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

“Azərbaycanın Ukraynanın suverenliyinə dəstəyi, habelə Ukraynaya göstərdiyi 
humanitar və enerji sahəsində yardımı vacib ismarış verir. Biz, həmçinin Sizin 

terrorizmə qarşı qlobal mübarizəyə verdiyiniz əhəmiyyətli töhfələrinizi təqdir edirik”.

SƏHIFƏ 3-də

Rusiyanın Ukraynaya qarşı müharibə 
ilə beynəlxalq təhlükəsizliyin əsas 
sütunlarını sıradan çıxarmağa 
çalışdığı bu qlobal qeyri-
sabitlik dönəmində 
Amerika Birləşmiş Ştatları 
Azərbaycanın müstəqilliyi 
və suverenliyinə öz dəstəyini 
bir daha təsdiq edir. Biz 
qarşıdan gələn illər və onilliklərdə 
münasibətlərimizi daha da 
genişləndirmək arzusundayıq.

ERMƏNISTANLA SÜLHƏ YARDIM MESAJI 

ABŞ-DAN SUVERENLIYƏ DƏSTƏK

İndi Cənubi Qafqazda davamlı 
sülhə nail olmaq üçün mühüm 
imkana bəslənən ümid zamanıdır. 
Amerika Birləşmiş Ştatları 
bütün Qafqaz və Trans-Xəzər 
regionunun çiçəklənməsinə 
imkan verəcək Azərbaycan ilə 
Ermənistan arasında diplomatik 
təmasların intensivləşdirilməsinə 
və Azərbaycanın iqtisadi, nəqliyyat 
və insanlararası əlaqələrinin 
qurulmasına kömək etməyə hazırdır. 

Səhifə 16-daSəhifə 12-də Səhifə 15-də

“Turan Tovuz”a 
pulu haradan 

tapaq? 

Turizmin 
bələdçi 

problemi

Səsin də, 
sözün də gözəl 

olduğu yer 
Səhifə 2-də

SƏHIFƏ 3-də

SƏHIFƏ 4-də

SƏHIFƏ 7-də

Prezident İlham 
Əliyev Şuşa 
şəhərində Şuşa 
Real Məktəbinin 
binasının 
layihələndirilməsi 
və bərpası ilə 
bağlı tədbirlər 
haqqında sərəncam 
imzalayıb. Bununla 
bağlı Prezident.az 
məlumat yayıb. 

İyunun 5-i 
Qazaxıstanın müasir 
tarixində önəmli 
günlərdən biri olacaq. 
Ölkə vətəndaşları 
Konstitusiyanı 
dəyişmək üçün səs 
verməli olacaqlar.  
islahat paketi 33 ayrı 
maddəni əhatə edir 
və onları mart ayında 
Tokayevin təyin etdiyi 
ekspertlər qrupu 
hazırlayıb.

“Onkoloji xəstəliklər 
insanların ən çox 
əziyyət çəkdiyi 
xəstəliklər siyahısında 
ilk üçlükdədir. 
Azərbaycanda da bu 
xəstəlikdən əziyyət 
çəkənlər çoxdur. 
Onların müalicəsini 
tibbi sığorta qarşılamır. 
Əməliyyatlara, 
dərmanlara çoxlu 
maddi vəsait tələb 
olunur”.

ZƏRFIN 
7 YÜZÜNDƏ 
NƏLƏR OLMALIDIR?

QAZAXISTANIN 

NÖVBƏTI 
KRITIK SEÇIMI 

ŞUŞA REAL 
MƏKTƏBI ILƏ BAĞLI 
SƏRƏNCAM

TƏMƏLI FUTBOL 
sayəsində atılan ailə

Ailə xoşbəxtliklərini də, 
karyera uğurlarını da 
futbola borcludurlar. 

“Ailə” rubrikamızın 
budəfəki cütlüyü 

“Qarabağ”ın 
və Azərbaycan 

yığmasının 
kapitanı Maksim 

Medvedev və 
həyat yoldaşı Olqa 

Medvedevadır. 
Cütlüyün 
Miroslav, 

Sofia, Daniil 
adlı 3 övladı 

var.

SƏHIFƏ 8-9-da

YAZ YAĞIŞI BƏRƏKƏT 
GƏTİRİR, YOXSA...

SƏHIFƏ 11-də

2022-ci ilin mart ayının sonlarından 
başlayaraq ölkə ərazisinə düşən 
yağıntının miqdarı artmağa başladı. 
Yağıntılı hava şəraiti aprel ayında da 
davam etdi. Bir sıra ərazilərdə çaylarda 
qısamüddətli daşqınlar müşahidə edildi. 

May ayının ilk ongünlüyündə də 
bütün ölkə ərazisində yağıntılı 
hava müşahidə edildi. İndi də bəzi 
mütəxəssislər yağıntının həddindən 
artıq çox olmasının kənd təsərrüfatına 
mənfi təsir edəcəyini bildirir. 

KAPITANIN MARAQLI SEVGI HEKAYƏSI BIZDƏ

SƏHIFƏ 5-də

Embarqo tam 
qüvvəyə minəndən 
sonra Rusiyanın 
neft ixracı gündəlik 
7 milyon bareldən 
3 milyona düşəcək. 
İqtisadçıların Rusiya 
ilə bağlı proqnozları 
bədbindir. Beynəlxalq 
Valyuta Fondunun 
hesablamalarına 
istinadən bildirirlər 
ki, Rusiyada ÜDM cari 
ildə 8 faiz, 2023-cü 
ildə 2 faiz azalacaq. 
Ölkənin dərin 
iqtisadi böhranla 
qarşılaşacağı təxmin 
edilir.

RUSIYA IQTISADIYYATINI 

ÇÖKDÜRƏCƏK 
SANKSIYA  

SƏHIFƏ 13-də

İndi acınacaqlı 
vəziyyətdə olan 
“Fantaziya” o qədər 
dəbdəbəli və dillərə 
dastan gözəllikdə 
idi ki, iki əsr öncə 
“Kaspi” qəzetinin 
müəllifi hamama 
qoyulan sərmayənin 
həddindən artıq 
çox olduğunu 
vurğulayırdı. 
Məqalənin müəllifi 
iddia edirdi ki, 
sərmayədarlar 
qoyulan vəsaiti 
çıxara bilməyəcəklər. 

SAHIBININ 
KƏŞFI OLAN 
HAMAM 

Çindən Avropaya 
qədər uzanacaq 

yeni yol 

BAYDENDƏNBAYDENDƏN
ANLAMLI TƏBRİKANLAMLI TƏBRİK

ABŞ PREZIDENTI ILHAM ƏLIYEVƏ TƏBRIK MƏKTUBU ÜNVANLAYIB



GÜNDƏM2

Rusiyanı məhsullarının Avropaya tədarükündə Rusiyanı məhsullarının Avropaya tədarükündə 
nəqliyyat dəhlizi kimi görən ölkələr indi nəqliyyat dəhlizi kimi görən ölkələr indi 
alternativ variantlar axtarırlar. Cənubi Qafqaz alternativ variantlar axtarırlar. Cənubi Qafqaz 
ölkələri və Qazaxıstan Ukrayna böhranı ölkələri və Qazaxıstan Ukrayna böhranı 
başladıqdan sonra Transxəzər nəqliyyat başladıqdan sonra Transxəzər nəqliyyat 
dəhlizini vacib layihə kimi nəzərdən keçirirlər. dəhlizini vacib layihə kimi nəzərdən keçirirlər. 

Rusiya-Ukrayna 
münaqişəsinin qlobal 
geosiyasət üçün ciddi 

nəticələri yaranıb. Moskvaya 
qarşı beynəlxalq sanksiyalar 
Rusiyanın qonşularına da təsir 
göstərir. Rusiyanı ənənəvi 
olaraq məhsulların 
Avropaya 
tədarükündə 
nəqliyyat 
dəhlizi 
kimi görən 
ölkələr 
indi 
alternativ 
variantlar 
axtarırlar. 
Əlbəttə ki, 
bu, Çin, Mərkəzi 
Asiya və Cənubi 
Qafqaz dövlətlərinə də aiddir. 
Onlar nəqliyyat sahəsində 
vəziyyətin dəyişməsi fonunda 
Transxəzər layihəsini daha 
çox dəstəkləməyə başlayıblar. 
Hazırda həm beynəlxalq, həm də 
yerli ekspertlər Çindən Avropaya 
qədər uzanacaq bu nəqliyyat 
dəhlizinin böyük potensiala 
malik olduğunu düşünürlər.

KÖHNƏ LAYIHƏ, YENI 
PERSPEKTIVLƏR

Geosiyasi, hərbi, ticarət 
məsələləri və postsovet məkanı 
üzrə ixtisaslaşmış amerikalı 
ekspert Uaylder Alexandro 
Sançes Yaponiyanın nüfuzlu 
“The Diplomat” nəşrində 
dərc edilən son məqaləsində 
Transxəzər nəqliyyat dəhlizinin 
üstünlükləri barədə bəhs edib. 

Onun sözlərinə görə, 
Transxəzər Beynəlxalq Nəqliyyat 
Marşrutu haqqında bəhs edən 
zaman iki amili nəzərə almaq 
lazımdır: “Birincisi, Mərkəzi 

Asiya ilə Cənubi Qafqazı, daha 
sonra Qara dənizlə Cənub-
Şərqi Avropanı birləşdirən 
Transxəzər dəhlizi layihəsi ilə 
bağlı ideya yeni deyil. Xatırladaq 
ki, Çin iddialı “Bir kəmər, bir 
yol” təşəbbüsünü irəli sürüb. 
Bununla bağlı olan avtomobil, 
dəmir və dəniz yollarının bir 
hissəsi məhz Mərkəzi Asiya, 

Xəzər dənizi və Cənubi 
Qafqazdan keçəcək”. 

Müəllif qeyd edib ki, 
dəhlizin daha rahat 
və sürətli olması 
üçün konsorsium 
belə yaradılıb: 
“Məsələn, “Orta 

dəhliz” Azərbaycan, 
Gürcüstan və 

Qazaxıstanın gəmiçilik 
şirkətlərini birləşdirir”. 

Amerikalı ekspert ikinci 
amil kimi Qazaxıstanla Cənubi 
Qafqazdakı ölkələrin, xüsusilə 
Azərbaycanın bir-birinə 
yad olmayan 
ölkələr 
olduğunu 
qeyd edib: 
“Çünki bu 
iki ölkə 
ümumi 
türk 
tarixini 
bölüşürlər”. 

U.Sançes 
Cənubi 
Qafqaz ölkələri ilə 
Qazaxıstanın müxtəlif təşkilatlar 
çərçivəsində əməkdaşlıq etdiyini 
də vurğulayıb. Söhbət Türk 
Dözvlətləri Təşkilatı, Avrasiya 
İqtisadi Birliyi və MDB-dən 
gedir. 

“Gürcüstan sadalanan 
təşkilatlara üzv olmasa da, 
Tbilisi Nur-Sultanla sıx əlaqələri 
dəstəkləyir”, - deyə Yaponiya 
nəşrində qeyd edilir.

SƏNAN AĞAMALIZADƏ

REGIONDA ÜMIDVERICI PROSESLƏR 
Müəllifin sözlərinə görə, Cənubi 

Qafqaz ölkələri və Qazaxıstan 
Ukrayna böhranı başladıqdan sonra 
Transxəzər nəqliyyat dəhlizini 
vacib layihə kimi nəzərdən keçirir: 
“Qafqaz regionunun həqiqi nəqliyyat 
dəhlizinə necə çevriləcəyini zaman 
göstərəcək. Xəzər dənizinin hər 
iki tərəfində yerləşən ölkələrdə 
lazımi infrastruktur, yəni mürəkkəb 
dəmir yolları şəbəkəsi və dəniz 
limanları var. Amma konteynerlərin 
sərhədə çatdırılmasını 
sürətləndirmək və 
gözləmə müddətini 
azaltmaq üçün Cənubi 
Qafqaz ölkələri (və 
Türkiyə) arasında 
razılığa və 
əməkdaşlığa ehtiyac 
duyulur. Əlbəttə ki, 

nəqliyyat tariflərini də müzakirə etmək 
lazımdır”. 

U.Sançesin fikrincə, son dövrdə 
Transxəzər layihəsinin həyata 
keçirilməsi ilə bağlı ümidverici 
proseslər baş verib: “Məsələn, 
Qazaxıstan rəsmiləri azərbaycanlı, 

gürcüstanlı və türkiyəli 
tərəfdaşları ilə Transxəzər 
Beynəlxalq Nəqliyyat Marşrutu 
çərçivəsində birgə müəssisənin 
yaradılmasına dair razılığa 
gəliblər”. 

Müəllif sonda 
vurğulayır ki, Transxəzər 
nəqliyyat dəhlizi 

Mərkəzi Asiya və 
Cənubi Qafqaz 

ölkələri üçün 
iqtisadi və logistik 
imkanlar açır. 

CƏNUBI QAFQAZ MARŞRUTUNUN INKIŞAFI
Əlbəttə, regional nəqliyyat 

marşrutlarının inkişaf perspektivləri 
azərbaycanlı ekspertlərin də diqqət 
mərkəzindədir. İqtisadi İslahatların 

Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin 
departament rəhbəri Ayaz 

Müseyibov ABŞ-ın tanınmış “The 
National Interest” nəşrində 
dərc edilən məqaləsində qeyd 
edir ki, hazırkı vəziyyət qlobal 
nəqliyyat şirkətlərini daha sabit 

və alternativ marşrutlar haqda 
düşünməyə sövq edir: “Təsadüfi 

deyil ki, ekspertlər hazırda Mərkəzi 
Asiya, Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə 

vasitəsilə yükdaşımalarının artırılması 
imkanlarını müzakirə edirlər. Onlar bunu 
etibarlı alternativ marşrut kimi nəzərdən 
keçirirlər”. 

A.Müseyibovun sözlərinə görə, 
regiondakı mövcud infrastruktur və yeni 
təşəbbüslər göstərir ki, Mərkəzi Asiya və 
Cənubi Qafqaz bölgəsi etibarlı enerji və 
nəqliyyat dəhlizlərinin yaradılması üçün 
istifadə edilməmiş potensiala malikdir: 
“Maraqlıdır ki, Cənubi Qafqaz yerləşdiyi 
coğrafiyadan yalnız fayda qazanır: region 

Qərb sanksiyaları ilə üzləşən iki böyük 
ölkə (İran və Rusiya) arasında yerləşir. 
Açığı, sanksiyalar tətbiq edilmiş ölkələr 
əvəzinə Cənub Qafqazdan keçən marşrutun 
seçiləcəyi heç bir şübhə doğurmur”. 

Ekspert qeyd edib ki, hazırda Bakı 
və Tehran İran ərazisindən keçməklə 
Azərbaycanın Naxçıvan Muxtar 
Respublikasına, oradan isə dünya 
bazarlarına uzanacaq nəqliyyat layihəsi 
üzərində işlərin həyata keçirilməsinə 
hazırlaşır: “İranla birgə həyata keçiriləcək 
yeni logistika layihəsi ilə yanaşı, Ermənistan 
ərazisindən keçəcək Zəngəzur dəhlizinin 
açılması da gündəmdədir”. 

A.Müseyibov 
sonda vurğulayıb ki, 
Azərbaycan artıq daşıma 
qabiliyyətinin artırılması 
ilə bağlı addımlar atıb: 
“Azərbaycan yaxın 
illərdə Xəzər 
dənizi vasitəsilə 
yükdaşımalarını 
artırmağı 
planlaş-
dırır”. 

Ayaz 
Müseyibov

Uaylder 
Alexandro 

Sançes 
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YENI YOLYENI YOL
ÇINDƏN AVROPAYA ÇINDƏN AVROPAYA 
QƏDƏR UZANACAQ QƏDƏR UZANACAQ 
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Prezident İlham 
Əliyev Şuşa 
şəhərində Şuşa Real 
Məktəbinin binasının 
layihələndirilməsi 
və bərpası ilə bağlı 
tədbirlər haqqında 
sərəncam imzalayıb. 
Bununla bağlı 
Prezident.az məlumat 
yayıb. Sərəncama 
əsasən, Şuşa 
şəhərində Şuşa Real 
Məktəbinin binasının 
layihələndirilməsi və 
bərpası məqsədilə 
2022-ci il dövlət 
büdcəsində işğaldan 
azad olunmuş ərazilərin 
yenidən qurulması və 
bərpası üçün nəzərdə 
tutulan vəsaitdən 
Təhsil Nazirliyinə 

ilkin olaraq bir milyon 
manat ayrılıb.

Prezident İlham 
Əliyev Füzuli Peşə 
Liseyinin binasının 
layihələndirilməsi 
və tikintisi ilə bağlı 
tədbirlər haqqında 
da sərəncam 
imzalayıb. Sərəncama 
əsasən, Füzuli Peşə 
Liseyinin binasının 
layihələndirilməsi və 
tikintisi məqsədilə 
2022-ci il dövlət 
büdcəsində işğaldan 
azad olunmuş ərazilərin 
yenidən qurulması və 
bərpası üçün nəzərdə 
tutulan vəsaitdən 
Təhsil Nazirliyinə 
ilkin olaraq bir milyon 
manat ayrılıb.

Amerika Birləşmiş Ştatlarının 
(ABŞ) Prezidenti Cozef 
R.Bayden Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti İlham 
Əliyevə təbrik məktubu ünvanlayıb.

“Report” xəbər verir ki, mətndə 
deyilir:

“Hörmətli cənab Prezident.
Sizi və Azərbaycan xalqını 

Müstəqillik Günü münasibətilə 
Amerika xalqı adından təbrik edirəm.

Biz bu il Amerika Birləşmiş 
Ştatları ilə Azərbaycan Respublikası 
arasında diplomatik münasibətlərin 
qurulmasının 30 illiyini qeyd 
edirik. Ötən 30 il ərzində enerji 
mənbələrinin şaxələndirilməsi və 
beynəlxalq təhlükəsizlik sahələrində 
əməkdaşlığımız tarixin mühüm 
anında öz bəhrəsini verir, Azərbaycan 
Avropa və dünya bazarlarının 
təhlükəsizliyinin təmin olunması 
və sabitləşdirilməsində önəmli rol 
oynayır. 

AZƏRBAYCANIN UKRAYNANIN 
SUVERENLIYINƏ DƏSTƏYI

Azərbaycanın Ukraynanın 

suverenliyinə dəstəyi, habelə 
Ukraynaya göstərdiyi humanitar 
və enerji sahəsində yardımı vacib 
ismarış verir. Biz, həmçinin Sizin 
terrorizmə qarşı qlobal mübarizəyə 
verdiyiniz əhəmiyyətli töhfələrinizi 
təqdir edirik.

