimiz Aslan
Nuri on illik dostum, muğam
ifaçısı idi. Ona bir neçə rok
albomu verdim, dinlədi. Bu
musiqilər ona elə təsir etdi ki,
nəinki musiqi janrını, hətta
geyim tərzini də dəyişdi. Sonra
qardaşı da, Eltən də, Əli də
bizə qoşuldular. İlk vaxtlarda
Sumqayıtda günorta saat 12-dən
axşam sonuncu avtobus gedənə
qədər məşq edirdik. Belə-belə
qrupu necə yaradacağımı,
necə davranacağımı öyrəndim.
Çünki təcrübə qazanmışdım.
Bir neçə dəfə qrup yığdım,
dağıldı. Yenə sıfırdan başladım.
Əlbəttə, bütün bunlar İbrahim
müəllimin köməyi, dəstəyi
sayəsində mümkün oldu.
O, mənə mübariz olmağı
öyrətdi. Əslində, istəyirəm ki,
Azərbaycanı “Avroviziya”da
təmsil edək. Bu da
İbrahim müəllimin
tövsiyəsidir. Bizim
qrup bir ailədir.
Burada hamının
fikri önəmlidir.
Nəyisə edəndə
hamının razılığı ilə
edirik”.
“MƏQSƏDIMIZ ROKU
SEVDIRMƏKDIR”
“Məqsədimiz roku
sevdirməkdir”, deyir musiqiçi:
“Amma sevgi məcburiyyətdən
doğan bir şey deyil. Ona görə
də roku heç kimə məcbur
sevdirə bilmərəm. Musiqi
strategiyanı da sevmir. Amma
satış, marketinq lazımdır.

Bir hissi sözə,
musiqiyə
çevirməkdən
ötrü nələrisə
yaşamalı,
hansısa
mərhələlərdən
keçməliyəm.
Mənə görə
sevmək “səni
sevirəm”
demək deyil.
Bunu demədən
göstərməkdir.
Təkcə elə
sevgini sözə
çevirmək üçün
bir lüğət söz
lazımdır

Mənim səylərim daha keyfiyyətli
musiqi və avadanlıq əldə etmək,
daha yaxşı studiya qurmaq
üçündür. Səs nə qədər
keyfiyyətli olsa, qulağımız
o qədər dincələr. Bir də var
musiqi seçimi. Bunu daha
çox instinktiv edirəm. Əgər
musiqi bağdırsa, məncə,
yaxşı bağbanam. Çünki yaxşı
meyvəni seçə bilirəm. Klassik
mahnıları çox dinləyirəm.
O musiqi, sözsüz, nələrisə
yaşadır. Bəzən olur, görürsən ki,
onu yeni versiyada da işləmək
olar. Məsələn, “Səndən mənə
yar olmaz” mahnısının klassik
versiyası zərif, bizim versiyamız
isə onun sərt formasıdır. “O
gözlər” mahnısına 3 milyondan
çox baxış var. Açığı, bu
qədərini gözləmirdik. Bu,
bizi ruhlandırdı. Biz onu ev
şəraitində studiyada yazmışdıq.
Düzdür, sonradan işlədik
düzəltdik. İlk versiyanın
keyfiyyəti elə də yaxşı deyildi.
Ümumiyyətlə, öncədən proqnoz
vermək çətindir. Amma
tamaşaçı kütləmizi tanıyırıq.
Azdan-çoxdan nə isə təxmin edə
bilirik”.
Mahnılara həm də söz
yazan musiqiçi deyir ki,
hər gün nə isə yazmaq olar:
“Amma bir hissi sözə, musiqiyə
çevirməkdən ötrü nələrisə
yaşamalı, hansısa mərhələlərdən
keçməliyəm. Mənə görə sevmək
“səni sevirəm” demək deyil.
Bunu demədən
göstərməkdir. Təkcə
elə sevgini sözə
çevirmək üçün bir
lüğət söz lazımdır”.
PANTOMIMANI SEVƏN IFAÇI
Elçin həm də Pantomima
Teatrını çox sevir:
“Pantomimada söz yox, hərəkət
var. Orada daha çox hiss öndə
olur. Eynən rokdakı kimi.
Bu hissləri sən özün içində
sözə çevirirsən. Nənəm və
babam həmişə baxışla, sözsüz
danışıblar. Bəzən sözlər çox
cılız qalır hisslərin qarşısında.
Bu iş hiss işidir deyə, mən
pantomimanı sevirəm”.

