ENERJİ MƏRKƏZİNƏ ÇEVRİLƏN BAKI
“Həyata keçirilən enerji siyasəti ölkəmizin regional mövqeyini daha da gücləndirir. Prezident
İlham Əliyevin siyasi iradəsi nəticəsində reallaşan Cənub Qaz Dəhlizi bu gün regionun enerji xəritəsini
dəyişməkdə, Azərbaycanı Avropa İttifaqının yeni və yeganə alternativ enerji mənbəyinə çevirməkdədir”.
Bu tədbirlər paytaxtımızın
dünyanın enerji mərkəzinə
çevrilməsi faktını bir
daha təsdiqləyir. Bakı
Enerji Həftəsinin açılış
mərasimində iştirak
edən Prezident İlham
Əliyev də Azərbaycanın
bir sıra ölkələrin enerji
təhlükəsizliyinin təmin
edilməsində vacib rol
oynadığını diqqətə çatdırıb.

Dövlət başçısı deyib ki, sərgi
qlobal enerji oyunçularının
diqqətini Azərbaycana yönəldib:
“Azərbaycandan Gürcüstana
çəkilmiş ilk boru kəməri olan
“Supsa”nın işə salınması vacib
hadisə idi. Bu, bizə ixraca
başlamaq imkanı yaratdı. Eyni
zamanda, tərəfdaşlarımızla
qaz yataqlarının, o cümlədən
“Şahdəniz” yatağının
işlənməsinə başladıq.

SƏHIFƏ 3-də

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

ÜÇ ƏSRİN QƏZETİ

AZƏRBAYCANIN
İXRACI ARTIB,

AMMA…

“Biz başqa bazarlara
çıxışa nail olsaq, kənd
təsərrüfatı istehsalçısı
ümumiyyətlə Rusiya
bazarına maraq
göstərməz. Çünki başqa
ölkələrdə Azərbaycanın
kənd təsərrüfatı
məhsullarının qiyməti
həddindən artıq bahadır”.

SƏHIFƏ 11-də

SIĞORTAÇI ILƏ

YOL POLISI ARASINDA

QALAN SÜRÜCÜ
Sığortaçılar deyirlər ki,
qəzaya görə ödənişin
yubanması yol
polisindən sənədlərin
gec daxil olması
ucbatından baş verir.
Yol polisindən isə
deyirlər ki, prosesin
ləngiməsində maraqlı
deyillər və belə bir
fikrin formalaşmasının
qəti əleyhinədirlər.

SƏHIFƏ 7-də

HOLLANDLARA

GÜLÇÜLÜK “DƏRSI” VERƏN

AZƏRBAYCANLI

“Bütün marketlərdə gül
satılır. Nadir hallarda
marketdə gül olmaz.
Pandemiya dövründə
belə gül satışında
problem olmadı. Dünyada
bu qədər aclıq, problem
olduğu vaxtda gül
alanların sayı artırsa,
deməli, həqiqətən də, gül
ruhumuzu qidalandırır”.

SƏHIFƏ 10-da

TÜRKIYƏ DAHA
BIR UĞURA
IMZA ATIR

Qardaş ölkə daha
bir yeniliyə imza
ataraq, külək enerjisi
istehsalçısına
çevrilir. Hamburqda
keçiriləcək külək
enerjisi konqresində
tədarük zəncirinin
Türkiyəyə
daşınması üçün
əsas istehsalçılarla
görüşlər olacaq.
Qərbin nəhəng
şirkətləri də Türkiyəyə
köçməyə maraq
göstərirlər.

SƏHIFƏ 5-də
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MÜHARIBƏ IQTISADI, SIYASI PROBLEMLƏRƏ VƏ YOXSULLUĞA SƏBƏB OLUR

BƏŞƏRİYYƏT ƏRZAQ
BÖHRANI İLƏ ÜZ-ÜZƏ
Dünya Bankının
hesabatına görə, ərzaq
qiymətləri, enerji
daşıyıcıları və gübrənin
bahalaşması 1,2 milyard
insanın yaşadığı 74
inkişaf etməkdə olan
ölkəyə zərər vurub.

MÜHARIBƏ UZANACAĞI TƏQDIRDƏ...
Üç aydan artıqdır davam edən
Ukrayna-Rusiya müharibəsi
kəskin iqtisadi, siyasi
problemlərə, ərzaq böhranı və
yoxsulluğa səbəb olub. Və bu
problem regionu deyil, bütün
dünyanı əhatə etməkdədir.
Əksər ekspert və analitik
mərkəzlərin gəldiyi qənaət
budur ki, müharibə uzanacağı
təqdirdə, kənd təsərrüfatı
istehsalı azalacaq və nəticədə
ərzaq böhranı baş verəcək.
“ÇÖRƏK SƏBƏTI” ƏLDƏN GEDİR
Ukraynanı Avropanın “çörək
səbəti” adlandırırlar. Ukrayna
ərazisinin 70 faizi münbit
torpaqlardan ibarətdir və onun
32 milyon hektar əkin sahəsi
var. Bu, bütün Avropanın
əkin sahələrinin 1/3
hissəsinə bərabərdir.
Rusiya Ukrayna
limanlarını bağlayır,
tamamilə idxaldan
asılı olan Misir kimi
ölkələrdə sürətlə defisit
yaradır.
SƏHIFƏ 4-də

KIRAYƏ MƏNZILLƏRI

BAHALAŞDIRAN

SƏBƏBLƏR

“Kirayə mənzillərin
qiymətlərinin
qalxmasının əsas
ana xətti keçən ilin
sentyabr-oktyabr
aylarından başlayıb.
Vəziyyət daha da
mürəkkəbləşir. Hər
gün kirayə mənzil
üçün müraciət edənlər
var, amma ev yoxdur.
Üstəlik, kirayə mənzil
bazarında ayrı-seçkilik
də mövcuddur”.

SƏHIFƏ 6-da

XALQ YAZIÇISI ÇINGIZ ABDULLAYEV “MƏKTƏBDƏ”

“Qadınlar dünyada
ən böyük möcüzədir”
Xalq yazıçısı Çingiz Abdullayev şagirdlərə onu dünyada
məşhurlaşdıran, oxucuların sevimlisinə çevirən
yaradıcılığından söhbət açıb, sualları cavablandırıb
“Bizim gələcəyimiz
sizdən asılıdır. Yaxşı
kitablar dünyanı başa
düşməyə kömək edir.
Min illər boyu yaxşı
kitabları ağıllı yazıçılar
yazıblar. Gəncəyə yolu
düşənlər Nizaminin
məqbərəsinə baş çəkə
bilər”.

Mən “ağıl uşaqlara
anadan keçir” deyəndə
bəzən çoxlarının
xoşuna gəlmir. Hansı
ailədə ana təhsillidirsə
orda uşaqlar daha
yaxşı oxuyurlar.
Ona görə həmişə
cavanlara məsləhət
verirəm: əgər
istəyirsinizsə
uşaqlarınız ağıllı olsun,
ağıllı qızlarla evlənin!”

SƏHIFƏ 8-9-da

ALIN YAZISINA

INANAN

PRIMA-BALERINA

Əməkdar artist Cəmilə
Kərimova: “Bütün
günü, hər yerdə
Leyliyəm, ancaq bu
obrazı düşünürəm,
ona çevrilmişəm.
Alqışsa enerji
nüvəsidir. Əvvəlcə bu
enerjini tamaşaçıya
sən ötürürsən, sonra
enerjini o sənə
qaytarır. Mənim üçün
səhnədə olmaq,
alqış almaq böyük
xoşbəxtlikdir”.

SƏHIFƏ 15-də

2

GÜNDƏM

4 IYUN ŞƏNBƏ 2022

BAXIŞ

Fərid Hüseyn
faridhüseyn@kaspi.az

Özümə yaxşı,
başqasına pis?
Radioda belə bir
reklam eşitdim:
“Ev tortu”nun
qiymətlərində endirim”.
Reklam xalqa xitab
edən bir tanıtımdır.
Bəs 10 milyonluq
xalqa “Ev tortu” çatar?
Əlbəttə, anlaşılandır
ki, “ev tortu” deyərkən,
daha çox dadlı, tərkibi
keyfiyyətli olan
şirniyyatdan söhbət
gedir. Sadəcə məsələ
ondadır ki, nəyə
görə bizim reklam
bazarımız, yaxud
xidmət sektorumuz
bazarı “ev”in sərhədləri
qədər lokallaşdırırlar.
Onda belə çıxır ki, biz
ancaq özümüz üçün
yaxşı nələrsə edirik,
başqalarına heç nəyin
dəyərlisini qıymırıq?
“ÖZÜM ÜÇÜN
TƏMIR ETMIŞƏM”
Məsələn, ev
elanlarına baxırıq.
Əksərində yazılıb ki,
“özüm üçün təmir
etmişəm”, yaxud “şəxsi
istifadə məqsədi ilə
tikilib”. Bu o deməkdir
ki, tikinti şirkətlərinin,
sahibkarların tikdiyi
evlər pisdir, onlar tikinti
zamanı keyfiyyətsiz
məhsullardan istifadə
edirlər, bir müddət
sonra uçulub-dağılır?
Bu cür reklamlar həm
də tikinti bazarını
gözdən salmaqdır.
Yaxud kimsə bir
başqasını hansısa
ustaya yönləndirəndə
onun peşəkarlığına
qarşı tərəfi inandırmaq
üçün belə deyir: “Elə
işləyir, elə bil öz evində
işləyir”. Buradan belə
qənaətə gəlmək olur ki,
başqa ustalar özgəsinin
evini təmir edəndə korkoranə çalışırlar.
ALT ŞÜURUMUZA TƏSIR
EDƏN DÜŞÜNCƏLƏR
Bu cür düşüncələr
bizim alt şüurumuza
təsir edir, istəristəməz düşünürük
ki, başqasının
yolunda ürəkdən
çalışmamalıyıq, ancaq
öz işimiz uğrunda
canla-başla səy
göstərməliyik.
Hətta bu düşüncələri
ustaların özləri də dilə

gətirirlər. Məsələn,
maşın ustasının yanına
avtomobilini qoyub
gedirsən. Səni arxayın
salmaq üçün deyir:
“Get, narahat olma, elə
bil öz maşınımdır”.
Eyni hal ictimai iaşə
sektorunda da müşayiət
edilir. Nə qədər
yeməkxanaların reklam
lövhəsində yazılır: “Ev
yeməkləri”.
Şəkidə istirahət
mərkəzlərinin birinin
girişində oteldəki
xidmətin yüksəkliyini
diqqətə çatdırmaq
üçün belə bir reklam
lövhəsi açılmışdı: “Əsl
ev rahatlığı”. Məgər ev
rahatlığı axtarmaq üçün
istirahət mərkəzinə
gedirik, ev yeməyi
yeməkdən ötrümü
restorana öz tuturuq?
PEŞƏKAR ADAM DEYIL,
TANIŞ AXTARIRIQ
Bütün bu cür
reklamlar beynimizə
həkk edilir deyə, biz
həmişə peşəkar adam
deyil, tanış axtarırıq,
tanıdığımız adiliyi
nabələd olduğumuz
qeyri-adiliyə dəyişirik.
Nəticədə, bir-birimizə
inamımız azalır.
Psixoloji baxımdan
zəifləyirik. Nəticədə
usta axtaranda, ev təmir
etdirmək lazım gələndə
hamı gərginləşir,
qarşı tərəfdən “kələk
zərbəsi” yeyəcəyindən
qorxur. Halbuki xidmət
sektoru özünə qarşı
inam aşılamalıdır,
bazar insanlara əminlik
vəd etməlidir. “Evdən
kənarda bizi bəla
gözləyir” düşüncəsi
başımızdan çıxmalıdır.
Bu gün ev yeməyi,
ev tortu təqdim
edənlər, “özü kimi”
usta axtaranlar,
“ev rahatlığı” təklif
edənlər böyük alıcı
kütləsini “lokal
mühitə” və adiliyə
çağırırlar, nəticədə öz
bazarlarını kiçildirlər.
Bu gün bizim ən çox
ehtiyacımız olan
reklam (əslində,
həqiqət) özümüzə
inamımızı reklam
etməkdir. Allaha şükür,
örnək də var: Qarabağ
qələbəsi...

AZƏRBAYCANDA

AVRO-5 DIZELININ
ISTEHSAL TARIXI AÇIQLANIB
Yenidənqurma
və
modernizasiya
işlərinin əsas
məqsədlərindən biri
ölkənin benzin
və dizelə
tələbatını
2040-cı ilə
qədər tam
ödəməkdir.
Artıq qalan
yanacaq
həcmləri ixraca
yönəldiləcək.

A

zərbaycan Dövlət
Neft Şirkətinin
(SOCAR) Heydər
Əliyev adına Bakı Neft
Emalı Zavodunda (NEZ)
AVRO-5 standartına
uyğun olan benzinin
istehsalına başlanılması
2023-cü ilin iyun-iyul
aylarına planlaşdırılıb.
“Report”un məlumatına
görə, bunu “SOCAR
Downstream” şirkətinin
direktor müavini Emil
Alxaslı Bakı Enerji
Forumu çərçivəsində
keçirilən konfransın
ikinci günündə bildirib.
“Bu ilin üçüncü rübündə
isə AVRO-5 standartına
uyğun olan dizel
yanacağının istehsalına
başlamaq planlaşdırılır.
Yenidənqurma və

modernizasiya layihəsi
çərçivəsində işlər
qurğuların işə salınması
səviyyəsindədir. İlk
növbədə hidrogen
qurğusu, növbəti
mərhələdə isə
digər qurğular işə
salınacaq, bu proses
gələn ilin ortalarına
qədər davam edəcək.
Hidrogen qurğusu dizel
yanacağının və benzinin
təmizlənməsi üçün
lazımdır”, - deyə o qeyd
edib.
E.Alxaslı bildirib ki,
nəticədə zavodda ildə
iki milyon ton avtomobil
benzini istehsal
ediləcək:
“Bu həcmlərin 60%-i
Aİ-92 markalı benzinin,
40%-i isə Aİ-95 markalı

benzinin payına
düşəcək. Yenidənqurma
və modernizasiya
işlərinin əsas
məqsədlərindən biri
ölkənin benzin və dizelə
tələbatını 2040-cı ilə
qədər tam ödəməkdir.
Öz növbəsində, artıq
qalan yanacaq həcmləri
ixraca yönəldiləcək”.
“Yenidənqurma
və modernizasiya
layihəsinin birinci
mərhələsi 2023-cü
ildə bitəcək, ikinci
mərhələnin başa
çatması isə 2027-ci ilin
sonuna planlaşdırılır.
Layihə nəticəsində NEZ
bütün Xəzər dənizi
ölkələrinin neftini emal
edə biləcək”, - deyə
E.Alxaslı əlavə edib.

QARABAĞDA IKI SU
ANBARI TIKILƏCƏK
“Azərbaycanın işğaldan
azad olunmuş ərazilərində
iki su anbarının tikintisi,
mövcud su anbarlarının isə
bərpası nəzərdə tutulur”.
Bu barədə “Report”a
“Azərbaycan Meliorasiya
və Su Təsərrüfatı” ASC-nin
sədr müavini Zakir Quliyev
məlumat verib.
“Həmin ərazilərdə faktiki
olaraq su anbarlarımız
var. Onlardan Tərtər
rayonundakı Suqovuşan,
Ağdam

rayonundakı Xaçınçay
və Füzuli rayonundakı
Köndələnçay su anbarlarının
texniki-iqtisadi əsaslandırma
layihəsi həyata keçirilib,
ekspertizaya verilib. Güman
ki, qısa müddət ərzində
onların əsaslı təmir və
bərpası ilə bağlı tenderlər
keçiriləcək. Bundan başqa,
Bərgüşadçay və Həkəri
çaylarının üzərində 60 və 90
milyon kubmetrlik yeni su
anbarlarının tikintisi nəzərdə
tutulub”, - deyə Z.Quliyev
qeyd edib.

AZƏRBAYCAN İRANLA
MEMORANDUM
IMZALAYIB
Azərbaycan və
İran arasında yeni
memorandum
imzalanıb.
“Report” xəbər
verir ki, bu barədə
iqtisadiyyat naziri
Mikayıl Cabbarov
məlumat verib.
“İranın neft
naziri Cavad Övci
ilə ölkələrimiz
arasında iqtisadi
münasibətlərin

cari vəziyyəti və
inkişafı barədə
danışdıq. Bu
ölkənin Neft
Nazirliyi ilə
imzaladığımız
memorandum
ölkələrimiz
arasında təbii
qaz sahəsində
əməkdaşlığın
genişlənməsinə
fayda verəcək”, deyə o qeyd edib.
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ENERJI
MƏRKƏZINƏ
CEVRILƏN BAKI
“Azərbaycanda
həyata
keçirilən
enerji siyasəti
ölkəmizin
regional
mövqeyini
daha da
gücləndirir.
Prezident
İlham Əliyevin
siyasi iradəsi
nəticəsində
reallaşan
Cənub Qaz
Dəhlizi bu gün
regionun enerji
xəritəsini
dəyişməkdə,
Azərbaycanı
Avropa
İttifaqının yeni
və yeganə
alternativ
enerji
mənbəyinə
çevirməkdədir”.