ERMƏNISTANLA SÜLHƏ 
YARDIM MESAJI 

İndi Cənubi Qafqazda davamlı 
sülhə nail olmaq üçün mühüm 
imkana bəslənən ümid zamanıdır. 
Amerika Birləşmiş Ştatları 
bütün Qafqaz və Trans-Xəzər 
regionunun çiçəklənməsinə 
imkan verəcək Azərbaycan ilə 
Ermənistan arasında diplomatik 
təmasların intensivləşdirilməsinə 
və Azərbaycanın iqtisadi, nəqliyyat 
və insanlararası əlaqələrinin 
qurulmasına kömək etməyə 
hazırdır. Biz Azərbaycanı bütün 
azərbaycanlıların hüquq və 
fundamental azadlıqlarını qoruyan 
demokratik idarəetmə və islahatlar 
istiqamətində məqsədyönlü addımlar 
atmağa dəvət edirik.

21 MAY ŞƏNBƏ 2022

ŞUŞA REAL ŞUŞA REAL 
MƏKTƏBI ILƏ MƏKTƏBI ILƏ 
BAĞLI SƏRƏNCAMBAĞLI SƏRƏNCAM

Rusiyanın Ukraynaya 
qarşı müharibə ilə 
beynəlxalq təhlükəsizliyin 
əsas sütunlarını sıradan 
çıxarmağa çalışdığı bu qlobal 
qeyri-sabitlik dönəmində 
Amerika Birləşmiş Ştatları 
Azərbaycanın müstəqilliyi 
və suverenliyinə öz 
dəstəyini bir daha təsdiq 
edir. Biz qarşıdan gələn 
illər və onilliklərdə 
münasibətlərimizi daha 
da genişləndirmək 
arzusundayıq.

Müstəqillik Günündə 
Azərbaycan 
xalqına ən xoş 
arzularımı 
ifadə 
edirəm”.

AZƏRBAYCANIN 
MÜSTƏQILLIYINƏ VƏ 

SUVERENLIYINƏ DƏSTƏK

Reklam banerləriniz, PR məqalələriniz üçün 

“Kaspi”ni seçin!
GÖZƏL DIZAYN, 
RƏNGLI TƏRTIBAT, 
MARAQLI KONTENTLƏ XIDMƏTINIZDƏYIK!

Əlaqə nömrələrimiz: 

+994 12 525 03 31
+994 55 457 02 03 
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Qazax mediası yazır ki, 
iyunun 5-də vətəndaşlar 
superprezidentliyin 

prezidentliklə əvəz olunması 
üçün  konstitusiyanı 
dəyişəcəklər. Hakimiyyətin 
gərginliyi azaltmaqla yanaşı, 
Qərbə mesaj vermək istədiyi 
də bəllidir. KTMT-nin 
son yubiley toplantısında, 
faktiki olaraq Tokayev 
hakimiyyəti Rusiyaya 
lazımı dəstək verməməkdə 
günahlandırılıb. Bunu Belarus 
lideri səsləndirib. Qazaxıstan 
hakimiyyəti ehtiyat edir ki, 
Kiyevin başına gələnləri nə 
vaxtsa onlara da yaşadarlar. 
Buna zəmin də var. Ölkənin 
şimal əyalətlərində ara-sıra 
Rusiyaya dəstək aksiyaları 
keçirilir. Eləcə də, Rusiyanın 
ali rəhbərliyində təmsil 
olunan şəxslər də qazax 
dövlətçiliyi üçün təhlükə hesab 
oluna biləcək açıqlamalar 
səsləndirirlər. 

33 MADDƏLIK DƏYIŞIKLIK
Nüfuzlu “The Diplomat” 

nəşri bu dəyişikliklərin nədən 
ibarət olduğunu şərh edib. 
Nəşr yazır ki, islahat paketi 
33 ayrı maddəni əhatə 
edir və onları mart ayında 
Tokayevin təyin etdiyi 
ekspertlər qrupu hazırlayıb: 
“Prezident vətəndaşlara 
müraciətində bildirib 
ki, islahatların məqsədi 
Qazaxıstanın superprezident 
sistemini “güclü 
parlamenti olan prezident 
sisteminə” çevirməkdir. 
Superprezident sistemində 
parlament və məhkəmələr 
yalnız nominal olaraq 
müstəqildirlər, prezident 

və onun administrasiyası 
isə siyasi qərarların qəbulu 
üzərində praktiki olaraq qeyri-
məhdud nəzarətə malikdir”. 
Qazaxıstanın superprezidentlik 
sisteminə doğru ilk addımı 
1995-ci ildə - Nursultan 
Nazarbayevin kooperativ 
olmayan parlamenti buraxması 
ilə bağlı yeni konstitusiyanın 
qəbulu ilə başladı. Daha sonra 
1998, 2007 və 2011-ci illərdə 
qəbul edilmiş konstitusiya 
dəyişiklikləri ilə hakimiyyəti 
öz əlində cəmləşdirdi. 
2017-ci ildə isə prezident 
səlahiyyətlərinin bir hissəsini 
hökumətin digər qollarına 
ötürərək prezident nəzarətini 
yumşaltdı. Beləliklə, yerli 
hakimiyyət nümayəndələrinin 
seçilməsinə yol açıldı. 
Nazarbayev konstitusiyaya 
Elbaşı, yəni millətin lideri 
kimi müddəaları daxil etməklə 
qazax siyasəti üzərində 
nəzarəti saxlamağı bacardı. 
İndi təklif olunan islahatlar 
çərçivəsində konstitusiyadan 
Elbaşı və ilk prezidentə 
istinadlarla bağlı müddəalar 
çıxarılacaq. Bəzi analitiklər bu 
qərarı Nazarbayevlər ailəsinin 
nüfuzunun azalmasının 
əlaməti kimi qiymətləndirirlər. 

DÖVLƏTLƏ CƏMIYYƏT ARASINDA MÜNASIBƏTLƏR 
CIDDI ŞƏKILDƏ DƏYIŞMƏYƏCƏK 

PREZIDENT SIYASI PARTIYA ÜZVÜ OLA BILMƏYƏCƏK 
Dəyişikliklərdə əsas olan 

odur ki, prezident siyasi partiya 
üzvü ola bilməyəcək. Bu da işçi 
qrupunun üzvü Sara İdrişevanın 
fikrincə, cəsarətli addımdır. 
Tokayev artıq Nazarbayevin 
hakim “Nur Otan” partiyasının 
yenilənmiş variantı sayılan 
“Amanat” partiyasının sədri 
vəzifəsindən istefa verib. 
Bundan başqa, prezident 
bundan sonra rayon, iri şəhər 
və hətta paytaxtın hakimlərinin 
qərarlarını ləğv edə bilməyəcək. 
Təklif olunan bəzi düzəlişlər 
parlamentin səlahiyyətlərini 
genişləndirir. Qazaxıstan 
parlamenti ikipalatalı olaraq 
qalacaq, lakin aşağı və yuxarı 
palatalar arasında səlahiyyət 
bölgüsü dəyişdiriləcək. Senat 
daha yeni qanunlar qəbul edə 
bilməyəcək: əvəzində o, Məclis 
tərəfindən təklif olunan qanun 

layihələrini təsdiq edəcək və ya 
rədd edəcək. 

DEPUTATLAR QARIŞIQ 
SISTEMLƏ SEÇILƏCƏK

Hər iki palataya 
deputatların 
seçilməsi prosesi 
də dəyişəcək. 
Birincisi, 
Qazaxıstan 
Xalqları 
Assambleyasının 
ləğv olunan 9 
yeri nəticəsində 
Məclis 98 deputata 
endiriləcək. Həmin yerlər 
Senata veriləcək və Qazaxıstan 
Xalqları Assambleyası yalnız 
beş nümayəndə təyin edə 
biləcək. Prezidentin təyin 
etdiyi müavinlərin sayı 15-
dən 10-a endiriləcək. İkincisi, 
parlament deputatları qarışıq 

sistemlə seçiləcək. Deputatların 
70 faizi proporsional, 30 faizi 
isə birbaşa səsvermə yolu ilə 
seçiləcək. Məhkəmə sistemi ilə 

bağlı yeganə dəyişiklik 
Konstitusiya 

Məhkəməsinin 
bərpası ilə 
bağlıdır. 1995-
ci il konstitu-
siyasının 
qəbulundan 

əvvəl 
Qazaxıstanda 

Konstitusiya 
Məhkəməsi var 

idi, lakin onu daha zəif 
Konstitusiya Şurası əvəz 
etdi. Prezident Konstitusiya 
Məhkəməsinin tərkibinə 
əhəmiyyətli təsir göstərəcək: 
o, sədrin və dörd hakimin, 
parlament isə üç nəfərin 
namizədliyini irəli sürəcək. 

Tokayev yerli özünüidarənin 
vacibliyini vurğulayaraq, bu 
yaxınlarda keçirilən birbaşa aki 
(vilayət hakimləri) seçkilərini 
xatırladıb. Planlara hakimiyyət 
orqanları ilə regionların 
əhalisi arasında əlaqələrin 
gücləndirilməsi məqsədilə 
üç yeni 

rayonun yaradılması daxildir. 
Qazaxıstanın ən böyük 
şəhərlərinin sakinləri üçün yerli 
nümayəndəlikdə əhəmiyyətli 
dəyişikliklərin olmayacağı 
isə məyusluq yaradıb. Yerli 
rəhbərləri seçmək hüququ 
Alma-Ata əhalisinin əsas 
tələblərindən biri idi. Təklif 
olunan islahatlar Qazaxıstanda 
həqiqi təmsilçi hökumətə 
doğru mühüm addımdır, lakin 
irəliləyişə səbəb olmaya bilər. 

Bir çox düzəlişlər prezident 
hakimiyyəti üzərində vaxtilə 
mövcud olan nəzarət 

mexanizmlərini 
bərpa edir, lakin 

dövlətlə cəmiyyət arasında 
münasibətləri ciddi şəkildə 
dəyişdirmir. Yeri gəlmişkən, 
politoloq Eduard Poletayev 
hesab edir ki, prezidentin 
konstitusiyaya dəyişikliklərlə 
bağı referendum qərarı xarici 
və daxili siyasi vəziyyət fonunda 
vaxtında verilən qərardır.  
Onun qənaətincə, Qazaxıstan 
faciəvi yanvar hadisələrindən 
sonra geosiyasi vəziyyətin 
dəyişməsi səbəbindən böyük 
sosial-iqtisadi, siyasi yük 
yaşayır. Üstəlik, dünya indi 
təlatüm mərhələsindədir və 
bu dəyişiklik ölkə üçün unikal 
presedentdir. 

AZƏR NURİYEV 
azernuriyev@kaspi.az

NURSULTAN 
NAZARBAYEV

İyunun 5-i Qazaxıstanın müasir tarixində önəmli İyunun 5-i Qazaxıstanın müasir tarixində önəmli 
günlərdən biri olacaq. Ölkə vətəndaşları Konstitusiyanı günlərdən biri olacaq. Ölkə vətəndaşları Konstitusiyanı 
dəyişmək üçün səs verməli olacaqlar. Məqsəd bəllidir dəyişmək üçün səs verməli olacaqlar. Məqsəd bəllidir 
- qanlı yanvar hadisələrindən sonra cəmiyyətdə hələ - qanlı yanvar hadisələrindən sonra cəmiyyətdə hələ 

də gərginlik hökm sürür və hakimiyyət də narazılığı də gərginlik hökm sürür və hakimiyyət də narazılığı 
azaltmaq üçün referendum qərarı verib. azaltmaq üçün referendum qərarı verib. 
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KRITIK SEÇIMIKRITIK SEÇIMI

QAZAXISTANIN QAZAXISTANIN 
NÖVBƏTI NÖVBƏTI 



Lakin məsələ ondadır ki, 
Aİ-nin ümumi qərarını neçə 
gündür ki, Macarıstan bloklayıb. 
Çox güman ki, onu da bir neçə 
gün ərzində yola gətirəcəklər. 
Qeyd etdiyimiz kimi, altıncı 
sanksiya paketinə Rusiya neftinə 
qadağa da daxildir. Ancaq 
Macarıstan, eləcə də Slovakiya 
və Çex Respublikası bu plana 
ehtiyatlı yanaşma sərgiləyiblər. 
Paketdə Rusiya neftinin 
alınması və daşınmasına qadağa 
nəzərdə tutulsa da, 2024-cü ilə 
qədər bu üç ölkə üçün istisna 
nəzərdə tutulub. Macarıstan 
hökuməti isə bu yumşalmanı 
yetərli saymır, digər ölkələrdən 
təchizata yönəlmə xərclərinin 
kompensasiya olunmasını tələb 
edir. 

ALMANIYA IMTINA EDƏCƏK
Aİ ölkələri növbəti sanksiya 

paketində yanacaq idxalına qadağa 
üzrə razılığa gələ bilməsələr 
belə, Almaniya ilin sonunadək 
Rusiyadan neft idxalından imtina 
edəcək. Almaniya hökuməti 
altı-yeddi ay ərzində problemi 
alternativ mənbələr hesabına həll 
edə biləcəyini düşünür. Ancaq 
neft defisitini hansı ölkələrin 
doldura biləcəyi açıqlanmır. 
Almaniya İqtisadiyyat Nazirliyinin 
məlumatına görə, Rusiya fevralın 
sonunda Ukraynada müharibəyə 
başlayandan Almaniyaya Rusiya 
neftinin tədarükü 35 faizdən 12 
faizə düşüb.  Artıq Rusiya neftini 
əvəz etmək üçün alternativ 
təchizatçılar axtarılır. 
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24 FAIZLIK 24 FAIZLIK 
INFLYASIYA INFLYASIYA 
GÖZLƏNILIRGÖZLƏNILIR

AZƏR NURİYEV
azernuriyev@kaspi.az

Ukraynaya müdaxilə 
səbəbindən Qərbin 
Rusiyaya qarşı 

tətbiq etdiyi sanksiyaların 
ardı-arası kəsilmir. Daha 
radikal olacaq növbəti, 
altıncı qadağalar paketi 
də Rusiya iqtisadiyyatını 
çökdürməyi planlayır. 
Artıq iqtisadçılar Rusiyaya 
dəyəcək ziyanın məbləğini 
də hesablayıblar – 
təqribən 100 milyard 
dollar. Kreml ideoloqları 
və mediası sanksiyalara 
baxmayaraq rublun 
möhkəmləndiyini iddia 
etməkdə davam edirlər. 
Rublun dollar qarşısında 
sabitləşdiyini vurğulasalar 
da, alqı-satqı faktiki 
olaraq yoxdur. Növbəti 
sanksiyalardan söz 
düşmüşkən, artıq “Böyük 
yeddilik” liderləri Rusiya 
neftinə embarqonun 
tətbiqinə razılıq veriblər. 
ABŞ, Böyük Britaniya 
və Kanada bu qadağanı 
bir neçə gün əvvəl tətbiq 
edib. İndi isə Yaponiya 
və Avropanın bir çox 
ölkələri də embarqoya 
razıdır. Son günlərə 
qədər sərt qərarların 
qəbul ediləcəyi o qədər də 
inandırıcı görünmürdü. 
Lakin mövcud atmosfer 
dəyişir və Qərbin Rusiya 
neftindən imtinası, böyük 
ehtimalla təsdiqlənəcək. 

100 faizlik embarqo il 
yarım sonra reallaşacaq. 

NEFT IXRACI 3 MILYON 
BARELƏ DÜŞƏCƏK

Rusiya qazından 
imtinaya gəldikdə isə, 
ondan iki il ərzində 
qurtulmaq mümkün 
olacaq. 2021-ci ildə 
Rusiyada neft və neft 
məhsullarının ixracından 
xalis gəlir ən yüksək həddə 
(gün ərzində 7 mln. barel, 
təxminən 110 mlrd. dollar) 
olub. Əgər embarqo tam 
şəkildə qüvvəyə minərsə, 
o zaman Rusiyanın neft 
ixracı 7 mln. bareldən 
3 mln-a düşəcək. 
İqtisadçıların Rusiya 
ilə bağlı proqnozları 
bədbindir. Beynəlxalq 
Valyuta Fondunun 
hesablamalarına 
istinadən bildirirlər ki, 
Rusiyada ÜDM cari ildə 
8 faiz, 2023-cü ildə 2 
faiz azalacaq. ÜDM-in 
azalması adambaşına 
düşən milli gəlirin 
azalması, işsizliyin 
artması mənasına gəlir. 
İqtisadçıların proqnozuna 
görə, ÜDM-nin azalması 
ilə paralel şəkildə Rusiya 
qarşıdakı vaxtlarda çox 
ciddi iqtisadi problemlərlə 
üzləşməli olacaq. Aparılan 
araşdırmalara görə, 
Rusiyanın bu il və gələn 
il dərin iqtisadi böhranla 
qarşılaşacağı təxmin 
edilir. 

Rusiya iqtisadiyyatı 
2021-ci ilin sonunda 
1 trilyon 775 milyard 
dollar civarında 
dəyərləndirilib. Bu 
rəqəm 2023-cü ildə 
təxminən 1 trilyon 
600 milyard dollara 
qədər geriləyəcək. Bu, 
Rusiya iqtisadiyyatının 
nəzərəçarpacaq şəkildə 
kiçiləcəyindən xəbər 
verir. İnflyasiya ilə bağlı 
ən önəmli faktorlardan 
biri istehlakçı qiymətləri 
indeksidir. İstehlakçı 
qiymətləndirmə 
indeksinə görə, 
Rusiyada 24 faizlik 
inflyasiya gözlənilir. 
Aparılan hesablamalara 
görə, 2022-2024-
cü illər arasında 
Rusiyada investisiya 
qoyuluşu ÜDM-in 
18 faizinə bərabər 
olacaq. Ekspertlər son 
günlərdə rublun dollar 
qarşısında qismən 
güclənməsinin də hələ 
heç nəyi ifadə etmədiyi 
qənaətindədirlər. 
Onların qənaətincə, 
rublun bahalaşması 
inzibati amillərlə 
bağlıdır. İxracat 
azaldıqca, valyuta 
daxilolması da azalacaq 
və bu, rubla ciddi təsir 
göstərəcək.  Qeyd 
edək ki, bu, Rusiyanın 
enerji resurslarına 
sanksiyaların nəzərə 
alınmadığı rəqəmlərdir. 
Əgər Rusiyanın neft və 
qazından ilin sonuna 
qədər imtina olunsa, 
onda rus iqtisadiyyatı 
ən ağır zərbəni almış 
olacaq.