FOTOLAR:

Rüfət MIkayılov /Global Media Group

“ƏDALƏTI
INSANLARDA
YOX, TƏBIƏTDƏ
AXTARIRAM”
Elçin həm də həyatın ədalətli
olduğuna inanır: “Əgər gecə də,
gündüz də varsa, deməli, ədalət
də var. Bu ölkədə dağ, dərə, çay,
meşə, dəniz – hər şey var. Mən
ədaləti insanlarda yox, təbiətdə
axtarıram. Bu coğrafiya
məni inandırıb ki, ədalət var.
Gecədən də, gündüzdən də,
aydan da, günəşdən də zövq
alıram”.
Elçin Azərbaycana
müharibəsiz gələcək arzu edir:
“Enerji enerjini çəkir. Ölümitim varsa, deməli, mənfilik
var. İstəyirəm ki, insanlar əsl
gülüşü tapsınlar. Hər bir ailəyə
normal psixologiyada uşaq
böyütməyi arzu edirəm. Normal
psixologiyada olan insanlar
daha yaxşı cəmiyyət deməkdir.
Bəli, enerji həm mənfi, həm
müsbətdir. Amma sanki bizim
cəmiyyət mənfini daha çox
sevir. Yəni mənfini qarşılayıb
tez yola salmağı yoxdur. Necə
ki, yaxşı bir şey olur, yaşayırsan,
bitir, eləcə də mənfiliklər
bitməlidir. Mənfi gəlibsə, onun
da başına sığal çəkib ötürməyi
bacarmaq lazımdır. Mən
insanları sevirəm, dostlarımı
sevirəm, yarımla, gitaramla
vaxt keçirməyi sevirəm.
Gitaram mənim ən böyük
dərd ortağımdır. Amma bu
o demək deyil ki, ona ancaq
dərdimi tökürəm. Yox, ona xoş
hisslərimi də verirəm”.

1 DƏFƏ BELÇIKA ÇEMPIONU, 4 DƏFƏ
BELÇIKA KUBOKUNUN QALIBI
12 NOYABR ŞƏNBƏ 2022

Qeyd edək ki, “Gent” tarixi olan
klubdur. Komanda 1900-cü ildə təsis
edilib. Belçikanın eyniadlı şəhərini təmsil
edir. Ev oyunlarını klub “Gelamko arena”
adlı stadionda keçirir. Stadion
20 min azarkeş
tutumuna sahibdir.
Belçika
təmsilçisi

www.kaspi.az

“Qarabağ” klubunun Konfrans Liqasının
pley-off mərhələsindəki rəqibi
Belçika “Gent”i əksər
komponentlərə görə
təmsilçimizi üstələyir.
Amma son illərin
uğurlu avrokubok
təcrübəsi “köhlən
atlar”dan
uğurlu
nəticələr
gözləməyə
ümid
verir.

“GENT”

1 dəfə Belçika çempionu, 4 dəfə Belçika
kubokunun qalibi olub. Komandanın
aktivində 1 dəfə Belçika superkuboku
qalibiyyəti də var. Forma rəngləri göyağdır. Komandanın baş məşqçisi Hayn
Vanhazebroukdur. O, 2020-ci ildən
komandanın sükanı arxasındadır.
Komanda 13 dəfə Çempionlar Liqasında
oynayıb. Bununla yanaşı, AL-də 81 matç,
Konfrans Liqasında 14 matç keçirib.
Belçika təmsilçisi 2006-2007-ci illər
İntertoto kubokunun finalçısı
olub. “Qarabağ” ilə “Gent”
klubu tarixlərində ilk
dəfə qarşılaşacaq.
Buna qədər
Ağdam
təmsilçisi
“Belçika”
klublarından
“Anderlext”
və “Brüj”ə
qarşı UEFA
turnirlərində
oyun keçirib.
Bunlardan 2-də
məğlub olan
“Qarabağ” digər 2
oyunda qalib gəlib.

“FIORENTINA” DEYIL

A

vropa Liqasının qrup mərhələsində
3-cü yeri tutaraq mübarizəni
Konfrans Liqasının pley-off
mərhələsində davam etdirmək hüququ
qazanan Ağdamın “Qarabağ” klubunun
növbəti mərhələdəki rəqibi müəyyənləşib.
Komandamızın rəqibi Belçika “Gent”i olub.
“Gent” bu mövsüm Konfrans Liqasının F
qrupunda oynayıb. “Yurqorden” (İsveç),
“Molde” (Norveç) və “Şemrok Rovers”ə
(İrlandiya) qarşı oyunlar keçirən komanda
qrupda 8 xalla ikinci yeri tutaraq pley-off
mərhələsinə vəsiqə qazanıb.
Pley-off mərhələsinin oyunları fevralın 16da və 23-də olacaq.

deyil. Amma Belçika klubunu da zəif rəqib
kimi qiymətləndirmək ağılsızlıq olardı.
Birincisi, Belçika çempionatı ilə Azərbaycan
çempionatını müqayisə belə etmək olmaz.
Keçənilki Belçika çempionu “Brügge” bu il
Çempionlar Liqasının qrup mərhələsində
mübarizə aparmaq hüququ əldə etdi.
Komanda bununla da kifayətlənməyib,
qrupda 2-ci yeri tutaraq 1/8 finala vəsiqə
qazandı. Elə yalnız bu fakt Belçika
çempionatının hansı səviyyədə olmasının
göstəricisi kimi qəbul edilə bilər. Belçika
yığması da son illərdə reytinq sıralamasında
ilk beşlikdə yer alır.
Belçika təmsilçisi UEFA klub reytinqində
də “Qarabağ”ı qabaqlayır. Rəqib komanda
33,500 xalla 50-ci yerdədir. “Qarabağ” 25
min xalla 66-cı yerdədir və “Gent”dən 16 pillə
geri qalır.

