NICATA YOL ACAN TARIX
“Ulu öndərin hakimiyyətə qayıtması ölkədə baş verən siyasi qarşıdurmaların, iqtisadi tənəzzülün
zəruri şərti kimi ümummilli sifariş olaraq meydana çıxmışdı. Heydər Əliyev milli dövlətçiliyin sarsılmaz
əsaslarını yaratmağa, Azərbaycanın müstəqilliyinin əbədi və dönməz xarakter almasına nail oldu”.
Heydər Əliyev 1993-cü il iyunun 15-də Ali Sovetin
sədri, həmin il oktyabrın 3-də Azərbaycan
Prezidenti seçilib. Heydər Əliyevin xilaskarlıq
missiyası nəticəsində Azərbaycanın dövlət
müstəqilliyini təhdid edən proseslərin qarşısı alınıb
və əsas diqqət dövlət quruculuğu məsələlərinə
yönəldilib. Beləliklə, 15 iyun Azərbaycanın tarixinə
Milli Qurtuluş Günü kimi daxil olub.

“Bu tarixi gün Azərbaycanın dünya birliyinə
qovuşması, dünya dövlətləri tərəfindən tanınması,
beynəlxalq aləmdə layiqli yerini tutması ilə
səciyyələnir. Ölkəmizdə 1993-cü ildən etibarən
həyata keçirilən siyasi xəttin prioritetlərini təşkil
edən hüquqi dövlət quruculuğu yönündə atılan
addımlar insan hüquq və azadlıqlarının təməl
prinsiplərinin bərqərar olunmasına zəmin yaradıb”.

SƏHIFƏ 3-də
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DƏYIŞMƏLIYƏM KI?
Bir sıra pasiyentlər var
ki, icbari tibbi sığortadan
yararlanaraq müayinə
olunmaq istəyirlər.
Amma uzun müddətdir
özəl klinikadakı həkimin
nəzarəti altında
olduqlarından bu
fürsətdən istifadə edə
bilmirlər. Mütəxəssislər
isə deyirlər ki...

SƏHIFƏ 11-də

BAĞLAR MASSIVININ

XƏTALI YOLU
“Buradan hərəkət edən
avtomobillər nə uşaq
bilir, nə yaşlı, nə də əlil.
Üstəgəl, “Rabitəçi”də
Şuşa 9 saylı tam orta
məktəb fəaliyyət
göstərir. Dəfələrlə Bakı
Nəqliyyat Agentliyinə,
“Siqnal” idarəsinə
müraciət etmişik. Hamısı
“hə” deyir, nəticə isə göz
qabağındadır, sıfır”.

SƏHIFƏ 14-də

www.kaspi.az

BITMƏYƏN

YAŞILLIĞA
QARŞI NÖVBƏTI
“TERROR”

“Belə hallar olanda, cavabdeh məmur cəzasız qalmamalıdır. Ağacların
kəsilməsində günahkar olanlar cəzalanmalıdır ki, bu niyyətdə olan digərlərinə görk
olsun. Milli Məclisin növbədənkənar iclasında bu məsələ müzakirə olunmalıdır”.
MƏTBUAT YAZIR, AMMA PROBLEM QALIR
Bir neçə gün öncə qanunsuz
parklanmaya görə ağacların
kəsilməsinə Prezident İlham Əliyev
tərəfindən sərt reaksiya verildi və bu
əməli törədənlərin cəzalandırılması
ilə bağlı tapşırıqlar verildi. Lakin
problem təkcə bu gün, yaxud da
sabah atılacaq addımla həll edilmir.
İllərdir yaşıllıqların məhv edilməsi
ilə bağlı mətbuat yazır. Amma yenə
də ağacların qanunsuz kəsilməsinin
şahidi oluruq.
AĞACLARA ƏLIMIZ QALXMAMALIDIR
“Belə məsələlərdə sərt cəza
mexanizmlərindən də vacib olan
amil vətəndaşların ümumi baxışıdır.
Bu baxış, düşüncə elə olmalıdır
ki, ağaclara əlimiz qalxmasın.
Bu addımı atarkən fayda
götürəcəyimizi bildiyimiz halda
belə ağır cinayətə getməyək.
Çünki ən sonda yox elədiyimiz
ağaclar və yaşıllıqlar sonradan
insanların sağlamlığına eyni
dərəcədə zərbə vurur”.
SƏHIFƏ 4-də

FƏHLƏLIKDƏN TELEVIZIYAYA GEDƏN YOL

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

SƏHIFƏ 2-də

HƏKIMIMI NIYƏ

Qiyməti - 40 qəpik
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Dünya çempionatının
Azərbaycan
mərhələsində hər il
müxtəlif pilotlar qalib
gəlib. Azərbaycan QranPrisinin nəticəsinin
gözlənilməzliyi onu
daha da möhtəşəm
edir. Formula 1
mütəxəssisləri buna
“Bakı sindromu” adı
veriblər.
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ƏMƏK HAQLARI,
PENSIYALAR
QALDIRILACAQ
Millət vəkilləri deyirlər
ki, daxilolmalar
artdığı üçün büdcə
gəlirləri xeyli çoxalıb.
Azərbaycanın hazırkı
iqtisadi vəziyyəti
büdcə gəlirlərinin
nəzərdə tutulandan
daha çox icra
olunması və büdcədə
yaranmış əhəmiyyətli
profisit büdcə
parametrlərinin
dürüstləşdirilməsini
zəruri edir.

SƏHIFƏ 10-da

HƏYATINI DƏYISDI
Müsahibimiz “Azərbaycan Xəzər
Dəniz Gəmiçiliyi” QSC-nin (ASCO)
tabeliyində olan Azərbaycan
Dövlət Dəniz Akademiyasının Elmi
işlər və beynəlxalq əlaqələr üzrə
prorektoru Vüqar
Sadıqovdur.
Mətbuatda uzun
illər “Vüqar
Mirsadiq”
imzası ilə
tanınıb.

Məktəbə gedəndə görmə
qabiliyyətim 100 faiz olub.
İnstituta girəndə minus 5,
bitirəndə minus 8 idi. Evin
ağır işlərini atam görürdü.
Mənə “sən oxuyansan, oxu”
deyirdilər. Bu da mənə əlavə
məsuliyyət yükləyirdi. Səhv
etməyə haqqım yox idi.

Övladlarım həyatları ilə
bağlı bütün qərarlarını özləri
veriblər. Qızlarım istər
həyat yoldaşı, istər karyera
seçimlərini özləri ediblər.
Bircə oğluma məsləhət
verdim ki, sən də mənim
seçdiyim sahəni seç ki, yol
göstərə bilim.

SƏHIFƏ 8-9-da

ƏDƏBIYYATDA
GIZLI REKLAM

“Belə şeylər əvvəllər
də olub, elə indi də
var. Mən heç vaxt
pisi tərifləmərəm.
Yazıramsa, deməli,
yaxşıdır. Məndən
çox adam xahiş edir,
amma yaxşı olmayan
haqda yazmıram. Və
qeyd edim ki, bundan
ötrü indiyə kimi heç
vaxt pul almamışam”

SƏHIFƏ 15-də
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Prezident yeni elektrik

yarımstansiyasının açılışında
Rəqəmsal Şəbəkələrin Baş İdarəetmə Mərkəzi
elektrik enerjisi təminatında yaranan fasilələri
aradan qaldırmağa, abonent məmnunluğunu
təmin etməyə geniş imkanlar yaradır.

P

rezident İlham
Əliyev Bakıda
“Azərişıq” ASC-nin
110/35/10 kilovoltluq
yeni yarımstansiyasının
və Rəqəmsal Şəbəkələrin
Baş İdarəetmə Mərkəzinin
açılışında iştirak edib.
AZƏRTAC xəbər verir
ki, “Azərişıq” ASC-nin
sədri Vüqar Əhmədov
dövlətimizin başçısına
yeni yarımstansiyada və
idarəetmə mərkəzində
yaradılan şərait barədə
məlumat verdi.
Bildirildi ki, paytaxtın
Yasamal rayonu ərazisində,
Füzuli meydanının
yaxınlığında tikilən
yeni yarımstansiya Bakı
şəhərinin sürətlə artan
elektrik enerjisi tələbatını
qarşılamaq, etibarlılığı və
dayanıqlılığı təmin etmək
məqsədilə inşa olunub.

Həmçinin yarımstansiya
şəhərin elektrik
təchizatının etibarlılığının
və dayanıqlılığının təmin
edilməsi məqsədilə
perspektivdə yaranacaq
yüklərin 220 kilovoltluq
“Müşviq” və “Xırdalan”
yarımstansiyaları arasında
paylanması və ötürülməsi
üçün nəzərdə tutulub.
Yeni yaradılacaq 110
kilovoltluq dairəvi sxemin
tərkib hissəsinə aid
olan yarımstansiyanın
əlaqələndirilməsi
“Yasamal-1”, inşa ediləcək
“Təzə Bazar”, “Zəfər”
və mövcud “Dağlıq”
yarımstansiyaları vasitəsilə
həyata keçiriləcək.
Yarımstansiyada müasir
tipli eleqaz avadanlıqları,
elektron tipli rele mühafizəsi
və avtomatika qurğuları
quraşdırılıb.

İNSAN AMILININ TƏSIRI
ARADAN QALDIRILIR

ŞƏHƏRIN MƏRKƏZINDƏ
ARTACAQ YÜKLƏR
QARŞILANACAQ

Bu yarımstansiyanın
mövcud və yeni
qurulacaq 35 və 10
kilovoltluq şəbəkələrlə
əlaqələndirilməsi digər 110
kilovoltluq yarımstansiyalar
arasında yaradılacaq
dairəvi sxemlərlə şəhərin
mərkəzində artacaq
yüklərin qarşılanmasını
və idarə olunmasını,
avtomatlaşdırılmış
məsafədən dispetçer
idarəetmə sistemi
(SCADA) vasitəsilə
yüklərin bir mənbədən
digər mənbəyə
köçürülməsi
əməliyyatlarının
operativliyini, eyni
zamanda, elektrik
təchizatının dayanıqlılığını
təmin edəcək.

Dövlətimizin
başçısı “Azərişıq”
ASC-nin Rəqəmsal
Şəbəkələrin
Baş İdarəetmə
Mərkəzini işə saldı.
Prezident İlham
Əliyevə məlumat
verildi ki, rəqəmsal
idarəetmənin tətbiqi
və ya paylayıcı
şəbəkələrin
intellektual-rəqəmsal
idarə olunması
elektrik enerjisinin
ötürülməsi və
paylanması
proseslərinə fasiləsiz
nəzarətin həyata
keçirilməsini,
həmçinin müasir
kompüter proqram
sistemləri insan amili
təsirinin aradan
qaldırılmasını təmin
edir. Digər tərəfdən,
rəqəmsallaşma
elektrik

şəbəkələri üzrə
müəyyənləşdirilmiş
beynəlxalq tələblər
çərçivəsində iqtisadi
səmərəliliyin
yaxşılaşdırılması
istiqamətində
mühüm təyinedici
texnoloji vasitədir.
Qeyd olunub
ki, “Azərişıq” ASCnin Rəqəmsal
Şəbəkələrin
Baş İdarəetmə
Mərkəzi Regional
Avtomatik İdarəetmə
mərkəzləri, 3D-mobil
xəritə sistemi,
SCADA sistemi,
enerji keyfiyyəti
göstəricilərinin analiz
olunması, ötürücü
xətlərdə enerji
kəsintiləri və itkilərin
müəyyən edilməsi,
məsafədən avtomatik
sayğacoxuma
sistemi, müasir

Çağrı mərkəzi,
avadanlıqların texniki
pasportlaşma sistemi,
abonentlərin FİNkodlaşma sistemi,
avtomobillərin
(qəza əleyhinə
texnika, səyyar
sınaq-diaqnostika
laboratoriyaları)
GPS-mövqe
sistemi, alternativ
və bərpaolunan
enerji mənbələri,
paylayıcı şəbəkələrdə
zonalar üzrə
səmərəli hesabat
sistemindən (SAİDİ/
SAİFİ) məlumatlar
alaraq dərhal
analizini aparır,
elektrik enerjisi
təminatında yaranan
fasilələri aradan
qaldırmağa, abonent
məmnunluğunu
təmin etməyə geniş
imkanlar yaradır.

F 1 Azərbaycan Qran-Prisi başlayıb
İyunun 10-da saat 15:00-da
Bakı şəhər halqasında Formula 1
Azərbaycan Qran-Prisi yarışlarının
birinci sərbəst yürüşünə start verilib.
AZƏRTAC xəbər verir ki, yürüşə
hər biri iki pilotdan ibarət 10 komanda
qatılıb.
“Mercedes” komandasının
heyətində Luis Hamilton və Corc
Rassel, “Ferrari” komandasında Karlos
Sayns və Çarls Lekler, “Williams”ın
heyətində Aleksander Albon və Nikolas
Latifi yarışırlar. “Red Bull Racing”
komandasında Serxio Peres, Maks
Ferstappen, “Alpha Tauri”də Pyer

Qasli və Yuki Tsunoda, “Alpine”da isə
Fernando Alonso ilə Esteban Okon
mübarizə aparırlar. Bundan başqa,
“Alfa Romeo”nun heyətində Valtteri
Bottas və Cou Quanju, “McLaren”də
Daniel Rikkardo və Lando Norris
yürüşdə iştirak edirlər. Pilotlar Mik
Şumaxer və Kevin Maqnussen “Haas”,
Sebastian Fettel və Lans Stroll “Aston
Martin” komandasının idman şərəfini
qoruyurlar.
İyunun 11-də pilotların düzülüşünü
müəyyən edəcək yarış keçiriləcək.
Ertəsi gün isə Formula 1 Azərbaycan
Qran-Prisinin qalibi müəyyənləşəcək.