AZƏRBAYCAN AVROPA ÜÇÜN AZƏRBAYCAN AVROPA ÜÇÜN 
ALTERNATIV MƏNBƏLƏR SIRASINDA ALTERNATIV MƏNBƏLƏR SIRASINDA 

Bu arada Avropa üçün 
alternativ mənbələr də nəzərdən 
keçirilir. Məsələn, Azərbaycan 
Aİ-yə qaz ixracını bu il 2 milyard 
kubmetr artıra, kəmərin gücünə 
uyğun olaraq, dekadanın sonuna 
ixracı daha da genişləndirə bilər. 
Azərbaycan qazını Avropaya nəql 
edən Trans Adriatik kəmərinin 
gücünü isə bir neçə il ərzində 
mərhələlərlə 20 milyard kubmetrə 
çatdırmaq mümkündür. Avropa 
İttifaqı da Azərbaycan qazını 
qısa zamanda Bolqarıstana 
ötürməyə nail olacağına ümid 
edir. Bolqarıstanın qazını kəsən 
Rusiya buna səbəb kimi bu 
ölkənin rublla ödəniş etmək 

istəmədiyini göstərib. Hazırda 
Azərbaycan Bolqarıstana illik 
300 milyon kubmetrə qədər 
qaz verir. Beləliklə, ölkəmiz 
tək regional deyil, beynəlxalq 
miqyasda da rolunu artırmış 
olur. Azərbaycan etibarlı tərəfdaş 
olduğunu təsdiqləyib, enerji 
satışını heç zaman siyasi təzyiq 
alətinə çevirməyib. Faktlar da 
kifayət qədərdir. Əksər ölkələr 
buna getdiyi halda, Azərbaycan 
mavi qaza tələbatın artdığı zaman 
fürsətdən istifadə edib qiymət 
artımı ilə sazişlərin yenilənməsini 
də tələb etməyib. Buna görə də 
Azərbaycan Avropa üçün cəlbedici 
ölkələrdən birincilər sırasındadır. 

MACARISTAN NEFT EMBARQOSUNA QARŞIMACARISTAN NEFT EMBARQOSUNA QARŞI

SANKSIYASANKSIYA
Embarqo tam qüvvəyə minəndən sonra Rusiyanın neft ixracı gündəlik 7 milyon bareldən 

3 milyona düşəcək. İqtisadçıların Rusiya ilə bağlı proqnozları bədbindir. Beynəlxalq Valyuta 
Fondunun hesablamalarına istinadən bildirirlər ki, Rusiyada ÜDM cari ildə 8 faiz,  

2023-cü ildə 2 faiz azalacaq. Ölkənin dərin iqtisadi böhranla qarşılaşacağı təxmin edilir.

RUSIYA IQTISADIYYATINI RUSIYA IQTISADIYYATINI 

ÇÖKDÜRƏCƏKÇÖKDÜRƏCƏK
RUSIYA IQTISADIYYATINI RUSIYA IQTISADIYYATINI 

ÇÖKDÜRƏCƏKÇÖKDÜRƏCƏK
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Bir neçə ay öncə Kərbəla 
şəhərində olarkən dahi 
şair Məhəmməd Füzulinin 

rəmzi məzarını ziyarət elədim. 
Bildiyiniz kimi qüdrətli şairin İmam 
Hüseynin dəfn olunduğu ziyarətgah 
kompleksinin həyətindəki tarixi 
qəbri tikinti adı ilə aparılan işlər 
zamanı sökülüb. Son illərdə ölməz 
sənətkarın adını İmam Hüseyn 
məqbərəsinin giriş qapılarının 
birinin yanındakı divara həkk 
edərək, daşın üzərinə bu yerdə dəfn 
olunduğunu yazıblar. Qeyd edim ki, 
hər il Kərbəlaya çoxsaylı azərbaycanlı 
zəvvarlar ziyarətə gəlsələr də, burada 
şairin məzarının yerini nişan verən 
hansısa lövhəyə rast gəlmək olmur. 
Nəticədə şairi yad etmək istəyənlər 
rəmzi məzarın da yerini tapa 
bilmirlər.

HAZIRDA VACIB OLAN MƏSƏLƏLƏR
 Bundan başqa, rəmzi məzarın 

üzərinə belə yazılıb: “Hicri 10-cu 
əsrdə yaşamış, ərəb, türk və kürd 
dillərində İmam Hüseyn haqda 
mərsiyələr qələmə alan şair Füzuli 
Bağdadinin qəbri”. Məlumdur ki, 
Füzuli ərəb və türk dillərindən 
başqa, farsca əsərlər də yazıb, 
kürdcə isə bir misrası belə yoxdur. 
Kərbəlada yaşayan çoxsaylı şiələri 
nəzərə alsaq, gərəkdir ki, şairin 
məzarında farsca irsini nişan verən 
qeydlər də ola. Hazırda isə daha 
vacib məsələlər bunlardır: şairin 

qəbir yerinin itməsinin qarşısı 
alınsın, məqbərəsi yenidən bərpa 
olunsun, yaxud nəşi Vətənimizə 
qaytarılsın, eyni zamanda, indiki 
rəmzi məzarın üzərində kürdcə 
mərsiyə yazan şair olması ilə bağlı 
yanlışlıq aradan qaldırılsın və ziyarət 
kompleksində aparıcı dillərdə, o 
cümlədən Azərbaycan dilində şairin 
məzarının yerini bəlli edən lövhələr 
vurulsun.

KƏRBƏLA VALISI ILƏ DANIŞIQLAR
Füzulinin məzarı ilə bağlı yaranan 

problemlə əlaqədar Azərbaycanın 
İraq Respublikasındakı Səfirliyinin 
müvəqqəti işlər vəkili Nəsir 
Məmmədovla əlaqə saxladıq. 
Nəsir müəllim bildirdi ki, bu 
məsələ Azərbaycan dövlətinin 
diqqət mərkəzindədir. Prezident 
Administrasiyası, Xarici İşlər 
Nazirliyi, eləcə də Mədəniyyət 
Nazirliyi lazımi işləri görür. O 
bildirdi ki, aprel ayının 7-də Kərbəla 
şəhərinin valisi Nasef Əl Xəttab 
ilə görüşüb, onunla şairin məzarı 
xüsusunda danışıqlar aparıb, konkret 
nəticələr olanda ictimaiyyətə əlavə 
məlumat veriləcək.

SƏDDAM HÜSEYN ILƏ GÖRÜŞ
Zamanında ümummilli 

lider Heydər Əliyevin 
təşəbbüsü ilə dahi 
şairin nəşinin ölkəmizə 
qaytarılmasına 
təşəbbüs 
göstərilib, 
ciddi addımlar 
atılıb. 

Amma İraq dövlətinin bu məsələdə 
mövqeyi birmənalı olmayıb. Məlum 
problemlə bağlı dövlətin tapşırığı 
ilə Xalq yazıçısı Elçin də çox səy 
göstərib, işlər görüb, ancaq qarşı 
tərəfin anlaşılmaz mövqeyi məqsədin 
reallaşmasına imkan verməyib. 
Elçin müəllim həmin hadisələri 
belə xatırlayır: “Zaman-zaman 
Azərbaycanın İraqdakı səfirliyi, 
eləcə də oradakı aidiyyəti dövlət 
orqanları ilə Məhəmməd Füzulinin 
nəşinin ölkəmizə gətirilməsi, heç 
olmasa məqbərəsinin inşası barədə 
fikir mübadilələri aparırdım. 
Danışıqlarımız nəticəsində İraq 
tərəfi söz vermişdi ki, dahi şairin 
Kərbəla şəhərində məqbərəsi 
ucaldılacaq. M.Füzulinin 500 illik 
yubileyi ilə bağlı İraqda keçirilən 
“Füzuli günləri”ndə iştirak edərkən 
həmin vaxt İraqın prezidenti olan 
Səddam Hüseyn məni qəbul etdi. 
Orada bir sıra məsələlərdən söhbət 
açdıq, eləcə də şairin nəşinin 
vətənimizə qaytarılmasından. 
S.Hüseyn də etiraf etdi ki, İraqda 
yaşasa da,  Füzuli azərbaycanlıdır, 
sonra bildirdi ki, əslində, o, bütün 
dünyanın şairidir. Və həmin görüşdə 
İraqın mədəniyyət nazirinə şairin 
məzarı üzərində məqbərənin inşası 
ilə bağlı təkliflər hazırlayıb ona 
təqdim etməsini tapşırdı. Bakıya 
qayıdandan sonra da onlarla əlaqə 
saxladım, amma nəticə olmadı. Hər 

dəfə söz verirdilər, amma heç nə 
etmirdilər. Axırda da məlum 

səbəblərə görə əlaqələr 
tamam pozuldu”.
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Problemlə bağlı İraq Türkmən 
Jurnalistlər Cəmiyyətinin sədri 
Şəmsəddin Kuzəçinin fikirlərini də 
öyrəndik: “Məhəmməd Füzulinin atası 
Osmanlı dönəmində Kərkükə köçüb, 
orada onların evi olub. 1981-ci ildə 
Kərkük qalası Səddam Hüseyn tərəfindən 
boşaldılandan sonra o ev də dağıdıldı. 
Amma Füzuli məscidi hələ də qalır, ancaq 
onun dağılmaq təhlükəsi var. Biz zaman-
zaman Kərbəlada Füzulinin heykəlinin 
ucaldılması üçün çox çalışmışıq. 2012-ci 
ildə  İraqın keçmiş idman naziri  Rasim 
Məhəmmədcəfər mənə dedi ki, Füzuli 
Festivalına Türkiyədən və Azərbaycandan 
10 şair dəvət elə.  Mən beş azərbaycanlı, 
beş türkiyəli şairi İraqa çağırdım. Onda 
bizi Kərbəlada bir neçə yerə apardılar ki, 
Füzulinin qəbri buradadır. Biz isə bilirdik 
ki, onun həqiqi məzarı Kərbəlada yol 
çəkilərkən yerin altında qalıb. Həmin 
zaman nazirdən soruşduq ki, Füzulinin 
Kərbəlada heykəlinin ucaldılması üçün  
yer ayıra bilərlərmi? O, 
məsələnin müsbət həllinə 
söz verdi. Dedi ki, siz 
heykəli hazırlatdırıb gətirin, 
qalanı bizlikdir. Şəhər 
icra başçısı da təklifə razı 
oldu, amma gələn 
heyət sonradan bu 
məsələyə başısoyuq 
yanaşdı”.

FÜZULI MƏSCIDI  
DƏ DAĞILIR

Kuzəçi, Füzulinin kürd şairi olması 
ilə bağlı qeydin təxribat xarakterli 
olduğunu bildirdi: “Bu gün Kərbəlada 
Füzulinin məzarı kimi təqdim 
olunan lövhə üzərində onun kürdcə 
mərsiyələr yazan şair olmasını qeyd 
edənlər cəmiyyətdə qarşıdurma 
yaratmaq istəyən adamlardır. Əvvəllər 
onun məqbərəsində sadəcə türk, 
fars və ərəbcə yazan şair olduğu 

həkk edilmişdi.  Mən İraqda yaşayan 
azərbaycanlı kimi Azərbaycan, Türkiyə 
və İraq dövlətlərinə müraciət edirəm 
ki, Füzulinin Kərbəlada heykəlini və 
məqbərəsini ucaltsınlar. Nə xoş ki, 
Füzulinin Azərbaycanda heykəli var, 
insanlar onun qəzəllərini əzbər bilirlər. 
Amma Türkiyədə, İraqda, eləcə də 
Kərkükdə elm və söz adamlarından 
başqa onu, demək olar ki, tanıyan 

azdır. Ötən ay Bakıda idim, Rafael 
Hüseynovla görüşdüm. Füzulinin 
heykəlinin Kərbəlada ucaldılması üçün 
ortaq layihə gerçəkləşdirmək barədə 
onunla söhbət etdim və fikirlərimi 
çox yaxşı qarşıladı. Füzulinin məzarı 
ilə bağlı problem sönmüş ocaqdır, 
onun üzərinə neft töküb alışdırmaq və 
bütün türk dünyasını Füzulinin işığı ilə 
nurlandırmaq lazımdır”. 

Əlbəttə, söz sərkərdəsinin məzarı ilə 
bağlı məsələlər həllini tapsa, çox gözəl 
olar. Növbəti həftələrdə bu məsələ ilə 
bağlı Azərbaycan Respublikası Xarici 
İşlər Nazirliyi, Mədəniyyət Nazirliyi, 
Milli Məclisin Mədəniyyət Komitəsi 
və Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin də 
mövqeyini, məqsədlərini, bu xüsusda 
düşüncələrini öyrənib oxucuları 
məlumatlandıracağıq.

“TÜRK DÜNYASINI FÜZULININ IŞIĞI ILƏ NURLANDIRMAQ LAZIMDIR”

Xalq yazıçısı
Elçin

“Lövhə üzərində onun kürdcə mərsiyələr yazan 
şair olmasını qeyd edənlər cəmiyyətdə qarşıdurma 
yaratmaq istəyən adamlardır. Dahi şairin məzarı  
ilə bağlı problem sönmüş ocaqdır, onun üzərinə  
neft töküb alışdırmaq və bütün türk dünyasını 

Füzulinin işığı ilə nurlandırmaq lazımdır”

FƏRID HÜSEYN
feridhuseyn@kaspi.az

Şəmsəddin Şəmsəddin 
KuzəçiKuzəçi

ARAŞDIRMA
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“Onkoloji 
xəstəliklər 

dünyada 
insanların ən 

çox əziyyət 
çəkdiyi 

xəstəliklər 
siyahısında 

ilk üçlükdədir. 
Azərbaycanda 

da bu 
xəstəlikdən 

əziyyət 
çəkənlər 

çoxdur. 
Onların 

müalicəsini 
icbari tibbi 

sığorta 
qarşılamır. 

Əməliyyatlara, 
müalicələrə, 
dərmanlara 

çoxlu maddi 
vəsait 

tələb olunur”.

AYGÜN ASIMQIZI
aygunasimqizi@kaspi.az

Sosial məsələlər üzrə ekspert 
İlqar Hüseynli bildirdi ki, 
Xidmətlər Zərfinə regional 
xəstəliklər aspektindən də 
baxmaq lazımdır: “Hər bir 
regiona xas, həmin ərazidə daha 
çox rast gəlinən xəstəliklər var. 
Müəyyən regionlarda bronxial 
astma, müəyyən yerlərdə mədə-
bağırsaq xəstəlikləri çoxdur. 
Bölgələrə görə yayılma riskləri 
nəzərə alınmalı, müqayisəli 

şəkildə də tətbiq olunmalıdır”.
İ.Hüseynlinin sözlərinə görə, 

orqan transplantasiyasının 
icbari tibbi sığortaya daxil 
edilməsi yaxşı hal olsa da, bu 
istiqamətdə tibb personalı 
çatışmazlığı problem yaradan 
məsələdir: “Biz onu icbari tibbi 
sığorta paketinə salmaqda 
düz edirik. Ancaq orqan 
transplantasiyasında böyük 
vəsaitlərdən söhbət gedir. Həm 

də orqan transplantasiyası 
Azərbaycanda hələ 
mükəmməl səviyyədə 
inkişaf etməyib. Orqan 
transplantasiyasını 
həyata keçirən tibb 
personalının sayında 
ciddi problem 
var. Bunun 
üzərində 
düşünmək 
lazımdır”.

Tibbi ekspert Aydın 
Əliyev deyir ki, insan həyatı, 
sağlamlığı üçün zəruri olan 
bütün xidmətlər bu paketə 
daxil edilməlidir: “İcbari tibbi 
sığorta sisteminin fəlsəfəsi 
belədir ki, insan həyatı, 
sağlamlığı üçün zəruri olan 
bütün xidmətlər bu paketə 
daxil edilməlidir. Düzdür, indi 
estetik əməliyyatlar bura daxil 
deyil, amma burada da nəzərə 
alınmalı məqamlar olmalıdır. 
Məsələn, insanın burnunda 
deformasiya varsa, bu da ona 
kompleks yaradırsa, cəmiyyət 
içərisində sıxılırsa, deməli, 
problemdir. Düşünürəm ki, bu 
hallar da icbari tibbi sığortaya 

daxil edilməlidir. 
Kiminsə kefinə 

hansısa nahiyədə 
estetik 

dəyişiklik 
düşübsə, 
bunu 

sığortanın 
qarşılaması vacib 
deyil”.

“ORQAN TRANSPLANTASIYASI 
HƏYATI ƏHƏMIYYƏT DAŞIYIR”

A.Əliyev deyir ki, bir çox 
xəstələr və onların yaxınları 
onkoloji xəstəliklərin Xidmətlər 
Zərfinə daxil olmasını gözləyir: 
“Onkoloji xəstəliklər dünyada 
insanların ən çox əziyyət 
çəkdiyi xəstəliklər siyahısında 
ilk üçlükdədir. Azərbaycanda da 
bu xəstəlikdən əziyyət çəkənlər 
çoxdur. Onların müalicəsini icbari 
tibbi sığorta qarşılamır. Qanunla 
onkoloji xəstəliklərin müalicəsi 
dövlət hesabına olmalıdır. Amma 
hamıya məlumdur ki, dövlət 
hesabına heç bir müalicə getmir. 
Əməliyyatlara, müalicələrə, 
dərmanlara çoxlu maddi vəsait 
tələb olunur. Bunlar hamısı icbari 
sığortaya daxil edilməlidir. Çünki 
çox ciddi məsələdir”. A.Əliyev qeyd 
etdi ki, orqan transplantasiyasının 
hər kəsə aid edilməzi zəruridir: 
“Orqan transplantasiyasının limitli 
şəkildə olmasının deyil, bütün 
göstəriş olan xəstələrə tətbiqi 
zəruridir. Orqan transplantasiyası 
həyati əhəmiyyət daşıyır”.

REGIONAL XƏSTƏLIKLƏR 
ASPEKTINDƏN YANAŞMA

“BÜTÜN XIDMƏTLƏR DAXIL EDILMƏLIDIR”

Soltan 
Məmmədov
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Ilqar 
Hüseynli

İcbari Tibbi Sığorta üzrə 
Dövlət Agentliyi icbari tibbi 
xidmət üzrə Xidmətlər 

Zərfinə dəyişikliyin edilməsi 
barədə layihə hazırlayıb və 
aidiyyəti quruma təqdim edib”. 
Bunu agentliyin sədri Zaur 
Əliyev qurumun ötən il üzrə 
fəaliyyəti ilə bağlı hesabatı 
təqdim edərkən deyib. Onun 
sözlərinə görə, layihədə 700 
tibbi xidmətin Xidmətlər Zərfinə 
daxil edilməsinəzərdə tutulur.