UEFA KLUB REYTINQINDƏ
50-CI OLAN KOMANDA
Püşkün nəticələri məlum olandan sonra
rəqibin nə qədər “dişə gələn” olması ilə
bağlı müzakirələr başlayıb. Diqqət yetirsək,
Ağdam klubu Avropada adından söz
etdirməyə başlayandan sonra püşkdə heç
də həmişə bəxti gətirməyib. Qurban
Qurbanovun komandası həmişə çox
güclü rəqiblərə tuş gəlib. Bu dəfə də
azarkeşlər “köhlən atlar”ın ən güclü
rəqiblərdən olan “Fiorentina”ya
tuş gələcəyindən ehtiyat edirdilər.
Amma xoşbəxtlikdən bu dəfə belə
Hayn
olmadı. Təbii ki, “Gent” “Fiorentina”
Vanhazebrouk

“ƏLIMIZDƏN GƏLƏNIN ƏN YAXŞISINI EDƏCƏYIK”
“Qarabağ”ın baş məşqçisi Qurban
klublarının gücündən və rəqabətindən
Qurbanov qeyd edib ki, pley-off
xəbər verir. Bu mövsüm avrokuboklara
mərhələsindəki bütün potensial rəqiblər
hansı istəklə başlamışdıqsa, o istəklə
güclü olub: “Güclü komandalardan biri
oyunlara çıxacağıq. Futbolçularıma necə
ilə qarşılaşacağıq. “Gent” ciddi rəqibdir.
güvənirdimsə, indi də elədir. Qarşıda
Belçika futbolu milli komanda
xeyli vaxtımız var. Çalışacağıq
səviyyəsində uğurlar əldə edib”. O
ki, futbolçularımıza hər xırda
bildirib ki, “Gent”in son illərdə klub
elementi düzgün izah edək.
səviyyəsində inkişafı göz önündədir:
Əlimizdən gələnin ən yaxşısını
“Bu mövsüm Belçikanın
etməyə çalışacağıq.
digər təmsilçisi “Brügge”
İlk oyunumuz evdə
ÇL-də güclü komandaların
olacaq. İnanıram ki,
yer aldığı qrupda 2-ci
həm evdə, həm də
yeri tutaraq, mərhələ
səfərdə azarkeşlərimizi
adlamağı bacarıb. Bu isə
sevindirmək
üçün
Qurban
onların çempionatlarının,
əlimizdən gələni edəcəyik”.
Qurbanov

“QARABAĞ” ÇƏTIN, EYNI ZAMANDA GÜCLÜ RƏQIBDIR”
“Gent” klubunun baş məşqçisi
Hayn Vanhazebrouk da “Qarabağ”
haqqında oxşar sözlər deyib:
“Qarabağ” çətin, eyni zamanda
güclü rəqibdir”.
Püşkün
nəticəsini

dəyərləndirən 58 yaşlı mütəxəssis
bildirib ki, İtaliya “Latsio”su istisna
olmaqla, digər 7 mümkün rəqibin hamısı
eyni səviyyəli komandalardır: “Rəqibin
kimliyi heç vaxt mənim üçün əhəmiyyət
kəsb etmir. Çünki bu mərhələdə zəif
komanda yoxdur”.

Belçikalı baş məşqçi “köhlən atlar”ın
2017/2018 mövsümündə ÇL-in qrup
mərhələsində çıxış etdiyini xatırladıb:
“Bu mövsüm isə Polşa, İsveçrə və
Macarıstan çempionlarını mübarizədən
kənarlaşdırıblar. Təkcə bu amillər
rəqibin gücündən xəbər verir”.

BAKCELL QARABAĞDA 101-CI BAZA STANSIYASINI ISTIFADƏYƏ VERDI
Bakcell şirkəti Qarabağda
özünün 101-ci baza stansiyasını
uğurla istifadəyə verib.
Bununla da şirkət ilin əvvəlində
qarşıya qoyulan plana uyğun
olaraq 2022-ci ildə işğaldan azad

olunmuş ərazilərdə şəbəkəsinin
genişləndirilməsinə 23 milyon
manat həcmində investisiya yatırıb.
Burada quraşdırılmış 4G baza
stansiyaları sayəsində abunəçilər
ən müasir səs texnologiyası olan

VoLTE üzərindən daha sürətli,
aydın və kəsintisiz zəng edə bilirlər.
2022-ci ildə Bakcell şəbəkəsi
növbəti dəfə Ookla® tərəfindən
“Azərbaycanın ən sürətli mobil
şəbəkəsi” kimi tanınıb.

Şirkət işğaldan azad edilmiş
ərazilərimizin bərpası və zəruri
infrastrukturun yaradılması
istiqamətində həyata keçirilən
genişmiqyaslı tədbirlərdə fəal
iştirakını davam etdirəcək.