Formula 1 üzrə dünya
çempionatının cari mövsümü 22
mərhələdən ibarətdir. Qran-Prinin
səkkizinci mərhələsinə Bakı ev
sahibliyi edir. Altı kilometr uzunluğu
olan və saat əqrəbi istiqamətinin
əksinə hərəkət edən trek məşhur
almaniyalı memar Hermann Tilke
tərəfindən hazırlanıb. Azadlıq
meydanından başlayan trek Hökumət
Evinin ətrafı ilə fırlanaraq Qız qalasına
çatmaq üçün İçərişəhər ətrafında
2,2 kilometr dairə vurur və Neftçilər
prospektinə çıxaraq başlanğıc yerində
sona çatır.

TARIX

11 IYUN ŞƏNBƏ 2022

3

IL OLUB

ÜNÜ KIMI DAX
G
Ş
LU
U
RT
U
Q
LI
IL
M
Ə
N
XI
RI
TA
UN AZƏRBAYCAN

X
I
R
A
T
N
A
C
A
L
NICATA YO
15 IY

“Ulu öndərin
hakimiyyətə
qayıtması ölkə
daxilində baş
verən siyasi
qarşıdurmaların,
iqtisadi
tənəzzülün,
vətəndaş
müharibəsinin
yaratdığı kritik
reallıqların
zəruri şərti kimi
ümummilli
sifariş olaraq
meydana
çıxmışdı. Heydər
Əliyev milli
dövlətçiliyin
sarsılmaz
əsaslarını
yaratmağa,
Azərbaycanın
müstəqilliyinin
əbədi və
dönməz xarakter
almasına nail
oldu”.

RUFİK İSMAYILOV

rufikismayilov@kaspi.az

Ö

tən əsrin sonlarında
Azərbaycan Respublikası
müstəqilliyini bərpa etsə də,
hakimiyyətin səriştəsizliyi nəticəsində
yaranmış siyasi böhran ölkəni yenidən
müstəqilliyini itirmək təhlükəsi ilə
üz-üzə qoymuşdu. Məhz belə bir
taleyüklü məqamda Azərbaycan xalqı
öz gələcəyini görkəmli dövlət xadimi
Heydər Əliyevə etibar edib. Xalqın
təkidli tələbi ilə Bakıya qayıdan
Heydər Əliyev 1993-cü il iyunun 15-də
Ali Sovetin sədri, həmin il oktyabrın
3-də Azərbaycan Prezidenti seçilib.
Heydər Əliyevin xilaskarlıq missiyası
nəticəsində Azərbaycanın dövlət
müstəqilliyini təhdid edən proseslərin
qarşısı alınıb və əsas diqqət dövlət
quruculuğu məsələlərinə
yönəldilib. Beləliklə, 15
iyun Azərbaycanın tarixinə
Milli Qurtuluş
Günü
kimi
daxil
olub.

VƏTƏNDAŞ MÜHARIBƏSININ
YARATDIĞI KRITIK REALLIQLAR
Yeni Azərbaycan Partiyası (YAP)
İdarə Heyətinin üzvü, millət vəkili
Hikmət Babaoğlu mövzu ilə bağlı
“Kaspi” qəzetinə açıqlamasında
bildirib ki, müstəqil Azərbaycanın
tarixinə Milli Qurtuluş Günü kimi
daxil olmuş 15 iyun, sadəcə təqvim
bayramı deyil, böyük ictimai, siyasi
və tarixi əhəmiyyətə malik bir
gündür. Deputatın sözlərinə görə,
böyük dövlət xadimi Heydər Əliyevin
1993-cü il iyunun 15-də yenidən
hakimiyyətə qayıtması xalqımızın
çoxəsrlik dövlətçilik tarixində yeni
bir mərhələnin başlanğıcı olub:
“Ulu öndərin hakimiyyətə qayıtması
ölkə daxilində baş verən siyasi
qarşıdurmaların, iqtisadi tənəzzülün,
vətəndaş müharibəsinin yaratdığı
kritik reallıqların zəruri şərti kimi
ümummilli sifariş olaraq meydana
çıxmışdı. Ulu öndər Heydər Əliyev
tarix baxımından çox qısa bir
müddətdə milli dövlətçiliyin sarsılmaz
əsaslarını yaratmağa, Azərbaycanın
müstəqilliyinin əbədi və dönməz
xarakter almasına nail oldu. Heydər
Əliyevin yenidən hakimiyyətə
gəlməsi xalqımızın nicatına yol
açdı, Azərbaycan parçalanmaq
təhlükəsindən qurtularaq güclü bir
dövlətə çevrildi”.
BU GÜN DƏ HƏMIN
YOL DAVAM ETDIRILIR
Millət vəkili deyib ki, 15
iyun təkcə ölkənin xaos
və anarxiyadan xilas
edilməsi, xarici və
daxili düşmənlərin

Azərbaycanı parçalamaq, müstəqil
dövlətimizi məhv etmək niyyətlərinin
puça çıxarılması ilə məhdudlaşmır: “Bu
tarixi gün, eyni zamanda, Azərbaycanın
dünya birliyinə qovuşması, dünya
dövlətləri tərəfindən tanınması,
beynəlxalq aləmdə layiqli yerini
tutması ilə səciyyələnir. Ölkəmizdə
1993-cü ildən etibarən həyata
keçirilən siyasi xəttin prioritetlərini
təşkil edən dünyəvi, hüquqi dövlət
quruculuğu yönündə atılan addımlar
demokratiyanın, insan hüquq və
azadlıqlarının təməl prinsiplərinin
bərqərar olunmasına zəmin yaradıb.
Bu gün də həmin yol inamla davam
etdirilir və bu, Azərbaycan Prezidenti
cənab İlham Əliyevin gərgin əməyi,
səmərəli fəaliyyəti sayəsində mümkün
olur. Hazırda Prezident İlham Əliyevin
rəhbərliyi ilə Azərbaycan böyük
nailiyyətlər qazanır. Bu nailiyyətlər
hər bir vətəndaş üçün təhlükəsizik
və rifahın təminatçısıdır. Olduqca
mürəkkəb bir regionda hazırkı inkişafa
və sabitliyə nail olmaq yalnız 4 iyun
1993-cü il hadisələrindən obyektiv dərs
çıxarmaq və onun nəticələrini düzgün
qiymətləndirməklə mümkün ola
bilərdi ki, Azərbaycan da bunu bacardı.
Nəticədə 30 ilə yaxın erməni tapdağı
altında qalan torpaqlarımız azad edildi.
Azərbaycan Cənubi Qafqazın ən güclü
dövlətinə çevrildi. Onun beynəlxalq
münasibətlər sistemində yeri və rolu
artdı. Hazırda isə bundan sonrakı tarixi
inkişafımız üçün olduqca səmərəli
perspektiv yaradıldı. Ona görə də,
əminliklə deyə bilərik ki, 15 İyun Milli
Qurtuluş Günü olmasaydı bu gün
əldə etdiyimiz tarixi nailiyyətlər və
zəfərimiz də olmazdı”.

XALQIMIZ ƏN
AĞRI-ACILI
GÜNLƏRI YAŞAYIB

YAP İdarə Heyətinin
üzvü, millət vəkili Cavid
Osmanov söyləyib ki, 15
iyun Milli Qurtuluş Günü
Azərbaycan xalqının şanlı
tarixidir. Onun sözlərinə
görə, 1993-cü ilin 15
iyun tarixi Azərbaycanın
müstəqilliyinin
qorunmasının,
dövlətimizin
var olmasının,
dövlətçiliyimizin
gücləndirilməsinin,
xalqımızın məhv
olmaqdan xilas
edilməsinin, eyni
zamanda müasir və güclü
Azərbaycanın təməl
daşının qoyulduğu gündür:
“15 iyun 1993-cü ildən
başlayan Milli Qurtuluş
tariximiz 44 günlük
Vətən Müharibəsində
Ordumuzun zəfəri ilə
tamamlanıb. 1991-ci ildə
Azərbaycan müstəqilliyini
yenidən bərpa etdikdən
qısa müddət sonra,
xüsusən də 1992-1993cü illərdə ölkəmiz,
xalqımız ən ağrı-acılı
günləri yaşayıb. Siyasi
hakimiyyətdə olan AXCMüsavat cütlüyünün
səriştəsizliyindən
istifadə edən Ermənistan
Azərbaycan ərazilərini
işğal edib. Ölkədə yaşanan
xaotik vəziyyət nəticəsində
Şuşa kimi alınmaz
qala erməni quldurları
tərəfindən işğal olunub”.

Hikmət
Babaoğlu

MÜASIR VƏ GÜCLÜ AZƏRBAYCANIN MEMARI

Cavid
Osmanov

Deputat qeyd edib ki, məhz həmin illərdə
Azərbaycan vətəndaş müharibəsi ilə üz-üzə
qalıb, Gəncədəki silahlı birləşmələr Bakıdakı
mərkəzi hakimiyyətə tabesizlik nümayiş
etdirib, qardaş qanı tökülüb, 35
vətəndaşımız həyatını itirib: “Eyni
zamanda ölkənin cənubunda və
şimalında separatçı qüvvələr baş

qaldırıb. Bütün bunların fonunda Azərbaycanda
o dövrdə iqtisadi tənəzzül yaşanıb, xalqın malı
talanıb, anarxiya, özbaşınalıq hökm sürüb.
Hakimiyyətdə olan AXC-Müsavat cütlüyü
ölkə daxilində böhran yaşatmaqla yanaşı,
Azərbaycanın beynəlxalq əlaqələrinə də xələl
gətirmişdi. Bu kimi səbəblərdən Azərbaycan
regionda blokada şəraitində qalmışdı. Məhz

xalqın təkidli tələbi, hətta AXC-Müsavat
cütlüyü təmsilçilərinin də xahişi ilə ümummilli
lider Heydər Əliyev Naxçıvandan Bakıya
dəvət edildi. Xilaskarlıq missiyasını öz üzərinə
götürən ulu öndər Bakıya gəldi, sonrakı illərdə
gərgin fəaliyyəti ilə Azərbaycan xalqını və
dövlətini yox olmaq təhlükəsindən qurtardı,
müasir və güclü Azərbaycanın memarı oldu”.
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BITMƏYƏN AĞAC

GÜNDƏM

“QƏTLLƏRI”

“Belə hallar olanda, cavabdeh məmur
cəzasız qalmamalıdır. Ağacların
kəsilməsində günahkar olanlar
cəzalanmalıdır ki, bu niyyətdə olan
digərlərinə görk olsun. Prezident belə
problemlərlə niyə məşğul olmalıdır?
Hesab edirəm ki, Milli Məclisin
növbədənkənar iclasında bu məsələ
müzakirə olunmalıdır”.

B

BƏXTIYAR MƏMMƏDLI

bextiyarmemmedli@kaspi.az

ir neçə gün
öncə qanunsuz
parklanmaya görə
ağacların kəsilməsinə
Prezident İlham Əliyev
tərəfindən sərt reaksiya
verildi və bu əməli
törədənlərin cəzalandırılması
ilə bağlı tapşırıqlar verildi.
Lakin problem təkcə bu gün,
yaxud da sabah atılacaq
addımla həll edilmir. İllərdir
yaşıllıqların məhv edilməsi
ilə bağlı mətbuat yazır.
Amma yenə də ağacların
qanunsuz kəsilməsinin
şahidi oluruq. Yenə də
məsələyə dövlət başçısı
qarışandan sonra məmurlar
hərəkətə keçir. Məmurlar
vəzifələrinə nə qədər
məsuliyyətsiz yanaşsalar
da, Prezident İlham Əliyev
yeni parkların salınmasını,
ağacların əkilməsini
qarşıya məqsəd kimi qoyur.
Elə bu günlərdə dövlət
başçısının “Çəmbərəkənd”
parkının açılışını etməsi də
dediklərimizə bir nümunədir.
Amma təəssüf ki, dövlət
başçısından nümunə
götürməyən insanlar öz
məqsədləri naminə “qatil”
olurlar. Bəli, ağaclar da
canlıdır. Onları səbəbsiz
yerə, qazanc naminə kəsmək
isə qatillikdir. Mətbuat
yazır, yazır, amma nə “ağac
qatilləri”nin
sayı azalır,
nə də
vəzifəli
şəxslər
məsuliyyət
hiss edirlər.

Zahid Oruc

“PREZIDENT TƏRƏFINDƏN
SƏRT BƏYANATLAR VERILIB”
Mövzu ilə bağlı “Kaspi”
qəzetinə açıqlamasında Milli
Məclisin deputatı Zahid Oruc
bildirdi ki, yaşıllıqlar mövzusu
90-cı illərdən, ulu öndərin
idarəçiliyi illərindən həssas
bir məsələ olub: “Təkcə ona
görə yox ki, ağaclar “bizim
ağ ciyərlərimiz” adlandırılıb,
şəhərin ekoloji sisteminin
dayanaqlığı üçün əsas
mənbə kimi götürülüb. Eyni
zamanda, nəzərə almalıyıq ki,
işğal səbəbindən Azərbaycan
əhalisinin daha çox paytaxta
pənah gətirməsi, burada
məskunlaşması, istər-istəməz
sovet dövründə salınmış böyük
bağ massivlərinin,
digər xarakterli
yaşıllıqların
sahəsini qat-qat
azaltmışdı. Bu,
sanki təbii obyektiv
səbəblərdən
baş vermişdi.
Təəssüflər olsun
ki, həm də bir
qədər kapitalist
üsul-idarəsinin
gətirdiyi
tendensiyalar
da özünü
göstərməkdə
idi. Çox yaxşı
xatırlayıram ki,
Heydər Əliyev
“ağacları kəsənlər
mənə qəsd edir”
söyləmişdi. Əgər
bir jurnalist və ya parlament
üzvü tədqiqat aparmış olsa,
görəcəyik ki, yaşıl zonaların
məhv edilməsi ilə bağlı əvvəllər
də cənab Prezident tərəfindən
çox sərt bəyanatlar verilib.
Orada villalar, yaxud da başqa
xarakterli tikililər inşa edilir.
Bunun çoxlu nümunələrini və
eləcə də baş vermiş hadisələrə
görə cəzalandırma tədbirlərinin
şahidi olmuşuq”.