Z.Əliyev bildirib ki, yeni 
tibbi xidmətlər limitli qaydada 
orqan transplantasiyası, ürək-
damar cərrahiyyəsi, oftalmoloji 
və travmatoloji əməliyyatları 
və s. əhatə edir. Bəs qeyd 
olunanlardan savayı siyahıda 
hansı tibbi xidmətlər olmalıdır 
ki, bu gün çox vacibdir?

HƏMIN XIDMƏT DÖVLƏT TIBB 
MÜƏSSISƏSINDƏ OLMALIDIR

Millət vəkili Soltan 
Məmmədov deyir ki, Xidmətlər 
Zərfinin davamlı olaraq 
genişləndirilməsi, göstərilən 
xidmətin yüksək səviyyədə 
təmin olunması, əhalinin 
bu xidmətlərə əlçatanlığının 
artırılması icbari tibbi sığorta 
üzrə qanunun tətbiqi zamanı 
qarşıya qoyulan əsas məqsəd 
idi: “İcbari Tibbi Sığorta 
üzrə Dövlət Agentliyinə 
ayrılan maliyyə resurslarının 
davamlı inkişafı fonunda 
Xidmətlər Zərfində təklif 
olunan xidmətlərin sayının 
artırılması istiqamətində 
böyük işlər görüldü. Bu gün 
xidmət sayının 3000-dən çox 
olması planlaşdırılır. Davamlı 
olaraq həm maddi resursların 
genişləndirilməsi, bunun 
fonunda Zərfə daxil olan 
xidmətlərin artırılması üçün 
böyük işlər görülür”.

Millət vəkili deyir ki, bəzi 
tibbi xidmətlərin Xidmətlər 
Zərfinə əlavə edilməsi üçün 

həmin xidmətlərin dövlət 
tibb müəssisələrində yüksək 
səviyyədə göstərilməsi təmin 
olunmalıdır: “Xidmətlər 
Zərfinə oftalmoloji, kardioloji, 
travmatoloji istiqamətdə 
əlavələr gözlənilir. Ürək-damar 
xəstəlikləri ilə bağlı bütün 
əməliyyatlar əhatə olunmasa 
da, icbari tibbi sığorta ilə 
əhatə olunması çətin olan bir 
sıra bahalı, çətin əməliyyatlar 
da zərfə daxil edilir. Bəzi 
xidmətlər var ki, Xidmətlər 
Zərfinə daxil deyil. Məsələn, 
bir sıra transplantasiya, ağır 
ürək-damar xəstəlikləri ilə bağlı 
əməliyyatlar, bəzi digər ağır 
cərrahi əməliyyatlar və s. Amma 
nəzərə almalıyıq ki, bu sistem 
ölkədə yeni tətbiq olunur. 
Zərfdəki xidmətlərin sayının 
artırılması üçün lazım olan 
tibbi xidmətlərin dövlət tibb 
müəssisələrində göstərilməsi, 
varsa da, yüksək keyfiyyətdə 
göstərilməsi lazımdır. Bunun 
üçün əvvəlcə həmin tibb 
müəssisələrinin maddi-
texniki bazası 
gücləndirilməli, 
kadr potensialı 
hazırlanmalıdır. 
Bunun fonunda 
Zərfin genişlən-
dirilməsi 
imkanları 
yaranmış 
olar”.
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Deyirlər ki, futbol 
həyatımızda 
olmasaydı, bəlkə də, 

heç vaxt görüşməyəcəkdik. 
Ailə xoşbəxtliklərini də, 
karyera uğurlarını da 
futbola borcludurlar. “Ailə” 
rubrikamızın budəfəki cütlüyü 
“Qarabağ”ın və Azərbaycan 
yığmasının kapitanı Maksim 
Medvedev və həyat yoldaşı 
Olqa Medvedevadır. Cütlüyün 
Miroslav, Sofia, Daniil adlı 3 
övladı var.

“GÖRÜŞMƏYIMIZ 
MÜMKÜN DEYILDI”

Azərbaycanda yenidən qadın 
futbol komandasının yaradılması 
ideyası Maksimin xoşbəxtliyini 
“ayağına” gətirib: “19 yaşımız var 
idi. Olqa vaxtilə futbolla məşğul 
olurdu. Rusiyada qadın futbol 
komandasında oynayırdı. 2010-
cu illərdə Azərbaycanda qadın 
futbolunu yenidən yaratmaq 
istəyirdilər. Lakin azərbaycanlı 
qızlar, xüsusilə ailələri futbola 

yaxşı 
münasibət 

göstərmirdilər. Ona görə 
də komanda yaratmaq 
üçün xarici ölkələrdən bəzi 
futbolçuları dəvət edirdilər. 
Olqanı da həmin ərəfələrdə 
Azərbaycana dəvət etmişdilər. 
Mən də “Qarabağ”da çıxış 
edirdim. Həmin vaxt öz 
bazamız yox idi. “Ruslan 93” 
İdman Kompleksində məşq 
edirdik. Biz əsas korpusda, 
Olqagil isə aşağı korpusda 
qalırdı. Tez-tez qarşılaşırdıq. İlk 
gördüyüm gündən diqqətimi 
çəkmiş, tanış olmuşduq. Amma 
ünsiyyət qurmaq çox çətin idi. 
Sonra birtəhər yol tapdım, 
yaxınlaşdım “azərbaycan 
variantı” (gülür) nömrə istədim. 
Dedim ki, heç olmasa yazışaq. 
Çünki istəmirdim ki, bazada 
danışmağımızı kimsə bilsin. 
Olqagilin məşqçisi çox ciddi 
insan idi. Qızlara oğlanlarla 
ünsiyyəti qadağan etmişdi. Yaşı 
az idi, məsuliyyət də daşıyırdı. 
Görüşməyimiz, demək olar ki, 
mümkün deyildi. Məsələn, Olqa 
mağazaya gedirdi, mənə deyirdi, 
mən də ora gəlirdim və beləcə 

görüşürdük. 
Çətinliklər olsa 

da, çıxış yolu 
həmişə var”.

Olqa: “Gah 

yeməkxanada, gah trenajor 
zalında rastlaşırdıq. Rəhbərimiz 
bizə görə məsuliyyət daşıyırdı 
və bazadan kənara çıxmağa, 
kiminləsə görüşməyə icazə 
vermirdi. Elə vaxtlar olurdu ki, 
axşam vaxtı bazanın hasarından 
aşıb qaçırdıq ki, görüşək”. 

“19 YAŞLI BIR 
OĞLANIN DEDIYINI...”

Maksim çarəni məşqçi ilə 
danışmaqda tapıb: “Sonda 
dərdimi açıb məşqçiyə 
danışdım. Dedim ki, Olqa 
ilə ciddi münasibət qurmaq 
fikrindəyəm. Əlbəttə ki, 19 yaşlı 
bir oğlanın dediyini  hər adam 
ciddi qəbul etməzdi. Düzü, o 
da kobud cavab verdi. Mənə o 
qədər də etibar etmirdi. Bunu 
da anlayırdım. Əsas odur ki, indi 
münasibətlərimiz çox yaxşıdır”.

BƏS BIZ NECƏ OLACAĞIQ?
2 il sonra qadın futbol 

komandası dağılır, 
milliləşdirilmiş legionerlər də 
vətənlərinə qayıtmalı olurlar. 
Olqa da Rusiyaya qayıtmağa 
məcburdur. Maksim üçün artıq 
qərar vermək vaxtıdır: “Dedim 
ki, bəs biz necə olacağıq? 
Yaşım az, evim yox idi. Sonra 
qərar verdim ki, ailələr tanış 
olsun. Məsafə uzaq olduğu 
üçün məhdudiyyətlər var idi. 
Öz dostlarımız arasında nikah 
kəsdik və məhdudiyyətləri 
aradan qaldırdıq. Bir müddət 
anamgildə qaldıq. Bir yerdə 
yaşamaq çətin idi. Daha sonra ev 
aldıq və ailəmiz genişləndi”.

“ÜRƏYIMI BUNLARLA ƏLƏ ALDI”
Olqa: “Mən Azərbaycana 

gələnə qədər ölkəmdən ayrı 
qalmamışdım. Mənim üçün də 
asan deyildi. Amma Maksimdən 
ayrı qalmaq da bir o qədər çətin 
olardı. Maksim mənə qarşı çox 
diqqətli idi. Daim qayğı göstərir, 
məndən ötrü narahat olurdu. 
Hara getsəm, zəng vurur, 
soruşurdu. Yəqin ki, bütün 
bunlarla mənim ürəyimi ələ ala 
bildi”. 

“DEYIRLƏR KI, 
QIZ TAPA BILMIRIK”

21 yaşda ailə quran 
həmsöhbətlərimiz üçün bu 

məsuliyyəti daşımaq, yəqin ki, 
asan olmayıb. Amma düşünürlər 
ki, həyatın sevgisini tapıbsansa, 
yaş azdır deyə, onu buraxmaq, 
xoşbəxtliyi qaçırmaq olmaz: 
“Hər insan fərqli düşünür. 
Bəziləri uşağı tez evləndirmək 
istəyir ki, “sağa-sola” çox 
qaçmasın. Bəzi insanlar da 
bizim kimi özləri tez evlənmək 
qərarına gəlirlər. Mənə görə 
bir insanın 34 yaşında ata 
olması, çox gecdir. Yaş az olanda 
düşünürlər ki, evlənərəm də, 
hələ tezdir. Sonra deyirlər ki, qız 
tapa bilmirik. Hər şey istəkdən 
asılıdır. Əgər sənin hansısa qız 
xoşuna gəlirsə, özünü xoşbəxt 
hiss edirsən və şəraitin də varsa, 
niyə də yox? Çox adam mənə 
baxanda deyir ki, istəyirəm 
sənin kimi ailəm olsun. Amma 
bu ailəni qurmaq üçün nə qədər 
əziyyət çəkdiyimi bir yoldaşım, 
bir anam bilir. Həm gəncsən, 
həm təcrübə azdır, çox səhvlər 
edirsən, onu qorumaq çox 
çətindir. Yaxşı ailə olmaq üçün 
də çalışmaq lazımdır”. 

“GÖRÜRSƏN KI, HEÇ 
KIMƏ LAZIM DEYILSƏN”

Dünyada da statistikaya 
baxsaq, futbolçular, əsasən, 
20-21 yaşlarında ailə qururlar. 
Maksim deyir ki, futbolçu üçün 
tez ailə qurmağın üstünlükləri 
çoxdur: “Sirr deyil ki, futbolçu 
yaxşı klubda oynayırsa, çoxlu 
pul qazanır. Fikirləşir ki, 
pulum var da, niyə evlənirəm? 
Gəzir, dolanır, dostları ilə 
vaxt keçirir, ölkələri gəzir, 
tələsmir. Yaş keçdikdə, qız tapa 
bilmir. Tez ailə qurmaq mənə 
uğur qazandırdı. Daim evdə 
olur, istirahət edirəm. İdman 
rejimim həmişə qaydasındadır. 
Yeməyim, yatmağım hamısı 
yerindədir. Evə gəlirəm, qalan 
enerjimi uşaqlarıma sərf edirəm. 
Bu həyat çox zövqlüdür. Ailə 
qurmayanda isə məşqdən 
çıxırsan, kafeyə dostlarla 
əylənməyə gedirsən, gecəni gec 
gəlirsən, bəzən də yatmırsan. 
Futbolçunun performansı üçün 
yuxu və qidalanma çox vacibdir. 
Onları qoruyub saxlaya bilsən, 
uzunmüddətli karyeran ola 
bilər. Amma elə futbolçu var 
ki, karyerası 30 yaşında bitir. 

Bunun əsas səbəbləri düzgün 
qidalanmamaq və yuxu rejiminin 
olmamasıdır. Sonra zədələr olur, 
müalicə edirsən və görürsən ki, 
heç kimə lazım deyilsən. Bütün 
klublar istəyir ki, xeyir verən 
futbolçuya sahib olsunlar. Amma 
sən özünə qulluq etməsən, heç 
vaxt xeyir verə bilməzsən”.

“ƏVVƏLLƏR MƏNƏ 
ETIBAR ETMIRDI”

Məşhur, fanatları olan klubun 
futbolçusunu qısqanmamaq, 
yəqin ki, mümkünsüzdür. 
Cütlüyümüz bu problemlə də 
üzləşib. Maksim deyir ki, Olqa 
ona inana qədər çox qısqanıb: 
“Münasibətimiz yeni başlayanda 
bu problemlər çox olurdu. 
Onu da normal qəbul edirdim. 
Çünki reklam çəkilişlərində, 
televiziyada olurduq. Fan-
klubumuz var idi. Fanlar 
“direkt”ə, “Whatsapp”a yazırdı. 
Amma sonra Olqa da başa 
düşdü ki, bu, normaldır. Əsas 
o deyil ki, mənə yazırlar. Əsas 
odur ki, mən cavab verəcəyəm, 
ya yox. Əvvəllər mənə etibar 
etmirdi. Çünki gənc idim, 
yaxşı görünürdüm, məşhur 
idim. Fikirləşirdi ki, kiminsə 
xoşuna gələrəm və məndə də 
maraq yaranar. Bu da normal 
düşüncədir. Ola bilərdi, amma 
məni tanıyandan sonra əmin 
oldu ki, etibarlı adamam”. 

“ZAMANLA BUNA 
EHTIYAC DA OLMADI”

Əvvəllər daha çox qısqandığını 
Olqa da təsdiqləyir: “Bəli, 
qısqanırdım. Amma sonralar 
düzəldi. Övladlarım ard-arda 
dünyaya gəldi. Mənim heç 
qısqanmağa vaxtım da yox 
idi. Uşaqlarla başım qarışırdı. 
Həm də əvvəldən kiminlə 
ailə qurduğumu bilirdim axı. 
Zamanla buna ehtiyac da olmadı. 
Heç vaxt da onu yoxlayıb, 
nəzarət etməmişəm. Mən ona 
inanıram”. 

“AH QADINLAR, QADINLAR”...
Maksim bu cavabla 

təəccüblənir. Hiss olunur 
ki, ürəyində “ah qadınlar, 
qadınlar” deyir. Görünür, 
vaxtilə, qısqanclıq problemindən 
“əziyyət” çəkib: “Hər insan 
sevgini bir cür dərk edir. İllər 
getdikcə bu sevgi başqa cür 
formalaşır. Daha çox hörmət 
olur. Ailənin içinə daxil olduqca, 
məsuliyyət də çoxalır. Yəni toy 
oldusa, söhbət bitmir. Uşaqlar 
gəlir, sevgi çoxala-çoxala gedir. 
İlk tanış olduqda sevgi tam başqa 

idi, indiki isə tam başqa. Hətta 
indi düşünürəm ki, hazırkı sevgi 
daha qüvvətli, sıx, güvənlidir. 
Amma əvvəllər qısqanclıq 
problemləri çox olurdu”. Olqa: 
“Bəli, sevgi çoxalmalıdır ki, hər 
kəsə yetsin. Biz bu hissi getdikcə 
azaltmadıq, möhkəmləndirdik. 
Çalışıram hamısına eyni qədər 
sevgi ayırım.  Uşaqlar balaca 
olanda onlara daha çox vaxt 
ayırmalı olurdum. Deyirdim ki, 
bir az böyüsünlər düzələcək. 
İndi hər şey ürəyimcədir”.

“UĞURLARIMI AILƏMDƏN 
ALDIĞIM ENERJIYƏ BORCLUYAM”

Maksim futboldakı uğurlarını 
da ailəsindən aldığı enerjiyə 
bağlayır: “Ailəmdən aldığım 
enerji mənə çox kömək edib. 
Oğlanlarım futbolla məşğul 
olur. Evə gəlir, uşaqlarla söhbət 
edirəm. Onlarla müzakirə 
mənə futbol karyeramda 
əlavə güc verir. Evdə hər şey 
qaydasındadır, mənzil təmizdir, 
yeməyim var, sevgini hiss 
edirəm. Təbii ki, bu da məni 
müsbət kökləyir. Uğurlarımı 
ailəmdən aldığım enerjiyə 
borcluyam”.

“OYUNDA SƏHV EDƏNDƏ, 
UŞAQLAR DANLAYIR”

Oyunda səhv edərkən də, 
övladlarının tənəsindən çəkinir: 
“Oğlanlarım oyunlarımın 
hamısına baxır, analiz edirlər. 
Çalışıram səhvsiz oynayım. 
Səhv edəndə uşaqlar evdə baş-
beynimi aparır ki, ata, bunu səhv 
etdin. Arada bazaya da 
aparıram. Tənqid 
edirlər, futbolçulara 
açıq deyirlər ki, sən 
filan oyunda 
pis oynadın. 
Hələ 11 
yaşları 
var, 
həyatı 
tam 
dərk edə 
bilmə-
yiblər. 
Çalışırıq 
uşaqları 
sevgi dolu 
böyüdək. 
Sevgini çox 
alan uşaq 
yolunu da 
düzgün 
tapa bilər. 
Futbolla 
yanaşı, 
dərslərinə 
daha çox 
diqqət 
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TƏMƏLI FUTBOL SAYƏSINDƏ TƏMƏLI FUTBOL SAYƏSINDƏ 
Maksim 

Medvedev: 
“Olqa 

əvvəllər 
ancaq 

“rolton” 
hazırlasa 

da, indi milli 
yemək-

lərimizi də 
bişirməyi 
öyrənib”

Olqa 
Medvedeva: 
“Axşam vaxtı 

bazanın 
hasarından 

aşıb 
qaçırdıq ki, 

görüşək” 

AILƏ

aygunaziz@kaspi.az
AYGÜN ƏZIZ

Kişinin ürəyinə gedən 
yol mədəsindən keçir 
deyirlər. Maksimin də 
yemək kaprizləri var. 
Olqa deyir ki, Maksim 
boyat yemək yemir: 
“Səliqə-sahmanı sevən 
adamdır. Mən də artıq 
illərdir ki, bu rejimə 
öyrəşmişəm, sanki 
işlərimi planlı görürəm. 
Heç nə əskik qalmır. 
Məsələn, ancaq təzə 
bişmiş və rəngarəng 
yeməklər yeyir. Heç vaxt 
isidilmiş, boyat yemək 
yeməz. Maksimin yeməyi 
tavadan birbaşa qabına 
getməlidir”.

Maksim: “Olqa ilk 
vaxtlar yaxşı “rolton” 
hazırlayırdı” (gülür). 

Olqa: “Xeyr. Mən 
məktəbi bitirəndə artıq 
yemək bişirməyi bilirdim. 
Çünki evdə qalmırdım, 
Moskvada oxuyurdum. 
Anam hər dəfə gələndə 
mənə yemək bişirməyi 
öyrədirdi”. 