RUFİK İSMAYILOV

rufikismayilov@kaspi.az

İ

yun ayının 1-dən 4-ə
kimi paytaxt Bakı
Xəzər regionunun
neft-qaz və enerji
sektorunda ən nüfuzlu
tədbir hesab olunan
Bakı Enerji Həftəsinə
(“Baku Energy Week”)
ev sahibliyi edib.
Bakı Enerji Həftəsi öz
brendi altında 3 böyük
tədbiri birləşdirib
- 27-ci Beynəlxalq
Xəzər Neft və Qaz,
10-cu Yubiley Xəzər
Beynəlxalq Energetika
və Bərpa olunan
Enerji sərgiləri və Bakı
Enerji Forumu. Bu il
sərgilərə 30 ölkədən
249 şirkət qatılıb. Bakı
Enerji Forumunda
isə dünyanın 20
ölkəsindən 400-dən çox
nümayəndə iştirak edib.

İNFRASTRUKTUR
LAYIHƏLƏRI
HƏYATA KEÇIRMƏK
QABILIYYƏTI
Bu tədbirlər
paytaxtımızın dünyanın
enerji mərkəzinə
çevrilməsi, Avropanın
enerji təhlükəsizliyinə
mühüm töhfə verməsi
faktını bir daha
təsdiqləyir. Bakı Enerji
Həftəsinin açılış
mərasimində iştirak
edən Prezident İlham
Əliyev də Azərbaycanın
bir sıra ölkələrin enerji
təhlükəsizliyinin təmin
edilməsində vacib rol
oynadığını diqqətə
çatdırıb. Dövlət başçısı
deyib ki, Beynəlxalq
Xəzər Neft və Qaz
Sərgisi mühüm rol

oynayır və qlobal enerji
oyunçularının diqqətini
Azərbaycana yönəldib:
“Azərbaycandan
Gürcüstana çəkilmiş
ilk boru kəməri
olan “Supsa”nın işə
salınması vacib hadisə
idi. Bu, bizə ixraca
başlamaq imkanı
yaratdı. Eyni zamanda,
tərəfdaşlarımızla
qaz yataqlarının, o
cümlədən “Şahdəniz”
yatağının işlənməsinə
başladıq. 2007-ci ildə
Bakı-Tbilisi-Ərzurum
qaz kəməri işə salındı.
Həmin vaxt ilk dəfə
olaraq Azərbaycan qazı
Türkiyə və Gürcüstan
bazarlarına ixrac
olunmağa başladı. O
vaxtdan etibarən BakıTbilisi-Ceyhan layihəsi
və Azərbaycanın digər
enerji infrastrukturları
fasiləsiz işləyir. Bu,
proqnozlaşdırma,
etibarlılıq, texniki və
maliyyə baxımdan
mürəkkəb genişmiqyaslı
infrastruktur layihələri
həyata keçirmək
qabiliyyətimizi nümayiş
etdirir”.
REGIONAL
TƏHLÜKƏSIZLIYƏ
MÜHÜM TÖHFƏ
Milli Məclisin
İqtisadi siyasət,
sənaye və sahibkarlıq
komitəsinin üzvü Vüqar
Bayramov “Kaspi”
qəzetinə açıqlamasında
qeyd edib ki, əsası
ulu öndər Heydər
Əliyev tərəfindən
qoyulan enerji
siyasəti Azərbaycanın
regiondakı mövqeyini

möhkəmləndirib.
İqtisadçı deputatın
sözlərinə görə,
Prezident İlham Əliyev
tərəfindən uğurla
davam etdirilən bu
siyasi kurs ölkəmizi
Avropa İttifaqı da daxil
olmaqla, regionda
təhlükəsizliyin
formalaşmasında xüsusi
mövqeyə sahibləndirib:
“ABŞ Prezidenti Cozef
Baydenin dövlət
başçısı İlham Əliyevə
son məktubu bir
daha təsdiq edir ki,
Azərbaycanın regional
təhlükəsizliyə, xüsusən
də enerji təminatına
verdiyi töhfə dünyanın
inkişaf etmiş ölkələri
tərəfindən xüsusi
qiymətləndirilir.
Azərbaycan öz enerji
resursları ilə regional
təhlükəsizliyə mühüm
töhfə verir. 27-ci
Beynəlxalq Xəzər Neft
və Qaz, 10-cu Yubiley
Xəzər Beynəlxalq
Energetika və Bərpa
olunan Enerji sərgiləri,
Bakı Enerji Forumu da
təsdiq edir ki, müasir
çağırışlara uyğun olaraq
həyata keçirilən enerji
siyasəti bir tərəfdən
Azərbaycanın regional
bazarda daha yaxşı
təmsil olunmasına,
digər tərəfdən
ölkəmizdə ənənəvi
enerji məhsul-larının
istehsalı artırılmaqla
alternativ
mənbələrin
payının
çoxalmasına
səbəb
olub”.
Vüqar Bayramov

3

AZƏRBAYCANIN GÜCLƏNƏN
GEOSIYASI MÖVQEYI
Millət vəkili deyib ki, artıq yaşıl iqtisadiyyatın
formalaşması və genişlənməsi, alternativ mənbələrdən
enerjinin əldə edilməsi Azərbaycan üçün prioritetdir:
“Bakıda keçirilən beynəlxalq energetika tədbirləri sübut
edir ki, Azərbaycan qeyd olunan istiqamətdə IV sənaye
inqilabının nəticələrini tətbiq etmək niyyətindədir.
Xüsusən işğaldan azad olunmuş ərazilərdə yaşıl
enerjinin istifadə olunması məhz bu məsələnin ölkəmiz
üçün prioritet olduğunu təsdiq edir. Azərbaycanda
həyata keçirilən enerji siyasəti bir qədər əvvəl
vurğuladığım kimi, ölkəmizin regional mövqeyini daha
da gücləndirir. Məhz Prezident İlham Əliyevin siyasi
iradəsi nəticəsində reallaşan Cənub Qaz Dəhlizi bu gün
regionun enerji xəritəsini dəyişməkdə, Azərbaycanı
Avropa İttifaqının yeni və yeganə alternativ mənbəyinə
çevirməkdədir. Bu, ilk növbədə Azərbaycanın iqtisadi
gəlirlərinin stabil şəkildə artmasına imkan yaradır.
Eyni zamanda ölkəmizin geosiyasi mövqeyi güclənir”.

REKLAM
"KASPİ" QƏZETİ
SİZİN BİZNESİNİZİ
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Tel: (+994 12) 525 03 31,
(+994 55) 457 02 03,
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MÜHARIBƏ KƏSKIN IQTISADI, SIYASI PROBLEMLƏRƏ VƏ YOXSULLUĞA SƏBƏB OLUR
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BƏSƏRIYYƏT

ƏRZAQ BÖHRANI ILƏ ÜZ-ÜZƏ

Dünya Bankının hesabatına görə, ərzaq qiymətləri, enerji daşıyıcıları və gübrənin bahalaşması 1,2 milyard insanın
yaşadığı 74 inkişaf etməkdə olan ölkəyə zərər vurub. Amma bu da dünya üçün iqtisadi təhdidlərin sonu deyil. Rusiya
və Ukrayna ilə sıx iqtisadi bağları olan ölkələr maliyyə, turizm, ticarət sahələrində əlavə təzyiqlərlə üzləşəcək.
AZƏR NURİYEV

Ü

azernuriyev@kaspi.az

ç aydan artıqdır ki,
davam edən Ukrayna
– Rusiya müharibəsi
hər iki xalqa ölüm və fəlakət
gətirməklə yanaşı, kəskin
iqtisadi, siyasi problemlərə,
ərzaq böhranı və yoxsulluğa
səbəb olub. Və bu problem
regionu deyil, bütün dünyanı
əhatə etməkdədir. Əksər
ekspert və analitik mərkəzlərin
gəldiyi qənaət budur ki,
müharibə uzanacağı təqdirdə,
kənd təsərrüfatı istehsalı
azalacaq və nəticədə ərzaq
böhranı baş verəcək.
Artıq BMT və Avropa İttifaqı
və digər qurumlar xəbərdarlıq
edib ki, müharibə Yaxın Şərq
və Afrikada ərzaq böhranı
yarada bilər. Səbəb də odur ki,
Misir, Livan, Liviya, Somali,
Sudan və Yəmən də daxil
olmaqla, bir çox ölkə buğdanın
təxminən yarısını Ukrayna və
Rusiyadan alır. Tək bir faktı
deyək ki, Ukraynanı Avropanın
“çörək səbəti” adlandırırlar.
Ukrayna ərazisinin 70 faizi
münbit torpaqlardan ibarətdir
və onun 32 milyon hektar əkin
sahəsi var. Bu nisbət də bütün
Avropanın əkin sahələrinin
1/3 hissəsinə bərabərdir.
Rusiya Ukrayna limanlarını
bağlayır, demək olar ki,
tamamilə idxaldan asılı olan
Misir kimi ölkələrdə sürətlə
defisit yaradır və qiymət
artımına səbəb olur.
Məsələn, Ukrayna
buğdasını
dünyanın
ən böyük
idxalçıları

Misir (3,4 milyon ton),
İndoneziya (2,8 milyon ton),
Türkiyə (1,6 milyon ton),
Pakistan (1,4 milyon ton) və
Mərakeş (1 milyon ton) alır.
Çin kimi dövlət Ukraynadan
8 milyon ton qarğıdalı
alır. ABŞ Kənd Təsərrüfatı
Nazirliyinin məlumatına görə,
2022-ci ildə Ukraynada taxıl
yarıbayarı azalacaq. Nəticədə,
Ukraynadan taxıl ixracı 24
milyon ton azalacaq ki, bunun
da 10 milyon tonu buğda
olacaq.
PIVƏ DƏ BAHALAŞIRSA...
Taxılın dünya qiyməti 50
faiz artıb və rekord həddə
yaxınlaşır. Qarğıdalı 32, soya
26 faiz bahalaşıb. Bundan
əlavə, enerji resursları da
bahalaşır. Enerji resurslarının
qıtlığı isə öz növbəsində təbii
qazın istehsalında istifadə
olunan avadanlıqların
bahalaşması səbəbindən ərzaq
inflyasiyasını sürətləndirir.
Ərzaq, yanacaq və gübrə
qiymətləri qalxır, tədarük
zəncirləri pozulur. İş o yerə
çatıb ki, pivənin də qiymətinin
artacağı bildirilir. Çexiyada
yerli pivə istehsalçıları iyunun
əvvəlindən pivə qiymətlərində
10 faiz artım vəd
edir. Çexiyanın
əsas ixrac
məhsullarından
biri olan pivənin
qiymətinin
artmasının əsas
səbəblərindən biri
həm də səməni və
mayaotunun
bahalaşmasıdır.

“TAXIL OPEC”ININ YARADILMASI ILƏ BAĞLI DANIŞIQLAR APARILIR
Belə bir durumda Aİ bəyan
edib ki, Rusiyanın tarlaları
bombalaması, buğda dolu gəmilərə
limanlardan çıxmağa imkan
verməməsi ölkə sərhədlərindən
kənara təhdid yaradır. Bu, həm də
qlobal iqtisadiyyatın koronavirus
pandemiyasından sonra dirçəlməyə
çalışdığı bir məqamda baş verir.
Rəsmi Kiyev isə çıxış yolunu
dünyanın əsas taxıl ixracatçılarının
- ABŞ, Kanada, Braziliya, Argentina,
Ukrayna və Aİ-nin taxıl ixrac edən
ölkələrinin təşkilatını yaratmaqda
görür. Hazırda “Taxıl OPEC”inin
yaradılması ilə bağlı danışıqlar
aparılır. “Biz istəyirik ki, dünyanın
əsas taxıl ixracatçıları - ABŞ,
Kanada, Braziliya, Argentina,
Ukrayna, Aİ - dünya bazarında

öz maraq-larını qorumaq üçün
blokadaya alması iqtisadiyyata
birləşsin” - deyə Ukrayna kənd
böyük zərbə vurub. 20 milyon
təsərrüfatı siyasəti nazirinin
tondan çox buğda Ukrayna ticarət
müşaviri Markian Dmitraseviç
gəmilərində çürüyür. Dünyanın ən
bəyan edib. “Rusiya qlobal buğda
böyük buğda ixracatçısı olan Rusiya
bazarına nəzarəti ələ keçirib və
qlobal taxıl bazarındakı kəsiri
Qərbi Ukrayna ətrafında saxta taxıl
öz məhsulunu daha yüksək
50%
böhranı yaratmaqda ittiham edir”,
qiymətə satmaqla
- deyə “Times” yazır: “Putinin 2024- doldurmaqdan çox
Taxıl
cü ildə Rusiyanın kənd təsərrüfatı
məmnundur”.
məhsullarının ixracını 50 faiz
2022
artırmaq göstərişi yerinə yetiriləcək.
Putin müharibəyə başlayanda
32%
Ukraynanı tezliklə tutacağını və
Qarğıdalı
Qərbi parçalayacağını düşünürdü.
2022
Lakin indiyə qədər onun ən
böyük qələbəsi, əminliklə Soya 26%
demək olar ki, buğdada 2022
olub. Rusiyanın Qara
dənizdəki limanları

RUSIYANI DAYANDIRMAQ ÜÇÜN 3 PRIORITET
Öz növbəsində Ukraynanın
keçmiş baş naziri Vladimir
Qroysman hesab edir ki, bu gün
Putin qlobal aclığa səbəb olan
əsas fiqurdur. Fikrini də belə
əsaslandırır: “Hər il Ukrayna 80
milyon tona yaxın taxıl istehsal
edir. Ukraynanın, təxminən 20
milyon ton taxıla ehtiyacı var.
Qalanını ixrac edir. Bu, demək
olar ki, 500 milyon insan üçün
kifayət idi. Deməli, bundan sonra
da problemlər olacaq və nəticələr
təkcə Ukraynaya deyil, həm də digər
ölkələrə də təsir edəcək”. Siyasətçi
vurğulayıb ki, Putini hər vasitə ilə
dayandırmaq demokratik dünyanın
prioritetidir. “Bizim üç prioritetimiz
var: Rusiyanın hərbi potensialını
məhv etmək, Rusiya iqtisadiyyatını
nokauta salmaq, üçüncü, ölkələrdən

istənilən yardımı dayandırmaq.
Bu, demokratik dünyanın bütün
ölkələrinə Putin rejimini məhv
etməyə imkan verəcək”, - siyasətçi
vurğulayıb.
KASIB ÖLKƏLƏRDƏ
IĞTIŞAŞLAR OLA BILƏR
Ukraynada müharibənin yaratdığı
və ya şiddətləndirdiyi ərzaq,
yanacaq, maliyyə böhranları daha
kasıb ölkələrdə iğtişaşlara səbəb
ola bilər. Həmçinin hazırkı vəziyyət
70-dən çox ölkədə defolta səbəb
olmaq təhlükəsi yaradır. Dünya
Bankının hesabatına görə, Rusiyanın
Ukraynaya hərbi müdaxiləsi
fonunda iqtisadi tənəzzülün dəqiq
miqyası müharibənin müddətindən
və intensivliyindən asılı olacaq.
Xatırladaq ki, Ukraynada

yoxsulluğun 1,8 faizdən 19,8 faizə
qədər yüksələ biləcəyinə dair
proqnozlar da var. Ümumilikdə
iqtisadi qurumlar ərzaq qiymətləri,
enerji daşıyıcıları və gübrənin
bahalaşmasına görə 1,2 milyard
insanın yaşadığı 74 inkişaf etməkdə
olan ölkənin zərər çəkdiyini bildirib.
Amma bu da dünya üçün iqtisadi
təhdidlərin sonu deyil. Rusiya
və Ukrayna ilə sıx iqtisadi-ticari
bağları olan ölkələr, özəlliklə də
qonşu ölkələr maliyyə, turizm,
ticarət sahələrində əlavə təzyiqlərlə
üzləşəcək. Ərzaq və yanacaq
qiymətlərinin bahalaşması Afrikada,
Cənubi Amerikada, Qafqazda,
Mərkəzi Asiyada və Yaxın Şərqdə
sosial gərginliyə, siyasi sabitliyin
pozulmasına, bəzi ölkələrdə isə
aclığa səbəb ola bilər.

REGİON
Qardaş ölkə külək
enerjisi istehsalçısına
çevrilir. Hamburqda
keçiriləcək külək
enerjisi konqresində
tədarük zəncirinin
Türkiyəyə
daşınması üçün
əsas istehsalçılarla
görüşlər olacaq.
Qərbin nəhəng
şirkətləri də
Türkiyəyə köçməyə
maraq göstərirlər.
AZƏR NURİYEV

T

azernuriyev@kaspi.az

ürkiyə uğurlu daxili
və xarici siyasət
nəticəsində qlobal enerjikommunikasiya layihələrinə imza
atmaqda davam edir. Bununla
da tək bölgədə deyil, dünyada da
söz sahibinə çevrilir. Ən önəmlisi
odur ki, bu layihələrlə təkcə
Türkiyənin deyil, Azərbaycanın,
Gürcüstanın və digər ölkələrin
enerji təhlükəsizliyinə təminat
verir, enerji sahəsində
əməkdaşlığı davamlı prosesə
çevirir. Adi bir misal, indiyə
qədər Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru
xətti ilə Türkiyə və dünya
bazarlarına yüz milyonlarla
tondan çox nefti nəql edilib.
Eləcə də, qaz kəmərləri ilə
Türkiyəyə milyardlarla
kubmetr təbii qaz nəql
olunub. Birgə enerji
layihələri ölkəni dünya
üçün əhəmiyyətli enerji
mərkəzinə çevirir.