Deputat
qeyd etdi
ki, bu səbəbdən
dəfələrlə ölkə rəhbərinin
çağırışı ilə ağacəkmə
kampaniyaları reallaşdırılıb:
“Məqsəd yeni ağacların əkilməsi
ilə zərər vurulmuş yerlərdə
onların əvəzini doldurmaq
deyildi. Bunu ümumxalq
hərəkatına çevirməklə
insanlarımızdakı baxışı,
mədəniyyəti, davranışları
formalaşdırmaq idi.
O cümlədən
də bu,
idarəetmə
sistemimiz
üçün idi.
Adətən
bəlli olurdu
ki, yaşıllığı

məhv etmə hadisələri bir
sıra hallarda sıravi şəxslərə,
biznes adamlarına deyil,
onlarla müxtəlif formalarda
əlaqəsi olan vəzifə adamlarına
gedib çıxır. Ona görə də bu
məsələdə qaydaların da tam
sərtləşməsinin vacib olmasını
söyləyə bilərik. Bilirik ki,
Ekologiya və Təbii Sərvətlər
Nazirliyi ağacların kəsilməsi ilə
bağlı sərt qərarlar və cərimələr
tətbiq edir. İctimai nəzarət, hər
bir vətəndaşın məsələ ilə bağlı
mövqeyi, medianın həssaslığı
olmalıdır, amma eyni zamanda
qərəzdən uzaq, ləkələmək üçün
süni gündəm yaratmadan bu
məsələlərin üzərinə getməliyik”.

“ÜMUMI BAXIŞ
ELƏ OLMALIDIR KI...”
Z.Oruc keçmiş sovet
məkanına, eləcə də Avropa
ölkələrinə gedərkən hər
bir ağacın pasporta sahib
olmasını müşahidə etdiyini
qeyd edib. Onun sözlərinə
görə, həmin ölkələrdə ağacları
canlı kimi qəbul edirlər:
“Belə məsələlərdə sərt cəza
mexanizmlərindən də vacib
olan amil vətəndaşların ümumi
baxışıdır. Bu baxış, düşüncə
elə olmalıdır ki, ağaclara
əlimiz qalxmasın. Bu addımı
atarkən fayda götürəcəyimizi
bildiyimiz halda belə ağır
cinayətə getməyək. Çünki ən
sonda yox elədiyimiz ağaclar və
yaşıllıqlar sonradan insanların
sağlamlığına eyni dərəcədə
zərbə vurur”.

“MƏMURLAR YERINDƏ DEYIL”
Millət
vəkili Aqil
Abbas
bildirdi ki,
məmurlar
yerində olsa, belə hadisələr
baş verməz: “Niyə məmurlar
yerinə deyil ki, Prezident
ağac kəsilməsi işinə də
qarışsın? Dövlət başçısının
kifayət qədər gərgin iş rejimi
var. Bütün bunlar göstərir
ki, məmurlar yerində
deyil, işlərini icra edənlər
məsuliyyətini dərk eləmir.
Ağacların kəsilməsinə kim
icazə verib, kim kəsib? Belə
adamlar cəzalandırılmalıdır

və ictimaiyyət də bilməlidir.
Yoxsa, hərə əlinə bir balta alıb,
ağac kəsməlidir?”
“MILLI MƏCLISIN ICLASINDA
MÜZAKIRƏ OLUNMALIDIR”
A.Abbasın sözlərinə görə,
bəzi məmurlar özlərinə
arxayın olur ki, gördükləri
işdən prezidentin xəbəri
olmaz: “Belə hallar olanda,
cavabdeh məmur cəzasız
qalmamalıdır. Ağacların
kəsilməsində günahkar olanlar
cəzalanmalıdır ki, bu niyyətdə
olan digərlərinə görk olsun.
Prezident belə problemlərlə
niyə məşğul olmalıdır? Hesab

edirəm ki, Milli Məclisin
növbədənkənar iclasında bu
məsələ müzakirə olunmalıdır.
Amma qabaqcadan dəqiq deyə
bilmərəm. Bu məsələ ilə bağlı
müzakirələr
keçirilsə,
mən də
fikirlərimi
bildirərəm”.

Aqil Abbas

TƏHLIL
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IQTISADI SAVAŞ
ABŞ və Böyük Britaniya Rusiyanı enerji
bazarlarından sıxışdırıb çıxarmaq və
bununla da onun büdcəsini formalaşdıran
mənbələrin onurğa sütununu qırmaq üçün
səylərini birləşdirib. Qərb mövcud tablodakı
rəngləri silib ona öz istədiyi rəngləri vermək
üçün Azərbaycanın və Türkmənistanın
enerji resurslarına doğru boylanır.

AQŞIN KƏRIMOV

R

usiya-Ukrayna müharibəsi
davam etdikcə qlobal
enerji bazarlarında yeni
istiqamətlər yaradılması, mövcud
layihələrin şaxələndirilməsi
Moskvaya əks cəbhədə
dayanan böyük güclərin maraq
dairəsindədir.
Dünya nizamının dəyişdirilməsi,
qlobal balansın öz oxundan
çıxardılması cəhdləri fonunda neftqaz layihələri uğrunda mübarizə də
yeni fazaya daxil olaraq əsl rəqabət
meydanına çevrilir.
Avropanın enerji bazarlarının 40
faizi Rusiyadan asılı vəziyyətdədir
və Moskva təzyiq üçün daim
“qaza basmağı” əlində rıçaq kimi
saxlayır, bu isə Qərbin gözünü
təbii resurslarla zəngin olan və
geostrateji cəhətdən mühüm
nöqtələrdə yerləşən ölkələrə doğru
əyir. Qərb, xüsusən də ABŞ və
Böyük Britaniya Rusiyanı enerji
bazarlarından sıxışdırıb çıxarmaq
və bununla da onun büdcəsini
formalaşdıran mənbələrin
onurğa sütununu qırmaq üçün
səylərini birləşdirib. Qərb mövcud
tablodakı rəngləri silib ona öz
istədiyi rəngləri vermək üçün
Azərbaycanın, Türkmənistanın
enerji resurslarına doğru boylanır,
Azərbaycan-Türkmənistan enerji
əməkdaşlığından faydalanmaq
istəyir.
“NOSTALJI” ÜZƏRINDƏKI YENILIK
Azərbaycan-Türkmənistan
tandemi bir neçə il öncə
Transxəzər Boru Kəmərinin

çəkilməsi layihəsi ilə enerji
bazarlarının gündəmində ağırlıq
təşkil edib. Həmin layihəyə əsasən,
Türkmənistan qazı Xəzər dənizinin
dibi ilə Azərbaycana çatdırılır,
oradan da Avropaya çıxarılır.
Bu layihə reallaşmasa da,
onun əhəmiyyətini artıran və
reallaşmasını sürətləndirən
Azərbaycan-Türkmənistan-İran
sazişi xüsusi önəm daşıyır.
Qeyd edək ki, 2021-ci
ilin noyabr ayının sonunda
Türkmənistan qazının İrandan
keçməklə Azərbaycana
ötürülməsinə dair üç ölkə arasında
sənəd imzalanıb. Müqaviləyə
əsasən, Türkmənistandan hər
il İran vasitəsilə Azərbaycana
1,5-2 milyard kubmetr qaz ixrac
ediləcək.
Beləliklə, buradakı hədəflər və
verə biləcəyimiz proqnozlar:
1. Azərbaycanın tranzit
əhəmiyyəti və orta dəhliz statusu
artacaq,
2. Türkmənistanın gəlirləri
yüksələcək,
3. Blokada şəraitində yaşayan
İran da tranzit imkanları ilə pul
qazanacaq,
4. Avropa bazarlarında
Azərbaycan qazının
şaxələndirilməsi üçün yeni mənbə
rolunu oynayacaq. Bu mənada ki,
həmin qaz xəttinin Cənub Qaz
Dəhlizinə qoşulması ehtimalları
yaranıb,
5. Türkmənistandan gələn qaz
yerli çatışmazlıqların ödənilməsinə
kömək edəcək. Yerdə qalan
həcm isə regionun mövcud qaz
tranzit boru kəmərləri vasitəsilə

Türkiyə və
Gürcüstana
ixrac edilə bilər.
6. Qərb
Rusiyanın Avropa
bazarlarında tutduğu mövqenin
təməllərini laxladacaq.
İRANLA QƏRB
SÖVDƏLƏŞMƏYƏ GIRIB?
Qərbin Azərbaycan və
Türkmənistanın enerji resurslarına
görə onlara verdiyi iqtisadistrateji dəyərin ölçüsü böyüyür,
hər nə qədər qəribə səslənsə
də, İran da enerji resurslarının
şaxələndirilməsində oynadığı
rola görə Qərbin gözündə
dəyər qazanır. Hazırda İrana
tətbiq edilən embarqolar
fərqli istiqamətlərdədir. Lakin
Azərbaycan-Türkmənistan-İran
formatında İslam Respublikasını
hər hansı sanksiyalar lövhəsinə
oturtmaq real görünmür.
Çünki belə mexanizm Qərb
üçün də sərfəlidir, İrana da hava-su
kimi lazımdır. Ona görə də Qərblə
İranın enerji axınının bu istiqaməti
üzrə sövdələşməyə getdiyini
söyləyə bilərik.
İranın məqsədi özünü əsas
qaz təchizatçısı kimi göstərərək
Azərbaycan və Mərkəzi Asiya
ilə əlaqələri dərinləşdirməkdir.
Bakı-Aşqabad-Tehran üçlüyünün
sazişinin nüvəsi Türkiyə üçün də
çox faydalıdır, bu mənada “həmin
sənəd mühüm siyasi mesajlarla
zəngindir” deyə bilərik.

QLOBAL IQTISADI GÜCLƏRIN IDDIALI PLANLARI VAR
Transxəzər qaz kəməri
layihəsindən danışarkən onu Çin
mərkəzli Transxəzər beynəlxalq
nəqliyyat marşrutunun
nüvəsindən qoparıb fikir
yürütmək yanlış olardı.
Transxəzər layihəsi Çinin qlobal
iqtisadi qüdrətinin tərkibində
də aktuallıq qazanır. Pekin “Bir
kəmər, bir yol” təşəbbüsünü
elan edərkən avtomobil yolları,
dəmir yolları, dəniz zolaqları
şəbəkəsinin elementlərinin
Xəzər regionundan və Qafqazdan
keçməsini hədəfləyir. Bu

hədəfləri asanlaşdıran isə
Transxəzər qaz kəməri layihəsidir
və Çin buna görə Azərbaycana,
Türkmənistana, İrana, eləcə də
Qazaxıstana, Qara dəniz sahilində
yerləşən Türkiyəyə və Gürcüstana
böyük önəm verir.
Yəni Çin Qərbin dəstəklədiyi
və maliyyə təminatını
qarşılamağa hazır olduğu
layihələri özünün ekspansiya
siyasətinə fayda gətirən
elementə çevirmək istəyir. Çinin
strateji dövlət ağlı reallaşacaq
Zəngəzur dəhlizini də orta dəhliz

statusunda qiymətləndirir.
Qərb isə Çinin yüksələn iqtisadi
qüdrətinin önünə keçməyi
və onun fürsətcil davranaraq
layihələrdən pay qoparmaq
siyasətini anlayışla qarşılamır,
hərçənd ki, bu məsələdə Qərbin
özündə də fikir ayrılıqları var.
Ancaq Çin israrlı
konsepsiyasına “əlvida” deyən də
deyil, Mərkəzi Asiya ilə Qafqazın
Avropa ilə əlaqəsini gücləndirmək
üçün yeni potensialların
yaradılması uğrundakı rəqabət
yeni mərhələyə qədəm qoyacaq.

BAKININ RƏĞBƏTINI
QAZANMAQ UĞRUNDA ÇƏKIŞMƏ
Sözsüz ki, indi bağlı qapılar arxasında aparılan danışıqların
motivində regionda saysız-hesabsız iqtisadi və logistik imkanların
açılması üçün cəlbedici düsturlar verilir. Nəqliyyat dəhlizlərindən
tam gücü ilə istifadə etmək üçün diplomatik danışıqların
intensivləşdirilməsi təəccüblü deyil. Görünür ki, Azərbaycanın bu
məsələdə rolu ön planda tutulur, ona görədir ki, son vaxtlar Qərb
tərəfindən Bakıya edilən səfərlər, dövlətə ünvanlanan xoşməramlı
mesajlar çoxalmağa başlayıb. Qərbin və Çinin enerji marşrutlarını
təşviq etməsi Xəzər neftinin və qazının Rusiya ərazisindən yan
keçərək təyin olunan coğrafiyaya çatmasına hesablanır. Moskva
isə enerji bazarlarında alternativlər yaratmaqdan məhrum edilir,
hərçənd ki, Kremlin həmişə “B” planı olur.
Amma nə olursa-olsun, Moskva gəlirli biznesini və Avropa
İttifaqının Rusiya qazının idxalından asılılığı ilə təmsil olunan
təsirini itirməkdən qorxur.
Nəticə olaraq güman etmək olar ki, böyük oyunçuların region
uğrundakı iqtisadi rəqabəti Azərbaycana dividendlər gətirir. Bu,
Azərbaycanda, Xəzər dənizinin ona məxsus olan hissəsində,
işğaldan azad edilmiş ərazilərdə investisiya qoyuluşunu
stimullaşdıracaq.

REKLAM
"KASPİ" QƏZETİ
SİZİN BİZNESİNİZİ

TANITMAĞA KÖMƏK EDƏCƏK!
Tel: (+994 55) 457 02 03,
(+994 55) 254 16 06
Email: kaspiqazeti@kaspi.az
www.kaspi.az
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TÜRKIYƏ
QIRĞIZISTANDA
RUSIYA VƏ ÇINLƏ

RƏQABƏTƏ GIRIR?