Maksim deyir ki, Olqa 
əvvəllər ancaq “rolton” 
hazırlasa da, indi milli 
yeməklərimizdən də 
bişirməyi öyrənib: 
“Evimizdə bütün 
bayramlar qeyd olunur: 
Novruz, Yeni il, Pasxa 

və s. Şəkərburanı da, 
paxlavanı da sevirik. 
Amma özümüz də, 

uşaqlar da daha 
çox sağlam 
qidaya üstünlük 
veririk deyə, 
buğlama, piti 
yeyə bilmərik. 
Milli yeməklər 
çox yağlıdır. 
Çalışırıq ki, 

sağlam 
qidalanaq”.

“ATAMIN 
RESEPTI 

ƏSL KIŞI 
RESEPTIDIR”

Yeməkdən 
söhbət düşərkən 
cütlüyümüzün 
böyük oğlu 
Miroslav 
söhbətə qoşulur: 
“Atamın bişirdiyi 

pomidor-yumurta 
dünyanın ən dadlı 
yeməyidir. Onun resepti 
əsl kişi reseptidir. Və o 
eynən bazada bişirilən 
kimi dadlı bişirir”.  

Maksim gülür: 
“Uşaqlar bazanın 
yeməkxanasında 
qidalanmağı sevirlər. Evə 
gəlib deyirlər ki, oranın 
yeməyi dadlıdır”.

“MARSEL”LƏ OYUNDA 
QURBAN QURBANOV 
SƏHV ETDI?

Miroslavla Daniildən 
Qurban Qurbanovun 
“Qarabağ” - “Marsel” 
qarşılaşmasındakı “feyr-
pley” nümunəsinə də 
münasibət öyrəndik 
(qeyd edək ki, Qurbanov 
İbarhima Vaciyə 
tövsiyə etmişdi ki, qolu 
əli ilə vurubsa, bunu 
etiraf etsin. Futbolçu 
da həqiqəti demiş və 
qarşılaşmanın baş hakimi 
qolu ləğv etmişdi). 
Bundan sonra ata ilə 
oğullar arasında qızğın 
müzakirə getdi. Oğullar 
Qurban Qurbanovu 
qınadılar, ata müdafiə 
etdi: 

Miroslav: “Qurban 
Qurbanovun sözü ilə qol 
ləğv olundu. Mən bunu 
düzgün hesab etmirəm. 
Həmin qol sayılsaydı, 
oyun daha maraqlı 
olardı”.

Daniil: “Qurban 
Qurbanov məndən 
soruşsaydı, deyərdim ki, 
qolu ləğv etmək lazım 
deyil. Qoy hakim özü 
qərar versin”. 

Maksim: “Mənsə 
deyirəm ki, düz edib. 
Axı Allah görür. Düzgün 
olmaq lazımdır”.

Daniil: “Axı hakim 
qərar verdi ki, qoldur”.

Maksim: “Hakim də 
insandır, səhv edə bilər 
axı”.

Sükut çökür. Maksimin 
“sizin fikirlərinizi Qurban 
Qurbanova çatdıracağam” 
deməsindən sonra 
uşaqlar həyəcanlanır, 
gülürlər.

“BOYAT YEMƏK YEMƏZ”

Fotolar: Firudin Səlimov / Global Media Group

ATILAN AILƏATILAN AILƏ
Sonda dərdimi 
açıb məşqçiyə 

danışdım. 
Dedim ki, 

Olqa ilə ciddi 
münasibət 

qurmaq 
fikrindəyəm. 
Əlbəttə ki, 19 

yaşlı bir oğlanın 
dediyini  hər 

adam ciddi 
qəbul etməzdi. 

Düzü, o da 
kobud cavab 

verdi. Mənə o 
qədər də etibar 

etmirdi. 



Vətən Müharibəsi Qəhrəmanlarına və onların ailə üzvlərinə ayrılmış mənzillərin özəlləşdirilməsinə  
icazə verildikdən sonra minlərlə şəhid ailəsinə, birinci Qarabağ müharibəsi iştirakçılarına  

dövlət tərəfindən verilən mənzillərlə bağlı da belə imtiyazın yaradılması gündəmə gəlib. Əmək və 
Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi bununla bağlı layihə hazırlandığını bildirir. 

PROBLEM

RUFİK İSMAYILOV
rufikismayilov@kaspi.az

Prezident İlham Əliyev 
Vətən Müharibəsi 
Qəhrəmanlarına və 

onların ailə üzvlərinə ayrılmış 
mənzillərin özəlləşdirilməsi 
haqqında aprelin 8-də 
Fərman imzalayıb. Sözügedən 
mənzillərin özəlləşdirilməsi 
üçün daşınmaz əmlak 
sahibləri İqtisadiyyat Nazirliyi 
yanında Əmlak Məsələləri 
Dövlət Xidmətinə müraciət 
etməlidirlər. Həmin müraciətə 
uyğun olaraq, şəxslərin 
mənzillər üzərində mülkiyyət 
hüququ “Daşınmaz əmlakın 
dövlət reyestri haqqında” 
Qanununa uyğun olaraq 
qeydiyyata alınacaq. 

MINLƏRLƏ ŞƏHID AILƏSINƏ 
MƏNZILLƏR AYRILIB KI...  

Nəticədə Vətən Müharibəsi 
Qəhrəmanlarına və onların ailə 
üzvlərinə yaşadıqları mənzillər 
üzərində mülkiyyət hüququna 
dair çıxarış və daşınmaz əmlaka 
dair texniki pasport təqdim 
olunacaq. Bununla da Vətən 
Müharibəsi Qəhrəmanları 
və ya onların ailə üzvləri 
dövlətin onlara hədiyyə etdiyi 
mənzillərin hüquqi baxımdan 
əsl sahibinə çevriləcək, 
həmçinin bu mənzilləri alqı-
satqı edə, kiməsə bağışlaya 
biləcəklər. Amma nəzərə 
alaq ki, ölkədə indiyə qədər 
minlərlə şəhid ailəsinə, birinci 
və ikinci Qarabağ müharibəsi 
iştirakçılarına dövlət tərəfindən 

mənzillər ayrılıb. Vətən 
Müharibəsi Qəhrəmanları 
və ailə üzvlərindən fərqli 
olaraq, dövlətin hədiyyə etdiyi 
mənzilləri onlar öz adlarına 
keçirə bilmirlər. 

ƏMLAKINA SAHIB OLA 
BILMƏYƏN VƏRƏSƏ

Misal üçün, 1950-ci ildə 
anadan olmuş, 1992-ci ildə 
Ağdərə rayonunun Əmirallar 
kəndi uğrunda gedən 
döyüşlərdə şəhid olmuş İsayev 
Adil Qara oğlunun mərhum 
həyat yoldaşı, 1960-cı il 
təvəllüdlü İsayeva Sürəyya 
Hacıəhməd qızına Əmək 
və əhalinin sosial müdafiəsi 
nazirinin 18 fevral 2016-cı 
il tarixli, 11/7-50 nömrəli 
əmri ilə Abşeron rayonunun 
Məhəmmədi kəndində 
hündürmərtəbəli yeni tikilmiş 
binadan mənzil verilib. Həmin 
vaxt şəhid ailəsinə bildirilib ki, 
bu mənzili özəlləşdirmək, alqı-
satqı etmək, kiməsə bağışlamaq 
üçün ən azı 5 il keçməlidir. 
Ötən illər ərzində şəhidin 
həyat yoldaşı da vəfat edib. 
Hazırda şəhidin vərəsəsi İsayev 
Vidadi Adil oğlu sözügedən 
mənzili özəlləşdirmək, 
daşınmaz əmlaka çıxarış və 
texniki pasport almaq istəyir. 
Lakin buna nail ola bilmir. 
Şəhidin vərəsəsinin mənzilə 
aid əlində olan yeganə hüquqi 
sənəd Əmək və əhalinin sosial 
müdafiəsi nazirinin 2016-
cı ildə onlara təqdim etdiyi 
sərəncamdır.   
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VERILƏN MƏNZILLƏR HEÇ  
KIMDƏN GERI ALINMAYACAQ

Milli Məclisin İnsan hüquqları 
komitəsinin üzvü Razi Nurullayev 
hesab edir ki, Vətən Müharibəsi 
Qəhrəmanlarına və onların ailə 
üzvlərinə ayrılmış mənzillərin 
özəlləşdirilməsinə icazə 
verildiyi kimi, şəhid ailələrinə, 
müharibə iştirakçılarına dövlət 
tərəfindən verilmiş mənzillərin 
də özəlləşdirilməsinə şərait 
yaradılmalıdır. Deputatın 
sözlərinə görə, gec-tez bu 
barədə müvafiq qərar qəbul 
olunacaq: “Görünür, burada 
bizim bilmədiyimiz müəyyən 
nüanslar, narahatlıqlar 
var. Yəqin, həmin nüanslar 
səbəbindən qəti qərar qəbul 
edilmir. Ümid edək ki, işğaldan 
azad olunmuş torpaqlarda 
bərpa prosesləri yekunlaşandan, 
məcburi köçkünlər öz evlərinə 
qayıtdıqdan sonra sözügedən 
məsələ də həllini tapacaq. 
Əgər şəhid ailəsinə, müharibə 
iştirakçısına dövlət tərəfindən 
mənzil bağışlanıbsa, təbii ki, o 
mənzil üzərində mülkiyyət və 
vərəsəlik hüququ tanınmalıdır. 
Dövlət şəxsə mənzil veribsə, 
bu onun mülkiyyətidir. Satsa 
da, bağışlasa da, saxlasa da, 
özü bilər. Onsuz da verilən 
mənzillər heç kimdən geri 
alınmayacaq. Gündəmə gələn, 
müzakirə mövzusuna çevrilən 
bu problemin həll olunması 
üçün aidiyyəti orqanlar lazımi 
açıqlama verməli, məsələyə 
aydınlıq gətirməlidirlər”.

MÜLKIYYƏT HÜQUQUNUN MÜLKIYYƏT HÜQUQUNUN 
TANINMASINDA YARANAN TANINMASINDA YARANAN 

BOSLUQBOSLUQ

“Sosial Hüquqların 
Araşdırılması” İctimai 
Birliyinin sədri Mayıs 
Əliyev bildirib ki, sözügedən 
mənzillər üzərində 
sərəncam vermək, həmçinin 
mülkiyyət hüququ hələlik 
dövlətə məxsusdur. Bu 
situasiyada məsələni həll 
etmək bilavasitə dövlət 
başçısına məxsusdur: “Təbii 
ki, qeyd edilən mənzillər 
şəhid ailələrinin, 
müharibə iştirakçılarının 
mülkiyyətinə keçərsə, 
daha yaxşı olar. Ancaq 
bu zaman üzləşə 
biləcəyimiz 
sui-istifadə 

hallarını da nəzərə 
almalıyıq. İmtiyazlı şəxs kimi 
şəhid ailəsinə, müharibə 
iştirakçısına dövlət bir dəfə 
mənzil verir, cəmi bir dəfə 
bu imtiyaz hüququndan 
istifadə etmək şansı 
yaradılır. Bu imtiyazdan 
yararlanıb mənzil alan şəxs 
onu özəlləşdirən kimi dərhal 
satacaq, ardınca yenidən 
dövlətdən mənzil istəyəcək. 

Düşünürəm ki, mövcud 
məhdudiyyətlər bu kimi 
sui-istifadə hallarının 
qarşısını almağa 

hesablanıb. Görünür 
ki, bu, hələlik 
vacibdir”.

Əmək və Əhalinin Sosial 
Müdafiəsi Nazirliyinin 
İctimaiyyətlə əlaqələr 
şöbəsinin müdiri 
Fazil Talıbov mövzuya 
dair “Kaspi” qəzetinə 
açıqlamasında 
deyib ki, şəhid 
ailələrinə, 

müharibə əlillərinə 
dövlət tərəfindən 

verilən mənzillərin 
özəlləşdirilməsi ilə bağlı 
Mülki Məcəllədə qadağa 

var. Onun sözlərinə görə, 
qanunvericilikdə 
belə bir qadağanın 

olması 

sözügedən mənzillərin 
özəlləşdirilməsinə imkan 
vermir. F.Talıbov vurğulayıb 
ki, Əmək və Əhalinin Sosial 
Müdafiəsi Nazirliyi bu sahədə 
yumşalmanın tərəfdarıdır. 
Nazirlik rəsmisinin sözlərinə 
görə, bununla bağlı layihə 
hazırlanır.

NAZIRLIK YUMŞALMANIN TƏRƏFDARIDIR

ÜZLƏŞƏ BILƏCƏYIMIZ  
SUI-ISTIFADƏ HALLARI

Mayıs ƏliyevMayıs Əliyev

Fazil TalıbovFazil Talıbov

MÜLKIYYƏT HÜQUQUNUN MÜLKIYYƏT HÜQUQUNUN 
TANINMASINDA YARANAN TANINMASINDA YARANAN 

BOSLUQBOSLUQ



11ÖLKƏ 21 MAY ŞƏNBƏ 2022

Ötən ilin 
sonlarından 
başlayaraq 

Azərbaycanda 
yağışların 
yağmamasını, 
havaların günəşli 
keçməsini 
quraqlığın əlaməti 
kimi qeyd edirdilər. 
Havaların quraq 
olmasının əkin 
işlərinə, suvarmaya 
ciddi təsir edəcəyi 
ilə bağlı ekspertlər 
tərəfindən iddialar irəli sürülürdü. Hətta 
vəziyyət o yerə çatmışdı ki, Kür çayının 
Salyan rayonundan keçən hissəsi qurumuş, 
şirin suyu dəniz suyu əvəzləmişdi. Çayda 
heç vaxt olmadığı kimi, kiçik adacıqlar 
yaranmışdı. Bir çox mütəxəssislər əhalinin 
içməli su ilə təmin edilməsində də 
problemlərin olacağını proqnozlaşdırırdı. 
Əlbəttə, içməli suyun olmaması sosial 
problem yarada bilərdisə,  suvarma 
suyunun olmaması da məhsuldarlığa mənfi 
təsir göstərməklə ərzaq qıtlığına mənfi 
təsir göstərəcəkdi. 

MAY AYINA XAS OLMAYAN HAVA 
Əslində, qlobal istiləşmə bu günün 

problemi deyil. Bütün dünya bununla 
mübarizə tədbirlərinə başlayıb. O 
cümlədən Azərbaycan hökuməti də. Ölkə 
ərazisində su ehtiyatlarının artırılması, 
istehlakçıların içməli su və suvarma suyu 
ilə təchizatının yaxşılaşdırılması məqsədilə 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
27 iyul 2020-ci il tarixli Sərəncam ilə 
“Su ehtiyatlarından səmərəli istifadənin 
təmin edilməsinə dair 2020–2022-ci 
illər üçün Tədbirlər Planı” təsdiq edilib.  
Əlbəttə ki, bütün bunlar qabaqlayıcı 
tədbirlərdir. Amma 2022-ci 
ilin mart ayının sonlarından 
başlayaraq ölkə ərazisinə 
düşən yağıntının miqdarı 
artmağa başladı. Yağıntılı hava 
şəraiti aprel ayında da davam etdi. May 
ayının ilk ongünlüyündə də bütün ölkə 
ərazisində yağıntılı hava müşahidə 
edildi. İndi də bəzi mütəxəssislər 
yağıntın həddindən artıq çox 
olmasının kənd təsərrüfatına 
mənfi təsir edəcəyini bildirir. 
Maraqlıdır, yaz yağıntısı özü 
ilə bərəkət gətirəcək, yoxsa 
təsərrüfatlara ziyan vuracaq? 
May ayına xas olmayan 
belə hava şəraitinin hansı 
müsbət, hansı mənfi 
təsirləri ola bilər? 

Mütəxəssislərin fikrincə, havaların yağışlı keçməsi yaz əkini üçün faydalıdır. Çünki yaz 
əkini bitkilərinin yaxşı inkişaf etməsi üçün yağıntı vacibdir. Torpağın müəyyən hissəsi 

nəmlənməlidir ki, bitkilər normal şəkildə inkişaf etsin. Amma taxılın çiçək dövrü 
hesab olunduğu üçün havanın yağıntılı keçməsi məhsuldarlığa  mənfi təsir edə bilər. 

BƏRƏKƏT GƏTIRIR, YOXSA... BƏRƏKƏT GƏTIRIR, YOXSA... 

Cəfər 
İbrahimli

“TAXILIN ÇİÇƏK DÖVRÜ HESAB OLUNUR VƏ...”
Kənd təsərrüfatı üzrə ekspert Cəfər 

İbrahimli bildirdi ki, hazırda havaların 
yağıntılı keçməsi bir sıra bitkilər üçün 
müsbət təsir göstərirsə, başqa bitkilər 
üçün mənfi təsir göstərir: “Misal üçün, 
indi taxılın çiçək dövrü hesab olunur və 
bu mənada havanın yağıntılı keçməsi ona 
mənfi təsir edir. Çünki çiçək dövründə 
yağışlar yağırsa, bu, mayalanmaya imkan 
vermir. Bu da məhsuldarlığın aşağı 
düşməsinə səbəb ola bilir”.

YAZLIQ BİTKİLƏR ÜÇÜN MÜSBƏTDİR
Ekspert qeyd etdi ki, indi həm də yaz 

əkini dönəmidir və pambıq, günəbaxan, 
qarğıdalı kimi bitkilər əkilib: “Bu kimi 
bitkilər üçün isə yağış yağması müsbətdir. 
Çünki yaz əkini bitkilərinin yaxşı inkişaf 
etməsi üçün yağıntı vacibdir. Yəni 
məhsuldarlığın yuxarı 

olması üçün yağışın bol olması yaxşıdır. 
Torpağın müəyyən hissəsi nəmlənməlidir 
ki, bitkilər normal şəkildə inkişaf etsin. 
Bu baxımdan məhz belə yazlıq bitkilər 
üçün yağışların yağması müsbətdir”.

“MEYVƏÇİLİYƏ ELƏ BİR TƏSİRİ YOXDUR”
Meyvə ağaclarına belə yağışların təsiri 

ilə bağlı danışan mütəxəssis vurğuladı ki, 
ağacların çiçək dövrü artıq bitib: “Hesab 
edirəm ki, bu dövrdən sonra yağışın 
olmasının bağ məhsullarına, meyvəçiliyə 
elə bir təsiri yoxdur. Fikrimcə, 
indiki vəziyyətdə daha diqqətçəkən 
məqam taxılla bağlıdır. Taxılın ərzaq 
təhlükəsizliyində yeri başqadır və 
dünyada baş verənlərin fonunda bu 
məsələ daha da aktuallaşır”.