ASILI DÖVLƏTDƏN
IXRACATÇI
DÖVLƏTƏ DOĞRU
Qardaş ölkə tək
bunlarla kifayətlənmir.
Energetika sektorunda
planlaşdırılan bir çox
layihələr var. O cümlədən
bərpa olunan enerji
sahəsində əməkdaşlıq ölkənin
prioritet sahəsinə çevrilib. Artıq
Türkiyə külək enerjisi sektorunda
65 faiz yerli istehsal nisbəti ilə
dünyada enerji texnologiyalarının
lokallaşdırılması üzrə ilk sıralarda
yer alır. Bütün bunlar da onu
deməyə əsas verir ki, Türkiyə
ciddi nailiyyətə imza atır. Türkiyə
enerji sahəsində illər uzunu
yaşadığı çətinlikləri aradan
qaldırmaq iqtidarındadır və asılı
dövlətdən ixracatçı dövlətə çevrilə
bilər. Dünyanın
ən müasir
texnologiyalarını
mənimsəyib
praktikada uğurla
tətbiq etmək
Ankaranın
prioritet
siyasətinə
İbrahim
çevrilib.
Erden
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TÜRKIYƏ DAHA BIR
UĞURA IMZA ATIR
23 IL ƏVVƏL İZMIRDƏ ATILAN ILK ADDIM
Ölkədə külək enerjisində
ilk addım 23 il əvvəl İzmirdə
atılıb. İndi isə Türkiyədə
bu sahə üzrə yerli və xarici
olmaqla, ümumilikdə 231 şirkət
fəaliyyət göstərir. Aparılan
uğurlu siyasətin nəticəsidir ki,
Türkiyənin elektrik enerjisinin,
təxminən 10 faizi külək enerjisi
ilə qarşılanır. Ötən il küləyin
gündəlik elektrik enerji
istehsalındakı payı 20 faizi ötüb
ki, bununla da yeni rekorda
imza atılıb. “Wind
Europe”
İdarə

Heyətinin sədri Cals Dikson
bildirib ki, Türkiyə illər
ərzində külək enerjisi
sektorunun inkişafı üçün
qanuni tənzimləyir və çərçivəni
diqqətlə hazırlayır: “Biz
Türkiyənin quruda külək
enerjisi sahəsində səylərinin
çox uğurlu olduğunu görürük.
Türkiyə maraqlı və böyüyən
bir bazar olmağa davam edir.
Düşünürəm ki, ölkənin gücü
quruda və dənizdəki elektrik
stansiyalarında da
eyni uğura nail
olacaq”.

QƏRB ŞIRKƏTLƏRI TÜRKIYƏYƏ KÖÇƏ BILƏR
Türkiyədə bərpa olunan
enerji mənbələri arasında külək
enerjisinin ən yaxşı inkişaf
etdiyini deyən Türkiyə Külək
Enerjisi Dərnəyinin (TÜREB)
rəhbəri İbrahim Erden “Sabah”
qəzetinə müsahibəsində maraqlı
bir məsələyə toxunub. Onun
sözlərinə görə, pandemiya
səbəbindən Çində (dünyada
külək istehsalına görə birinci,
sonrakı yerdə ABŞ və Almaniya
gəlir) elektrik təchizatı zəncirləri
pozulub. Bu səbəbdən də Qərbin
lider şirkətləri Türkiyəyə köçə
bilər. Erden qeyd edib ki,
bir çox böyük külək enerjisi

şirkətləri tədarük zəncirlərini
diversifikasiya etmək və bu dövrdə
yaranan riskləri minimuma
endirmək istəyir. O bildirib ki,
Türkiyə külək enerjisi sahəsində
böhranı aradan qaldırmaq üçün
plan hazırlayıb və
bunun iki əsas
məqsədi var:
külək enerjisi
istehsalının
imkanla-rını
artırmaq və
onu daha
da genişləndirCals
mək.
Dikson

1,5 MILYARD AVROLUQ
DÖVRIYYƏ HƏDƏFI
TÜREB rəhbərinin
sözlərinə görə, Türkiyə
təşkilatçılıq niyyəti ilə çıxış
edib. Xarici ölkələrin müvafiq
nazirlikləri, əlaqədar qurum
və təşkilatlar üçün İzmirin qərb
vilayətindəki sənaye obyektlərinə
texniki səfər təşkil etmək
planlaşdırılır: “Hamburqda keçiriləcək
külək enerjisi konqresində iştirak
edəcəyik. Orada tədarük zəncirinin
Türkiyəyə daşınması üçün əsas
komponent istehsalçıları ilə görüşlər
keçirəcəyik”. İlin sonunda isə
Türkiyənin külək enerjisini tanıtmaq
üçün konqres keçiriləcək. “İnanıram
ki, 2022-ci ilin sonuna kimi külək
enerjisi sahəsində 85 faizi ixrac
yönümlü olmaqla 1,5 milyard
avrodan çox dövriyyəyə nail
olacağıq”, - deyə Erden bildirib.
Əlavə edib ki, “Nordex”, “Vestas”
və “Enercon” kimi nəhənglər artıq
hasilatı Türkiyəyə köçürməyi düşünür.
“Onlar bu fikirləri bizimlə bölüşdülər.
Türkiyə külək enerjisinin etibarlı
təchizatçısına çevrilir. Bərpa olunan
enerji mənbələri arasında külək
enerjisi Türkiyədə yaxşı inkişaf edir”, deyə o bildirib.
AZƏRBAYCANIN DA
ŞANSI ARTIR
Yeri gəlmişkən, Azərbaycan
bərpa olunan enerji mənbələri üzrə
yüksək potensiala malik ölkələrdəndir.
Belə ki, ölkəmizdə iqtisadi cəhətdən
əlverişli və texniki cəhətdən istifadəsi
mümkün olan bərpa olunan enerji
mənbələrinin potensialı yüksək
qiymətləndirilir. Enerji resursları
ilə zəngin olmasına və dünyada
enerji resurslarının ixracatçısı
kimi tanınmasına baxmayaraq
Azərbaycanda bərpa olunan enerji
mənbələrindən istifadə hər zaman
diqqət mərkəzində olub. Prezident
İlham Əliyevin rəhbərliyi altında
həyata keçirilən enerji təhlükəsizliyi
siyasətinin təməl hədəflərindən
biri də ölkəmizdə bərpa olunan
enerji mənbələrindən istifadənin
gücləndirilməsindən ibarətdir.
Məsələn, artıq işğaldan azad edilmiş
ərazilərində “Yaşıl Enerji Zonası”nın
yaradılması ilə bağlı tədbirlər
haqqında” sərəncam var. Təhlillər
göstərir ki, bu ərazilərdə külək enerjisi
potensialı 2000 MVt ətrafındadır.
İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə
geotermal enerji mənbələrinin
olmasına dair əvvəlki illərdə müvafiq
elmi araşdırmalar da aparılıb.
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KIRAYƏ MƏNZILLƏRI

ƏMLAK

BAHALASDIRAN
SƏBƏBLƏR
“Kirayə mənzillərin qiymətlərinin qalxmasının
əsas ana xətti keçən ilin sentyabr-oktyabr
aylarından başlayıb. Vəziyyət daha
da mürəkkəbləşir. Hər gün kirayə
mənzil üçün müraciət edənlər var,
amma ev yoxdur. Üstəlik, kirayə
mənzil bazarında ayrı-seçkilik də
mövcuddur”.

S

AYGÜN ƏZIZ

aygunaziz@kaspi.az

on vaxtlar kirayə
mənzil bazarında
qiymətlər “cib”
yandırır. Adətən yaz-yay
aylarında kirayə mənzil
bazarında ucuzlaşma
müşahidə olunsa da, indi
nəinki ucuz, baha ev belə
tapmaq olmur. Tələbat
çox, təklif azdır. Hətta
evlərin üstündə dava edən
müştərilər belə var. Əvvəllər
500-600 manatlıq evlər
VİP hesab olunurdusa, indi
o qiymətə sadə şəraitli ev
tapmaq çox çətindir. Bəs
səbəb nədir? Niyə kirayə
mənzil bazarında ev az,
qiymət yüksəkdir?
“EVLƏR DƏ BƏRBAD
VƏZIYYƏTDƏDIR”
Aliyə, təxminən, 3
aydır ki, ev tapa bilmir.
Qiymətlərin evin vəziyyətinə
uyğun olmadığını iddia
edir: “Hansı “makler”ə üz
tuturamsa, “ev yoxdur”
cavabını alıram. Bəlkə şəhər
kənarında ev tapa bilərəm
ümidi ilə axtarıram, yenə
də əliboş qayıdıram. Təklif
olunan evlər də bərbad
vəziyyətdədir”.
Tofiq də qiymətlərdən
narazıdır: “Xüsusilə, təzə
binalara yaxın getmək
mümkün deyil. Qiymətlər
fantastik

Mülkədar
Rüstəmov

həddədir. Elə bil ki, kirayə
qalmırsan, ev alırsan.
Əvvəllər 250-300 manata
ev tapa bilirdinsə, indi
minimum 500 manatın
olmalıdır”.
MƏNZILLƏRƏ TƏLƏBAT
NIYƏ ÇOXDUR?
Əmlakçı Mülkədar
Rüstəmov “Kaspi”yə
açıqlamasında bildirdi ki,
kirayə mənzil bazarında
qiymətlərin bahalaşmasının
səbəbi Bakı şəhərində son
5-6 ay ərzində aparılan
söküntülərdir: “Şəhərin
mərkəzi küçələrində
“xruşovka” layihəli binaların
söküntüsü başlanıldı.
Söküntüyə məruz qalan
binaların sakinləri kirayə
evlərə köçürüldü. Onların
sayı da kifayət qədər
çoxdur. Söküntülərdən
əlavə, mənzillərə tələbatın
çox olmasının ikinci səbəbi
isə Ukraynadan gələn
vətəndaşlarımızla bağlıdır”.
“BAHALIQDAN TƏLƏBƏLƏR
ƏZIYYƏT ÇƏKIR”
Əmlakçının sözlərinə
görə, kirayə mənzil
bazarındakı bahalıqdan
tələbələr əziyyət çəkir:
“Kirayə mənzillərin
qiymətlərinin qalxmasının
əsas ana xətti keçən
ilin sentyabr-oktyabr
aylarından başlayıb.
Pandemiya başlayanda
tələbələr rayonlara
qayıtdılar. Onların
boşaltdığı mənzillər ailələrə
verildi. Yumşalmalar
başlayınca, tələbələr
rayonlardan şəhərə
qayıtdılar və mənzil tapa
bilmədilər. Bir hissəsi
hosteldə, digərləri
qohumların evlərində
qalır”.

“MƏNZIL SAHIBLƏRI QIYMƏTLƏRI QALDIRIR”
Həmsöhbətimiz vurğulayır
ki, tələbat həddindən artıq
çox olanda mənzil sahibləri
də qiymətləri qaldırdı: “Əvvəl
300 manata verilən ev indi
400-450 manat civarında
verilir. Mənzillər, demək
olar ki, doludur. Kirayə
verilən evlər də uzunmüddətli
verildiyi üçün boşalma
ehtimalı çox azdır”.
YAZILANLAR VAR, AMMA...
Vəziyyətin günügündən daha da
qəlizləşdiyini bildirən
mütəxəssis deyir ki,
mənzil bazarında
ayrı-seçkilik də
problemlərə səbəb
olur: “Vəziyyət daha da
mürəkkəbləşir.
Hər gün kirayə
üçün müraciət
edənlər, yazılanlar
var. Amma ev

yoxdur. Üstəlik, kirayə mənzil
bazarında ayrı-seçkilik
də mövcuddur. Xüsusilə,
oğlanlara ev verilmir. Ev
sahibləri şərtlər irəli sürür ki,
ancaq xanımlara və ailələrə
veririk. Nəzərə alaq ki, kirayə
yaşayanların əksər hissəsi
tələbələrdir. Onlara etimad
göstərilmir. Bu da vəziyyətin
qəlizləşməsinə gətirib
çıxarıb. Bu
dövrdə tələbələrə
qarşı ədalətsizliklər
çox
oldu”.

SÖKÜNTÜLƏR DAVAM ETDIKCƏ...
Məlumdur ki, may ayından
sonra bağ evlərinə tələbat
çoxalır. Əmlakçı vurğulayır ki,
bu il proqnoz gözlənilən kimi
deyil: “Yazda, xüsusən, Abşeron
rayonu istiqamətində olan bağ
evlərinə maraq olurdu. Bu il
o da gözlənilən kimi olmadı.
Pandemiya dövründə o ərazilərə
güclü tələbat var idi. Hətta
orada qiymətlər fantastik idi.
Bu il isə əksinədir. Sərhədlər
bağlı olduğu üçün turist axını
da yoxdur. Bu səbəbdən bağ
evləri ilə bağlı durğunluqdur.
Şəhərdəki mənzillərə isə
tələbat artan dinamika ilə
davam edəcək. Qarşıdakı 1 ildə
qiymət azalmasını gözləmək
absurddur. Hazırda Bakıda
11 minə yaxın qəzalı bina var.
Söküntülər davam etdikcə,
tələbat da çox olacaq. Bunu isə
artan qiymətlərdə müşahidə
edəcəyik”.

“SOVETSKI” SÖKÜLMƏZDƏN ÖNCƏ...
Əmlak məsələləri üzrə
ekspert Elnur Azadov
deyir ki, hazırda kirayə
mənzil bazarında ekonom
seqmentinə aid təkliflərin
azalması müşahidə olunur:
“Sovetski” sökülməzdən
öncə, həmin ərazidə ucuz
qiymətə fərdi evlər var idi.
Onlar da sosial durumu
aşağı olan vətəndaşların
tələbatını ödəyirdi. Bu kimi
böyük ərazinin sökülməsi
nəticəsində belə təkliflər
şiddətli şəkildə azaldı.
2016-2017-ci ildən sonra
pilot layihələrin həyata
keçirilməsi başlandı. Nəsimi,
Yasamal, Nərimanov və

digər rayonlarda köhnəlmiş,
qəzalı vəziyyətdə olan
yaşayış binaları sökülür.
Yerində yeni binalar tikildiyi
üçün, qiyməti də yüksəlir.
Bu da bazara təsir edir”.
“ƏVVƏLDƏN QIYMƏTI
BAHA OLAN EVLƏR...”
Mütəxəssis hesab edir
ki, tələbin çox olmasının
ikinci səbəbi əhalinin
fiziki artımıdır: “İlbəil
əhali artır. Tələb çoxalır,
təklif azalır. Ümumiyyətlə,
2020-ci ildən sonra, orta
hesabla yeni tikililərin 20
faiz bahalaşması ekonom
seqmentinə təsir etdi. Bir

çox vətəndaşlar aldığı evləri
kirayə verirlər. Əvvəldən
qiyməti baha olan evlər
olduğu kimi qalır, onlara
tələbat yoxdur. Bahalaşma,
əsasən, qiyməti
500
manata
kimi olan
evlərdə
müşahidə
olunur”.

Elnur
Azadov
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SIĞORTAÇI ILƏ YOL POLISI
ARASINDA QALAN SÜRÜCÜ
RUFİK İSMAYILOV

A

rufikismayilov@kaspi.az

zərbaycanda avtomobili icbari və
kasko sığorta etdirmək 10-15 il
öncəyə nisbətən indi kütləvi xarakter
daşıyır. Qanunvericiliyə edilən dəyişikliklər,
tələblərin sərtləşdirilməsi, icbari sığortası
olmayan avtomobil sahiblərinə qarşı
cərimələrin avtomatik hesablanması
sürücüləri daha məsuliyyətli davranmağa
məcbur etdi. İndi hər kəs avtomobilini
sığorta etdirir.
UZUN-UZADI SƏNƏDLƏŞMƏ,
LAZIMSIZ GET-GƏL
Amma təəssüf ki, avtomobil
sahiblərinin bu davranışı qarşılığında,
bəzi sığorta şirkətləri adekvat münasibət
sərgiləmirlər. Qəza hadisəsi baş
verəndən sonra uzun-uzadı sənədləşmə,
süründürməçilik, süni maneələrin tətbiqi
sürücüləri get-gələ salır, dəymiş ziyana görə
ödənişlər gecikir, böyük narazılıq yaranır.
Mövzunun aktuallığını nəzərə alaraq sığorta
şirkətlərinə, yol polisinə müraciət etdik.
Sığorta hadisəsi yaşanan zaman dəyən
ziyana görə ödənişlərin gecikməsinin
səbəbini araşdırdıq.
7 IŞ GÜNÜNDƏN GEC OLMAYARAQ…
“PAŞA Sığorta” ASC-nin Marketinq
və İctimaiyyətlə Əlaqələr departamentinin
əməkdaşı Nəzrin Məmmədova “Kaspi”
qəzetinə bildirdi ki, sığorta hadisəsi baş
verərsə, hər hansı dövlət orqanına məlumat
verilməli və həmin orqanın hadisə barədə
təqdim etdiyi müvafiq sənəd təqdim
olunduqdan sonra sığorta ödənişi
həyata keçirilir: “Qanuna əsasən,
tələb olunan sənədlər sığortaçıya
daxil olduğu tarixdən 7 iş günündən
gec olmayaraq sığorta ödənişi
verilməli, yaxud sığortalı şəxsə
sığorta ödənişinin verilməsindən
imtina haqqında yazılı şəkildə
əsaslandırılmış bildiriş təqdim
etməlidir. Göründüyü kimi, sığorta
ödənişinin həyata keçirilməsi yalnız
sığortaçıdan deyil, eyni zamanda
vətəndaşların və səlahiyyətli dövlət
orqanlarının atdığı addımlar və
təqdim etdiyi sənədlərdən asılı
olur”.