Ukraynada baş verənlər neytral, hətta Kremlə loyal olan dövlətləri belə, təşvişə salıb. Bu dövlətlər
sırasında Mərkəzi Asiyanın bir qədər müstəqil xarici siyasət yeridən ölkələri də var. Və məhz bu
fonda Türkiyəyə ehtiyac və maraq güclənir. Rusiya-Türkiyə münasibətlərinin strateji önəm kəsb
etdiyini nəzərə alan bu dövlətlər Ankaranı Rusiyanı durduracaq qüvvə kimi görürlər.

Y

AZƏR NURİYEV

azernuriyev@kaspi.az

axın Şərq, Şimali Afrika və
Cənubi Qafqazda mövqelərini
gücləndirən Türkiyə əminliklə
demək olar ki, güc mərkəzinə çevrilib.
Regional, hətta qlobal məsələlərin
həllində onun mövqeyi nəzərə
alınır, fövqəldövlətlərin toplantısına
dəvətlər alır. Son vaxtlar Türkiyənin
diqqət yetirdiyi bölgələr sırasına
Mərkəzi Asiya da daxil olmağa
başlayıb. Qarşılıqlı səfərlər, ikitərəfli
münasibətlər günbəgün güclənir,
strateji önəm kəsb edir. Bəlli olduğu
kimi, bölgə dövlətləri SSRİ dağıldıqdan
və müstəqillik əldə etdikdən sonra
da Türkiyə ilə münasibətləri inkişaf
etdirməkdən çəkinir, daha çox
mədəni, humanitar əlaqələrə üstünlük
verirdilər. Rusiya xofu onlarda o
qədər güclü idi ki, hətta sammitlərdə
iştirakdan belə boyun qaçırır,
tədbirlərə qatılmaqdan çəkinirdilər.
Türkdilli ölkələrin sammitlərinə bəzən
qatılır, bəzən də müxtəlif bəhanələrlə
ikinci, üçüncü ranqlı məmurlarla
təmsil olunmağa çalışırdılar. Və bu
proses illər uzunu davam etdi. Lakin
44 günlük İkinci Qarabağ zəfəri sanki
bu dövlətləri qəflət yuxusundan oyatdı,
yeni bir siyasi reallıq yaratdı. Mərkəzi
Asiya dövlətləri də gördülər ki, artıq
Türkiyənin iştirakı olmadan hər hansı
bir problemin həlli mümkünsüzdür.
MƏRKƏZI ASIYAYA ÇIXIŞDA MÜHÜM YOL
Yeri gəlmişkən, Qarabağın
işğaldan azad olunmasının ən
mühüm nəticələrindən biri də
Zəngəzur dəhlizinin açılması ilə bağlı
razılaşmadır ki, bu da Ankaranın
Mərkəzi Asiyaya yol açmasında
mühüm rol oynaya bilər. Ermənistanla
sərhədlərin açılması ilə Türkiyə Mərkəzi
Asiya ilə daha sərfəli nəqliyyat dəhlizi
quracaq ki, bu da həm Ankaraya, həm
də bölgəyə mühüm töhfə vermiş olacaq.
Elə Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib
Ərdoğanın bu ayın sonu Qırğızıstana
səfərini də bu aspektlərdən nəzərdən
keçirmək gərəkdir.

ANKARA PEKIN VƏ MOSKVANI

SIXIŞDIRMAĞA MÜVƏFFƏQ OLACAQ?
Başqa bir məsələ də odur ki,
Rusiya-Ukrayna müharibəsi tək
bölgədə deyil, bütövlükdə dünyada
fərqli münasibətlərə yol açıb. Belə
ki, Rusiyanın bütün beynəlxalq
hüquq normaları və prinsiplərini
pozaraq başqa bir dövlətin
ərazisinə müdaxiləsi postsovet
məkanında
ona olan
münasibəti
dəyişib. Arasıra dünya
mediası,
ekspert
dairələrində
Rusiyanın
növbəti
hədəfi
barədə
ən müxtəlif versiya və
ehtimallar səslənir. Bu
ehtimallardan ən güclüsü odur ki,
Ukrayna təcrübəsi ən neytral, hətta
Kremlə loyal olan dövlətləri belə
təşvişə salıb. Bu dövlətlər sırasında
Mərkəzi Asiyanın bir qədər müstəqil
xarici siyasət yeridən ölkələri də var.
Və məhz bu fonda Türkiyəyə ehtiyac
və maraq güclənir. Rusiya-Türkiyə
münasibətlərinin strateji önəm kəsb
etdiyini nəzərə alan bu dövlətlər
Ankaranı Rusiyanı durduracaq

qüvvə kimi nəzərdən keçirirlər. Elə
bu səbəbdəndir ki, Mərkəzi Asiya
Türkiyə rəsmilərinin son vaxtlar
ən çox səfər etdikləri bölgələrdən
birinə çevrilir. Mərkəzi Asiyanın
qarışıq, yoxsul ölkəsi statusuna
malik Qırğızıstan iqtisadi
cəhətdən ağır günlərini
yaşayır. Və
Türkiyə
prezidentinin bu
səfərindən
daha çox
iqtisadi
mənfəət güdür.
Qeyd edək
ki, Ərdoğan
Qırğızıstanla Strateji
Əməkdaşlıq üzrə
Ali Şuranın sammitinin
keçirilməsi üçün Bişkekə gələcək.
Qırğızıstanın paytaxtında
Türkdilli Dövlətlərin Parlament
Assambleyasının sessiyası da
keçiriləcək. Bəllidir ki, Çin və
Rusiyanın bu ölkədə iqtisadi
rıçaqları çox güclüdür. Türkiyə
isə bu rıçaqları zəiflətməyə çalışır.
Təsadüfi deyil ki, Rusiya mediası bu
səfəri Türkiyənin Moskva və Pekini
bölgədən sıxışdırıb çıxarmaq cəhdi
kimi qiymətləndirib.

STRATEJI MƏQSƏD
Ərdoğanın səfəri zamanı ən
mühüm məsələ Qırğızıstan-Türkiyə
İnkişaf Fondunun yaradılması olacaq.
“Strateji məqsəd” – ölkələr arasında
ticarət dövriyyəsini ildə 1 milyard
dollara çatdırmaqdır. Türkiyənin
vitse-prezidenti Fuat Oktay keçən
il demişdi ki, 1 milyard yalnız ilk
hədəfdir: “Bundan sonra biz 5 milyard
dollarlıq ticarət dövriyyəsinə nail
olmaq üçün çalışmalıyıq”. İxracda
əsas pay pambıq, kənd təsərrüfatı
məhsulları, filizlər və qiymətli metal
konsentratlarının üzərinə düşür.
Bunun müqabilində Türkiyədən
paltar, ayaqqabı, mebel gəlir. Amma
ən diqqət çəkən sövdələşmə məşhur
“Bayraktar” pilotsuz təyyarələrinin
alınması olub. Rəsmilər Rusiya PUAlarının da alındığını vurğulasalar da,
əsas diqqət Türkiyənin məhsulunadır.
Federal Gömrük Xidmətinin
məlumatına görə, ötən il Rusiya ilə
Qırğızıstan arasında ticarət dövriyyəsi
2,5 milyard dollar təşkil edib. Eyni
zamanda, Qırğızıstandan ixrac 38
faiz - 240 milyon dollardan çox
artıb. Qırğızıstanın Milli Statistika
Komitəsinin (MTK) məlumatına görə,
2017-ci ildə xarici investisiyalı 3000
müəssisənin 22,1 faizi Rusiya ilə birgə
müəssisələr, 13,5 faizi isə Türkiyə
şirkətlərinin payına düşüb. Çinin
payına 18,5, Qazaxıstana isə 14 faiz
düşüb. İki ölkə arasında əməkdaşlığın
əsas aspekti əmək miqrasiyasıdır.

RUSLAR TÜRKIYƏNI TƏHLÜKƏ KIMI GÖRMÜR?
Maraqlıdır ki, Rusiyada
Türkiyənin Mərkəzi Asiyaya
daxil olmasını xüsusi risk hesab
etməyən ekspertlər çoxluq təşkil
edir. Politoloq Andrey Suzdaltsev
bildirib ki, Türkiyə Orta Asiyada
hərbi bazaları olan Rusiyaya
geosiyasi müqavimət göstərməyə
çalışmır. İqtisadi sahədə də

Türkiyənin təsiri əhəmiyyətsizdir,
bir sıra kiçik layihələrlə
məhdudlaşır. Onu da qeyd
edək ki, Türkiyə Qırğızıstanın
sabitliyinə və inkişafına böyük
üstünlük verir. Və Ərdoğanın
səfəri də bu işlərə böyük töhfə
verəcək. Bir zəruri məsələ də var.
Bəllidir ki, FETÖ-nun Mərkəzi

Asiyada ən aktiv fəaliyyəti məhz
Qırğızıstandadır. Türkiyə
də bu fəaliyyətin qarşısının
alınmasını arzu edir. Çox
güman ki, Türkiyə
prezidenti bu
məsələni də qarşı
tərəflə müzakirə
Andrey
edəcək.
Suzdaltsev
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QITLIĞI GÖZLƏNILIR?

Ekspertlər iddia edirlər ki, Ermənistanda vəziyyət bərbaddır. İrəvan ümidini Aİİ-yə
bağlayıb. Gürcüstan da çətin durumdadır. Rusiyanın taxıl ixracına görə rüsumu hər
dəfə artırması Tbilisidə narahatlığa səbəb olur. Azərbaycan isə nəinki özünü zəruri
ərzaq məhsulları ilə təmin edə bilər, hətta ixrac potensialına da sahibdir.
AZƏR NURİYEV

azernuriyev@kaspi.az

R

usiyanın Ukraynada
başlatdığı müharibə
uzandıqca dünyada
qlobal aclıq təhlükəsi də
artır. Sayca altıncı sanksiya
paketinə baxmayaraq,
Rusiya geri çəkilmir.
Məsələ ondadır ki, həm
Rusiya, həm də Ukrayna
bir sıra ölkələri taxıl
və digər zəruri ərzaq
məhsulları ilə təchiz
edirdi. İndi isə vəziyyət
dəyişib. Rusiya
sanksiya səbəbindən
məhsullarını ixrac edə
bilmir, Ukraynanın
qarşısını isə Rusiya
alıb. Müharibədən
öncə Ukrayna buğdanı,
əsasən, Qara dəniz
limanları ilə ixrac edirdi.
Rusiyanın həmin limanları
bağlaması ilə vəziyyət kritik
həddə çatıb.
ONLARI ƏVƏZ EDƏCƏK
HEÇ KIM YOXDUR?
Moskva iddia edir ki,
bəzi dövlətlər artıq aclıq
təhlükəsi ilə üz-üzədirlər və
əgər Rusiyaya qarşı sanksiya
siyasəti davam edərsə,
bu, Avropa İttifaqı üçün
qarşısıalınmaz nəticələr
yarada bilər. BMT-nin
Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı
Təşkilatının (FAO) Rusiya
ilə əlaqələr ofisinin direktoru
Oleq Kobyakovun verdiyi
məlumata görə, dünya
bazarında Rusiya və Ukrayna
taxılını əvəz edəcək heç kim
yoxdur. Rusiya və Ukraynanın
taxıl bazarında tutduğu
pay 30 faizi ötür. Ötən il
Rusiya 35 milyon, Ukrayna
12 milyon ton taxıl ixrac
edib. Ərzaq təchizatında
fasilələrin yaranması və
qiymətlərin kəskin artması
milli iqtisadiyyatlarda
böhran və vətəndaş iğtişaşları
təhlükəsi yaradır. Yeri
gəlmişkən, Cənubi Qafqaz
ölkələri - Azərbaycan,
Ermənistan və Gürcüstan öz
ehtiyaclarını, demək olar ki,
tamamilə Rusiyadan tədarük
olunan taxıl hesabına ödəyir.
Bəs ayrı-ayrılıqda Cənubi
Qafqaz ölkələrində ərzaq
təhlükəsizliyi ilə bağlı məsələ
nə yerdədir?