Coğrafiya 
elmləri doktoru, 
professor Çingiz 
İsmayılov bildirdi 
ki, yağıntıların 
uzunmüddətli 
olması bir çox 
bitkilərə müsbət 
təsir göstərəcək: 
“Eləcə də yağışla 
qidalanan çayların 
suyunda artım 
özünü göstərməyə 
başlayıb. Əlbəttə 
ki, bu, təbiidir 

və qeyri-adi heç nə baş vermir. Sözsüz 
ki, bu yağışlar uzunmüddətli olsa, 
problem yarada bilər. Belə ki, çayların 
daşmasına, sel və daşqının yaranmasına 
gətirib çıxarar. Ancaq quraqlıq 
şəraitində bu yağışlar əlverişlidir və 
kənd təsərrüfatının inkişafı baxımından 
müsbət amil kimi qiymətləndirilir”.

“HƏR ŞEY YAYDAN ASILI OLACAQ”
Professorun sözlərinə görə, daha çox 

yağıntının yağması ilə yarana biləcək 
sel və daşqınlar nəticəsində həm kənd 
təsərrüfatına, həm də insanlara ziyan 
dəyə bilər. Yəni yağıntılar dağıdıcı 
fəlakətlərin yaranması ilə nəticələnər: 
“Bu da öz növbəsində insanlar üçün 
əlavə sosial problem yaradar. Ənənəvi 
çaylar var ki, uzunmüddətli yağışlar 
olanda daşqınlar yaranır. Buna misal 
olaraq, Şəkidəki Kiş çayını göstərmək 
olar. Eyni zamanda belə sel və daşqınlar 
yararlı torpaqlara mənfi təsir göstərir, 
yazlıq əkin bitkilərini məhv edir”.

Ç.İsmayılov Azərbaycanda 
quraqlıq olub-olmayacağı ilə 

bağlı cəmiyyətdə gedən 
müzakirəyə toxunaraq qeyd 

edib ki, indi bu məsələni 
proqnozlaşdırmaq 

çox çətindir. Qonşu 
ölkələr bununla 
bağlı müxtəlif 
proqnozlar verir. 
Amma hər şey 
yayda havanın 
temperaturundan 

asılı olacaq. Bəlkə isti 
günlər azaldı, yay 

aylarının ortasında hava 
mülayimləşdi, yaxud 
40 dərəcə temperatur 
sentyabr ayına qədər 
davam edəcək. Yəni 
hər şey yay dövrünün 
temperaturuna 
bağlıdır”.

“YAĞIŞLAR 
UZUNMÜDDƏTLİ 
OLSA...”

 Çingiz 
İsmayılov

BƏXTIYAR MƏMMƏDLI   
bextiyarmemmedli@kaspi.az YAZ YAĞISIYAZ YAĞISI



Tez-tez yerli turizm 
şirkətlərinin ölkəmizin 
müxtəlif bölgələrinə tur 

elanları ilə qarşılaşmaq olur. 
“Laləlik turu”, “Qızılgül turu”, 
“Lavanda turu” və s. kimi 
cəlbedici adlar da düşünülür. 

Ötən həftə “Nərimanov” 
metrostansiyası yaxınlığından 
yola çıxan turistlər də turizm 
şirkətlərindən birinin elan 
etdiyi “İvanovka-Laləlik 
turu”na qoşuldular. Avtobus 
karvanında yerli sakinlərlə 
yanaşı, xarici ölkələrdən 
olan turistlərin də olması 
heç şübhəsiz bölgələrimizə 
maraqdan xəbər verirdi. 

Səyahət həvəskarları 
avtobuslarda tur bələdçilərin 
və ya tur rəhbərlərinin 
fəaliyyətinə yaxşı bələddirlər. 
Bu baxımdan, onlar üçün 
xidmətin keyfiyyəti ilə bağlı 
müqayisə aparmaq çətin deyil. 
“YAXŞI BƏLƏDÇI  
“UNIVERSAL ƏSGƏR”DIR”

Bələdçi (tur rəhbərləri, 
turizm təlimatçısı və s.) 
ekskursiyanın (proqramın) 
əsasını təşkil edir. Turda 
olan hər bir insan 
məlumat axtarır, 
lakin tarixlərin, 
rəqəmlərin və 
faktların axını 

ilə yanaşı, müsbət emosiyalar 
almaq, bir az əylənmək 
və tətilini şaxələndirmək 
istəyir. Bələdçilər “bələdçilik 
etdiyi” məkanın tarixini, 
mədəniyyətini, adət-ənənəsini, 
təbiətini, o cümlədən 
turistlərlə ünsiyyət qurduğu 
dili mükəmməl bilməlidirlər. 
Bu baxımdan onlara yalnız 
kitab və ya internet bilikləri 
kifayət etmir. “Yaxşı bələdçi 
“universal əsgər”dir” deyimi 
də bu baxımdan formalaşıb.

Təəssüf ki, “Necə yaxşı 
bələdçi olmaq olar?” sualı 
bizim bir çox turizm şirkətləri 
tərəfindən təşkil edilən daxili 
turlara çıxanlar üçün hələ də 
cavabsızdır.

“IVANOVKA”, YOXSA “SÜD 
MƏHSULLARI” TURU?

Ötən həftə iştirakçısı 
olduğum “İvanovka-Laləlik 
turu” zamanı marşrutun 
adının dəyişdirilməsi, yol boyu 
sanitar qovşaqların yararsız və 
natəmiz olması, turistlər üçün 
zəruri vasitələrin yoxluğu və s. 

kimi hallarla rastlaşdıq. 
Bütün bunlar turizm 
xidməti sahəsində 
hələ çox işlərin 
görülməsinə ehtiyac 

olduğunu 
göstərdi. 
Havanın 

yağışlı 

olması bu sferadakı 
çatışmazlıqları daha qabarıq 
üzə çıxardı.

Turistlər “İvanovka 
turu”na çıxsalar da, yolda 
avtobus onların rəyləri 
soruşulmadan “Lahıc”a 
tərəf yol aldı. Tur yalnız öz 
adət-ənənəsi ilə fərqlənən 
molokanların təsərrüfatı, 
həyat tərzləri ilə tanışlıq, 
həmçinin laləlik sahələr 
üçün nəzərdə tutulsa da, 
sonda avtobus İvanovkaya 
yalnız Matveyin və Kolyanın 
evlərində turistlərə təklif 
etdikləri süd məhsullarını 
almaqdan ötrü məşhur kəndə 
yola düşdü. Nəticədə, turistlər 
İvanovkada maksimum 30 
dəqiqə vaxt keçirdilər. Tura 
çıxanların narazı qaldıqları 
digər məqam isə səfər etdikləri 
bölgələrdə onlara yerli 
mətbəxin təamlarının deyil, 
yalnız kabab çeşidlərinin təklif 
edilməsi ilə bağlı oldu.

Təbii ki, səfər boyu 
ən böyük giley avtobusda 
proqramı yalnız oyunlar 
üzərində quran, gəzilən 
ərazilər haqqında turistlərə 
heç bir məlumat verməyən və 
bəlkə, özü də məlumatsız olan 
tur rəhbərinin (bələdçinin) 
ünvanına idi...

Bələdçinin “nabələdliyi” 
bizim də diqqətimizi bu 
mövzuya çəkdi.
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TURIZM BƏLƏDÇILƏRININ TURIZM BƏLƏDÇILƏRININ 
HÜQUQ MƏSƏLƏSIHÜQUQ MƏSƏLƏSI

Azərbaycan Turizm Assosiasiyasının 
sədrinin müşaviri Müzəffər 
Ağakərimov isə problemin həllini 
Turizm Reyestrinin hazırlanma 
prosesinin başa çatacağı günlə bağlayır: 
“Fikrimcə, ondan sonra bu kimi 
halların qarşısı alınacaq. Bizdə peşəkar 
bələdçilər də var. Bələdçinin təşkilati 
keyfiyyətləri əsasdır və bu, demək olar 
ki, turun uğurunu müəyyənləşdirir”. 
M.Ağakişiyev hesab edir ki, Turizm 
Reyestri işlək olandan sonra turizm 
şirkətləri də saf-çürük olunacaq və 
peşəkar olmayanların fəaliyyətinə xitam 
veriləcək.  

Turizmçi Göydəniz Qəhrəmanov 
bildirir ki, bələdçi olmaq üçün kurslar 
keçmək, sertifikat almaq lazımdır: 
“Müşahidə olunur ki, xarici dili bilənlər 
və ya tarix haqqında bir az məlumatı 
olanlar bələdçi rolunda çıxış edirlər. 
Amma belə olmamalıdır. Məsələn, 
Bələdçilər Assosiasiyası peşəkar 
səviyyədə bələdçilər hazırlayır, onların 
protokolları var. Turizm şirkətləri 
də belə turlar hazırlayırlarsa, yaxşı 
olardı ki, məhz sertifikatlı bələdçilərlə 
işləsinlər”. 

BOŞLUĞU DOLDURMAQ ÜÇÜN
Turizmçi Rəhman Quliyevin 

fikrincə turizm bələdçisi tarixi, 
coğrafiyanı əla bilməlidir: “Hesab 
edirəm ki, tur rəhbərinin avtobusda 
yalnız oyunlar keçirməsi, turistlərə 
suallar ünvanlaması boşluğu 
doldurmaq üçündür. Məsələn, 
bələdçi Qobustan haqqında dərin 
bilgiyə malik deyilsə, yol boyu vaxtı 
doldurmaq üçün oyunlara üstünlük 
verəcək. Bütün bunlar tura qoşulan 
yaşlı nəslin nümayəndələrinə maraqsız 
ola bilər. Xüsusən, turda əcnəbilər də 
varsa, onlara bölgələr haqqında ətraflı 
məlumat verilməlidir”.

Məsələyə “Müştəri həmişə 
haqlıdır” prizmasından 
yanaşsaq, turizm şirkətləri 
daxili turları təkcə pul 
qazanmaq üçün deyil, 
daha çox ölkə turizmini 
yaxşı tanıtmaq və müştəri 
məmnuniyyəti üçün 
təşkil et-
məlidirlər. 

Müzəffər Müzəffər 
AğakərimovAğakərimov

Bələdçilər 
getdikləri 
məkanın 
tarixini, 

mədəniy-
yətini, adət-

ənənəsini, 
təbiətini, o 
cümlədən 
turistlərlə 

ünsiyyət 
qurduğu dili 
mükəmməl 

bilməlidirlər. 
Bu 

baxımdan, 
onlara yalnız 

kitab və ya 
internet 
bilikləri 

kifayət etmir.

Məlumat üçün bildirək ki, 
hazırda Azərbaycanda sertifikatlı 
və sertifikatsız 300-ə yaxın 
turizm bələdçisi var. Ölkəmizdə 
bələdçilərin və ekskursiya 
rəhbərlərinin sertifikatlaşdırılması 
orqanı da yaradılıb.

Azərbaycan Turizm Bələdçiləri 
Assosiasiyasının (ATBA) sədri 
Tural Musayevin sözlərinə görə, 
2017-ci ildən ölkəmizdə istənilən 

şəxs turizm bələdçisi kimi işləyə 
bilir: “Bu isə turistlərə göstərilən 
xidmətin keyfiyyətini aşağı salır. 
Turizm bələdçiləri üçün vacib 
amildir ki, getdikləri obyektlər 
haqqında turistlərə məlumat 
versinlər. Sertifikatlaşdırma 
zamanı bələdçilərin həm nəzəri, 
həm də təcrübi tərəfləri yoxlanılır. 
Xidmət göstərən şirkətlərin də 
üzərinə məsuliyyət düşür ki, 

hər hansı səfərə dəvət edərkən 
bələdçilərin lisenziyasını 
yoxlasınlar. Çoxları bələdçi kimi 
fəaliyyət göstərmək üçün sadəcə 
“voen” açır və bu kifayət edir ki, 
bu işlə məşğul olsunlar. Ancaq 
nəzərə almaq lazımdır ki, müştəri 
narazı qalanda növbəti dəfə həmin 
xidmətdən istifadə etməyəcək.
Nəticədə turizm şirkəti öz 
müştərisini itirəcək”.

BƏLƏDÇILƏRIN LISENZIYASI YOXLANILMALIDIRBƏLƏDÇILƏRIN LISENZIYASI YOXLANILMALIDIR
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Göydəniz Göydəniz 
QəhrəmanovQəhrəmanov
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“Bu ilin 13 yanvar tarixindən 
etibarən Bakı şəhərində 
“Vorontsovskaya” 

küçəsində böyük otaqlara malik 
“Fantaziya” hamamı fəaliyyətə 
başlayır. Hamamda xəstələr 
üçün tibbi vanna və duş ilə 
xüsusi müalicəvi otaqlar, şirin 
su, dəbdəbəli mebellər, gözləmə 
zalı mövcuddur. İşıqlanma 
elektriklədir. Rus, erməni və 
xarici dillərdə qəzet və jurnallar 
var. Axşam 6-dan 11-ə kimi 
işıqlı fontan olacaq. Çay, qəhvə, 
limonad, mineral su və pivə var. 
Otaqların qiyməti 1 rubldan 
(təxmini 20 qəpik) başlayır. 
Telefon 663...”.

ELEKTRIK VARLILARDA, 
BIR DƏ “FANTAZIYA”DA IDI...

1886-cı il... (bəzi mənbələrə 
görə, 1897) Bakının avropasayağı 
ilk hamamının elanıdır. Məhz 
bu tarixdən dəbdəbəsi adı kimi 
fantaziyalı olan hamam fəaliyyətə 
başlayır. 136 yaşlı  hamamın 
indiki durumu haqda məlumat 
almaq istəyirəm. Binanın 4 tərəfi 
şir heykəlləri ilə əhatələnib. O 
şirlər ki, o dövrdə işığın ancaq 
varlıların evində və idarələrdə 
olduğu vaxtda  fənərlər vasitəsilə 
işıqlandırılırdı. Yəni elektrik 
varlılarda, bir də “Fantaziya”da idi. 

“BURADA BAKILI YAŞAMIR”
Söhbətləşmək və o dövrə 

səyahət etmək üçün Dilarə 
Əliyeva küçəsində yerləşən 
hamamın yaxınlığında yaşayan 
köhnə sakinləri axtarırıq. 
Cavan və orta nəslin məlumatı 
yoxdur. Həmsöhbət olduğumuz 
insanlar isə bildirdilər ki, artıq 
burada  köhnə bakılılar yaşamır... 
Araşdırmalar zamanı Bakı sakini 
İlqar Əliyevin hamamla bağlı 
fikirlərinə rast gəlirik: “60-ci illər 
idi. Uşaq idim və hər həftə atamla 
hamama gəlirdik. Yadımdadır, 
girişdə kassa var idi. Orada 
Asya adlı kök xanım nömrə 
paylayardı. Kisəçinin adı 
Qəhrəman idi. Hamamda 
bərbərxana da var 
idi. Adil adlı bərbər 
atamın üzünü 
qırxardı. 
Mən 

də fontanlı hovuzun yanında 
gəzişərdim. Ən dadlı samovar 
çayı ilə tut mürəbbəsini orada 
verirdilər. Uşaqlığımın ən gözəl 
xatirələri “Fantaziyada”dır. Onun 
yenidən istifadəyə verilməsini o 
qədər istəyirəm ki...”.

19-CU ƏSRDƏ CANLI 
MUSIQISI OLAN HAMAM

Hamamın layihəsini şəhərin 
ilk baş planının tərtibatçısı, 
memar Nikolay Avqustoviç 
fon der Nonne verib. Binada o 
dövrün mühəndislik möcüzəsi 
olan elektrik spiral lampalar 
olub. Rəngli lampalar dəhlizdə 
yerləşən fəvvarəni işıqlandırırdı. 
Ümumiyyətlə, tək binanın 
içərisində deyil, çölündə də 
bütün işıqlandırma elektriklə 
idi. Hamamda prosedurlardan 
sonra çay içmək üçün xüsusi 
bir zal var idi. İçəridən binanın 
divarları və döşəməsi də 
mərmərdən idi. Bundan başqa 
hamamın daxilində bir bütöv 
mərmərdən yonulmuş vanna 
da var idi. Servis rus, fransız, 
fars qəzetləri və jurnalları da 
təklif edirdi. Orada həm də canlı 
musiqi səsləndirilirdi. 1914-cü 
ilə qədər Bakıda, ümumiyyətlə, 
su kəməri olmayıb. Hamamda 
ağlasığmaz həcmdə daşınan şirin 
sudan istifadə edilirdi. Buna görə 
də bəzən “Fantaziya” bir neçə 
günlük ehtiyat su toplamaq 
üçün bağlanırdı. Ən 
maraqlısı isə odur 
ki, “Fantaziya”da 

qiymətlər baha deyildi – minimal 
servisin qiyməti cəmi 50 qəpik 
idi. Yəni 20 manat maaş alan ən 
sadə fəhlə belə bura ayda azı bir 
dəfə gələ bilərdi.

“MÖCÜZƏVI FANTAZIYA 
ALƏMINƏ QOŞULURDU”

Tarixçi-araşdırmaçı Fuad 
Axundov bildirdi ki, “Fantaziya” 
köhnə Bakının ən səciyyəvi və 
göz oxşayan hamamlarından biri 
idi: “Bu hamamın istər zahiri 
memarlığı, istərsə də daxili 
quruluşu bənzərsizdir. Məsələn, 
hamamın fasadına həkk olunan 
şirlər Bakı-Abşeron daş oyma 
ənənələrinin bariz nümunəsidir. 
Hamam nəinki sanitariya və 
gigiyena obyekti kimi, eyni 
zamanda, nümunəvi mədəni 
abidə kimi şəhərin tarixində 
şöhrət qazanmışdı. Hamamın adı 
quruluşuna tam uyğundur”. 

1897-CI ILDƏ 
“KASPI” YAZIRDI KI... 

Hamamın sahibi haqqında 
heç bir məlumat yoxdur. O 
dövrdə 3 əsrə şahidlik edən 
“Kaspi” qəzeti “Bu hamam 
sahibinin kəşfidir” yazırdı. 
“Fantaziya” o qədər dəbdəbəli 
və dillərə dastan gözəllikdə idi 
ki, “Kaspi” qəzetinin müəllifi 
hamama qoyulan sərmayənin 
həddindən artıq çox olduğunu 
vurğulayırdı. Məqalənin müəllifi 

iddia edirdi ki, sərmayədarlar 
qoyulan vəsaiti çıxara 

bilməyəcəklər. 
Qəzetin 14 may 

1897-ci ilə 

məxsus məqaləsində deyilir: 
“Bakı kapitalistlərinin 
əksəriyyəti öz kapitallarının 
30 faizini dividend verən neft 
müəssisələrinə qoymağa 
üstünlük verirlər. Texniki 
qurğularının mükəmməlliyini və 
möhkəmliyini, xüsusi su təchizatı 
sistemini və s. nəzərə alsaq, 
hamamın sahibi çətin ki, 4 faiz 
gəlir əldə etsin”.