Sığorta şirkətləri iddia edirlər ki, qəzaya görə ödənişin yubanması
yol polisindən sənədlərin gec daxil olması ucbatından baş verir. Yol
polisindən isə deyirlər ki, heç bir halda prosesin ləngiməsində maraqlı
deyillər və belə bir fikrin formalaşmasının, təbliğinin qəti əleyhinədirlər.

MÜŞTƏRI RAZILAŞIRSA...
“Qala Sığorta” ASC-nin Sığorta
ödənişləri şöbəsinin müdiri Şahin
Vəliyev qeyd etdi ki, dəymiş ziyana
görə ödəniş prosesinin uzanması
sığorta hadisəsinin, yəni baş vermiş
qəzanın özü ilə əlaqədardır: “Ya
müştəri ilə razılaşır, müəyyən
olunmuş məbləğ ödənilir, ya da
servisə yönəldilir. Ödənişlərin
edilməsi real qiymətləndirmədən
asılıdır. Məsələn, müştəri iddia edir
ki, avtomobilə dəymiş ziyanın həcmi,
sıradan çıxan detalların yenisi ilə
əvəzlənməsi bu qədər vəsait təşkil
edir. Bizim mütəxəssislər tərəfindən
obyektiv araşdırma aparılır, real
bazar qiyməti əsasında ödəniş təklif
edilir. Müştəri razılaşırsa, məsələ elə
yerindəcə həll olunur”.
YOL POLISINDƏN SƏNƏDLƏR
GEC DAXIL OLURSA...
Şöbə müdiri
söylədi ki,

yubanmalara səbəb olan amillərdən
biri yol polisindən müvafiq arayışın
gec alınmasına görədir: “Sürücülər
arasında yaşanan mübahisəyə
aydınlıq gətirilməsi üçün müvafiq
sənədlər yol polisinə təqdim edilir.
Yol polisinin sözügedən arayışı
– “Forma-4” bizə daxil olandan
1 həftə sonra ödəniş olunmalıdır.
Yəni yubanmalar, adətən yol
polisindən sənədlərin gec daxil
olması ucbatından baş verir. Yaxud
elə hallar olur ki, qəza hadisəsinin
iştirakçısı olan zərər vuran tərəf
avtomobili idarə etmək hüququna
malik olmadan idarə edir, sənədləri
qaydasında olmur. Avtomobilin əsl
sahibi tapılınca, sənədlər qaydasına
salınıb şirkətə təqdim edilincə, vaxt
keçir. Belə olanda ödənişlər gecikir.
Ümumiyyətlə, sığorta şirkətinin
bununla bağlı prosesi
yubatması inandırıcı
deyil”.

MÜBARIZ AĞAYEV: “ƏSASSIZ ITTIHAMLAR SƏSLƏNDIRILIR”
M.Ağayev vurğulayıb ki, “Forma-4”
arayışının icbari sığorta bürosuna
təqdim olunması məsələsi artıq
elektronlaşdırılıb. Onun sözlərinə görə,
təqsirkar şəxs müəyyən edildikdən 10
iş günü müddətində “Forma-4” icbari
sığorta bürosunun mərkəzi informasiya
sisteminə yerləşdirilməsi üçün aidiyyəti
üzrə təqdim olunur: “Bəzən hadisə
zamanı hər iki tərəf özünü haqlı sayır,
qarşısındakını təqsirli bilir, hadisəni
mübahisələndirirlər. Obyektiv mənzərə,
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ədalət ortaya çıxana qədər əsassız
ittihamlar səsləndirilir. Yol polisi heç bir
halda prosesin ləngiməsində maraqlı tərəf
deyil, belə bir fikrin formalaşmasının,
təbliğinin qəti əleyhinədir”.
QANUNLAR NƏ DEYIR?
Xatırladaq ki, qanuna görə,
zərərçəkən sığortaçının sığorta
ödənişindən imtina barədə qərarından
və ya sığorta ödənişinin məbləği ilə
razılaşmadığı halda maliyyə bazarlarına

nəzarət orqanına və məhkəməyə şikayət
edə bilər. Onu da əlavə edək ki, sığorta
şirkəti tərəfindən zərərçəkənin hüquqları
pozulduqda, o, konkret olaraq Maliyyə
Nazirliyinin Dövlət Sığorta Nəzarəti
Xidmətinə, İcbari Sığorta Bürosuna
şikayət ünvanlaya bilər. Sözügedən
qurumlara daxil olan vətəndaş şikayətləri
dərhal araşdırılır və bu, vətəndaşı
süründürməçiliyə məruz qoyan sığorta
şirkətinin reytinqinə mənfi təsir edir,
onlar cərimələnirlər.

FƏRDI ARAŞDIRMA
APARANDA
GÖRÜRSƏN KI...
Baş Dövlət Yol Polis
İdarəsinin rəsmisi Mübariz
Ağayev mövzu ilə bağlı
“Kaspi” qəzetinə söylədi
ki, bəzi sığorta şirkətləri
mühərrik həcmi az olan,
əsasən də, taksi fəaliyyəti
göstərən avtomobillərin,
həmçinin sovetlər birliyi
dövründə istismara buraxılan
nəqliyyat vasitələrinin
sığortalanmasında,
həmçinin sığorta olunanlara
vurulmuş ziyana görə
vəsaitin ödənilməsində
maraqlı deyillər: “Hər hansı
sığorta hadisəsi, yəni qəza
baş verən zaman sığorta
olunan tərəf haqlı olaraq
qanuni maraqlarını təmin
etməyə çalışır, dəymiş ziyana
görə vəsaitin ödənilməsini
tələb edir. Belə hallarda
sığorta şirkətləri obyektiv
və ya subyektiv səbəblərdən
məsələni gətirib yol polisi
ilə əlaqələndirir, ödənişlərin
gecikməsini “Forma-4”
sənədinin gecikdirilməsinə
bağlayırlar. Lakin fərdi
araşdırma aparanda görürsən
ki, məsələ heç də belə deyil.
Ona görə də, obyektivlik
naminə konkret faktlar
ortaya qoyulmalıdır, detallı
araşdırma aparılmasına
dəstək olmaq lazımdır. Yol
hərəkət hadisəsində iki tərəf
var. Biri zərər vurandır,
digəri zərər çəkən. Əgər
tərəflər bir-birini başa düşür,
razılaşırsa, cavabdeh və
təqsirkar aydındırsa, tərəflər
məsuliyyətini anlayırsa,
məsələ yerindəcə həllini
tapır. Bu zaman “Forma4”-ə ehtiyac
qalmır.
Lakin bu,
heç də
həmişə belə
olmur”.

Mübariz Ağayev
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HAZIRLADI:
Təranə Məhərrəmova
taranamaharramova@kaspi.az

Bakı Şəhər
Təhsil İdarəsinin
təşkilatçılığı,
“Kaspi” qəzetinin
informasiya
dəstəyi ilə
həyata keçirilən
“Məktəbdə”
layihəsi
çərçivəsində
Ramana
qəsəbəsindəki
198 saylı
məktəbdə baş
tutan görüşdə
Xalq yazıçısı,
Azərbaycan
Yazıçılar
Birliyinin 1-ci
katibi Çingiz
Abdullayev
onu dünyada
məşhurlaşdıran,
oxucuların
sevimlisinə
çevirən yaradıcılığından söhbət
açıb.
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XALQ YAZIÇISI ÇINGIZ ABDULLAYEV ONU DÜNYADA MƏŞHURLAŞDIRAN, OXUCULARIN SEVIMLISINƏ ÇEVIRƏN YARADICILIĞINDAN SÖHBƏT AÇIB

“QADINLAR DÜNYADA
ƏN BÖYÜK MÖCÜZƏDIR”

X

alq yazıçısı Çingiz
Abdullayevin əsərləri
dünyanın 32 dilinə
tərcümə olunub. 34 ildir ki,
Azərbaycan Yazıçılar Birliyində
Xalq şairi Səməd Vurğunun
otağında oturub işləyir. “Xalq
yazıçısı” fəxri adına ölkəmizdə
ən cavan yaşda - 45 yaşında
layiq görülüb. 203 romanı çap
olunub. 52 ssenarisindən 8-nə
kino və serial çəkilib. “Bu gün
Azərbaycanda cəmi dörd Xalq
şairi var – 81 yaşlı Nəriman
Həsənzadə, yaşları 80-ə
yaxınlaşan Ramiz Rövşən, Sabir
Rüstəmxanlı və 77 yaşlı Vahid
Əziz. O cümlədən, səkkiz xalq
yazıçımız var. İndi onların ən
cavanı sizin görüşünüzə gəlib…”
Bakı Şəhər Təhsil İdarəsinin
təşkilatçılığı, “Kaspi” qəzeti və
Kaspi.az saytının informasiya
dəstəyi ilə həyata keçirilən
“Məktəbdə” layihəsi çərçivəsində
Ramana qəsəbəsindəki
198 saylı məktəbdə baş
tutan görüşdə Xalq yazıçısı,
Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin
1-ci katibi Çingiz Abdullayev
onu dünyada məşhurlaşdıran,
oxucuların sevimlisinə çevirən
yaradıcılığından söhbət açdı.
Şagirdlərin görüşdən öncə
məktəbin kitabxanasında
yazıçının “Kişi
papağı” adlı hekayəsi
əsasında təqdim
etdikləri səhnəcik,
“Uşaqlarımız çoxdan
sizinlə görüşmək
arzusunda idilər”
deyən məktəbin

Fotolar: Sabir Məmmədov / Global Media Group

direktoru Şəlalə Nadirovanın
səmimi sözləri Çingiz
Abdullayevin yaradıcılığını
sevdiklərinin təsdiqi idi ki, bu,
yazıçının gözlərini yaşartdı:
“İndiyə qədər ölkəmizdə 174
məktəbdə olmuşam. Elə bir
universitet və ya kollec yoxdur
ki, orda tələbələrlə görüşməyim.
Heç vaxt görüşlərdə oturmuram.
Elə vaxt olub ki, 6 saat ayaq
üstdə dayanıb suallara cavab
vermişəm. Onda elə bilirəm
ki, auditoriyaya daha yaxınam,
bir-birimizi daha yaxşı başa
düşürük...”

ƏGƏR TORPAQLARIMIZI
QAYTARMASAYDIQ...
Yazıçı öncə ən çox hörmət
etdiyi peşə sahiblərinə
- MÜƏLLİMlərə olan
məhəbbətinin sirrini açıqladı:
”Anam müəllimə olub. İki ixtisas
var ki, mənə görə ən hörmətlidir:
müəllim və həkim. Nə üçün
mən müəllim adını xüsusi
vurğulayıram? Prezidentin
Sərəncamı ilə Yaşat Fondunun
Himayəçilər Şurasında təmsil
olunuram. Biz 2-ci Vətən
Müharibəsində 3 min şəhid
vermişik. Həmin 44 günlük
müharibədə 60-70 yaşlı insanlar
şəhid olmayıb. Həlak olanların
əksəriyyəti 20-25 yaşlı gənclərdir.
Onların heç biri Şuşanı,
Ağdamı, Füzulini görməyiblər.
Amma müəllimlərimizə,
Prezidentimizə, yazdıqlarımıza
inanaraq gedib döyüşüblər
və torpaqlarımızın azadlığı
uğrunda qəhrəmancasına

şəhid olublar. “Onlar
torpaqlarımızı qaytarıblar”
deyiləndə mən o qədər də
xoşlamıram. O cavanlar təkcə
torpaqlarımızı yox, ləyaqətimizi,
qürurumuzu qaytarıblar.
Əgər biz torpaqlarımızı
qaytarmasaydıq, özümüzə
hörmət edə bilməzdik. Amma
biz sübut elədik ki, qəhrəman
xalqıq. Müharibə dövründə,
ondan sonra da ermənilərin
ölkəmiz haqqında yalanlarını,
uydurmalarını eşitdik. Amma
biz öz həqiqətlərimizi dünyaya
danışırdıq və bu gün də
danışırıq”.

“YAXŞI KITABLAR DÜNYANI BAŞA
DÜŞMƏYƏ KÖMƏK EDIR”
Yazıçı mütaliənin əhəmiyyətli
olmasını, biliklərə yiyələnməyin
faydasını izah etməyə çalışdı:
“Mən həmişə deyirəm: mütləq
deyil ki, mənim kitablarımı
oxuyasınız, amma mütləq kitab
oxuyun. Bizim gələcəyimiz sizdən
asılıdır. Yaxşı kitablar dünyanı
başa düşməyə kömək edir. Min
illər boyu yaxşı kitabları ağıllı
yazıçılar yazıblar. Gəncəyə yolu
düşənlər Nizaminin məqbərəsinə
baş çəkə bilər. Min illər ərzində
ordan nə qədər padşahların özləri
və dəstələri, həmçinin vəzifəli
insanlar keçsələr də, onların heç
birinin izi-tozu qalmayıb. Ancaq
kasıb bir şairin – Nizaminin
qəbri bundan sonra da min illər
qalacaq. Və yaxud mən Kərbəlada
olmuşam. Şair Füzulini İraqda,
İmam Hüseyn məscidində
dəfn ediblər. Üstündən 1500 il
keçib. O müqəddəs yerə heç
bir sultanın, şahın qəbrini
qoymayıblar. Amma Füzulinin
qəbri ordadır. Görünür, bu
yazıçılar xalq üçün nəsə yaza
biliblər. Əslində, yaxşı yazıçı öz
xalqının əbədiyyətdə vəkilidir.
Onun yazdıqları xalqı üçündür.
Siz də o kitabları oxusanız və
ya internet proqramlarını yaxşı
bilsəniz, xarici dillər öyrənsəniz
biz inkişaf edəcəyik. Onda
bizim ordumuz da güclü olacaq,
ölkəmiz də siyasi və iqtisadi
baxımdan inkişaf edəcək”.
“DEYIN KI, MƏN SIZI SEVIRƏM...”
Yazıçı şagirdlərə nəinki
valideynlərini sevməyi, daim
bu sevgini izhar etməyi tövsiyə

Bir dəfə
Dronqonu
“öldürmüşdüm”.
Həmin əsər
çap olunanda
bəstəkar Emin
Sabitoğlu
zəng vuraraq
“mənim qızım
Dronqonu
“öldürdüyünə”
görə ağlayır.
Elə qəhrəmanı
öldürmək
olar?”- deyə
narazılıq
etdi. Mən də
Dronqonu
yenidən
“diriltdim”.

etdi: “İndi siz bu görüşdən
çıxıb evinizə gedəcəksiniz. Evdə
valideynlərinizi görəcəksiniz. Bu,
həyatda ən böyük xoşbəxtlikdir.
Amma biz bunu zamanında
başa düşmürük. Onları necə
sevdiyimizi vaxtında demirik.
Mənim atam 81, anam 87
yaşında dünyasını dəyişib. Amma
çox xoşbəxtəm ki, onlar daim
mənim yanımda olublar. Mənim
ən yaxın dostum atam olub. Mən
onun böyük oğlu olmuşam. Biz
hamımız hüquqşünas olmuşuq.
Atam mənim bütün kitablarımın
ilk oxucusu idi. Amma ömrümdə
atama deməmişdim ki, mən
səni sevirəm. O başa düşürdü
ki, mən onu çox istəyirəm.
İndi fikirləşirəm ki, niyə bunu
vaxtında deməmişəm? Ona görə
siz atanıza da, ananıza da onları
sevdiyinizi deyin, çəkinməyin.
Əgər siz evə gedəndə “mən səni
sevirəm” desəniz, onlar üç gün
daha çox yaşayacaqlar. Bu, onları
xoşbəxt edəcək”.

“YAZIÇI QƏHRƏMANINI
YARADANDA ÖZÜNƏ
OXŞATMAQ ISTƏYIR”
Çingiz Abdullayev şagirdlərin
ünvanladığı sualları səmimiyyət
və həvəslə cavablandırdı.
“Əsərlərinizi təxəyyülünüz
əsasında yazırsınız, yoxsa
həyatda qarşılaşdığınız konkret
faktlar əsasında?” sualına
yazıçının cavabı uşaqlar üçün
maraqlı idi: “Mən həyatda çox
şey görmüşəm. İki müharibədə
iştirak etmişəm. Təbii ki, öz
təxəyyülümü yazıram. Qızımın
14 yaşı olanda bir gün “Ata,
sənin qəhrəmanın kimdir?” deyə
maraqlandı. Dedim ki, yazıçı
öz qəhrəmanını yaradanda
özünə oxşatmaq istəyir, amma
özündən də ağıllı göstərməyə
çalışır. İndi hamı mənə yox,
mənim qəhrəmanıma məktub
yazır. Maraqlıdır ki, mən qadın

adına 6 kitab yazmışam. Mənə
deyirlər ki, qadınları bu qədər
hiss edən hər yazıçı bunu yaza
bilməzdi. Mənim üçün qadınlar
dünyada ən böyük möcüzədir.
Xüsusən dünyaya övlad gətirən
qadın mənim üçün ən böyük
sirdir. Mən “ağıl uşaqlara anadan
keçir” deyəndə bəzən çoxlarının
xoşuna gəlmir. Hansı ailədə ana
təhsillidirsə orda uşaqlar daha
yaxşı oxuyurlar. Ona görə həmişə
cavanlara məsləhət verirəm: əgər
istəyirsinizsə uşaqlarınız ağıllı
olsun, ağıllı qızlarla evlənin!”