AZƏRBAYCANDA
PROBLEM OLMAYACAQ
Ölkəmizdə vəziyyətə gəldikdə,
ərzaq ehtiyatının yaradılması ilə
bağlı çox ciddi addımlar atılıb,
gərginlik proqnozlaşdırılmır.
Təhlilçilər taxıl üçün başqa
bazarların olduğunu deyir və
əmindilər ki, ölkədə buğda
qıtlığı yaşanmayacaq.
Ekspertlər hesab
edirlər ki,
fevralda
prezidentlər
İlham
Əliyev və
Vladimir
Putin
tərəfindən
müttəfiqlik
münasibətləri
haqqında saziş
imzalandıqdan sonra
Moskva Bakını bitkiçilik məhsulları,
ilk növbədə taxıl ilə təmin edəcək.
Bundan başqa, payızda ölkədə 1
milyon 15 min 685 hektar sahədə
taxıl əkilib. Dövlət tərəfindən
fermerlərə istehsalın bütün

mərhələlərində, o cümlədən güzəştli
şərtlərlə texnikanın alınmasında
dəstək və ya subsidiyalar verilir.
Azərbaycanın nəinki özünü ərzaqla
təmin etmək, hətta onu ixrac etmək
potensialı var. Taxıl alınmasında
Rusiya tərəfdən problem
yaranarsa, seçim
kimi Qazaxıstan
variantı da
var. Dövlət
istəsə,
buğdanı
baha
alar, ucuz
satar. Bu
məsələdə
elə bir
problem
yaranası deyil.
Ələlxüsus indi, çünki hələ
bir neçə aylıq ehtiyat var. Sahibkarlar
da bildirir ki, bircə daşınma xərcləri
baha başa gələr ki, onu da dövlətin
verdiyi subsidiya ilə həll etmək olar.
Dünya bazarında kifayət qədər taxıl
var, sadəcə qiymətlər baha olacaq.
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ERMƏNISTANDA
VƏZIYYƏT
MÜRƏKKƏBDIR
Ermənistana gəldikdə, hər il
400 min tona yaxın taxıl istehlak
edən ölkə onun əsas hissəsini
Rusiyadan idxal edir. Bu səbəbdən
də Ermənistanda vəziyyət daha
mürəkkəbdir. Ərzaq qıtlığı ilə
bağlı haqlı qorxu var. “Aravot”
qəzetinin yazdığı kimi, Rusiya
avqustun 31-dək Aİİ ölkələrinə taxıl
və şəkər ixracına qadağa qoyanda
Ermənistan vətəndaşları təşviş içində
ərzaq almağa başlayıb. İqtisadçı
ekspert Hrant Mikaelyan deyir
ki, Ermənistanda payızın sonuna
qədər taxıl ehtiyatı var, amma sonra
onu almaq lazım gələcək. İrəvan
Aİİ-yə ümid edir. Bununla belə,
hökumətlərarası sazişlərə əsasən,
Rusiya kvotadankənar taxıl
tədarükünə embarqo qoyub.
Məqsəd də odur ki, Aİİ-dəki
tərəfdaşlar dünya bazarında
Rusiya taxılının alqı-satqısı
zamanı qiymət fərqi ilə
oynayıb spekulyasiya
etməsinlər. Üçüncü
ölkələrdən taxıl idxalının
mümkünlüyünə gəlincə,
Mikayelyanın fikrincə, bu,
mümkün deyil: “ABŞ və
Kanadanın təklifləri var,
amma əminəm ki, onlar
ilk növbədə öz ölkələrinə
xidmət edəcəklər və çətin ki,
Ermənistan nəyəsə nail ola
bilsin”.
GÜRCÜSTANDA
BUĞDA EHTIYATI QALMAYIB
İldə 700 min tona yaxın taxıl
istehlak edilən, onun da böyük
hissəsini Rusiyadan idxal edən
Gürcüstanda, demək olar ki, buğda
ehtiyatı qalmayıb, ona görə də
buğda emalı zavodları fəaliyyətini
dayandırır. Rusiya Gürcüstanın
əsas buğda tədarükçüsü olaraq
qalır. Rusiyanın taxıl ixracına görə
rüsumu hər dəfə artırması Tbilisidə
narahatlığa səbəb olur. Mayın
ortalarında Gürcüstanın Taxıl və
Un İstehsalçıları Assosiasiyasının
rəhbəri Levan Silagava bildirib
ki, Gürcüstanda qüvvədə olan
qanunvericiliyə əsasən, unun
idxalına vergi sıfırdır, buğda isə
üzən məzənnə ilə tənzimlənir
və bu gün hər tona görə 120
dollardır. Gürcüstanda kommersiya
istehlakçıları üçün iyulun 1-dən
qaz tariflərinin artırılmasının elan
edilməsi çörək sənayesi üçün də
sürpriz olub. Çörək İstehsalçıları
Assosiasiyasının rəhbəri Malxaz
Dolidzenin verdiyi məlumata
görə, bir neçə qazpaylayıcı şirkət
müəssisələr üçün qaz tariflərini
artıracaq. Onun sözlərinə görə, cəmi
bir-iki gün əvvəl Maliyyə Nazirliyində
keçirilən müşavirədə bir çox
məsələlər müzakirə olunub, amma
heç kim qaz tariflərinin artırılmasını
dilə gətirməyib. Dolidze bildirib ki,
dövlət müdaxilə etməsə, o zaman
hər kəs çörəyin bahalaşması ilə
üzləşəcək.
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FƏHLƏLIKDƏN BAŞLAYAN, TELEVIZIYADAN KEÇƏN, PEDAQOQLUQLA DAVAM EDƏN ÖMÜR YOLU
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İMPERIYANIN DAĞILMASI
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ir gənc düşünün.
“Seçilənlər”dən
olmağı qarşısına
məqsəd qoyub. “Rayon
uşağı” olduğu üçün
peşəsində fərqlənməyin
yeganə yolunun nadir ixtisas
seçmək olduğunu düşünüb.
O “nadir ixtisas” onu fəhlə
də edib, usta da, gəmi
mühəndisi də, müxbir də,
şərhçi də, şöbə müdiri də,
müəllim də...
FƏHLƏLIKDƏN
BAŞLAYAN YOL...
Fəhləlikdən başlayan
bu yol ən ali peşəyə qədər
yüksəlib. Özünün də
dediyi kimi, həyat ona
öyrəndiklərini öyrətmək
üçün fürsət yaradıb.
Müsahibimiz “Azərbaycan
Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi”
QSC-nin (ASCO) tabeliyində
olan Azərbaycan Dövlət
Dəniz Akademiyasının Elmi
işlər və beynəlxalq əlaqələr
üzrə prorektoru Vüqar
Sadıqovdur. Mətbuatda uzun
illər “Vüqar Mirsadiq” imzası
ilə tanınıb.
“SƏHV ETMƏYƏ
HAQQIM YOX IDI”
Ziyalı ailəsində böyüyüb.
Atası iqtisadçı, anası həkim
olub. Məktəbdə əlaçı
olub. Elə yaxşı oxumağı
da onu rayonda təsərrüfat
işlərindən azad edib:
“Həqiqətən, çox oxumuşam.
Məktəbə gedəndə görmə
qabiliyyətim 100 faiz olub.
İnstituta girəndə minus 5,
bitirəndə minus 8 idi. Evin
ağır işlərini atam görürdü.
Mənə “sən oxuyansan, oxu”
deyirdilər. Bu da mənə əlavə
məsuliyyət yükləyirdi. Səhv
etməyə haqqım yox idi.
Çünki mənə etimad var idi.

Ailəm mənə sərbəstlik verib
və həyatda etdiyim kəskin
dönüşlərə mane olmayıb”.
“HƏR ŞƏRDƏ XEYIR VAR”
Həkim olmaq istəyib.
Onun yaşadığı rayonda
hamı ya həkim olmaq
istəyirdi, ya müəllim. O da
bu psixologiya ilə hərəkət
edib: “Müsabiqədən
keçmədim. “Hər şərdə xeyir
var” deyirlər. Həkimlik
mənim xarakterimə uyğun
deyildi. Çünki xəstələrin
ağrılarını görməyə ürəyim
dözməzdi. O vaxt ali
məktəbə daxil olmayanlar
peşə təhsili alanda iş
təcrübəsi sayılırdı. Mən
də texniki peşə məktəbinə
sənədlərimi verdim. Həm
təcrübə topladım, həm də
metalların emalı sahəsində
staj qazandım. Texniki peşə
məktəbini də fərqlənmə
diplomu ilə bitirdikdən
sonra təhsilimi Rusiyada
davam etmək istədim”.
RUSLARIN QRUP
NÜMAYƏNDƏSI...
“Yaxşı və seçilən
mütəxəssis olmaq
istəyirdim. O vaxt geniş
yayılmış ixtisaslardan
seçsəydim, özümü
təsdiq etmək çətin
olardı. Bu səbəbdən
“Gəmiqayırma və gəmi
təmiri” ixtisasını seçdim.
O vaxt Azərbaycanda bu
sahədə ali məktəb yox idi.
Leninqrad (indiki SanktPeterburq) Su Nəqliyyatı
İnstitutuna daxil oldum.
Yaxşı nəticələrimə görə
məni qrup nümayəndəsi
seçdilər. Hazırda da ən
yaxın dostlarım tələbə
yoldaşlarımdır. Bu gün
gəmiçilik sahəsində sayılıb
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SÖHBƏTLƏŞDI:
AYGÜN ƏZIZ

HƏYATINI DƏYISDI
“Məktəbə gedəndə görmə qabiliyyətim 100 faiz olub. İnstituta girəndə minus 5,
bitirəndə minus 8 idi. Evin ağır işlərini atam görürdü. Mənə “sən oxuyansan, oxu”
deyirdilər. Bu da mənə əlavə məsuliyyət yükləyirdi. Səhv etməyə haqqım yox idi. Ailəm
mənə sərbəstlik verib və həyatda etdiyim kəskin dönüşlərə mane olmayıb”
seçilən insanların hər biri ilə
eyni universiteti bitirmişik”.

aygunaziz@kaspi.az

Övladlarım
həyatları ilə bağlı
bütün qərarlarını
özləri veriblər.
Qızlarım istər
həyat yoldaşı,
istər karyera
seçimlərini özləri
ediblər. Bircə
oğluma məsləhət
verdim ki, sən də
mənim seçdiyim
sahəni seç ki, yol
göstərə bilim. O da
sadəcə məsləhət
idi. Oğlum da
mənim yolumu
davam etdirdi və
Odessa Milli Dəniz
Universitetini
bitirdi.

ÖZÜMƏ SÖZ VERDIM KI...
Təhsil müddətində
gəmidə təcrübə keçmək
onun unutmadığı xatirələri
arasındadır. Çünki o zaman
həyatında ilk dəfə gəminin
sükanı arxasına keçib:
“Xəzər Dəniz Layihə ElmiTədqiqat İnstitutunun
direktor müavini Sülhi
Bəbişbəyli ilə bir yerdə
gəmidə təcrübə keçirdik.
Rusiyanın daxili suları ilə
Svir və Volqa çayına qədər
gəldik. Biz mühəndis idik.
Kapitandan soruşdum
ki, gəmini idarə etmək
çətindir, yoxsa asan? Dedi
ki, mən sənə izah edərəm,
özün idarə edərsən. 100
metr uzunluğunda yük
gəmisi idi. Sükanı
mənə verdi
və özü getdi.
Elə bilirdim
ki, sükanı
döndərən kimi
gəmi dönəcək.

Sən demə, gəminin sükanı
onun arxasında olur. Böyük
detaldır. Onu döndərəndə
suyun axını ona dəyir və
gəmi ətalət göstərərək bir
müddət sonra yavaş-yavaş
dönməyə başlayır. Sükanı
əvvəlcədən döndərməlisən
və ölçüləri hesablamalısan.
Mən gəmini stabilləşdirənə
qədər xeyli əziyyət çəkdim.
Dedim ki, Vüqar, sən
gəmiqayırma mühəndisisən,
otur öz işinlə məşğul ol.
Gəmini peşəkarlar sürsün.
Anladım ki, hər şeyə
həddindən artıq maraq
göstərmək düzgün deyil. Hər
işin öz peşəkarı olmalıdır”.
“BU, BÖYÜK TƏSADÜF IDI”
Gəmiçilik sahəsində
çalışdıqdan sonra təsadüf
nəticəsində jurnalistikaya
gəlib: “Universiteti
bitirdikdən sonra məni
təyinatla indiki Xəzər
Dəniz Neft Donanma
İdarəsinə göndərdilər,
orada usta işlədim. İl
yarım çalışandan sonra
Viktor Kalmanoviç
adlı yüksək
mütəxəssis
məni çağırdı
və dedi ki, çox
bacarıqlısan,
səni
texnoloq
kimi
görmək
istəyirəm.
“Saqqızımı”
oğurladı. O
vaxt sovet
imperiyası
son
günlərini
yaşayır,
zavodlar
bağlanırdı.
Bu,

Dedi ki, Ukraynadan
alim gəlib, Həzi
Aslanovla bağlı
araşdırma aparır.
Onun həyatından
danışacaq. Getdik,
tədbirin sonunda
dedi ki, sən rus
dilini yaxşı bilirsən,
müsahibə al.
İlk dəfə kamera
qarşısına keçdim və
ürəyimdən keçən
sualları verdim.
Çəkilişdən sonra
kaseti redaksiyaya
gətiriblər, baxış
keçirilib və məni
bəyəniblər. O gündən
AzTV ilə əməkdaşlığa
başladım və
jurnalistikaya
gəldim. Müxbir də,
şərhçi də, aparıcı
da, şöbə müdiri də
oldum.

mənim həyatımda dönüş
nöqtəsi oldu. Azərbaycan
Televiziyasında Şahin
Şahsuvarov adlı jurnalist
var idi. Zəng etdi ki,
Sumqayıta çəkilişə
gedirəm, mənimlə
gedək. O vaxt təsadüfən
məzuniyyətdə idim. Dedi
ki, Ukraynadan alim gəlib,
Həzi Aslanovla bağlı
araşdırma aparır. Onun
həyatından danışacaq.
Getdik, tədbirin sonunda
dedi ki, sən rus dilini yaxşı
bilirsən, müsahibə al. İlk
dəfə kamera qarşısına
keçdim və ürəyimdən keçən
sualları verdim. Çəkilişdən
sonra kaseti redaksiyaya
gətiriblər, baxış keçirilib və
məni bəyəniblər. O gündən
AzTV ilə əməkdaşlığa
başladım və jurnalistikaya
gəldim. Müxbir də, şərhçi
də, aparıcı da, şöbə müdiri
də oldum. Bu, çox böyük
təsadüf idi”.
l Necə olur ki,
gəmiqayırma mühəndisi
efirdə uğurlu kadr olur?
l Sovet təhsil sistemində
orta məktəbdə bütün
fənləri oxuyan şagird hər
bir ixtisasda rahat işləyə
bilirdi. O dövrdə də qaynar
siyasi inkişaf gedirdi.
Hakimiyyət dəyişiklikləri,
Ulu öndərin hakimiyyətə
qayıdışı hamının gözü
önündə baş verirdi. Məhz o
qaynar dövrdə informasiya
studiyasında ictimai-siyasi
şöbənin müdiri idim və
efirə də çıxırdım. Bu vaxta
qədər yığdığım baza mənə
kömək oldu.
SƏRBƏST VƏ AZAD FIKIRLI...
İki qızı, bir oğlu var.
Özü necə tərbiyə alıbsa,

övladlarını da elə
böyüdüb - sərbəst
və azad fikirli:
“Övladlarım həyatları
ilə bağlı bütün
qərarlarını özləri
veriblər. Qızlarım istər
həyat yoldaşı, istər
karyera seçimlərini
özləri ediblər. Bircə
oğluma məsləhət
verdim ki, sən də mənim
seçdiyim sahəni seç
ki, yol göstərə bilim. O
da sadəcə məsləhət idi.
Oğlum da mənim yolumu
davam etdirdi və Odessa
Milli Dəniz Universitetini
bitirdi”.
MƏHƏBBƏT
OLAN YERDƏ...
“Bəzi ailələr
xüsusilə qız
uşaqlarını müəyyən
məhdudiyyətlərlə
böyüdürlər.
Məhdudiyyətlər
olmalıdır, amma
körpə vaxtı...
Uşaq “yox” sözünü
bilməlidir. Hər
şeyi istəyəndə ona
verirlərsə, şıltaq olur.
Böyüyəndən, ağlı
kəsəndən sonra yavaşyavaş məhdudiyyətlər
aradan qaldırılmalıdır.
“Yox”ları əvvəldən
bildiyinə görə mənfi
istiqamətə getməyəcək.
Amma həddi-buluğa
çatanda həyatı ilə bağlı
qərarlarını verməlidir.
İstər ana ilə ata, istərsə də
valideynlə uşaq arasında
məhəbbət olmalıdır.
Məhəbbət olan yerdə
qarşılıqlı inam, etimad
var, hansısa ifrat
tədbirlərə ehtiyac
qalmır.