TARIXI ABIDƏ XÜSUSI 
MÜLKIYYƏTDƏDIR

Hamamın taleyi ilə bağlı 
Mədəniyyət və Turizm 
Nazirliyinə sorğu göndəririk. 
Mədəni İrsin Qorunması, 
İnkişafı və Bərpası üzrə 
Dövlət Xidmətinin mətbuat 
katibi Fariz Hüseynli bildirdi 
ki, hamam yerli əhəmiyyətli 
tarix-memarlıq abidəsi kimi 
dövlət qeydiyyatına alınıb. 
Bir müddət öncə Dövlət 
Xidmətinin əməkdaşları 
tərəfindən sözügedən hamama 
baxış keçirilib və tarixi abidənin 
mövcud vəziyyəti ilə bağlı akt 
tərtib edilib: “Tarixi abidə 
xüsusi mülkiyyətdədir. “Tarix 
və mədəniyyət abidələrinin 
qorunması haqqında” 
Azərbaycan Respublikası 
Qanununun 11-ci maddəsinə 
əsasən, mülkiyyətində və ya 
istifadəsində abidələr olan 
fiziki və ya hüquqi şəxslər 
abidələrin qorunması, tədqiqi 
və onlardan istifadə edilməsi 
qaydalarına ciddi əməl 
etməlidirlər. Qanunun qeyd 
olunan maddəsinə uyğun 
olaraq abidənin qorunmasının 
təmin edilməsi məqsədilə 
mülkiyyətçiyə müvafiq 
məktubla müraciət olunub”.

O dövrdə hamam, şan-
şöhrəti ilə bəlkə də istədiyini 
əldə etmiş, qoyduğu sərmayəni 
götürmüşdü. Bu dövrdə isə 
nə o gözəllik var, nə dəbdəbə, 
nə də ecazkarlıq. Hamamdan 
geriyə qıfıl, şirlər, siçovulların 

yaşadığı qaranlıq otaqlar və 
daşlardakı xatirələr qalıb. 
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İndi acınacaqlı 
vəziyyətdə olan 

“Fantaziya” o qədər 
dəbdəbəli və dillərə 

dastan gözəllikdə idi 
ki, iki əsr öncə “Kaspi” 

qəzetinin müəllifi 
hamama qoyulan 

sərmayənin həddindən 
artıq çox olduğunu 

vurğulayırdı. 
Məqalənin müəllifi 

iddia edirdi ki, 
sərmayədarlar 

qoyulan vəsaiti çıxara 
bilməyəcəklər. 

Fotolar:Fotolar: Tapdıq Abdullayev/ Global Media Group Tapdıq Abdullayev/ Global Media Group

SAHIBININ KƏSFI OLANSAHIBININ KƏSFI OLAN
HAMAM HAMAM 

REPORTAJ

aygunaziz@kaspi.az

SÖHBƏTLƏŞDI:
AYGÜN ƏZIZ



TOXUMUNU 
TOPLAYIB YENIDƏN 

ƏKIRSƏNSƏ...

21 MAY ŞƏNBƏ 202214 ÖLKƏ

Dənizkənarı Bulvar İdarəsinin 
İdarə Heyəti sədrinin müşaviri 
Könül İmamverdiyeva deyir ki, 
bulvar ərazisində daha çox ətirli 
güllərin əkilməsinə üstünlük verilir: 
“Park ərazisində qoxulu güllər də 
əkilir, qoxusuz dekorativ olanlar da. 
Amma üstünlük hər zaman qoxulu 
güllərdə olub. Hər il may ayında yay 
mövsümünə uyğun, qoxulu güllərin 
əkini aparılır. Həmin güllərin içərisində 
qızılgülləri qeyd etmək istərdim. 
Qızılgüllər may ayından avqustun 
sonuna qədər çiçək açır. Payız-qış 

aylarında bu güllərə qulluq edilir, 
budanır, gübrələnir. Qızılgüllərlə 
yanaşı, digər ətirli güllər də var. Onlar 
arasında violanı qeyd etmək olar. Qış 
mövsümü gülü sayılan viola il boyu 
çiçəkləyir. Bulvar ərazisində ətirli güllər 
daha çoxdur. Ətirli kollarımız da var. 
Qış aylarında da bulvar ərazisində ətirli 
güllər olur, yayda da. 
Ancaq yayda 

qızılgüllərin qoxusu daha çox yayılır 
deyə, qoxunu daha çox hiss etmək olur”.
Park ərazilərindəki güllərdə qoxu 
hiss edilmədiyini deyənlər də olur. 
K.İmamverdiyeva bildirdi ki, güllərin 
qoxusunun daha çox hiss edildiyi vaxtlar 
var: “Güllərin ətrini adətən səhərlər 
soyuq havada və axşam çağı daha yaxşı 

hiss etmək olur. İstidə qoxu 
buxarlanır, ona görə 

qoxunu hiss 
etmək qeyri-

mümkün-
dür”.

“...HEÇ BIR GÜLÜN QOXUSU YOXDUR”
Niderlandda çalışan azərbaycanlı 

florist Yusif Xəlilov deyir ki, yaşadığı 
Amsterdamda da parklardakı 
güllərin qoxusu yoxdur: “Burda 
bayırda olan heç bir gülün qoxusu 
yoxdur. Bütün növ nərgiz gülləri 
küçədə olur, amma heç birinin 
qoxusu yoxdur. Bəzi qızılgüllər var 
ki, qoxusu var, onların da ömrü 
çox azdır. Həmin güllər parklarda 
əkilmir, onları şəxsi evlərin 
qarşılarında görə bilərik. Parklarda 
daha çox qoxusu olmayan güllərdir”.

Bakıdakı 
park və 

bağçalarda 
göz oxşayan 

güllərin 
qoxusu hiss 

edilmir. 
Hətta 

yaxınlaşıb 
qoxlayanda 

da hər 
hansı ətir 

gəlmir. 
Bəs nədən 

park və 
bağçalarda 

dekorativ 
güllərə 

üstünlük 
verilir?

Fikirlər səsləndirilir ki, 
dekorativ güllərlə təbiilərin 
yetişdirilib saxlanma 
xərcləri arasında fərq var. 
Y.Zeynalov isə deyir ki, 
yetişdirilmə xərcləri arasında 
elə böyük qiymət fərqi 
yoxdur: “Dekorativ bitkilərin 
hamısı xaricdən gətirilmir, 
çoxu ölkəmizdə yetişdirilir. 
Xaricdən gətirilsə, daha 
baha başa gələrdi. Dekorativ 
bitkilərin çoxalma üsulu 
fərqlidir. Toxumla, qələmlə, 
yarpaqla çoxalanları var. 
Qiymət cəhətdən toxumlar 
arasında elə böyük fərq 
etmir. Amma yetişdirdiyin 
məhsulun toxumunu toplayıb 
yenidən əkirsənsə, bu, daha 
ucuz başa gəlir. Qurumlar 
çalışırlar ki, dekorativ 
bitkiləri özləri çoxaltsınlar”. 
Y.Zeynalov qeyd etdi ki, 
parklarda təbii güllərin 
yetişdirilməsinin mümkün 
olmadığı kimi fikirlər 
doğru deyil: “Yetişdirmək 
olar, sadəcə, qeyd etdiyim 
məsələdən dolayı üstünlük 
dekorativ güllərdədir. 
Məsələn, Dənizkənarı Bulvar 
ərazisində təbii güllərin 
yetişdirilməsi təcrübəsi var. 
Həm dekorativ güllər əkilir, 
həm də təbiilər var. Deyirlər 
ki, dəniz suyu buxarlanır, 
duzu hava vasitəsilə təsir 
edir. Amma duz gəlib bitkinin 
üstünə düşüb təsir edə 
bilməz. Su buxarıdır, təmiz 
su havaya qalxır, buxarlanır. 
Dəniz suyu ona mənfi təsir 
edə bilməz”.

BBakıda yol kənarlarında, akıda yol kənarlarında, 
parklarda gözəl gülləri, parklarda gözəl gülləri, 
çiçəkləri çox görürük. çiçəkləri çox görürük. 

Görünüş olaraq göz oxşayırlar, Görünüş olaraq göz oxşayırlar, 
ancaq bir də qoxu məsələsi var. ancaq bir də qoxu məsələsi var. 
Bəzən yaxınlaşıb qoxlayırsan, Bəzən yaxınlaşıb qoxlayırsan, 
amma hər hansı ətir gəlmir. amma hər hansı ətir gəlmir. 
“Qoxu bir çiçəyin ruhudur” “Qoxu bir çiçəyin ruhudur” 
deyib Jül Vern. Yəqin ki, elə deyib Jül Vern. Yəqin ki, elə 
bu səbəbdən gözəl güllər, bu səbəbdən gözəl güllər, 
çiçəklər görəndə hər kəs onun çiçəklər görəndə hər kəs onun 
ətrafa gözəl qoxu bəxş etməsini ətrafa gözəl qoxu bəxş etməsini 
istəyir. Bəs parklarla bağlı istəyir. Bəs parklarla bağlı 
yanaşma necədir? Ətirli, yoxsa yanaşma necədir? Ətirli, yoxsa 
dekorativ, qoxusuz güllərə dekorativ, qoxusuz güllərə 
üstünlük verilir?üstünlük verilir?

O GÜLLƏR ELƏ O GÜLLƏR ELƏ 
PARKLAR ÜÇÜNDÜRPARKLAR ÜÇÜNDÜR

Azərbaycan Milli Azərbaycan Milli 
Elmlər Akademiyasının Elmlər Akademiyasının 
Mərkəzi Nəbatat Bağının Mərkəzi Nəbatat Bağının 
“Qida və dərman bitkiləri” “Qida və dərman bitkiləri” 
laboratoriyasının müdiri laboratoriyasının müdiri 
Yusif Zeynalov deyir ki, Yusif Zeynalov deyir ki, 
qoxusu olmayan dekorativ qoxusu olmayan dekorativ 
güllər əsasən park və bağçalar güllər əsasən park və bağçalar 

üçün nəzərdə tutulub: üçün nəzərdə tutulub: 
“Parkdakı güllərdən qoxu “Parkdakı güllərdən qoxu 
gəlib-gəlməməsi şərt deyil. gəlib-gəlməməsi şərt deyil. 
Əsas odur ki, gözəllik olsun, Əsas odur ki, gözəllik olsun, 
gələn insanların zövqünü gələn insanların zövqünü 
oxşasın. Dekorativ güllərin də oxşasın. Dekorativ güllərin də 
kökü təbiətdən alınıb. Yəni kökü təbiətdən alınıb. Yəni 
o dekorativ güllərin çoxu o dekorativ güllərin çoxu 
təbiətdə yetişənlərdir. Onları təbiətdə yetişənlərdir. Onları 
birbaşa gətirib parklarda birbaşa gətirib parklarda 
əkmək, yetişdirmək olmur. əkmək, yetişdirmək olmur. 
Olarsa belə, təbiətdəki Olarsa belə, təbiətdəki 
həmin gözəlliyi tam ala həmin gözəlliyi tam ala 
bilmirsən. Təbiətdəki gözəl bilmirsən. Təbiətdəki gözəl 
gülləri hibridləşdirirlər, bir gülləri hibridləşdirirlər, bir 
az dəyişdirirlər. Daha gözəl az dəyişdirirlər. Daha gözəl 
formalar, bütün mövsümlərdə formalar, bütün mövsümlərdə 
çiçək açan müxtəlif çeşiddə çiçək açan müxtəlif çeşiddə 
dekorativ güllər əldə edirlər. dekorativ güllər əldə edirlər. 
Bəlkə 20-30 il çalışıb əmələ Bəlkə 20-30 il çalışıb əmələ 
gətirilən sortlardır”.gətirilən sortlardır”.

Y.Zeynalovun sözlərinə Y.Zeynalovun sözlərinə 
görə, parklarda ildə bir dəfə görə, parklarda ildə bir dəfə 
deyil, bir neçə dəfə çiçək deyil, bir neçə dəfə çiçək 
açan güllərə üstünlük verilir: açan güllərə üstünlük verilir: 
“Qızılgüllərin Azərbaycanda “Qızılgüllərin Azərbaycanda 
xeyli növü var. O güllər ildə xeyli növü var. O güllər ildə 
bir dəfə çiçək açır. Amma elə bir dəfə çiçək açır. Amma elə 
qızılgül sortları yetişdiriblər qızılgül sortları yetişdiriblər 

ki, ildə 4-5 dəfə çiçək açır. ki, ildə 4-5 dəfə çiçək açır. 
Parkların görüntüsünün hər Parkların görüntüsünün hər 
zaman gözəl olmasında bu zaman gözəl olmasında bu 
cəhətdən dekorativ güllər daha cəhətdən dekorativ güllər daha 
yaxşıdır”.yaxşıdır”.

MÖVSÜMÜNDƏ ƏTIRLI GÜLLƏRMÖVSÜMÜNDƏ ƏTIRLI GÜLLƏR
Ancaq bu o demək deyil ki, Ancaq bu o demək deyil ki, 

parklarda yalnız dekorativ, parklarda yalnız dekorativ, 
qoxusuz güllər olmalıdır. qoxusuz güllər olmalıdır. 
Y.Zeynalov bildirdi ki, Y.Zeynalov bildirdi ki, 
parklarda dekorativ güllər parklarda dekorativ güllər 
də olmalıdır, qoxulu güllər də olmalıdır, qoxulu güllər 
də: “İtburnunu əkirsən, də: “İtburnunu əkirsən, 
may ayında qəşəng çiçək may ayında qəşəng çiçək 
açır, gözəl qoxusu olur. açır, gözəl qoxusu olur. 
Lalə, sünbülçiçək təbiətdə Lalə, sünbülçiçək təbiətdə 
bir dəfə çiçək açır. Bunlar bir dəfə çiçək açır. Bunlar 
mövsümündə olur, dekorativ mövsümündə olur, dekorativ 
güllər isə il boyu. Parklarda güllər isə il boyu. Parklarda 
həm bu cür mövsümi, həm də həm bu cür mövsümi, həm də 
dekorativ güllər eyni zamanda dekorativ güllər eyni zamanda 
əkilsə, həm davamlı olaraq əkilsə, həm davamlı olaraq 
gözəllik olar, həm də mövsümi gözəllik olar, həm də mövsümi 
güllərin qoxusunu hiss edərik. güllərin qoxusunu hiss edərik. 
Təbiətimizdə olan gözəllik Təbiətimizdə olan gözəllik 
də ortaya çıxsın, təbiətdəki də ortaya çıxsın, təbiətdəki 
güllərin çiçək açmadığı dövrdə güllərin çiçək açmadığı dövrdə 
də çiçək açan güllər də olsun”.də çiçək açan güllər də olsun”.

BULVAR IDARƏSI ÜSTÜNLÜYÜ QOXULU GÜLLƏRƏ VERIR

Yusif 
Zeynalov

Yusif 
Xəlilov

BIR GÜLÜN KI, 
ƏTRI OLMAYA...

AYGÜN ASIMQIZI
aygunasimqizi@kaspi.az



“Bəli, bəli, Bəxtiyar 
Muradovdur... Neft 
çıxdı... Şokolad kimi...” 

Teatrdan reportajımın “Bəxtiyar” 
filmindən bu məşhur ifadə ilə 
nə əlaqəsi var? Söhbətləşək, 
biləcəksiniz. Nizami, el arasında 
“Torqovıy” adlanan küçədə 
insanların görüşdüyü, şəkil 
çəkdirdiyi, nahar etdiyi, ya elə-belə 
xoş əhvalda gəzişdiyi yerdən ayrılıb 
Hacı Zeynalabdin Tağıyev (Bu 
böyük kişinin adını qısa yazanda 
xoşuma gəlmir) küçəsi ilə üzü 
bulvara doğru gedirəm. Yavaş-
yavaş Xəzərin ilıq yaz mehi də 
vurur, neftin qoxusu da öz yerində. 
Sevirəm bu mehi də, bu qoxunu 
da. Köhnə Bakıdan qalan sağ-
solumdakı tarixi binalardı, bir də 
bunlar. Əlimi divarlardakı daşlara 
toxundururam. Tarixə toxunuram, 
hiss edirəm. 

HƏMIŞƏ TEATRDAN NIGARANDIR
Tindən də Azərbaycan Dövlət 

Akademik Musiqili Teatrının 
binası gözümə görünür. Mən də 
ona toxunmaq istəyirəm. Burada 
Hacı Zeynalabdin Tağıyevin 
vəsaiti hesabına Bakıda ilk teatr 
binası tikilib və ilk tamaşalar da 
məhz burda səhnəyə qoyulub. 
Fotoqrafımız da özünü yetirir. 
Teatra daxil oluruq. Tam sakitlikdi, 
hazırda bayaq sitat çəkdiyim 
“Bəxtiyar” filminin məşqi gedir. 
Sakitcə zala keçirik. Buranın 
dəbdəbəsi, kübarlığı, ali bir ab-
havada olması həmişə məni valeh 
edib. “Həmin o Saşasan ki, mən... 
Sus Bəxtiyar!..” Elə zalda oturub 
məşqi izləyənlər də susur. Teatrın 
direktoru, Əməkdar İncəsənət 
xadimi, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə 
doktoru Əliqismət Lalayev və 
teatrın baş rejissoru və eyni 
zamanda da tamaşanın quruluşçu 
rejissoru Cavid İmamverdiyev 
xüsusi diqqətlə izləyirlər məşqi. 
Nədənsə mənə elə gəlir ki, lap 
birinci sırada tən ortada Üzeyir 
Hacıbəyli də əyləşib. Niyə? 

Ona görə ki, Musiqili Komediya 
Teatrının əsası onun “Ər və 
arvad” tamaşası ilə qoyulub. Yeri 
gəlmişkən deyim ki, teatr 112-ci 
mövsümünü də elə “Ər və arvad” 
tamaşası ilə açacaq. Hiss edirəm 
ki, Üzeyir bəyin ruhu həm burada, 
həm də Opera və Balet Teatrında 
həmişə dolaşır. Həmişə teatrdan 
nigarandır və həmişə də yaxşı 
əsərlər, yaxşı tamaşalar görəndə 
ruhu şad olur. 