“PULU, ŞÖHRƏTI
FIKIRLƏŞIRSƏNSƏ, YAZIÇI
ADLANA BILMƏZSƏN”
Uşaqlara maraqlıdır: “Bütün
dünyada tanınan Çingiz
Abdullayev özü hansı yazıçıların
əsərlərini oxuyur?”
“Mənim kabinetimdə
Hemenqueyin böyük şəkli
var” deyə yazıçı cavab verdi:
“Mən onun əsərlərini həmişə
sevmişəm. 60-70-ci illərdə
Bakıda hər bir ziyalı ailəsində
onun şəkli vardı. Hemenquey
mənə həmişə nümunə olub.
O deyirdi ki, yazıçının vicdanı
etalon olmalıdır. “Sən heç
kəsdən qorxmamalısan. Heç
kəsə yaltaqlanmamalısan. Əgər
bunları edirsənsə, yazıçı deyilsən.
Sən min adamı aldada bilərsən,
amma on milyon adamı aldada
bilməzsən. Əgər pulu, şöhrəti
fikirləşirsənsə, yazıçı adlana
bilməzsən. Əgər sən xalqının
tərəfində olmasan, sən yazıçı
deyilsən” deyə Hemenquey
yazırdı. Biz də həmişə xalqı
müdafiə etməli, xalqın yanında
olmalıyıq”.
UĞURLAR ZƏHMƏTSIZ OLMUR
“Bir kitabı yazmağa nə
qədər vaxt sərf edirsiniz” deyə
şagirdlərdən biri soruşdu:
“Elə kitabım var ki, onu 14 ilə

yazmışam. Yuli Sezarın həyatı
haqqında tarixi romandır. Çox
adam mənim detektiv əsərlərimi
sevir. Elə bilirlər ki, yalnız
detektiv yazıram. Amma mən
tarixi romanlar, publisist əsərlər
də yazıram. 20 Yanvar hadisələri
ilə bağlı “Qara Yanvar” kitabını
İbrahim Şükürovla yazandan
sonra bu əsəri hər yerdə, o
cümlədən xaricdə də payladılar.
Əsər 1990-cı ildə çıxıb. Bundan
əlavə, Zori Balayan, TerPetrosyanla bağlı kitablarım
nəşr olunub. Konan Doyl “Şerlok
Holms”u yazandan sonra
qəhrəmana hər yerdə abidələr
qoyuldu. Amma onun yaradıcılığı
təkcə bu əsərdən ibarət deyil.
Mənim elə əsərlərim var ki, tez
yazmışam. Bir və ya iki aya əsər
yaza bilərəm. Atamın uşaqlıqda
çap maşını vardı. Mən onda
işləmişəm və tez-tez yazmağı
öyrənmişəm. Ona görə peşəkar
“maşinistka” kimi yaza bilirəm.
Amma təbii ki, elə kitablar var
ki, yazarkən araşdırma lazımdır.
Onda bir az gec yazıram. Bir
dəfə atam məndən soruşdu:
“Əgər sənə qonorar verməsələr,
amma əsərlərini dünyada çap
etsələr razı olarsanmı? Dedim
ki, istəyərəm. İndi Azərbaycanda
kimin pulu çox olursa, şadlıq evi
tikdirir. Amma mənim şadlıq
evim yoxdur, yalnız kitabdan və
kinodan qonorar alıram. Mən
təkcə qonorar üçün yazmıram.
Ona görə yazıram ki, əsərlərim
oxunanda sevinirəm. Yaradıcı
insan təvazökar olmur. Mən
də istəyirəm ki, əsərlərimi
oxusunlar. Şairin ən böyük
xoşbəxtliyi odur ki, şeri səslənsin.
Bəstəkar da, rəssam da, müğənni
də, jurnalist də bunu istəyir. İndi
dəb düşüb, sosial şəbəkələrdə
paylaşım edəndə hamı nə qədər
“like” edilməsini gözləyir. Yazıçı
da belədir, oxunmasını istəyir.
Amma uğurlar zəhmətsiz olmur”.

DRONQO EMIN SABITOĞLUNA

GÖRƏ SAĞ QALIB
“Niyə əsərlərinizdə
“Dronqo” baş qəhrəman
olur?” Bu sual yazıçı üçün
çox xoş oldu: “Mən o
qəhrəmanı sevirəm. O,
mənim bır sıra əsərlərimdə
xəfiyyə obrazıdır. Bir dəfə
onu “öldürmüşdüm”. Həmin
əsər çap olunanda bəstəkar
Emin Sabitoğlu zəng vuraraq
“mənim qızım Dronqonu
“öldürdüyünə” görə ağlayır.
Elə qəhrəmanı öldürmək
olar?” deyə narazılıq etdi.
Mən də Dronqonu yenidən
“diriltdim”. İndi həmin qız
rektordur. Onu hər görəndə
“Dronqo sənə görə sağ qalıb”
deyə yadına salıram”.
İNSAN NƏ QƏDƏR
ÇOX OXUYURSA...
Məktəbin müəllimlərindən
biri “Şagirdlərə hansı
əsərləri oxumağı tövsiyə
edərdiniz” deyə yazıçının
tövsiyəsini istədi. “Bizdə
gənc nəsil yazıçılar yetişir.
Aralarında çox istedadlı
gənclər var. Onlara da həmişə
deyirəm: elə yazın ki, sizi
dünyada oxusunlar. Natiq
Rəsulzadənin əsərləri xoşuma
gəlir. Onun əsərlərində
Bakının ruhu var. Uşaqlar
Elçin Hüseynbəylinin, Ramiz
Dənizlinin əsərlərini oxuya
bilərlər. Mən uşaqlıqda
Məmməd Səid Ordubadinin,
Anarın, Elçinin əsərlərini
oxuyurdum. Ramiz Rövşən,
Nəriman Həsənzadənin
yaradıcılığını, Mövlud
Süleymanlının hekayələrini
çox bəyənirəm. Qoy uşaqlar
Azərbaycan yazıçılarının
əsərlərindən başlasınlar.
Onlar mütləq “Dədə
Qorqud”u oxumalıdırlar.
Böyük şairlərimiz olub.
Sabir kimi cəsarətli
şairimiz, Mirzə Cəlilimiz, 29
yaşında güllələnən Mikayıl
Müşfiqimiz olub. Qoy
onların əsərlərini oxusunlar.
Dünya ədəbiyyatını da
oxumalıdırlar. İnsan nə qədər

çox oxuyursa, dünyagörüşü
o qədər zəngin olur. Mən
sevinirəm ki, öz ölkəmizdə
də, dünyanın hər yerində də
mənim əsərlərimi oxuyurlar.
Fəxr edirəm ki, dünyada
bir neçə prezident mənim
əsərlərimi oxuduğunu deyib.
Sevinirəm ki, Prezident
İlham Əliyev də mənim
əsərlərimi oxuyub. Onunla
bir neçə dəfə görüşmüşəm
və bunu dəfələrlə qeyd
edib. Medvedyev Rusiyanın
prezidenti olanda mənə
üzərində “Ən sevimli
yazıçıya” sözləri yazılmış
saat bağışlayıb. Vladimir
Putin Azərbaycan –Rusiya
dostluğuna görə məni
”Dostluq ordeni” ilə təltif
edib. Rusiyanın səfiri “Bütün
Rusiyada sənin əsərlərin
oxunur” deyirsə, mən
bununla qürur duyuram.
Əgər bu görüşdən sonra
uşaqlar gedib hər hansı
yazıçının 2-3 kitabını açsalar,
bu görüş daha əhəmiyyətli
olar”, - yazıçı cavab verdi.
“Bütün tanınmış
şəxsiyyətlərin qəribə
xüsusiyyətləri var. Sizin
qəribə xüsusiyyətiniz nədir?”
deyə gənc müəllimlərdən
birinin sualı görüşə həm də
yekun vurdu. “Mən qadınları
sevirəm” deyən yazıçının
cavabı zalda alqışlarla
qarşılandı: “Qadınlar
qəhrəmanları böyüdüblər,
tərbiyə ediblər. Əgər bu sevgi
yaradıcı adamlarda olmasa,
heç nə yaratmaq olmaz.
Hemenquey deyirdi: “O gün
ki, mən sevməyəcəyəm, yaza
bilməyəcəyəm. Sevgi olmasa,
həyatı sevə bilməzsən.
Bilmirəm, necə yazıçıyam
– yaxşı, ya pis? Bilmirəm,
necə insanam, - yaxşı, ya
pis? Ancaq onu bilirəm ki,
dünyada elə bir qadın yoxdur
ki, məndən incisin. Və ya bir
kişi də yoxdur desin ki, mən
sadiq dost olmamışam. Mən
bununla fəxr edirəm!”
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PEŞƏKAR

“DƏRSI” KECƏN
AZƏRBAYCANLI
Yusif Xəlilov: “Bütün marketlərdə gül satılır. Çox nadir
hallarda marketdə gül olmaz. Pandemiya dövründə
belə gül satışında problem olmadı. Dünyada bu qədər
aclıq, problem olduğu vaxtda gül alanların sayı artırsa,
deməli, həqiqətən də, gül ruhumuzu qidalandırır”.
AYGÜN ASIMQIZI

Y

aygunasimqizi@kaspi.az

axın adamın qızına
gül buketi hədiyyə
etmək üçün dostları
ilə gül mağazasına gedirlər.
O, mağazada “Gəlin gülü alıb
özümüz buket hazırlayaq”
deyir. Gülləri seçir və gözəl
buket hazırlayır. Bunu görən
mağaza sahibi “bu işdə yaxşı
bacarığın var” deyir, daha
sonra iş təklif edir. “Həmin
ərəfədə 19 yaşım var idi. Çox
fikirləşirdim ki, nə edim,
hansı sahəyə gedim? O
dönəmdə bu iş təklifi gəldi.
Mən də özümü sınamaq
qərarı verdim”.
Söhbət
hazırda
Niderlandda
çalışan
azərbaycanlı
gənc,
florist Yusif
Xəlilovdan
gedir.
ZÖVQÜNÜ
GÖSTƏRSƏN,
MÜŞTƏRILƏRLƏ
IŞLƏMƏYI
BACARSAN...
Deyir ki, işə
yeni başladığı
vaxtlarda bir neçə
dəfə bu sahədən
uzaqlaşmaq fikrinə
də düşüb: “İşə
başlamışdım, hər
şey normal idi.

Yaxınlarım tez-tez deyirdilər
ki, bu sahə gəlirli deyil.
Karyera olaraq hansısa
sahəni seçirsənsə, gəlirini də
düşünməlisən. Bu səbəbdən
ilk dönəmlərdə bir neçə dəfə
düşündüm ki, bəlkə davam
etməyim. Amma marağım
var idi deyə, özümü məcbur
edib davam etdim. İşlədikcə,
gördüm ki, əksinə, gəlirlidir.
Sən öz zövqünü göstərsən,
müştərilərlə işləməyi
bacarsan, yaxşı qazanc
əldə edə bilərsən. Hər sahə
belədir, qazanmaq üçün əmək
sərf etmək lazımdır”.
MÜXTƏLIF ŞIRKƏTLƏRLƏ
IŞLƏYIRƏM
5 il Azərbaycanda
çalışdıqdan sonra
Niderlanda
köçmək qərarı
verir:
“Niderlandda
qohumlarım
yaşayır.
Sahəmlə
bağlı burda geniş
imkanlar olduğunu
demişdilər.
Deyirdilər ki, gəl,
yoxla. Azərbaycanda
5 il çalışdıqdan
sonra dedim ki,
bir aylıq gedib
baxım. Elə o gələn
gəldim. Burda
tədbirlərin
güllərlə
dekorasiyası
işini görürəm.

Müxtəlif şirkətlərlə işləyirəm.
Onlar tədbirlərinə məni
dəvət edirlər. Mağazada
işləmək mənə sərf etmir.
Həm çox vaxt aparır, həm
də o qədər gəlirli deyil. Eyni
zamanda bir ildir art obyekt
- yeni texnologiya ilə rəsm
hazırlayıram. Bu səbəbdən də
mənə tədbirlər üçün işləmək
sərf edir”.
HOLLANDLARIN
ÖZ BUKET STILI VAR
Deyir ki, nə Azərbaycanda,
nə də Niderlandda
müştərilərin zövqünü tutmaq
cəhətdən problem yaşamayıb:
“Əgər müştəri nə istədiyini
gözəl izah edirsə, istədiyini
təqdim etmişəm. Floristin
danışıq qabiliyyətindən çox
şey asılıdır. İnsan özünə
güvənməyə-güvənməyə
danışırsa, sözü ilə işi üstüstə düşmürsə, müştəriyə
işin keyfiyyətli olacağı haqda
inam vermir. Söhbət şişirdib
danışmaqdan getmir. Fikrini,
ideyasını rahatlıqla çatdıra
bilirsə, məncə, yüzdə doxsan
müştəri ona güvənir. Yəni heç
bir zaman problem olmayıb”.
Azərbaycan və
Niderlandda müştərilərin
zövq fərqinə gəlincə, Y.Xəlilov
deyir ki, azərbaycanlılar
birdizaynlı, hollandlar
isə qarışıq güllü buketləri
sevirlər. Hollandların öz
buket stili var. Demək olar
ki, orda hər güldən bir ədəd
olur”.

70 YOX, 20 SENTLİK OLANI ALIRLAR
Y.Xəlilov Niderlanda
getdiyində onu daha
çox təəccübləndirən
məsələdən də danışdı:
“Gülləri ilə məşhur
olan ölkədə insanların
güllərə böyük pullar verə
biləcəyini düşünürdüm.
Amma əksini gördüm.
Ən bahalı gülləri öz
ölkələrinə deyil, xaricilərə
satırlar. Fermerlər bunu
deyəndə mənə qəribə

gəldi. Necə ola bilər ki, siz
bunu istehsal edirsiniz,
amma burda satmırsınız?
Dedilər ki, burda buket
gül almağa o qədər də çox
büdcə ayrılmır. Müəyyən
növ güllər yetişdirilir
ki, qiyməti çox bahadır.
Həmin bahalı güllərin bir
neçə sort aşağı növünü
burada satırlar. Məsələn,
bir ədədi 70 sentə olan
xrizantemanı almırlar,

xaricə gedir. Həmin gülün
20 sentlik versiyası satılır,
onu alırlar”.
Ancaq dibçək
güllərinə pul xərcləmək
cəhətdən xəsislik etmirlər:
“Hollandlar dibçək
güllərini çox sevirlər. Burda
artıq büdcə fərqi yoxdur.
Ucuzunu da alırlar, ən
bahalısına da pul verirlər.
Gül hədiyyələrinin 50 faizi
dibçək gülləri olur”.

GÜL ISTEHSALI DAHA
ÇOX AILƏ BIZNESIDIR
Y.Xəlilov deyir
ki, Niderlandda
gül istehsalı daha
çox ailə biznesidir:
“Hollandlarda
gülçülüyün böyük
hissəsi ailə biznesidir.
Valideynlər, övladlar,
qardaş-bacılar çalışırlar.
Bütün şirkət ailəyə
məxsusdur. Yad adamlar
çalışan çox az şirkət
görmüşəm. Üstəlik, öz
işlərini çox sevirlər. Bir
nəfər var, onu çox yaxşı
tanıyıram. Xrizantema
istehsal edən böyük
müəssisəsi var. Çox
modern versiyadır
və bundan inanılmaz
dərəcədə gəlir götürür.
Bu sortun patenti ona
məxsusdur. Onun
qazandığı gəliri qazanan
başqa biri kabinetində
oturardı, heç nə
etməzdi, amma bu insan
özü də işləyir. Öz işlərini
sevirlər, pul qazanırlar”.
“İKINCI AY SATIŞ IKIQAT
OLDU”
Y.Xəlilov bildirdi
ki, holland xanımlar
gül almağı sevirlər.

Bunun göstəricisi odur
ki, hər marketdə gül
satışı aparılır: “Bütün
marketlərdə gül satılır.
Çox nadir hallarda
marketdə gül olmaz.
Pandemiya dövründə
belə, gül satışında
problem olmadı.
Düzdür, pandemiya
yeni başlayanda hər yer
bağlanmışdı, tədbirlər
dayanmışdı, heç kim
heç nə etmirdi. Hətta
tonlarla gülü atdılar.
Gül sferasında yalnız bir
aylıq problem yaşandı.
Mən bir neçə gül istehsal
edən müəssisə ilə
danışmışdım, dedilər
ki, bir ay əziyyət çəkdik,
ikinci ay satış ikiqat
oldu. Çünki insanlar
pandemiya dövrünün
nə qədər pis olmasına
baxmayaraq, yenə də
gül almağa davam
edirdilər. Düşünürlər ki,
yemək mədəmizi, gül isə
ruhumuzu qidalandırır.
Dünyada bu qədər aclıq,
problem olduğu vaxtda
gül alanların sayı artırsa,
deməli, həqiqətən, gül
ruhumuzu qidalandırır”.
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İXRAC ARTIB, AMMA…
“Biz başqa bazarlara çıxışa
nail olsaq, kənd təsərrüfatı
istehsalçısı ümumiyyətlə
Rusiya bazarına maraq
göstərməz. Çünki başqa
ölkələrdə Azərbaycanın
kənd təsərrüfatı
məhsullarının qiyməti
həddindən artıq bahadır.
Lakin biz təkcə Rusiya
bazarını tanıyırıq, vəssalam!
Bu da sovet dövründən
qalan ənənədir”.