FOTOLAR: Kərim Abbasov/Global Media Group

“ÖVLADININ DA,
TƏLƏBƏNIN DƏ YOLUNDA

YANMALISAN”
Dənizçilikdən,
jurnalistikadan danışdıq.
Həmsöhbətimiz həm də
müəllimdir: “Müəllimlik
zirvədir. Bu gün hər
tələbədə öz övladımı
görürəm. Müəllimə ziyalı
deyirik. Ziyalı nur, işıq
verəndir. Nur, işıq vermək
üçün yanmalısan. Yanmasan, o
işıq çıxmayacaq. Özünü gərək
tələbənin də, övladının da
yolunda yandırasan.
Bu gün tələbələrim
xaricdən zəng edirlər.
Hamısının da səsindən
adlarını bilirəm.
Akademiyada yüksək
vəzifə tutan tələbələrim
var. Hazırda kafedra
müdirimiz tələbəmdir.
Artıq tələbələrimlə çiyinçiyinə işləyirəm. Baxıram,
fəxr edirəm”.
l “Hədəflərimə çatdım”
deyə bilərsiniz?
l Bizim vaxtımızda
deyirdilər ki, həyatda öz
yerini tutasan. Məncə,
hədəf karyera qurub,
istənilən zirvəyə mütləq
çatmaq olmamalıdır. İnsan
həyatda öz yerini tutmağı
bacarmalıdır. Xoşbəxt o
insandır ki, səhər evdən
işə, axşam işdən evə həvəslə
gedir. Mən işə də, evə də
sevinərək gedirəm.
Bu, maksimalizmdir.
Karyeraya gəldikdə,
yüksək səviyyəli
mütəxəssis ola bilərsən,
amma bildiyini kiməsə
verə bilmirsənsə, heç bir
məna ifadə etməz. Hazırda
təcrübəmi bölüşür, gələcək
nəsillərə ötürürəm. Məncə,
həyatda öz yerimi tutmuşam.
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2022-CI ILIN DÖVLƏT BÜDCƏSINDƏ DƏYIŞIKLIKLƏRƏ HAZIRLIQ GEDIR

ƏMƏK HAQLARI, PENSIYALAR

Aydın
Hüseynov

QALDIRILACAQ

BÜDCƏ ÖDƏNIŞLƏRI
ƏHƏMIYYƏTLI DƏRƏCƏDƏ ARTIB
XƏZINƏ QALIĞI YARANIB
Milli Məclisin İqtisadi
Deputat deyib ki, cari ilin ötən
siyasət, sənaye və sahibkarlıq
dövrü ərzində büdcəyə əlavə 1,1
komitəsinin üzvü Aydın Hüseynov
milyard manat
“Kaspi” qəzetinə açıqlamasında
vəsait köçürülüb:
bildirib ki, 2022-ci ilin büdcə
“Dövlət Gömrük
layihəsinə düzəlişlər mövcud
Komitəsi
inkişaf tələblərindən meydana
tərəfindən də
çıxıb. Onun sözlərinə görə, yaxın
ötən 4 ayda
günlərdə büdcəyə düzəlişlər
büdcəyə 1,6
layihəsi parlamentə daxil olacaq:
milyard
“2022-ci ildə dövlət büdcəsi qəbul
manatdan
edilərkən ölkəmizin mühüm dövlət
çox vəsait
konsepsiyaları, xüsusilə də yeni
çağırışları özündə əks etdirən
26,4
“Azərbaycan 2030: Sosialiqtisadi İnkişafa dair Milli
MILYARD
Prioritetlər” sənədinə
əsaslanmışdı.
24,4
Həmin
MILYARD
çağırış
lardan
21
irəli gələn
MILYARD

DÖ

2018

2019

2020
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rezident İlham Əliyev
iqtisadiyyatda müsbət
nəticələri nəzərə alaraq
2022-ci ilin dövlət büdcəsinə
əlavələr edilməsi ilə bağlı Nazirlər
Kabinetinə tapşırıqlar verib. Bu
tapşırıqlardan irəli gələrək Baş
nazir Əli Əsədovun sədrliyi ilə
İqtisadi Şuranın növbəti iclası
keçirilib. İclasda cari ilin ötən dövrü
üzrə iqtisadi vəziyyət, ortamüddətli
sosial-iqtisadi proqnoz göstəriciləri,
büdcə gəlirlərinin nəzərdə
tutulandan daha çox icra olunması,
2022-ci ilin dövlət büdcəsinə
yenidən baxılması (dürüstləşmə)
və digər cari məsələlər geniş
müzakirə olunub. 2022-ci ilin
dövlət büdcəsinə əlavə düzəlişlər
hazırlanaraq baxılması üçün
Prezidentə təqdim olunması ilə
bağlı aidiyyəti qurumlara müvafiq
tapşırıqlar verilib.

köçürülüb ki, bu, nəzərdə tutulan
proqnozdan, təxminən 300 milyon
manat çoxdur. Bundan başqa,
büdcəyə digər orqanlar tərəfindən
daxilolmalar artıb və nəticədə
büdcə gəlirləri xeyli çoxalıb.
Dövlət büdcəsinə Neft Fondunun
transferləri nəzərə alındıqda
2022-ci ilin yanvar-aprel aylarında
Azərbaycanın dövlət büdcəsinin
gəlirləri 10 milyard 688 milyon
manat təşkil edib. Bu, 2021-ci ilin
eyni dövrü ilə müqayisədə, təqribən
2,4 milyard manat və ya 30 faizə
yaxın artım deməkdir. Büdcə
xərcləri tam təmin edildikdən sonra
xəzinə qalığı yaranıb. Beləliklə,
Azərbaycanın hazırkı iqtisadi
vəziyyəti, ortamüddətli sosialiqtisadi proqnoz göstəriciləri, büdcə
gəlirlərinin nəzərdə tutulandan
daha çox icra olunması
və büdcədə
yaranmış
əhəmiyyətli
profisit büdcə
parametrlərinin
dürüstləşdirilməsini
zəruri
edir”.
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rufikismayilov@kaspi.az

tələblərə əsasən, ölkəmizin
qarşısında yeni inkişaf meyarları
meydana çıxıb və büdcə siyasəti ilə
bağlı da yeni tələblər aktuallaşıb.
Ölkə iqtisadiyyatının bərpası
prosesinin sürətləndirilməsi inkişaf
göstəricilərini də artırmaqdadır.
2022-ci ilin yanvar-aprel aylarında
ölkəmizdə 39,5 milyard manatlıq
ümumi daxili məhsul istehsal
olunub ki, bu da əvvəlki ilin eyni
dövrü ilə müqayisədə 7,2 faiz
çoxdur. İqtisadiyyatın neft-qaz
sektorunda əlavə dəyər 0,2 faiz,
qeyri neft-qaz sektorunda isə 11,4
faiz artıb. Bu o deməkdir ki, iqtisadi
inkişaf göstəricilərimizin artması
mövcud maliyyə imkanlarımızı da
genişləndirib. Ötən 4 ayda vergi
və gömrük orqanlarının büdcəyə
ödənişləri əhəmiyyətli dərəcədə
artıb. Cari ilin yanvar-aprel ayları
ərzində vergi daxilolmaları ötən
ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 55,2
faiz artaraq 5 milyard 35,4 milyon
manat təşkil edib və proqnoz 150,5
faiz səviyyəsində icra olunub”.
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Millət
vəkilləri
deyirlər ki,
daxilolmalar
artdığı
üçün büdcə
gəlirləri
xeyli çoxalıb.
Azərbaycanın
hazırkı
iqtisadi
vəziyyəti,
ortamüddətli
sosialiqtisadi
proqnoz
göstəriciləri,
büdcə
gəlirlərinin
nəzərdə
tutulandan
daha çox icra
olunması
və büdcədə
yaranmış
əhəmiyyətli
profisit
büdcə
parametrlərinin
dürüstləşdirilməsini
zəruri edir.

29,8
MILYARD

27,4
MILYARD

2021

2022

SOSIAL XƏRCLƏR
ARTIRILACAQ

A.Hüseynov qeyd edib ki, büdcədə
yaranmış əlavə vəsaitlər ölkəmizin
iqtisadi və hərbi qüdrətinin
artırılmasına, işğaldan azad
edilmiş ərazilərdə böyük qayıdışın
təmin edilməsinə, həmçinin sosial
rifahın yaxşılaşdırılması ilə bağlı
əsas prioritet xərc istiqamətlərinə
yönəldilə bilər. “Mövcud büdcə
layihəsində azad edilmiş ərazilərin
bərpasına 2,2 milyard manat
ayrılıb. Reallıq isə budur ki, həmin
tədbirlərin miqyasının artması
əlavə xərclər tələb edir. Ona görə
də, büdcəyə dəyişiklik zamanı
ilk olaraq işğaldan azad edilmiş
ərazilərin yenidən qurulmasına əlavə
vəsaitlərin ayrılması istisna olunmur.
Sosial müdafiə sahəsində xərclərin
də artımı mümkündür”.
Millət vəkili Azər Badamov
2022-ci ilin dövlət büdcəsində
neftin qiymətinin 50 dollardan
nəzərdə tutulduğunu, hazırda isə
dünya bazarlarında Azərbaycan
neftinin qiymətinin 120 dollardan
yuxarı olmasına diqqət çəkib:
“Gəlirlərin artması dövlət büdcəsinə
yenidən baxılmasını aktuallaşdrır.
Ola bilsin ki, dünyada baş verən
siyasi proseslərin mənzərəsinin
dəyişməsi neftin bazar qiymətlərinə
öz təsirini göstərsin, yenidən
aşağı ensin. Ona görə də dövlət
büdcəsinə yenidən baxılanda bu
riskli vəziyyətlər nəzərə alınmalıdır.
Gəlirlər hissəsinin artması paralel
olaraq xərclər hissəsinə də yenidən
baxılmasını aktual edir. Dövlət
büdcəsinin xərclər bölümündə, ilk
növbədə işğaldan azad
olunmuş ərazilərə
ayrılan vəsaitlər
artırılmalıdır. Çünki
bu ərazilərdə bütün
yaşayış məntəqələri
və sosial
infrastruktur
yenidən
Azər
qurulur”.
Badamov

ƏHALININ SOSIAL RIFAHININ YAXŞILAŞDIRILMASI
Millət vəkili “Kaspi”yə söyləyib ki,
regionlarda icra olunan dövlət investisiya
proqramlarının davam etdirilməsi üçün
də əlavə vəsaitə ehtiyac var: “Məktəb
və səhiyyə müəssisələrinin tikintisi
aktualdır. Bu və digər istiqamətdə icra

olunmalı sosial infrastruktur layihələrin
icrasının davam etdirilməsi üçün büdcə
xərclərində artıma ehtiyac var. Digər
bir istiqamət əhalinin sosial rifahının
yaxşılaşdırılması ilə bağlı layihələrdir. Biz
bilirik ki, bu gün dünya bazarlarında baş

verən qiymət artımları daxili bazarımıza
öz təsirini göstərib. Qiymət artımlarının
vətəndaşların sosial rifahına təsirlərinin
minimuma endirilməsi üçün əmək
haqlarının, pensiyaların və digər sosial
ödənişlərin həcminin artırılmasına ehtiyac

var. Yəni dövlət büdcəsinin gəlirlərinin
nə qədər artıra biləcəyimizdən asılı
olaraq, qeyd etdiyim istiqamətlərə əlavə
maliyyənin ayrılması aktualdır. Hesab
edirəm ki, dövlət büdcəsinə yenidən
baxılanda bu məsələlər öndə olacaq”.

SAĞLAMLIQ
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BIR HƏKIMIN NƏZARƏTINDƏ OLMAQ DEYILƏNDƏ...

HƏKIMIMI NIYƏ

dəyişməliyəm ki?

Bir sıra
pasiyentlər var
ki, icbari tibbi
sığortadan
yararlanaraq
müayinə
olunmaq
istəyirlər.
Amma uzun
müddətdir
özəl
klinikadakı
həkimin
nəzarəti
altında
olduqlarından
bu fürsətdən
istifadə edə
bilmirlər.
Mütəxəssislər
isə deyirlər
ki...