AZ QALIRAM DURUB 
AYAQ ÜSTDƏ ALQIŞLAYAM

Bəxtiyar rolunun ifaçısı, 
beynəlxalq mükafatlar laureatı 
İbrahim Əlizadə Saşa – Mehriban 
Zalıyeva üçün oxuyur: “Nə 
gözəlsən, nə qəşəngsən...” İlahi, 
nə gözəl, nə qəşəng bir səs açılır 
səhnədən və açıldıqca da sanki 
pərdələrlə, lojalarla həmin səs 
yüksək sürətlə tavana doğru 
yeriyir, tam mərkəzdə böyük 
çilçırağa sarılır və oradan da 
gözəgörünməz hava axını kimi 
ətrafa yayılır. Səs açıldıqca açılır, 
rəngləndikcə rənglənir, bir 
çalardan başqa çalara keçir və 
mən bundan ancaq zövq alıram. 
Az qalıram durub ayaq üstdə 
alqışlayam. Arada Əliqismət 
müəllimin cizgilərinə baxıram. 
Sanki gözləri tamaşanın 
rəngini alır, ürəyi tamaşanın 
ahəngində döyünür. Və eyni 
vaxtda da səhnə dəyişir. Xalq 
artisti Fatma Mahmudova, 
Əməkdar artistlər Əkbər 
Əlizadə, Şövqi Hüseynov, 
Ələkbər Əliyev, Nahidə 
Orucova, həmçinin 
Nigar Qarayeva, Ülviyyə 
Əliyeva səhnədə 
xüsusi diqqətimi çəkir. 
Hamısı, doğrudan 
da, son dərəcə gözəl 
oynayırlar. “Rza kimi 
qohumun başına daş 
düşsün...” Elə zaldan 
çıxmaq istəyirdim 
ki, “Bəxtiyarın” 

səsi rəngbərəng lent kimi 
əlimi-qolumu bağladı, geri 
çevirdi. Səs yenə də açılmağa 
başladı. Dayanıb ifaya valeh 
olmaqdan başqa əlimdən bir 
şey gəlmədi.

DANIŞAN 
QIYAFƏLƏR DIYARI

Fikrim səhnədə qalsa 
da, sakitcə zaldan çıxdıq. 
Dəhlizlərdə qəribə qədimi ab-
hava var. Addımladıqca, ruha 
sirayət edir.  Gəlirik geyim 
otağına. Birinci onu deyim 
ki, burada bu qədər fərqli və 
yaşı müxtəlif olan geyimlərin 
olmasına baxmayaraq, 
zərrə qədər də toz və qoxu 
yoxdur. Varsa da ancaq gül 
ətridir. Diqqət yetirdim ki, 
pəncərəsi yoxdur, amma 
havalandırması çox yaxşıdır. 
Paltarların hamısı tərtəmiz, 
ütülü, səliqə-sahman içində. 
Baxıram, toxunuram, sanki 
obrazlara toxunuram. Qəribə 
bir təəssürat yarandı məndə. 
Elə bil teatrın səhnəsində 
gördüyüm bütün obrazlar 
burda mənimlə pıçıldaşmağa 
başladılar. Hansını 
asılqandan ayırıb özümə 
sarı tutdumsa, dilə gəldi, 
danışdı o obrazın səsi, sözü, 
nidası, ədası ilə... Hətta 
hər birinin fonunda həmin 
tamaşanın musiqisinin 
də canlandığını duydum. 
Yanımdakılar nə gördü, nə 
duydu bilmirəm, amma 
mən hər bir qiyafədə 
canlı bir ruh gördüm, 
canlı bir insan gördüm. 
Onların istiliyi də, 
nəfəsi də vardı. Qəribə 
yerdir. Nə düşündüm, 
bilirsiniz? Görəsən, 
hamı dağılışandan, gün 
batıb şər qarışandan 
sonra burda geyimlər 
canlanırmı? Bir-
birlərilə söhbət 

edirlərmi? Maraqlıdır, yəqin 
hərəsi öz xarakterinə uyğun 
günün xronikasına nəzər yetirir, 
fikir bildirir. Emosional olanlar 
tez müdaxilə edir, coşub-daşır, 
sakit olanlar bir kəlmə deyib 
susurlar. Ya da acıdil olanlar 
dərhal tuluqlarından bir qaşıq 
zəhər tökür, şirindil, gülərüz 
olanlar dillərindən bal süzürlər. 
Elə bunlar gözümdə qaynaşırdı 
ki, geyim sexinin müdiri, gözəl və 
kübar  bir xanım – Məmmədova 
Aynişanın Afaq Bəşirqızının səhnə 
geyimlərindən birini mənə tərəf 
tutduğunu gördüm. Qəribədir. 
Hamısını da səhnədə o gözəl 
aktyorların əynində görmüşəm.  
Elə bunu da. İndi isə əlimdə tutub 
baxıram. O da danışır, Afaq xanım 
kimi danışır. Üzümə təbəssüm 
gəlir. Sanki hamısını eşidirəm. 
Bura, doğrudan da, sirli-sehrli 
yerdir. Kaş imkanım ola, gecə 
gələm, astaca qapını aralayıb 
burdakı səsləri dinləyəm. Nə isə... 
buradan da çıxırıq... 

XEYIRXAH PƏRINI 
XATIRLADAN “BIBI” 

Qrim otaqlarında aktyorlar 
növbəti səhnəyə hazırlaşırlar. 
Nahidə xanımı görürəm, tələsik 
güzgüyə boylanır, üz-gözünə əl 
gəzdirir. Saşanın bibisi Natalya 
Alekseyevnanı canlandıran  Nahidə 
xanımın həmişəki heyranedici 
təbəssümü də üzündədir.  
Nədənsə mənə xeyirxah pərini 
xatırladır. Yan otaqda Fatma 
Mahmudova və  Nigar Qarayeva da 
hazırlaşırlar. Onlarla da ayaqüstü 
danışıb səhnəyə yola salıram. 
Güzgülərdə təbəssüm, otaqda 
səslərimiz qalır, dəhliz boyu 
gedirəm. Pəncərələrdəki bitkilər 
də fikrimi özünə çəkir. Teatr canlı 
sənətdir,  bu çiçəklər də bu cana 
can qatır. Burada hər şey gözəldir, 
səs də, söz də, oyun da. Bir də bizə 
bütün reportaj boyu bələdçilik 
edən teatrın mətbuat katibi Fəridə 
xanım da...
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O da danışır, Afaq xanım kimi danışır. O da danışır, Afaq xanım kimi danışır. 
Üzümə təbəssüm gəlir. Sanki hamısını Üzümə təbəssüm gəlir. Sanki hamısını 
eşidirəm. Bura, doğrudan da, sirli-sehrli eşidirəm. Bura, doğrudan da, sirli-sehrli 
yerdir. Kaş imkanım ola, gecə gələm, astaca yerdir. Kaş imkanım ola, gecə gələm, astaca 
qapını aralayıb burdakı səsləri dinləyəm...qapını aralayıb burdakı səsləri dinləyəm...

Fotolar:Fotolar: Tapdıq Abdullayev/ Global Media Group Tapdıq Abdullayev/ Global Media Group

SƏSIN DƏ, SƏSIN DƏ, 
SÖZÜN DƏ, SÖZÜN DƏ,   

OYUNUN DAOYUNUN DA
GÖZƏL OLDUĞU YERGÖZƏL OLDUĞU YER



NNəhayət, gələn mövsümdən Azərbaycan əhayət, gələn mövsümdən Azərbaycan 
Premyer Liqasında komanda sayı Premyer Liqasında komanda sayı 
10 olacaq. İki bölgə klubu – “Turan 10 olacaq. İki bölgə klubu – “Turan 

Tovuz” və “Kəpəz” də elitada çıxış edəcək. Tovuz” və “Kəpəz” də elitada çıxış edəcək. 
Amma hazırda mütəxəssislər bu komandaların Amma hazırda mütəxəssislər bu komandaların 
maliyyə mənbələrinin neçə formalaşması haqda maliyyə mənbələrinin neçə formalaşması haqda 
müzakirə aparırlar. Məsələ burasındadır ki, müzakirə aparırlar. Məsələ burasındadır ki, 
yayılan xəbərlərə görə, AFFA hər bir kluba 500 yayılan xəbərlərə görə, AFFA hər bir kluba 500 
min manat maliyyə dəstəyi ayıracaq. Bu məbləğ, min manat maliyyə dəstəyi ayıracaq. Bu məbləğ, 
təbii ki, Premyer Liqada çıxış etmək üçün yetərli təbii ki, Premyer Liqada çıxış etmək üçün yetərli 
deyil. Bəs çıxış yolu nədir? deyil. Bəs çıxış yolu nədir? 

BÜTÜN KLUBLAR ÜÇÜN BÜTÜN KLUBLAR ÜÇÜN 
EYNI ŞƏRAIT YARADILSA... EYNI ŞƏRAIT YARADILSA... 

Əslində AFFA-nın bu klublara verəcəyi Əslində AFFA-nın bu klublara verəcəyi 
məbləğ elə dövlətin futbolun inkişafı üçün məbləğ elə dövlətin futbolun inkişafı üçün 
ayırdığı vəsaitdən ayrılır. Premyer Liqada ayırdığı vəsaitdən ayrılır. Premyer Liqada 
iştirak edən əksər klublar məhz dövlətin dəstəyi iştirak edən əksər klublar məhz dövlətin dəstəyi 
sayəsində fəaliyyət göstərirlər. Məsələn, qeyri-sayəsində fəaliyyət göstərirlər. Məsələn, qeyri-
rəsmi məlumatlara görə “Şamaxı”, “Sumqayıt” rəsmi məlumatlara görə “Şamaxı”, “Sumqayıt” 
hər mövsüm üçün 4-6 milyon manat vəsait hər mövsüm üçün 4-6 milyon manat vəsait 
alır. Belə olan halda, haqlı sual yaranır: Niyə alır. Belə olan halda, haqlı sual yaranır: Niyə 
“Şamaxı” dövlət dəstəyindən ildə 6 milyon, “Şamaxı” dövlət dəstəyindən ildə 6 milyon, 
“Kəpəz” isə cəmisi 500 min manat əldə “Kəpəz” isə cəmisi 500 min manat əldə 
etməlidir? Dövlətin dəstəyi bütün klublar üçün etməlidir? Dövlətin dəstəyi bütün klublar üçün 
bərabər şəkildə paylanmamalıdır? Belə olan bərabər şəkildə paylanmamalıdır? Belə olan 
təqdirdə, Premyer Liqada bütün klublar üçün təqdirdə, Premyer Liqada bütün klublar üçün 
eyni şərait yaradılmış olar və hər bir komanda eyni şərait yaradılmış olar və hər bir komanda 
dövlət vəsaitindən səmərəli yararlanmaqla dövlət vəsaitindən səmərəli yararlanmaqla 
gəlirlərini daha da artırmağı hədəfləyər. Bəs bu gəlirlərini daha da artırmağı hədəfləyər. Bəs bu 
proses necə olmalıdır? proses necə olmalıdır? 

16 KOMANDANIN HƏR 16 KOMANDANIN HƏR 
BIRINƏ 2 MILYON MANAT BIRINƏ 2 MILYON MANAT 

Azərbaycan dövləti, təxmini hesablamalara Azərbaycan dövləti, təxmini hesablamalara 
görə, il ərzində futbol təsərrüfatına 50-60 görə, il ərzində futbol təsərrüfatına 50-60 
milyon manat dəstək verir. Bu vəsaitin daha milyon manat dəstək verir. Bu vəsaitin daha 
səmərəli, o cümlədən bütün komandalar səmərəli, o cümlədən bütün komandalar 
arasında bərabər və sağlam rəqabət mühiti arasında bərabər və sağlam rəqabət mühiti 
şəraitində bölüşdürülməsi üçün 10 illik proqram şəraitində bölüşdürülməsi üçün 10 illik proqram 
tətbiq olunmalıdır. Deyək, ki, futbola dövlətin tətbiq olunmalıdır. Deyək, ki, futbola dövlətin 
illik dəstəyi 60 milyon manat olacaq. Bu vəsaitlə illik dəstəyi 60 milyon manat olacaq. Bu vəsaitlə 

həm elitanı, həm birinci divizion komandalarını həm elitanı, həm birinci divizion komandalarını 
maliyyələşdirmək olar, üstəlik, ikinci divizion maliyyələşdirmək olar, üstəlik, ikinci divizion 
da yaratmaq mümkündür. Növbəti mövsümdən da yaratmaq mümkündür. Növbəti mövsümdən 
elitada 10 komanda çıxış edəcək ki, bu da elitada 10 komanda çıxış edəcək ki, bu da 
azdır. Azərbaycanda futbolun inkişafı üçün azdır. Azərbaycanda futbolun inkişafı üçün 
onun bölgələrə yayılması vacibdir. Ölkə onun bölgələrə yayılması vacibdir. Ölkə 
çempionatında 16 komandanın iştirakı ən çempionatında 16 komandanın iştirakı ən 
məqbul variantdır. Komandalar üçün məqbul variantdır. Komandalar üçün 
də əsas problem bank təminatıdır. də əsas problem bank təminatıdır. 
Yəni elitada iştirak etmək istəyən Yəni elitada iştirak etmək istəyən 
hər bir klub minimum 2 milyon hər bir klub minimum 2 milyon 
manat maliyyəyə sahib olmalıdır. manat maliyyəyə sahib olmalıdır. 
Bu maliyyə təminatını dövlət versə, Bu maliyyə təminatını dövlət versə, 
16 komandanın hər birinə illik 2 16 komandanın hər birinə illik 2 
milyon manat vəsait ödənilməldir ki, milyon manat vəsait ödənilməldir ki, 
bu da 32 milyon manat edir. Beləliklə, bu da 32 milyon manat edir. Beləliklə, 
birinci diviziondan elitaya gələcək birinci diviziondan elitaya gələcək 
komanda “Turan Tovuz”  və “Kəpəz”in komanda “Turan Tovuz”  və “Kəpəz”in 
durumunda olmayacaq. Onlar biləcəklər durumunda olmayacaq. Onlar biləcəklər 
ki, çempionatda mövsüm ərzində sabit ki, çempionatda mövsüm ərzində sabit 
çıxış üçün bəlli məbləğ var. Daha çıxış üçün bəlli məbləğ var. Daha 
da inkişaf etmək üçün əlavə da inkişaf etmək üçün əlavə 
mənbələr axtarışı isə işin digər mənbələr axtarışı isə işin digər 
yönüdür. yönüdür. 

MÜKAFAT FONDU 
OLMALIDIR KI... 

60 milyon büdcənin 60 milyon büdcənin 
10 milyon manatını 10 milyon manatını 
da elitada mükafat da elitada mükafat 
fondu üçün ayırmaq fondu üçün ayırmaq 
olar. Bu məbləğin bir qismi olar. Bu məbləğin bir qismi 
mövsümün sonunda komandaların mövsümün sonunda komandaların 
turnir cədvəlindəki yerinə görə turnir cədvəlindəki yerinə görə 
bölüşdürülməlidir. Bir qismi bölüşdürülməlidir. Bir qismi 
isə stimullaşdırıcı tədbirlər isə stimullaşdırıcı tədbirlər 
üçün ayrılmalıdır – məsələn, üçün ayrılmalıdır – məsələn, 
mövsüm ərzində heyətində 21 mövsüm ərzində heyətində 21 
yaşa qədər futbolçuların yaşa qədər futbolçuların 
daha çox meydana çıxdığı daha çox meydana çıxdığı 
komandalara əlavə vəsait komandalara əlavə vəsait 
verilə bilər. Mükafatlandırma verilə bilər. Mükafatlandırma 
sisteminə əlavə kriteriyalar sisteminə əlavə kriteriyalar 
da salmaq mümkündür. da salmaq mümkündür. 

BIRINCI 
DIVIZIONDA 

RƏQABƏT ARTACAQ
Vəsaitin 10 milyon manatı isə 

birinci divizion üçün ayrılmalıdır. 
Birinci divizionda da 14-16 
komanda olmalıdır. Hər bir koman-
daya mövsüm ərzində 500 min 
manat büdcə verilsə, bu, təxminən 
7-8 milyon manat edəcək. 
Yerdə qalan vəsait 

isə çempionatın 
sonunda turnir 

cədvəlinə əsasən bölüşdürülməlidir. 
Belə yanaşma birinci divizionda 
sağlam və ciddi rəqabət yaradacaq. 
Təsəvvür edin ki, divizionda ilk 
2 yeri tutan – yəni elitaya vəsiqə 
qazanan komanda mükafat olaraq 
500 min manat əlavə vəsait əldə 
edir. Bunun üzərinə elitada iştiraka 
görə veriləcək 2 milyon manatı da 
gəlsək, sanballı məbləğ alınır. Bu 
vəsaitlə həmin komandalar elitada 
rəqabətə davam gətirəcək komanda 
formalaşdıra bilərlər. 

Ölkənin bütün regionlarında futbolun olmasını 
istəyiriksə, onda 2-ci divizionun yaradılması da 

vacibdir. 60 milyonluq büdcədən qalan 8 milyon 
manat isə ikinci divizionun formalaşamasına və 
bölgələrdə uşaq futbolunun inkişafına yönəldilə 

bilər. Bu proqrama 10 il ərzində 600 milyon 
manat vəsait xərclənəcək. Təxminən, 

“Real”ın bir illik büdcəsindən 200 milyon 
manat az. Amma əvəzində futbol bütün 

ölkə ərazisinə yayılar, çempionatda 
sağlam rəqabət formalaşar. Futbola 

maraq artdıqca, uşaq futbolu da sürətlə 
inkişaf edər. Sahibkarlar, iş adamları 
futbolun populyarlaşdığını gördükcə, 

futbol təsərrüfatına gələ bilərlər. Beləcə, 
futbol biznesə çevriləcək. Biznesə çevrilən 

futbol isə özü-özü dolandırmağı bacaracaq. 
Bundan sonra isə dövlətin dəstəyini 

tədricən azaltmaq olar. Dövlət onsuz da 
futbola vəsait ayırır. Amma bu vəsait elə 
xərclənməlidir ki, sabah onun “əkdiyini” 

biçə bilək. 

Azərbaycanda Azərbaycanda 
futbolun inkişaf futbolun inkişaf 
etməsi onun bölgələrə etməsi onun bölgələrə 
yayılmasından asılıdır. Bunun üçün yayılmasından asılıdır. Bunun üçün 

isə Premyer Liqada, birinci divizionda sağlam rəqabətiisə Premyer Liqada, birinci divizionda sağlam rəqabəti  
formalaşdırılmalı, stimullaşdırıcı yanaşma olmalıdır. formalaşdırılmalı, stimullaşdırıcı yanaşma olmalıdır.   
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IŞ ADAMLARI FUTBOLUN 
POPULYARLAŞDIĞINI GÖRDÜKCƏ...

    PULU HARADAN TAPAQ? 

    PULU HARADAN TAPAQ? 

  “TURAN TOVUZ”A

  “TURAN TOVUZ”A
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