K

BƏXTIYAR MƏMMƏDLI

bextiyarmemmedli@kaspi.az

əndlinin, fermerin məhsul
yetişdirməsi ölkənin
ərzaq təhlükəsizliyində
mühüm rol oynayır. İstehsal
olunan məhsullar daxili tələbatı
tam təmin edirsə, yerdə qalanın
ixrac edilməsi hər bir ölkənin
siyasi-iqtisadi prioritetləri
sırasındadır. Bu gün Azərbaycanda
da bu istiqamətdə işlər həyata
keçirilir, mütəmadi proqramlar
reallaşdırılır. Həmçinin kəndlini,
fermeri stimullaşdırmaq üçün
subsidiyalar, kreditlər verilir.
Lakin əkin sahələrindən,
bağlardan toplanan meyvətərəvəzin ixracı məsələsində
müəyyən problemlər hələ də
qalmaqdadır.
Amma problemlərə
baxmayaraq, Azərbaycanda kənd
təsərrüfatı məhsullarının ixracı
artır. Dövlət Gömrük Komitəsinin
yaydığı hesabatda bildirilir ki,
yanvar-aprel aylarında meyvətərəvəz ixracında artım
qeydə alınıb. Hesabata
görə, bu ilin yanvaraprel aylarında

Azərbaycan xarici
ölkələrə 162 602,25
min ABŞ dolları dəyərində
127 722,92 ton meyvə-tərəvəz
ixrac edib. Bu da o deməkdir ki,
ötən ilin yanvar-aprel ayları ilə
müqayisədə ixrac olunan meyvətərəvəzin dəyərində 23,6%,
həcmində isə 6,4% artım olub.
Xatırladaq ki, ixrac olunan meyvətərəvəz məhsulları, əsasən, tomat,
meşə fındığı, alma, xurma, kartof
və nar olub. Azərbaycanda kənd
təsərrüfatı məhsullarının ixracında
daha böyük potensialın olduğunu
əksər ekspertlər vurğulayırlar. Bəs
görəsən, ixracı daha da artırmaq
üçün hansı addımlar atılmalıdır?
Fermerləri stimullaşdırmaq üçün
nə etmək lazımdır?
BIRINCI ŞƏRT ODUR KI...
Mövzu ilə bağlı “Kaspi” qəzetinə
açıqlamasında iqtisadçı
Pərviz Heydərov

bildirdi
ki,
bilavasitə
tədarükçülərin özlərinə
ölkədənkənar bazarlara çıxış üçün
müvafiq imkanların yaradılması
təşkil olunmalıdır: “Yəni bir var,
bu və ya digər işbazların məhsulu
dəyər-dəyməzinə alıb ölkədən
kənara çıxarıb satmağı, bir də
var ki, həmin məhsulu istehsal
edən istehsalçının özünün bazara
çıxışının təmin edilməsi. Şərt
deyil ki, kəndli becərdiyi məhsulu
hansısa bazarda satsın, sadəcə
olaraq, istədiyi qiymətə sata bilsin
və onu reallaşdırmaq imkanı əldə
etsin. Birinci şərt budur. Yəni kənd
təsərrüfatı istehsalçıları üçün
bazarlara çıxış əlçatan
olmalıdır. Bir sözlə,
onlara bazarlara çıxaraq
öz məhsullarını istədikləri
qiymətə reallaşdırmaq
imkanı yaradılmalıdır”.

“ALTERNATIV BAZARLARA ÇIXIŞ ÜÇÜN ŞƏRAIT YOXDUR”
Ekspert qeyd edib ki,
meyvə-tərəvəz ixracından
söhbət gedəndə ancaq Rusiya
bazarı nəzərdə tutulur: “Bu
vəziyyəti nə vaxtsa aradan
qaldırmalıyıq. Əlbəttə, başa
düşürəm və hamıya aydındır ki,
Rusiya böyük
bazardır.
Bizim kənd
təsərrüfatı
məhsullarını bu
bazara
çıxarmaq
digər

Pərviz
Heydərov

bazarlara çıxarmaqdan daha
asandır, əlverişlidir. Amma
Azərbaycanın elə növ kənd
təsərrüfatı məhsulları var
ki, onu Rusiya bazarında
satdığımızdan dəfələrlə
artıq qiymətə sata bilərik.
Hansı ki, bu, kənd təsərrüfatı
istehsalçıları üçün çox böyük
bir stimul yarada bilər. Amma
biz bu bazarlara çıxırıqmı?
Yox! Nəyə görə çıxa bilmirik?
Ona görə ki, bu sahədə, yəni
daşımalarda, həmin bazarlara
əlçatanlıq baxımından
müvafiq şərait yoxdur.
Kəndli pomidorunu, xiyarını,
kartofunu və sair məhsulunu
Türkiyə, Yaxın Şərq, Avropa
bazarında sata bilmir.

Yəni Rusiya bazarına alternativ
bazarlara çıxa bilmir. Təkrar
edirəm, biz başqa bazarlara
çıxışa nail olsaq, həmin
kənd təsərrüfatı istehsalçısı,
ümumiyyətlə Rusiya bazarına
maraq göstərməz. Çünki başqa
ölkələrdə Azərbaycanın kənd
təsərrüfatı məhsullarının
qiyməti həddindən artıq
bahadır. Lakin biz təkcə Rusiya
bazarını tanıyırıq, vəssalam!
Bu da sovet dövründən qalan
ənənədir. Azərbaycan artıq
30 ildən çoxdur müstəqildir,
amma yenə də aqrar
məhsulların satış məkanı
dedikdə, qeyri-ixtiyarı olaraq,
elə Rusiya bazarını nəzərdə
tuturuq”.

“RUSIYADAKI
VƏZIYYƏTLƏ ƏLAQƏDAR...
P.Heydərov qeyd etdi ki, indi
Rusiya bazarı sanksiyalarla
üz-üzədir: “Rusiyada
qiymətlər aşağı düşüb, bazar
əvvəlki kimi cəlbedici deyil,
əhalidə pul yoxdur. Yanvaraprel aylarında meyvətərəvəzin ixracında artım
olması çox yaxşıdır. Amma
təhlükə də var. Ola bilsin
ki, Rusiya və Ukraynadakı
vəziyyətlə əlaqədar olaraq
gələcəkdə kənd təsərrüfatı
məhsullarının ixracı artmaq
əvəzinə, azalsın. Bu baxımdan

hesab edirəm ki, istehsalçının
öz məhsulunu bilavasitə
özünün bazara çıxarmasına
nail olmaq, bazara çıxışın
əlçatanlığını təmin etmək və
Rusiya bazarına alternativ
bazarlar tapmaq lazımdır.
Qalan məsələlər, deyək ki,
istehsalçını stimullaşdırmaq,
kənd təsərrüfatı məhsullarının
istehsalı ilə məşğul olan kiçik
və orta sahibkarlara dövlət
tərəfindən müvafiq dəstəyin
verilməsi kimi məsələlər
sonrakı işlərdir”.
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DƏRMAN ISTEHSALI ILƏ MƏŞĞUL OLACAQ ZAVODLARDAN XƏBƏR YOXDUR

DƏRDIMIZIN DƏRMANINI
ISTEHSAL EDƏ
BILMIRIKSƏ...
Ekspertlər deyirlər ki, Azərbaycanda dərman istehsalı ilə bağlı
ümidlər böyük olsa da, proqnozlar özünü doğrultmadı. Amma
ekspertlərin fikrincə, bu sahədə inkişaf əldə etmək üçün
perspektiv var. Əgər bəzi güzəştlər olsa...

A

AYGÜN ASIMQIZI

aygunasimqizi@kaspi.az

“

zərbaycan
dərman istehsal
edəcək”, Yaponlar
Azərbaycanda dərman zavodu
açacaq”, “Pakistanın əczaçılıq
şirkətləri Azərbaycanda
istehsal müəssisələri
yaratmağı planlaşdırır”, “İran
Azərbaycanda dərman istehsal
edəcək” tipli xəbərləri 5-6
ildir oxuyuruq. Bu xəbərlər
paylaşıldıqca, mütəxəssislər
bildirirdilər ki, yerli istehsal
idxal ediləndən daha münasib
qiymətə satılacaq. Amma
vətəndaşlar hələ də ölkədə
dərman istehsal olunduğunu
hiss etmir. Bəs bu illər ərzində
nə dəyişib? Dərman istehsalı
ilə bağlı ölkədə vəziyyət nə
yerdədir?
FƏALIYYƏT GÖSTƏRMƏYƏN
IKI REZIDENT
Qeyd edək ki, 2017-ci ildə
yaradılan Azərbaycan-İran
dərman zavodu “CASPIAN
PHARMED QSC” ötən
ilin əvvəlində istehsala
başlamamış ləğv olunduğunu
elan edib. Kommersiya
qurumu Almaniya, İtaliya
şirkətlərinin texnologiyaları
əsasında ağrıkəsici, ürək-damar
xəstəlikləri, qeyri-steroid iltihab
əleyhinə vasitə, anti-histamin

kateqoriyalı dərman vasitələri,
həmçinin vitaminlər və qida
əlavələri istehsal etməli idi. Bəs
digər istehsalçılar? Yerli şirkət
olan “Parla Pharmaceuticals”ın
saytında istehsal etdikləri
dərmanlarla bağlı məlumat
yerləşdirilib. Şirkət hazırda
“Fungipar”, “Nidapar”,
“Tamurin” adlı dərmanların
istehsalını həyata keçirir.
İqtisadi Zonaların İnkişafı
Agentliyinin idarəçiliyində olan
Pirallahı Sənaye Parkı əczaçılıq
sənayesi üzrə ixtisaslaşıb.
Agentliyin mətbuat xidmətindən
bildirildi ki, Sənaye Parkının
hazırda 4 rezidenti var.
Onlardan ikisi fəaliyyət göstərir.
Biri birdəfəlik şprislərin
istehsalı ilə məşğuldur. Biri
də dərman istehsalı sahəsində
fəaliyyət göstərir. Digər iki
rezident fəaliyyətə başlamayıb.
500 MIN QUTU ISTEHSAL
Rusiya-Azərbaycan şirkəti
olan “R-Pharm” MMC-nin
investisiya dəyəri 16
milyon
dollardır.

Müəssisənin illik istehsal
gücünün 250 milyon ədəd
həb və kapsul təşkil etdiyi
bildirilir. 2019-cu ildə açılışı
olan şirkət dərman istehsalına
2021-ci ildən başlayıb. Şirkətin
Pirallahı Sənaye Parkının
ərazisində fəaliyyət göstərən
müəssisəsində hazırda bir
dərman vasitəsinin istehsalı
həyata keçirilir. Bu vasitə
şəkərli diabetin fəsadlarının
profilaktikası üçün nəzərdə
tutulan “Diabeton® MR”
(qliklazid) preparatıdır. Artıq
bu ilin I rübünün sonunadək
müəssisədə 500 min qutu
“Diabeton® MR” preparatı
istehsal edilib. Gələcəkdə
müəssisədə onkoloji, HİV/
QİÇS-in, qan və sinir sistemi,
ürək-damar sistemi və s.
xəstəliklərin müalicəsinə
yönəlmiş preparatların
istehsalının planlaşdırıldığı
bildirilir.
Dərman istehsalı ilə məşğul
olan daha bir şirkət “AzərFarm
LTD”dir. Saytlarında qeyd
olunur ki, şirkətdə müxtəlif
farmakoloji qruplardan olan
70-ə yaxın dərman preparatları
istehsal olunur.

ISTEHSALLA BAĞLI ÜMIDLƏR BÖYÜK IDI...
Bunlar şirkətlərin ayrılıqda
fəaliyyətidir. Bəs ümumilikdə, durum
necə qiymətləndirilir?
Millət vəkili Musa
Quliyev deyir ki,
Azərbaycanda dərman
istehsalı ilə bağlı ümidlər
böyük idi: “Düşünürdük
ki, Azərbaycan
dərman istehsalına
başlayacaq, ölkəyə
dərman idxalı
Musa
azalacaq, qiymət

Quliyev

aşağı düşəcək, hətta qonşu ölkələrə
dərman ixrac edə biləcəyik. Təəssüf ki,
bunlar baş vermədi”.
M.Quliyev bildirdi ki, dərman
istehsalını ölkəmizdə təşkil etmək
mümkündür: “Bir şpris zavodu fəaliyyət
göstərir. Kifayət qədər uğurludur. Onun
təcrübəsi göstərir ki, Azərbaycan tibb
texnologiyası, dərman istehsalı sahəsində
lazımi uğurlar əldə edə bilər. Biz yeni
dərman yaratmırıq, mövcud dərmanları
istehsal etməkdən danışırıq. Bunu da
təşkil etmək mümkündür”.

“SƏNAYE MIQYASINDA

ARTIM YOXDUR”

Sosial sahə üzrə ekspert
İlqar Hüseynli deyir ki,
hazırda Azərbaycanda dərman
istehsalı ilə bağlı mövcud
durum ürəkaçan deyil: “Sovet
dövründə ölkəmizdə bir
neçə dərman istehsal edən
müəssisə var idi. Amma
SSRİ dağıldıqdan sonra o
zavodlar dağıdıldı. İstehsal
da, demək olar ki dayanmış
vəziyyətdədir. İstisna
olaraq müxtəlif toz şəklində
dərman preparatlarının –
antibiotiklərin, yaxud sarğı
materiallarının, spirtlərin,
siropların istehsalı prosesi
baş verir. Bu mənada istehsal
bərbad vəziyyətdədir.
Azərbaycan dərman
preparatları ilə bağlı idxaldan
asılı durumdadır”.
Statistik rəqəmlərdə
isə ildən-ilə Azərbaycanda
əczaçılıq məhsullarının
istehsalının artdığı qeyd
edilir. İ.Hüseynli deyir ki,
bu, pandemiya dövrünə görə
öskürəyə qarşı siropların,
spirtlərin istehsalı ilə bağlı
ortaya çıxan rəqəmlərdir:
“Əfsus ki, böyük sənaye
miqyasında istehsalın
səviyyəsində bu statistikanı
görə bilmirik. Azərbaycan
əczaçılıqda 90-95 faiz
idxaldan asılıdır”.
İ.Hüseynlinin sözlərinə
görə, dərman istehsalı ciddi,
vaxt aparan məsələdir.
Üstəlik, burada dövlətin
dəstəyi kifayət qədər
olmalıdır: “Müxtəlif
ölkələrin əczaçılıq zavodları
ilə müzakirələr aparıldı,
müəyyən razılaşmalar əldə
edildi. Amma çoxu işlərə
başlamadı. Prosesin sürətli
getməsi üçün özəl sektorun bu
işə cəlb edilməsi əhəmiyyətli
dərəcədə fayda verə bilər”.

XARICI ŞIRKƏTLƏRIN
TƏRƏDDÜDLƏRI
Dərman istehsalı üçün
özəl sektora tətbiq edilməli
olan güzəştlərə gəlincə,
İ.Hüseynli bunları bildirdi:
“Yerli istehsal ucuz başa
gəlməlidir, amma gəlmir.
Yerli istehsalın baha
olmasını şərtləndirən
amillər var. Dərman
istehsalı üçün xaricdən
gətirilən xammallara ƏDV
və gömrük rüsumlarını
minimuma endirməklə,
ölkədə istehsal olunan
dərman preparatlarının
kifayət qədər ucuzlaşmasına
nail ola bilərik. Ola bilər,
xarici ölkələrin əczaçılıq
şirkətlərinin Azərbaycanda
mövcud iqtisadi qanunlarla,
vergi qanunvericiliyi ilə
tanış olduqdan sonra
prosesə start verməklə
bağlı müəyyən tərəddüdləri
var. Düşünürəm ki, vergi,
gömrük güzəştləri tətbiq
etsək, xarici investorları bu
prosesə maraq göstərməyə
stimullaşdıra bilərik.
Özəl sektora aşağı faizlə
kreditlərin verilməsini
də təmin etsək, qısa
müddətdə Azərbaycanda
əczaçılıq zavodlarını qurub
ölkənin həyati əhəmiyyətli
dərman preparatlarına
olan tələbatını minimuma
endirmək
mümkün
ola bilər”.

İlqar
Hüseynli
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OĞURLUQDUR, YOXSA

HƏR KƏS ISTIFADƏ

EDƏ BILƏR?
“Adı qeydiyyatdan keçirərkən hansı kateqoriyalar üzrə
patent almaq lazım olduğu qeyd olunur. Siz bütün
kateqoriyalarda şirkətinizi patentləşdirirsinizsə, bu zaman
o addan heç kim istifadə edə bilməz. Adın hansı
kateqoriyalar üzrə patent alması çox önəmlidir.
Bəzən 32 fərqli istiqamətdə patent alınır”.