AYGÜN ASIMQIZI

aygunasimqizi@kaspi.az

“7 il əvvəl özəl klinikada
ürək əməliyyatı keçirmişəm,
həkimim də həmin
klinikadadır. O vaxtdan bəri
6 aydan bir müayinə üçün
həmin həkimin qəbulunda
oluram. Ölkəmizdə hazırda
icbari tibbi sığorta tətbiq
olunur, amma mən bundan
istifadə edə bilmirəm.
Bundan yararlanmaq üçün
həkimimi dəyişməliyəm.
Bunu da istəmirəm.
Çünki özəl klinikada olan
həkimim məni əməliyyat
edib, sağlamlıq durumumla
bağlı daha məlumatlıdır.
İstəyərdim ki, icbari tibbi
sığorta çərçivəsində mənim
kimi adamlara elə bir imkan
yaradılsın ki, həkimimizi
dəyişmək məcburiyyətində
qalmayaq” - bu sözləri bizimlə
söhbətində Nazim Hüseynov
bildirdi. Əslində, həkimini
dəyişməmək üçün icbari
tibbi sığortadan yararlana
bilməyənlər az deyil.
HƏKIMI DƏYIŞMƏKDƏN
EHTIYAT ETMƏLIYIK?
Həmin şəxslərin hansısa
xroniki xəstəlikləri, yaxud
daim müayinə və müalicə tələb
edən sağlamlıq problemləri
var və illərdir onları eyni
həkim müayinə edir,
xəstəliyini nəzarətdə saxlayır.
Həkimləri isə özəl klinikada
çalışır. Həmin şəxslərin bir
çoxu icbari tibbi sığortanın
təqdim etdiyi ödənişsiz tibbi
xidmətdən yararlanmaq
istəsələr də, bunu edə bilmir,
özəl klinikadakı öz həkimlərinə
üz tuturlar. Qısası, ödənişsiz
olduğu üçün icbari tibbi
sığortadan yararlanmaq
istəyirlər, amma
həkimi

dəyişmək istəmədikləri üçün
bunu edə bilmirlər.
Həmin şəxslər istəyirlər
ki, icbari tibbi sığorta
çərçivəsində illərdir onların
xəstəliyinin müalicəsini
aparan həkimlərin qəbulunda
olmaq imkanı yaradılsın.
Hazırda icbari tibbi sığortada
belə bir bənd nəzərdə
tutulmayıb. Bəs gələcəkdə
icbari tibbi sığortada bu kimi
hallar nəzərə
alına bilərmi?
Ümumiyyətlə,
bu kimi
situasiyalarda
həkimi
dəyişməkdən
ehtiyat etmək nə
dərəcədə doğrudur?

DƏYIŞIKLIK GÖZLƏNILMIR
İcbari Tibbi Sığorta
üzrə Dövlət Agentliyindən
bildirildi ki, vətəndaşlara
icbari tibbi sığortanın
xidmətlər zərfi çərçivəsində
tibbi xidmətlər Tibbi Ərazi
Bölmələrini İdarəetmə
Birliyinin (TƏBİB) tabeliyində
olan istənilən dövlət tibb
müəssisəsində göstərilir.
TƏBİB-in tabeliyində olan
dövlət tibb müəssisələrində
müvafiq xidmətin göstərilməsi
mümkün olmadığı təqdirdə,
vətəndaşa agentliyin
müqavilə bağladığı 43 tibb
müəssisələrindən birinə
göndəriş verilir (müqaviləli
tibb müəssisələrinin sayı
mütəmadi olaraq yenilənir).
Qeyd edək ki, pasiyent
həmin tibb müəssisəsində
istənilən həkimi seçmək
hüququna da malikdir. Ancaq
pasiyentin həkimi dəyişmək
istəmədiyi halda, özəl tibb
müəssisəsinə hər hansı
göndəriş verilməsi ilə
bağlı bir dəyişiklik
gözlənilmir.

BIR HƏKIMIN
NƏZARƏTINDƏ
OLMAQ DEYILƏNDƏ...
Terapevt Məlahət
Abbasova bildirdi ki,
həkimi dəyişmək qeyd
edilən situasiyalarda
hər hansı problem
yaradacaq məsələ deyil:
“Bir həkimin nəzarətində
olmaq deyiləndə daha
çox ailə həkimi nəzərdə
tutulur. Ailə həkimi
ailə üzvlərində hansı
problemlər olduğunu bilir.
Məsələn, sabah uşağın
sağlamlığı ilə bağlı nə
isə problem yarananda
ilk olaraq nələrdən
şübhələnəcəyini bilir.
Çünki sağlamlıqla bağlı
məsələlərdə genetikanın
rolu böyükdür. Yəni ailə
həkimi olanda ailəni
tanıyır, ola biləcək riskləri
daha tez müəyyənləşdirə
bilir. Ancaq müalicəmizi
aparan həkimi
dəyişməkdə hər hansı
problem yoxdur”.
HƏKIMI DƏYIŞMƏK
ISTƏMIRLƏRSƏ...
M.Abbasova bildirdi ki,
pasiyentlərin həkimlərini
dəyişmək istəməmələri
də başadüşüləndir:
“Sağlamlıq durumu,
müayinənin aparılması

ilə bağlı həkimin
dəyişməsi problem
yaradan məsələ deyil.
Ancaq pasiyentlər də
həkimi dəyişmək istəmir,
tanıdığı həkimə getmək
istəyir. İcbari sığorta
xəstəni hansısa həkimə
məcbur göndərmir.
Dövlət klinikalarında
həkim seçimi verir.
Üstəlik, özəl klinikalarda
çalışan həkimlərin
60-70 faizi dövlət
klinikalarında da işləyir.
Xəstələr araşdırsınlar,
əgər həkimləri
dövlət klinikasında
işləyirsə, həmin tibb
müəssisəsində onun
qəbuluna gedə bilərlər.
Əgər həkimləri sadəcə
özəl tibb müəssisəsində
çalışırsa və onu dəyişmək
istəmirlərsə, o zaman
artıq ödənişli
əsaslarla
xidmət
almalıdırlar.
Hazırkı
qanun bunu
deyir”.

Məlahət
Abbasova

PROTOKOL DÜNYANIN HƏR YERINDƏ EYNIDIR
Almaniyada çalışan
azərbaycanlı həkim Şəlalə
Qasımova deyir ki, bütün
həkimlər müayinə və
müalicəni beynəlxalq
protokollar əsasında
aparırlar. Ona görə,
həkim dəyişməkdə
Şəlalə
hər hansı problem

Qasımova

yoxdur: “Hər bir xəstənin
xəstəlik tarixçəsi olmalı, orada
xəstənin problemi ilə bağlı
A-dan Z-yə qədər hər məlumat
qeyd edilməlidir. Hər həkimin
özünəməxsus protokolu yoxdur.
Deyə bilmərik ki, mənim
həkimim fərqli müayinə,
müalicə aparır, onu başqası edə

bilməz. Müayinə və müalicənin
protokolu dünyanın hər yerində
eynidir. Düzdür, burada
dövlətin imkanlarına baxaraq
da yanaşılır. Azərbaycanın
imkanlarına baxılanda, ölkə
daxilində həkimi dəyişməyin hər
hansı problemi yoxdur. Növbəti
həkim səninlə bağlı bütün

xronologiya ilə bir daha tanış
olur və müalicə qaldığı yerdən
davam edir”.
Həkimlər həkimi dəyişməkdə
hər hansı problem görmürlər.
Sığorta da həkimini dəyişmək
istəməyənlər üçün güzəşt
təqdim etmir. Ona görə seçim
hər kəsin özünə qalır.
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taranamaharramova@kaspi.az

iloy adasına
gedirsiniz?”
Zığ Dəniz Limanına
çatmaq üçün sifariş etdiyim
taksinin yaşlı sürücüsü
maraqla üzümə baxdı.
“Çilova gedirəm”. Sürücü
gülümsədi: ”Adanın adı
“Jiloy”dur. Vaxtilə orada
ruslar yaşayıb və o vaxtdan
belə adlanır...”
Virtual mənbələrə nəzər
salıb Pirallahı rayonu
ərazisində yerləşən adanın
1763-cü ildə rus hidroqrafı
F.İ.Soymonovun “yaşayış
əlaməti olmayan ada”
haqqında ilk məlumatından
tutmuş “Şahilan”, “Ronis”,
“Cilov” və s. toponimlərə də
rast gəldim.

“

“O HANSI ADADIR KI…”
Son 15 il ərzində
Bakı Şəhəri üzrə Təhsil
İdarəsinin rəhbərliyinin
ilk dəfə səfər etdiyi adaya
mediaturun təşkili azsaylı
KİV nümayəndələrinin də
sorağını eşitdiyi, amma
indiyə qədər əlçatmaz
görünən adanı görməsinə
imkan yaratdı.
Zığ qəsəbəsindəki
Limandan sürətli “Qarayev”
gəmisi ilə 2 saatlıq
məsafəni necə getdiyimizi
hiss etmədik. Nargin
adasını, Xəzərin mavi
sularını seyr edə-edə gəmi
adaya yan aldı. Adadakı
avtobuslar gələnləri
təmənnasız mənzil başına
çatdırır. Çilovun pulsuz
marşrut xidmətinin sorağı
hətta uzaqlara yayılaraq
Rusiyanın “Ostankino”
telekanalının “Pole Çudes”
verilişinə qədər gedib çatıb.
Verilişin aparıcısı Leonid
Yakuboviçin “O hansı
adadır ki, orada sərnişin

avtobusları pulsuzdur?”
sualına vaxtilə adada
təhsil alan Svetlana adlı
qadının “Çilov adası” sözləri
və aparıcının bu cavabı
qəbul etməsi Çilovun
adını verilişin tarixinə və
tamaşaçılarının yaddaşına
yazıb.
TƏKCƏ QONAQLAR
GƏLƏNDƏ SÜKUT POZULUR
Adaya səfərimiz iydə
və yasəmən ağaclarının
çiçəklədiyi və qoxusunun
ətrafa yayıldığı vaxta
təsadüf etdi. Sakinlərinin
sevgi ilə “İydə ətirli ada”
deyə əzizlədiyi Çilovda
payız-qış aylarının
“Xəzri”sini may ayının
günəşli günü əvəz eləmişdi.
“Adada küləklərin nisbətən
səngidiyi dövr may-avqust
aylarıdır”- sakinlər dedi.
Adi günlərdə adada həyat
sakit keçir. Təkcə qonaqlar
gələndə sükut pozulur…
Çilov qəsəbəsinin
görünüşü rus kəndlərini
xatırladır. Burada
dəbdəbəli, müasir evlərə
rast gəlməzsən, hamısı birbirinə bənzəyən sadə və
taxta tikililərdir.
800 nəfərə yaxın sakini
var adanın. Məskunlaşma,
əsasən, şərq hissədə - Çilov
qəsəbəsindədir.
Neft və qaz çıxarılması
adanın həyatında mühüm
rol oynayır. Əhalisinin
əksəriyyəti də neft və
qazçıxarma idarələrində
çalışır. Hərbi sahədə
çalışanlar, balıqçı ailələri də
çoxdur.
Adada vaxtilə müxtəlif
millətlərin nümayəndələri
yaşayıb. Sonuncu alman
millətindən olan sakin
bu yaxınlarda dünyasını
dəyişib. Ruslar isə hələ də
adada yaşamaqdadırlar.

Çilov qəsəbəsində dəbdəbəli, müasir evlərə rast gəlməzsən. Burada
hamısı bir-birinə bənzəyən sadə və taxta tikililərdir. 800 nəfərə
yaxın sakini olan adada məskunlaşma, əsasən, şərq hissədədir.

QURU ILƏ ƏLAQƏSI OLMAYAN MƏKTƏB
Adadakı 131 saylı məktəb
Milli Qəhrəman Rasim
İbrahimovun adını daşıyır.
Məktəbdə 72 şagird oxuyur.
Bu, ölkədə quru ilə əlaqəsi
olmayan yeganə məktəbdir.
“2007-ci ildə binada əsaslı
təmir işləri aparılıb. Məktəbin
yerləşdiyi bina əvvəllər hərbi
qərargah olub. 1951-ci ildə
təhsil üçün uyğunlaşdırılıb”deyə məktəbin direktoru
Rəfail Musayev məlumat verir.
“Vaxtilə adada rus hərbçiləri
yaşadığından məktəbdəki tədris
də rus dilində olub. 1988-ci ildə
isə azərbaycanlı müəllimlərin
səyi ilə Azərbaycan bölməsi
açılıb. Hazırda tədris
Azərbaycan dilindədir”.
GƏNCLIYIN XƏYALLARI ADANIN
ROMANTIKASINA QARIŞIB
Ada məktəbinin
müəllimləri sözün həqiqi
mənasında fədakar insanlardır.
Məktəbdə 19 müəllim çalışır.
Aralarında ömrünün 20-25

ilini bu məktəbə həsr edənlər var.
Uzaqdan gəlib çalışanlar üçün
yataqxana istifadəyə verilib.
Məktəbinin pedaqoji kollektivi
arasında 4 gənc müəllim də var.
Onlar öz arzuları ilə bu məktəbdə
işləməyi seçiblər. Gənc müəllimlər
üçün gəncliyin xəyalları adanın
romantikasına qarışıb.
Ana dili və Ədəbiyyat müəllimi
Məmmədxan Hüseynov artıq 3
ildir ki, adada müddətsiz müqavilə
ilə işləyir: ”MİQ imtahanından
keçəndə ilk müraciət etdiyim
bu məktəb oldu. Əgər bura
alınmasaydı, ucqar bir yerdə
işləməyə gedəcəkdim. Adada
işləmək xoşuma gəlir. Ölkəmizin
heç yerində ada şəraitində tədris
verən ikinci bir məktəb yoxdur.
Burda əhali, şagird və nəqliyyat
sıxlığına rast gəlinmir, insanları
mehribandır, bir-birlərinə dəstək
olurlar. Şagirdlərin yaxşı oxuması,
təhsili sevmələri üçün əlimizdən
gələni edirik. Müasir metodlardan,
maraqlı tədris üsullarından istifadə
edirik”.