AYGÜN ƏZIZ

aygunaziz@kaspi.az

B

ir müddət öncə məşhur
çərəz brendlərindən biri
adından çayxanada istifadə
edildiyi üçün məhkəməyə müraciət
edib. Ümumiyyətlə, ölkəmizdə bu
situasiya ilə tez-tez qarşılaşırıq.
Gül dükanı brendi ilə tanınan adı
kafedə, restoranlar şəbəkəsinin
adını marketlərdə tez-tez görürük.
Amma bununla bağlı heç bir
məhkəmə müraciəti xatırlamırıq.
Təsadüfi deyil ki, çərəz dükanı
ilə bağlı məhkəmə prosesi də
ilk dəfə baş tutub. Mediada bu
xəbərə “Azərbaycanda ilk” adı
ilə rast gəlmişik. Yəni ilk dəfə bir
brend adından istifadə olunduğu
üçün məhkəməyə müraciət edib.
Bəs nə üçün ölkəmizdə adın
mənimsənilməsi belə rahat baş
tutur? Bu sahədə səliqə necə
yaradılmalıdır? Ad oğurluğu cinayət
deyilmi?

İNZIBATI VƏ CINAYƏT MƏSULIYYƏTI...
Hüquqşünas Rəşad Əliyev
“Kaspi”yə açıqlamasında bildirib ki,
əgər əmtəə nişanı Əqli Mülkiyyət
Agentliyində qeydiyyata alınıbsa,
sahibinə müstəsna hüquqlar verir.
Yəni brend adın sahibi nişan
üzərində müstəsna hüquqlara
malik olur və ona məxsus nişandan
başqalarının qanunsuz istifadə
etməsinə qadağa qoya bilər: “Bu
zaman məhkəmə çəkişmələrində
ortaya çıxan mübahisələr zamanı
nişan sahibinin xeyrinə qərar qəbul
edilir. Üstəlik, əmtəə nişanından
qanunsuz istifadə ilə bağlı
dəymiş zərərin əvəzi mülki
qaydada məhkəmədə tələb edilə
bilər. Brend adlardan qanunsuz
istifadəyə görə Azərbaycan
qanunvericiliyində həm inzibati,
həm də cinayət məsuliyyəti
nəzərdə tutulub”.
Hüquqşünas deyir ki,
hətta buna görə nişanı
mənimsəyən şəxs

2 ilədək müddətə azadlıqdan
məhrum edilə bilər.
“QANUNVERICILIK QARŞISINDA
CAVAB VERMƏLIDIR”
Marketinq üzrə ekspert Seymur
Quliyev deyir ki, əgər həmin
brendin və əmtəə nişanının
qeydiyyatı əsas müəssisə tərəfindən
həyata keçirilməyibsə, bu zaman
ad üzərində hüququnu sübut
edə bilmir: “Azərbaycanda əqli
mülkiyyət hüququnun əldə edilməsi
üçün qanunvericilik mövcuddur
və tənzimlənir. Bu qanunlar
çərçivəsində bir müəssisə
öz məhsulunu patentləşdirə
bilər. Patentini alıbsa,
başqa bir müəssisə
qeydiyyatdan keçmiş əmtəə
nişanını istifadə edə
bilməz. Edərsə,
mütləq şəkildə
qanunvericilik
qarşısında cavab
verməlidir”.
Seymur Quliyev

“İSTEHLAKÇILARIN ZEHNI ILƏ OYNANILIR”
Ekspert vurğulayır
ki, Azərbaycanda
əmtəə nişanının
qeydiyyatı,
təxminən 6-10
ay ərzində həyata
keçirilir: “Qeydiyyat
prosesinin bir neçə
mərhələsi var.
Bunlardan birincisi
ərizə verməkdir. Əmtəə
nişanı 10 illik qeydiyyata
alınır və bu müddət daha

sonra uzadıla
bilər. Yəni
bu 10 il
müddətində
başqa bir
müəssisə bu
brenddən istifadə
edə bilməz. Ola bilər
ki, bənzər ifadələrlə
o ticarət nişanlarından
istifadə olunar. Belə
tendensiya beynəlxalq
təcrübədə də var. Böyük
brendlər var ki, bir hərf

dəyişməklə istifadə edilib. Yəni bir
hərf fərqi ilə yeni brend yaradılır və
istehlakçıların zehni ilə oynanılır. Bu
tip nüanslar təkcə bizdə deyil, bütün
dünya ölkələrində var və qanun
qarşısında cavab verirlər”.
“BREND SIZDƏN ALINA BILƏR”
Mütəxəssisin sözlərinə görə, əgər
brendin adını patentləşdirir, amma 5
il istifadə etmirsənsə, qeydiyyat ləğv
oluna bilər: “Əqli mülkiyyət haqqında
qanunun 30-cu maddəsində qeyd
edilir ki, alınmış əmtəə nişanı istifadə
edilmədiyi hallarda qeydiyyatı ləğv
oluna bilər. Brend sizə aid olsa belə,
5 il müddətində istifadə edilmədikdə
əlinizdən alına bilər. Amma bu,
qanun çərçivəsində olur”.

BREND
OĞURLUĞUNDA
INCƏ NÜANS
Marketoloq Rafiq Hunaltay
deyir ki, brendin oğurlanması
ilə bağlı incə nüans var. Brend,
müəlliflik hüququnu bütün
kateqoriyalarda deyil, yalnız
bir kateqoriyada alıbsa, digər
kateqoriyalarda istifadə oluna
bilər. Yəni şirkət ancaq çərəz adı
üçün patentləşdirilibsə, çayxana
kimi istifadə oluna bilər:
“Rəsmi şəkildə qeydiyyatdan
keçdikdən sonra istənilən adın
dublikatını yazan, yaradan şəxs
qanun qarşısında məsuliyyət
daşıyır. Yəni müəlliflik hüququ
kimdədirsə, onun tələbi ilə
istifadə olunan yerlərdən
də sökülə bilər. Amma bir
nüans var. Şirkət adı ilə
bağlı müəllif hüququnu bir
kateqoriyada alıbsa, kimsə onu
çayxana kimi açıbsa, o zaman
çayxana sahibinə problem
olmur. Yəni adı qeydiyyatdan
keçirərkən hansı kateqoriyalar
üzrə patent almaq lazımdır,
onlar qeyd olunur. Siz bütün
kateqoriyalarda şirkətinizi
patentləşdirirsinizsə, bu zaman
heç kim istifadə edə bilməz.
Adın hansı kateqoriyalar üzrə
patent alması çox önəmlidir.
Bəzən 32 fərqli
istiqamətdə
patent alınır. Bu
o deməkdir ki,
şirkət adını bütün
növ dublikatlardan
qoruyur”.

Rafiq
Hunaltay

14

REPORTAJ

4 İYUN ŞƏNBƏ 2022

DINCLIYI OLMAYAN

DUNYANIN MUZEYI
Bu muzeyin əsas özəlliyi faktlardan çox, əzabları göstərməsidir. Köç məcburi səfərdədir.
Bir yerdə dayananda anın əsirinə çevrilirsən. Anın əsirinə döndükcə isə dünyadan
dördəlli yapışırsan. Köç bizi bu dünyadan dördəlli yapışmaqdan ayırır.

B

FƏRİD HÜSEYN

faridhuseyn@kaspi.az

ir evdən başqa bir evə
köçmək adamın gözünə zülm
kimi görünür: Düşünürsən
ki, əşyaları aparmaq, təzədən
başqa yerdə binə salmaq, getdiyin
yerə öyrəşmək zaman alacaq,
enerjini tükəndirəcək. Ən əsası
orda hər şey elə umduğun kimi
olmayacaq. Bu, hələ nəqliyyatın,
daşınmanın asan, “iki vur iki”
olduğu dövrdə belədir. Bəs ötən
əsrlərdə hər il yaylağa və qışlağa
köçənlər, yaxud sürgün olunanlar,
yuvasından didərgin salınanlar
necə edirmiş? Bəs ev əşyalarını
daşımaq, yerləşdirmək bunca
əziyyətlidirsə, görəsən, ev-eşiyi,
çadırları, mal-qaranı, sığınacaqları
aparmaq, sonra təzədən qurmaq,
ildə bir neçə dəfə başının üzərində
“dam” qurmaq necə məşəqqətli
imiş? Bütün bu suallar bu çağacan
məni düşündürmürdü, amma elə
ki, Bursa Köç Tarixi Muzeyində
təqdim olunanları gördüm, o
acıları, çətinlikləri dərk etdim...
MƏDƏNIYYƏT KORIDORU
Bursanın Osmanlılar tərəfindən
fəthindən sonra bura köçəri
türkmənlər gəlib, amma oturaq
həyat da paralel olaraq davam
edirmiş. Xüsusən Təbrizdən
gətirilən ustalar yeni-yeni binalar
inşa edirmişlər, o yadigarlardan biri
bu gün də ucalmaqda olan məşhur
“Yaşıl Külliyyədir”.
Bursa paytaxt olandan sonra
bura həm tacirlər, həm də o dövrün
alimləri - Şeyx Ədəbalı, Qara
Xoca Ələddin, Molla Fənari kimi
üləmalar, din adamları köçüblər,
beləcə, Bursa dönüb olub
mədəniyyət koridoru.
Əlbəttə, bura gəl-get də
çoxalıb... Amma orta əsr

savaşları insanlara bir yerdə
dayaqlanmağa imkan verməyib.
Beləcə, həm köç karvanları təşrifi
artırıblar, həm də uzaqlara yol
alanlar çoxalıb. Muzeydə bu
həqiqətləri əks etdirən eksponatlar,
məlumat lövhələri var...
QƏDIM SORAQLAR
Uzaq əsrlərdə Bursaya Taraklar
tayfası da köç edib, onlar barəsində
Heredotun “Tarix” əsərində də
soraq verilir.
Bitiniyalılar da, Strabonun
xəbər verdiyinə görə, 3000 il öncə
bura köçən və özlərinə hakimiyyət
quranlardan olublar. Ümumiyyətlə,
Bursa olduqca qədim bir yerdir, bu
torpaqlarda Orta Paleolit dövrünün
qalıqları tapılıb. Yaxud Bursada
tapılan Miletepolis yaşayış məskəni
Roma imperatoru Hadrianın
dönəmindən qalmadır.
Zamanında Avropadan bura
qaraçılar da köç ediblər. Övliya
Çələbi onlar haqda yazır ki,
qaraçılar həm xristianların Pasxa,
həm də yəhudilərin milli bayramına
qatılırdılar. Qaraçılar demişkən,
Osmanlı-Rus müharibəsindən
sonra Qarabağa köçürülən bir
qisim erməni də rus zülmündən
qurtarmaq üçün Bursaya pənah
aparıblar. Onlar Bazarköy deyilən
yerin ətrafında xırda ticarətlə
başlarını girələyiblər. Amma...
ÇÖRƏYI DIZININ
ÜSTÜNDƏ OLANLAR...
Sonra ermənilərə Bursada geniş
şərait yaradılıb, onlar ipəkçiliklə
məşğul olublar. Fəqət Bursa 192022-ci illərdə yunanlar tərəfindən
işğal olunanda fürsətdən istifadə
edən ermənilər yerli xalqa bəs
qədər zülm veriblər. “Yersiz gəldi,
yerli qaç” əqidələrindən geri
qalmayıblar. Bursa azad ediləndən
sonra isə naqis əməllər törədən
ermənilərin böyük əksəri oradan

köçməli olublar. Amma
türklər fürsətkeş əməllərinə
görə onlara zalım münasibət
göstərməyib.
DÜŞÜNÜRSƏN KI...
Bursa Köç tarixi Muzeyində
gəzərkən həm bura köçən
balkanlılar haqqında, həm də
Balkanlara doğru uzanan türk
obalarının yaşayışını rəmzi və
əyani materiallarla görürsən.
Muzeydə yük qatarları, üstünə
yorğan-döşək yığılmış maşınlar,
köçəri tayfaların geyimləri,
evləri, çadırlar, hələ öz evinə
yerləşməyən insanların
obrazını canlandıran
manikenlər, müharibədən
əziyyət çəkənlərin halını əks
etdirən fotolarla tanış olursan
və düşünürsən ki, ah, gör
insanlıq tarixi nələrdən keçib,
hansı tale burulğanları kimlərin
ömürlərinə tuş gəlib.
CƏNNƏT SƏFƏRI
I Dünya müharibəsi, I və II
Balkan savaşları da Bursaya
köçü artırıb. Cümhuriyyət
dönəmində isə “Türk-bolqar
dostluq anlaşması və yerləşmə
razılığı”ndan sonra artıq
könüllü köçlər başlayıb. Bu köç
zamanı daşına bilən əşyaların
miqdarına məhdudiyyət
qoyulmurmuş. Ona görə də,
Bolqarıstandaan Türkiyəyə axın
güclənibmiş.
Kommunist rejimindən
Türkiyəyə can hayı ilə gələnlərin
də sayı az olmayıb. 1989-90-cı
illərdə Türkiyə 212.688 insana
qucaq açıb, onlardan 52.997
nəfəri Bursada yerləşdirilib.
O dövrün qəzetlərinin
manşetlərində Türkiyəyə
gələnlərin sözləri bu şəkildə
ümumiləşdirilib: “Elə bil
cənnətə gəlmişik”.

KÖÇ MÜBADILƏSI
Muzeydə tikanlı məftillər,
qala divarları və sair də rəmzi
sərgilər mövcuddur. İkicə il
yunan hakimiyyəti bəs edib
ki, Bursada əsrlərdir yaşayan
xalqlar bir-birinə qənim
kəsilsin... Savaş bitəndən
sonra isə artıq köç mübadiləsi
başlayıb, çünki bəzi xalqlar elə
naqisliklər ediblərmiş ki, daha
onlarla birgə yaşamaq çətin
imiş.
QAFQAZ KÖÇLƏRI
1828-1900-cü illərdə
Qafqazda əzilən xırda xalqların
nümayəndələri daim Türkiyəni
özlərinə Vətən bilərək ora
sığınıblar və heç zaman da nə
çeçen, nə abxaz, nə ləzgi, nə
osetin, nə də avar Osmanlıdan
geri qaytarılmayıb.
1828-1829-cu illərdəki
Rus-Osmanlı müharibəsindən
sonra isə ümumilikdə 800 min
qafqazlıya yurd olan Osmanlı
hər zaman ondan imdad
istəyənlərə qucaq açıb.
Axıska türklərinin də
acınacaqlı köç tarixçələri var.
Ruslar XIX əsrdə onlara göz
açdırmayıb və bu münasibətdən
bezən axıska türkləri Osmanlı
Mühacir Komissiyasının
fəaliyyəti nəticəsində
imperiyanın ərazisinə köç
ediblər. Muzeydə Krım köçü ilə
bağlı da geniş məlumat verilir və
həmin köçü əks etdirən şəkillər
sərgilənir.
NƏSIMI DEYƏN KIMI...
Bu muzey daha çox
informasiya muzeyidir. Burada
əyani nümunələrdən çox,
bilgilərlə tanış ola bilərsiniz.
Burada böyük xəritələr, köç
təsvirlərini özündə daşıyan
nümunələr də ziyarətçilərdə
ruhi atmosfer yaratmaq
iqtidarındadır. Muzeyin əsas
özəlliyi faktlardan çox, əzabları
göstərməkdir. Köç məcburi
səfərdədir. Bir yerdə dayananda
anın əsirinə çevrilirsən. Anın
əsirinə döndükcə isə dünyadan
dördəlli yapışırsan. Köç
bizi bu dünyadan dördəlli
yapışmaqdan ayırır: Və
beləcə, bu həqiqəti dərk edərək
Nəsiminin öyüdünü qulağımıza
sırğa eləmiş oluruq:
Dünya duracaq yеr dеyil, еy
can, səfər еylə!
Aldanma anın alına, andan
həzər еylə!

MƏDƏNIYYƏT

ALIN YAZISINA
INANAN

15

4 İYUN ŞƏNBƏ 2022

PRIMA-BALERINA

BIR MƏKTƏBDƏ ÜÇ MƏKTƏB
Balerina olmaq həvəsini
Cəmilə xanımda anası
yaradıb: “Anam incəsənətdə
olmağımı istəyirdi. Və
əvvəlcə məni skripka sinfinə
qoydu. Sonra isə rəqsə
böyük həvəsimi görüb
balet məktəbinə yazdırdı
və dedi ki, gəl yoxlayaq,
alınır, yoxsa yox. Xoşuna
gəlsə, bacarsan, davam
edərsən. On yaşımda Bakı
Xoreoqrafiya Akademiyasına
daxil oldum. 20 ildir ki,
sevə-sevə bu işlə məşğulam.
BXA xüsusi məktəbdir.
Orda oxumaq maraqlı və
çətindir. Bir məktəbdə,
sanki üç məktəb cəmləşib.
Orda balet, musiqi, orta
məktəb dərslərini oxuyuruq.
Mənim üçün o qədər maraqlı
idi ki, çətinlikləri heç vaxt
fikirləşmədim, fiziki heç vaxt
yorulmadım. Nə olur-olsun,
davam etmək istədim. Bu
sənət psixoloji tərəfdən də
çətindir. Hər gün bir addım
irəliləmirsənsə, deməli, geri
qalırsan. Fasilə yoxdur. Həm
də alın yazısına inanıram.
Mən balerina olmalı idim,
oldum da. Üç təhsilin bir
yerdə olmasından və baletin
mənim üçün birinci yerdə
durmasından asılı olmayaraq,
oranı qırmızı diplomla
bitirdim. Moskva Dövlət
Akademik Böyük Teatrının

T SÖHBƏ
NƏ

TI

A

zərbaycan Dövlət
Akademik Opera və
Balet Teatrı həmişə
mənim üçün bir kübarlıq və
klassikanın sinonimi olub. Bu
bina, səhnə, lojalar, hətta onun
dəhlizləri həmişə möcüzəli
görünüb. Sanki ayağımı yerə
bərk atsam, sehr pozulacaqmış
kimi, barmaqlarımın ucunda
gəzmişəm burada. Bu sehrli
teatrın prima-balerinası,
Əməkdar artist Cəmilə
Kərimova ilə söhbətləşdik.

SƏ

“Bütün günü, hər yerdə Leyliyəm, ancaq bu obrazı düşünürəm,
ona çevrilmişəm. Alqışsa enerji nüvəsidir. Əvvəlcə bu enerjini
tamaşaçıya sən ötürürsən, sonra enerjini o sənə qaytarır. Mənim
üçün səhnədə olmaq, alqış almaq böyük xoşbəxtlikdir”.

SÖHBƏTLƏŞDI:

XANIM AYDIN
xanimaydin@kaspi.az

“Hər gün bir
neçə saatlıq
məşqdə təkcə
bəzi əzələlər
yox, bütün
bədənimiz
işləyir. Məşqdə
100 faiz
işləyirsənsə,
deməli, mütləq
formada
qalacaqsan.
Qidamız
məşqimizə
uyğun
olmalıdır.
Çünki bütün
elementlər,
vitaminlər
bizə lazımdır.
Biz həm zərif,
həm də güclü
olmalıyıq”.

nəzdində Moskva Dövlət
Xoreoqrafiya Akademiyasına
daxil oldum. Mədəniyyət
Nazirliyinə minnətdaram ki,
məni ora bir il ixtisasartırma
kursuna göndərdi”.
BALET HƏYAT TƏRZIDIR
Cəmilə xanım “balerina
elə bir sənətdir ki, sən işdə
balerina, evdə sadə insan ola
bilməzsən” deyir: “Mümkün
deyil. Balet həyat tərzidir.
Evdə də tamaşaları, obrazları
fikirləşirsən. Düşünürsən ki,
obrazı, xarakteri tamaşaçıya
daha yaxşı necə çatdırım.
Hazırda “Leyli və Məcnun”
baletində Leyli obrazının
məşqini edirik. Mən bütün
günü, hər yerdə Leyliyəm,
ancaq bu obrazı düşünürəm,
ona çevrilmişəm. Alqışsa
enerji nüvəsidir. Əvvəlcə
bu enerjini tamaşaçıya sən
ötürürsən, sonra enerjini
o sənə qaytarır. Mənim
üçün səhnədə olmaq, alqış
almaq böyük xoşbəxtlikdir.
Bununla yaşayıram, bununla
nəfəs alıram. Belə bir şey
oxumuşdum: “İnsan, əgər
artistdirsə, heç yerdə səhnədə
olduğu qədər azad və xoşbəxt
deyil!” Bu fikirlə çox razıyam.
“Elə bir tamaşa yoxdur ki,
həyəcanlanmayım” deyir
Cəmilə xanım: “Ümumiyyətlə
soyuqqanlı ola bilmirəm,
emosionalam. Bəzən
düşünürlər ki, insan təcrübə
topladıqca, həyəcan artıq
keçməlidir. Amma belə deyil.
Mənim üçün adiləşmir.
Həyəcanım həmişə var.
Çünki səhnə çox möcüzəli
bir yerdir. Mən səhnəni canlı
hesab edirəm. O, sənin dostun
ola bilər. Əgər münasibətin
alınmadısa, bir dalğaya
köklənə bilmədinsə, tamaşa
yaxşı alınmaya da bilər. Bunu
tamaşaçı hiss etməz, bəlkə də.
Bəyənər, alqışlar. Amma sən
özündən tam razı qalmazsan”.

AĞ VƏ QARA QU
Özünə qarşı tənqidi
yanaşan balerinamız teatra
gəldiyi ilk mövsümdə “Qu
gölü” baletində oynayıb:
“Balet sənətinin zirvəsi
sayılan bu əsər 4 pərdəli
böyük tamaşadır. Əsərdə 2
çətin obraz var – Ağ qu və
Qara qu. Aparıcı solist həm
ağ, həm də qara qunu oynayır.
Və burda əsas məsələ bu
kontrastı oynaya bilməkdir.
Bunun elə mürəkkəbliyi də
bundadır. Mənim üçün belə
bir tamaşada oynamaq böyük
bir məsuliyyət idi. Rəhbərliyə,
mənə verdiyi bu şansa görə
çox minnətdaram. Onların
inamı məni güclü edirdi.
“Qu gölü”ndə həmişə anşlaq
olur. Orda həm bizim, həm
də xaricdən dəvət olunan
artistlər oynayır. Dünya
ölkələrindən gələn ifaçılar
bizim truppanın yüksək
səviyyəsini görür, balet
məktəbini, peşəkarlığımızı
qiymətləndirirlər”.
ZƏRIF VƏ GÜCLÜ OLMAQ
Balerina formada
qalmaq haqda da
danışdı: “Hər gün
bir neçə saatlıq
məşqdə təkcə
bəzi əzələlər
yox, bütün
bədənimiz işləyir.
Məşqdə 100 faiz
işləyirsənsə,
deməli,
mütləq
formada
qalacaqsan. Qidamız
məşqimizə uyğun olmalıdır.
Çünki bütün elementlər,
vitaminlər bizə lazımdır.
Biz həm zərif, həm də güclü
olmalıyıq. Azərbaycan
kulinariyasını çox sevirəm.
“Fastfood”dan başqa
heç nədə özümə qadağa
qoymuram, amma az
yeyirəm”.

Fotolar: Sabir Məmmədov / Global Media Group

DÜŞƏN LOKON,
YADDAN ÇIXAN
HƏRƏKƏT
“Qu gölü”ndə balet saç düzümündən
başqa, əlavə lokon da taxmalı
idim. Nədənsə, onu bircə sancaqla
bərkitdim. Səhnəyə çıxan kimi lokon
düşdü. Biz 4 qız idik və yaxşı ki,
mərkəzdə deyildim, tamaşaçılar bunu
hiss etmədi. Özümü heç nə olmamış
kimi apardım. “Leyli və Məcun”da
Leylini oynayırdım. O baletdə hərəkət
ardıcıllığı çox mürəkkəbdir. Məşqdə
növbəti dəfə hansı hərəkətin
gələcəyini bir-birimizə xatırladırdıq.
Tərəf müqabilimin unutduğu bir yer
vardı, ona həmişə mən deyirdim.
Tamaşada isə həmin yeri mən
unutdum. Cizgilərimdən
unutduğumu hiss etdi və
həmin yeri mənə xatırlatdı”.
FIZIKI, PSIXOLOJI YÜK
“Bu sənətdə
hamı axıra qədər
davam gətirə bilmir” deyir
balerina: “İnsan fiziki, psixoloji
yükü qaldırmaya bilər. Məsələn, dil
öyrənirsən, 10 söz öyrəndin, vəssalam,
yadında qaldı. Baletdə belə deyil. Hər
səhər təkrarladığımız klassika dərsini
20 ildən çoxdur edirik. Amma mən
özümü ofisdə, masa arxasında
təsəvvür etmirəm. Balet olmasaydı,
incəsənətin başqa bir qolu ilə məşğul
olardım. Bəlkə də, aktrisa olardım.
Teatra getməyi, xüsusən də,
operanı çox sevirəm. Çünki fransız
və italyan dillərini bilirəm və tamaşa
mənə xüsusi zövq verir”.

TƏRS BUCAQ

Natiq Muxtarlı

natiqmuxtarli@kaspi.az
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Çempionlar Liqasının finalından öncə “Stad de Frans” stadionunda baş verən iğtişaşlarla bağlı
araşdırma davam edir. Stadionun ətrafında baş verən iğtişaş nəticəsində biletləri olan minlərlə
azarkeş arenaya daxil ola bilməyib. Artıq məsələ ilə bağlı UEFA da müstəqil araşdırmaya başlayıb.

İDMAN NAZIRI UEFA-YA TÖVSIYƏ EDIR KI...
Fransa polisinin
araşdırmasından sonra bəlli olub
ki, 30-40 minə yaxın “Liverpul”
azarkeşinin ya biletləri
olmayıb, ya da onlar
saxta biletlərlə arenaya
daxil olmağa cəhd
göstəriblər.
Fransanın
Ameli Udea- idman naziri
Ameli UdeaKastera

Kastera iğtişaşlara görə “Liverpul”
azarkeşlərini günahlandırıb: “Bu, ilk
növbədə “Liverpul” azarkeşlərinin
kütləvi toplaşması səbəbindən
baş verdi. Onlar ya biletsiz idilər,
ya da saxta biletlə gəlmişdilər”.
O bildirib ki, bileti olan 2700
fanat stadiona daxil ola bilməyib.
Nazir UEFA-ya tövsiyə edib ki,
həmin azarkeşlərinin biletə görə
ödədikləri vəsait geri qaytarılsın.

KLOPP DA GÜNAHKARDIR?
Fransanın daxili işlər naziri
Jerald Darmanen də məsələ ilə
bağlı danışıb. Maraqlıdır ki, o,
iğtişaşda “Liverpul”un baş məşqçisi
Yurgen Kloppun da günahkar
olduğunu bildirib: “Yalnız bəzi
ingilis klubları oynayanda belə
problemlər yaranır.
Belə hadisələr
əvvəllər də olub.
Məsələn, 2019-cu
ildə Madriddə də
oxşar çətinliklər
yaranmışdı. Eyni
problemYurgen
lər keçən
Klopp

il “Uembli”də Avropa çempionatının
finalında da olmuşdu. Təəssüf
ki, saxta biletlər üçün böyük bir
bazar formalaşıb. Onu da deyim ki,
“Liverpul”un baş məşqçisi Yurgen
Klopp oyundan əvvəl azarkeşlərə
müraciət edərək demişdi ki,
biletiniz olmasa da, Fransaya gəlin.
Onun bu müraciəti də hadisələrə
təsir edib. Amma bununla belə on
minlərlə azarkeş heç bir problem
olmadan fan-zonaya yerləşmişdi.
Onlar qaydalara hörmət edirdilər.
Təhlükəsizlik sistemimizlə
toqquşanlar isə azarkeşlərin daha
kiçik, lakin daha fəal qrupu idi”.

“LIVERPUL”UN

CAVABI

“Liverpul” rəsmiləri Fransa
hökumətinin ittihamlarına cavab
verib. Klub adından icraçı direktor
Billi Hoqan danışıb. O, Fransalı
nazirlərdən üzr istəmələrini
tələb edib: “Sadəcə onu deyim ki,
vəziyyətin hələ tam aydınlaşmadığı
bir vaxtda belə şərh verilməsi bizi
inanılmaz dərəcədə təəccübləndirir.
Baş verənlərlə bağlı müstəqil və şəffaf
araşdırma aparılmalıdır. Hesab edirik
ki, hər kəs araşdırmanın nəticəsini
gözləməli və qızışdırıcı şərhlər
verməməlidir. UEFA azarkeşlərin
stadiona təhlükəsiz keçidi üçün
məlumat vermişdi. Azarkeşlərimiz
həmin təlimata əsasən stadiona
gəliblər. Problemlər ancaq stadiona
gələndən sonra başlayıb”.

TIAQO ARAŞDIRMANI PULSUZ APARACAQ KI...
UEFA fransalı nazirlərin
səs-küylü bəyanatlarına
heç bir reaksiya verməyib.
Əvəzində qurum Parisdə
baş verən hadisələrlə bağlı
müstəqil hesabat hazırlamağı
əmr edib. Hesabatı daha

əvvəl Portuqaliyanın təhsil
naziri vəzifəsində çalışmış
Tiaqo Brandao Rodriges
hazırlayacaq. Tiaqo ölkə
parlamentinin üzvüdür. O,
obyektivliyin təminatı olaraq
təhqiqatı pulsuz aparacaq.

UEFA araşdırma
nəticəsində daxil olan
bütün məlumatları
ictimaiyyətə açıqlamağı
planlaşdırır, bundan
sonra lazımi tədbirlər
görüləcək.

Tiaqo
Brandao
Rodriges

YIĞMAMIZ MƏĞLUBIYYƏTLƏ BAŞLADI
Azərbaycan yığma
komandası UEFA Millətlər
Liqasının yeni mövsümündə
ilk oyununu keçirib.
Oxu.Az xəbər verir ki,
Canni De Byazinin baş

məşqçisi olduğu komanda
C Liqasında 3-cü qrupun I
turunda Qazaxıstanın qonağı
olub. Qarşılaşma meydan
sahiblərinin 2:0 hesablı
qələbəsi ilə yekunlaşıb.

Aymbetov 50 və 60-cı
dəqiqələrdə iki dəfə fərqlənib.
Millətlər Liqası
3 iyun 18:00. Qazaxıstan Azərbaycan - 2:0
Qol: Aimbetov, 50, 61

Yəqin ki, ötən həftə çoxları yanıldı, elə
mənim kimi. Bukmeker kontorları da biz
deyəni deyirdi, “Liverpul”u Çempionlar
Liqasının final qarşılaşmasının favoriti hesab
edirdilər. Amma “Real” bizim saydığımızı
saymırdı axı. Əslində “Liverpul”u finalın
favoriti görmək üçün xeyli arqumentimiz
də vardı. Dünyanın ən güclü hücum xətti,
etibarlı müdafiə və yaradıcı yarımmüdafiə.
HAMI ŞÜBHƏ ETDIYI BIR VAXTDA...
“Real” bunun qarşısına kimlərlə çıxırdı?
34-35 yaşlı Kroos, Modriç, Benzema
“Liverpul”a hansı təhlükəni yarada bilərdi
ki? Hələ Ronaldo “Kral sarayı”nı tərk edəndə
bu komandanın çökəcəyini iddia edirdilər.
Sonra Beyl elə hesab etdi ki, Ronaldo
yoxdursa, o əvəzedilməzdir. Amma “kral”ın
praqmatik siyasəti başqa şey deyirdi. Beyli
ehtiyata oturtdular. Ramos da şərt diktə
etdi. “Kral” “yaxşı yol” dedi. Bundan sonra
ən qatı “Real” tərəfdarları şübhələnməyə
başladılar: bu komandadan uğur gözləməyə
dəyər? Bəlkə də, hamı şübhə etdiyi bir
vaxtda, Florentino Peres arxayın idi. “Real”ın
maraqlarından böyük heç kim yoxdur”
fəlsəfəsini formalaşdıran Peres.
“LIVERPUL” OYNADI, “REAL” DAĞITDI
Final qarşılaşmasında “Liverpul” oynadı,
“Real” dağıtdı. Bəli, qarşılaşmanın tərifi
məhz belə verilməlidir. Amma oynayan
yox, dağıdan nəticə qazandı. Bir-iki həftə
müzakirə gedəcək və tarixdə nəticə qalacaq.
Onda heç kim “Real”ın dağıdıcı futbolunu
yada da salmayacaq.
HANI RONALDO, HANI BEYL, HANI RAMOS?
Baş məşqçi Karlo Ançelotti italyan futbol
fəlsəfəsini mükəmməl tətbiq etməklə
“Liverpul”un inanılmaz hücum potensialını
elə zərərsizləşdirdi ki... Bilirəm, çoxları
qəzəblidir, yaradıcı futbolun dağıdıcı futbola
məğlub olmasına görə. Amma nə edə bilərik,
hələ ki, italyanların bu taktikası özünü
doğruldur. Onları bundan imtinaya məcbur
etmək üçün yaradıcı futbol daha da inkişaf
etməlidir. O həddə qədər ki, dağıdıcı futbol
qarşısında məğlub olmasın.
İndi isə Ançelottini oynatdığı futbola
görə tənqid etməyə haqqımız yoxdur.
Adam, sərəncamında olan futbolçuların
potensialından mükəmməl yararlandı. Hanı
Ronaldo, hanı Beyl, hanı Ramos? 33-35 yaşlı
Modriçin, Benzemanın, Kroosun komanda
üçün faydalı olacağını müəyyənləşdirmək,
onların oyun fəlsəfəsinə uyğun taktika
qurmaq su içmək deyil ey...
“REAL”DAN BÖYÜK FUTBOLÇU YOXDUR
Bəs Modriçin, Kroosun, Benzemanın
yanında olanlar kimlərdir? Heç çoxunun
adı futbol dünyasında tanınmır axı. Militao,
Mendi, Rodriqo, Kamavinqa... Adlarını da
düz yaza bilmirik hələ ki. Hələ ki... Amma
çox keçməz, onların adı dilimizin əzbəri
olar. “Kral”ın praqmatik siyasəti sayəsində.
Praqmatik siyasət diktə edir: “Real”dan
böyük futbolçu yoxdur. İndi bir dönün
PSJ-yə baxın. Orada PSJ-dən böyük neçə
futbolçu görürsünüz? Çempionlar Liqasının
finalında dağıdıcı futbol qalib gəldi, amma
“kral”ın praqmatik siyasəti nəticəsində.
İdarəetmədə bu amilə diqqət!