ÇILOV ADASININ YEGANƏ PROBLEMI
Çilov adasındakı müəllimlərin
də, sakinlərin də yeganə
narahatlığı Bakıya gediş-gəlişin
çətinliyi ilə bağlıdır: “Köhnə
sovet gəmiləri ilə getmək üçün
gedəndə də, qayıdanda da 6-7
saat vaxt sərf edirik. Helikopter
də, gəmi də hava şəraitinə
görə hərəkət edir. Çox vaxt
dənizdə hava şəraiti yaxşı olmur
və müəllimlər adada qalmaq
məcburiyyəti ilə üzləşirlər.
Bundan başqa, şagirdlər də
fənn olimpiadalarında, müxtəlif

müsabiqə və yarışlarda
mütəmadi iştirak edə
bilmirlər”,- deyə müəllimlər
bildirirlər.
Adaya bir günlük səyahətimiz
xoş xatirələrlə yadda qaldı.
İydə və yasəmən çiçəklərinin
qoxusunu aldığımız,
insanlarının mehribanlığından
doymadığımız, uşaqlarının
maraq dolu gözlərini sevdiyimiz
qeyri-adi adaya yenidən, həm
də daha tez qayıdacağımıza söz
verdik…

TURIZM
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ADLARI CƏLBEDICIDIR,
XIDMƏTLƏRI ISƏ...

“Bu sahədə rəqabət güclü olduğundan, turizm şirkətləri
qiymətləri endirirlər. Qiymət endikcə, xidmətin keyfiyyəti də azalır.
Turun keyfiyyətində nəqliyyat amilinin çox rolu var. Komfortlu
avtobusların qiyməti nisbətən bahadır”.
AYGÜN ASIMQIZI

Ö

aygunasimqizi@kaspi.az

lkədaxili turların sayı
getdikcə artır. Əvvəllər bu
turlar bölgələrin öz adları ilə
adlandırılırdı. Son illər ölkədaxili
turların bir qisminə müxtəlif
adlar verilir. Lalə mövsümündə
“Lalə turu”, lavanda çiçək açanda
“Lavanda turu”, mandarin
yetişəndə “Mandarin turu”, Nar
festivalında “Nar turu” və s. Yəni
gözəl, cəlbedici adları var. Ancaq
ölkədaxili turlardan qayıdanların
çoxunun heç də gözəl olmayan
təəssüratları olur. “Bizi elə
restorana apardılar ki, 2 saat yemək
gözlədik”, “Planda yazılan yerlərin
çoxuna gedilmədi”, “Axşam saat
10-da Bakıdayıq” demişdilər,
amma gecə 1-də ancaq çatdıq” və
s. kimi narazılıqlarla rastlaşırıq.
Niyə turlarda bu cür problemlərlə
üzləşirik?
15 MANATA DA,
40 MANATA DA OLSA…
Turizm eksperti Rəhman
Quliyev bildirdi ki, turizm
şirkətləri turla səfər etmək
istəyənlərə detallı məlumat
verməlidirlər. Əgər
onlar məlumat
vermirlərsə, tura
Rəhman
gedən şəxslər
Quliyev

soruşmalıdırlar: “İnsanlar lavanda,
feyxoa turu, çiyələk festivalı və s.
adını eşidirlər, ödəniş edib tura
qoşulurlar. Getdikləri yerdə onları
necə bir xidmət gözləyəcəyindən
xəbərsiz olurlar. Düşünürlər ki,
turdur, təşkilatçılıq var. Turun
qiyməti 15 manat da, 40 manata da
olsa, detallı məlumat alın. Nahar
hansı restoranda olacaq? Çay
üçün harada dayanacağıq? Bunu
öyrənsinlər. Çünki indi elə dövrdür
ki, həmin restoranın xidmətini
evdə oturub araşdırmaq olar. Sizi
aparacaq nəqliyyat vasitəsinin
markasını, istehsal ilini soruşa
bilərsiniz. Nəqliyyat vasitəsinin
yaxşı olmaması da təhlükəli
situasiya yaradır”.
R.Quliyev qeyd etdi ki, tur
planlaşdırılan gün üçün gediləcək
yerin hava proqnozuna da öncədən
baxmaq lazımdır: “Məsələn, Qax
rayonuna hansısa gün üçün tur
var. Həmin gün Qaxda leysan
gözlənilir. Əslində, turizm
şirkəti bunu öyrənməli, turu
təxirə salmalıdır. Çünki
leysanlı havada proqramda
nəzərdə tutulanları etmək
mümkün olmayacaq.
Amma bəzən qeyripeşəkar tur təşkil
edənlər heç buna
fikir vermirlər.

Ona görə, turistlər özləri də diqqətli
olsunlar. Çünki hava elə olar ki,
sizin turla bağlı planlarınız suya
düşə bilər”.
BƏLƏDÇI QEYRI-PEŞƏKARLIĞI
R.Quliyev deyir ki, turlarla bağlı
problem yaşanmasının əsas səbəbi
ölkədə tur bələdçilərinin çoxunun
qeyri-peşəkarlığıdır: “Proqramı
idarə edən tur bələdçisindən çox
şey asılıdır. Bələdçilər həvəskar
yox, peşəkar olmalıdır. Bunun
üçün Azərbaycanda bələdçiliyin
sertifikatlaşdırılmasına ehtiyac var”.
R.Quliyevin sözlərinə görə,
turlarda daha keyfiyyətli, daha
maraqlı proqram əlavələri
istəyiriksə, qiymətlər də artacaq:
“20-25 manata Qəbələ turu
var, qiymət normaldır. Turların
qiyməti baha deyil. Turlardan
turizm şirkətlərinə böyük vəsait
qalmır. Özlərini ayaqda saxlamaq
üçün edirlər bunu. Həm də
turizm şirkətləri qiymət cəhətdən
insanlara uyğun olsun deyə,
ekonom paketlərlə bazara çıxırlar.
Həm özləri işləyirlər, həm də
insanlar üçün uyğun qiymət olur.
Ancaq daha keyfiyyətli, daha
maraqlı proqramlar üçün artıq
o qiymətə də əlavələr olmalıdır.
Bahalı turlar da var. İmkanı olan
onlarla gedir”.

“QIYMƏT AZALDIQCA KEYFIYYƏT DÜŞÜR”
Turizm şirkəti rəhbəri Aqil
Ağalarov deyir ki, qiymət
amili keyfiyyətdə böyük rol
oynayır: “Biz hər məsələni
diqqətdə saxlayırıq. Qiymət
məsələsi burda problem
yaradan faktor ola bilir.
Bu sahədə rəqabət güclü
olduğundan, turizm şirkətləri
qiymətləri endirirlər. Qiymət
endikcə, xidmətin keyfiyyəti
də azalır. Turun keyfiyyətində

nəqliyyat amilinin çox rolu
var. Komfortlu avtobusların
qiyməti nisbətən bahadır.
Turizm şirkətləri də ekonom
qiymətləri tətbiq edirlərsə, ona
uyğun da komfort yaradırlar.
İli köhnə olan avtobuslara
üstünlük verirlər. Bu da turist
narazılığına gətirib çıxarır. Ona
görə insanlar baxmalıdırlar,
eyni xətt üzrə turun qiyməti
birində 20 manat, digərində

28 manatdırsa, deməli, buna
nə isə səbəb var.
Ümumilikdə,
inandığın,
xidmətindən
əmin olduğun
turizm şirkəti
ilə
getmək
lazımdır”.
Aqil
Ağalarov

RESTORANLARDAN NARAZILIQLAR
Turlarla bağlı ən çox
problem yaradan məsələ
restoranlardan narazılıqdır.
A.Ağalarov deyir ki,
restoranların çoxu turları
qəbul etmək istəmirlər:
“Şəxsi avtomobillərlə gələn
müştərilərə üstünlük verirlər.
Çünki onlar daha çox sifariş
verirlər. Xeyli sayda insanın
eyni vaxtda fərqli nələrsə
sifariş verməsi onlar üçün
problem yaradır. Tur yeməyi
paket şəklində sifariş edəndə
bu, restoranlar üçün uyğun
olur. Ona görə də problem
yaşanmasın deyə, biz
yeməyi paket şəklində sifariş
veririk”.
Turlardan vaxtında
qayıtmamaqla bağlı
problemin yaranmasına
gəlincə, A.Ağalarov bunları

söylədi: “Planlaşdırılan
vaxtda Bakıya çatmırlarsa,
bunun səbəbi həm tur
rəhbəri ola bilər, həm də
tur iştirakçıları. Bəzən
məsuliyyətsiz tur iştirakçıları
olur. Bəzən tur rəhbəri
düzgün planlama etmir.
Məsələn, Şəki, Qəbələ,
Gəncə kimi yerlərə bir
günlük gedilirsə, axşam 10da Bakıda olacağı deyilirsə,
bu, mümkün deyil axı.
Ümumiyyətlə, o istiqamətə
bir günlük tur təşkil edilməsi
doğru deyil”.
Mütəxəssislərin
dediyindən belə məlum
olur ki, yalnız qiymətin
uyğunluğuna görə tura
qoşulmamalıyıq. Həm də
qoşulmaq istədiyimiz turu
yaxşıca araşdırmalıyıq.
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BAĞLAR
MASSIVININ
XƏTALI YOLU

“Buradan hərəkət edən avtomobillər nə uşaq bilir, nə yaşlı, nə də əlil.
Üstəgəl, “Rabitəçi” sağlamlıq düşərgəsində Şuşa 9 saylı tam orta məktəb
fəaliyyət göstərir. Dəfələrlə Bakı Nəqliyyat Agentliyinə, “Siqnal” idarəsinə
müraciət etmişik. Hamısı “hə” deyir, nəticə isə göz qabağındadır, sıfır”.
BƏXTIYAR MƏMMƏDLI

D

bextiyarmemmedli@kaspi.az

“

əfələrlə müraciət etməyimizə
baxmayaraq, dövlətin
aidiyyəti qurumları heç bir
addım atmırlar. Biz indi şikayətimizi
kimə edək, haradan köməklik
umaq?” Bu fikirləri “Kaspi” qəzetinə
ünvanlanan şikayət məktubunda
Binəqədi rayonu, Goradil bağlar
massivinin “Rabitəçi” sağlamlıq
düşərgəsində yaşayan işğaldan
azad olunmuş rayonların sakinləri
qeyd ediblər. Sakinlərin şikayətində
bildirilir ki, yaşadıqları ünvanda
mərkəzi yol təhlükə mənbəyinə
çevrilib: “Əvvəllər mərkəzi yol bərbad
idi, lakin uzun müddətdən sonra əsaslı
təmir olundu. Bu, Goradil bağlarında
yaşayanlarla bərabər bizi də sevindirdi.
Lakin sevincimiz çox uzun çəkmədi.
Çünki bu yol dənizkənarı magistral
yola birləşdiyi üçün tək ətraf ərazilərin
yox, Sumqayıtdan və ya Sabunçudan
gələn avtomobil sahiblərinin də
ənənəvi marşrutuna çevrildi. Amma
sürücülərin böyük əksəriyyəti bu
yoldan istifadə edərkən yaşayış
massivi olmasını nəzərə almır, sürət
həddinə diqqət yetirmirlər. Bunun da
nəticəsində avtoqəzalar durmadan
artdı”.

“NƏ UŞAQ BILIRLƏR, NƏ YAŞLI, NƏ DƏ ƏLIL”

Bizimlə söhbəti zamanı Eldəniz
Yusubov bildirdi ki, yolun təhlükəli
olması səbəbi ilə ehtiyatla davranırlar:
“Buradan hərəkət edən avtomobillər
nə uşaq bilir, nə yaşlı, nə də əlil.
Üstəgəl, “Rabitəçi” sağlamlıq
düşərgəsində Şuşa 9 saylı tam orta
məktəb fəaliyyət göstərir. Burada
təhsil alan şagirdlərin heç də hamısı
Şuşadan, Laçından, Ağdamdan və
digər işğaldan azad edilmiş ərazilərdən
deyil. Uşaqlar bağlardan və eləcə
də 134 saylı
MÜŞAHIDƏLƏR ŞIKAYƏTÇILƏRIN
marşrutla
HAQLI OLDUĞUNU
“Muğan”
GÖSTƏRDI
sanatoriyaMəsələni
sından gəlirlər.
araşdırmaq üçün
Yəni bu ərazidə
Goradil bağlar
yeganə təhsil
massivində olduq.
ocağı bu
İlkin müşahidələr
məktəbdir.
şikayətçilərin haqlı
Biz dəfələrlə
olduğunu göstərdi.
Bakı
Avtomobillər yolun
Nəqliyyat
yaşayış məntəqəsinə
Agentliyinə,
düşən hissəsində sürətlə
“Siqnal”
hərəkət edir, hətta
yi üçün
li
idarəsinə
iz
əs
k
lü
h
hansısa maneələri tez
n tə
Məktəbliləri
cibdir.
va
avtomobil
sı
a
lm
u
y
keçmək üçün təhlükəli
tramplin qo
yolundakı
manevrlərdən belə
təhlükəni
çəkinmirlər. Sakinlərlə
azaltmaq
üçün
sürət
radarı
söhbət zamanı bildirdilər
və
tramplin
qoyulması
üçün
müraciət
ki, hər gün vəziyyət belədir, dəfələrlə
etmişik. Lakin hamısı “hə” deyir,
sürücülərə xəbərdarlıq etsələr də, heç
nəticə isə göz qabağındadır, sıfır”.
bir nəticəsi yoxdur.

“ŞIKAYƏTIMIZƏ BIR
ILDIR BAXAN YOXDUR”
Digər sakin Coşqun Abbasov
vurğuladı ki, bu yolda nişanlanma
düzgün aparılmayıb: “Fatmayı
kəndindən bağlara enən yolun
kənarına avtomobillər üçün müəyyən
nişanlar qoyulub. Hətta yoldan malqaranın keçdiyini bildirən nişan var,
amma insanların keçdiyini bildirən bir
nişana belə rast gəlinmir. Xüsusilə,
“Rabitəçi” sağlamlıq düşərgəsinin
qarşısı mərkəz hesab olunur, burada
məktəb, dükanlar, müxtəlif iaşə
obyektləri var. Lakin yolun kənarında
insanların keçid etdiyini və ya sürət
həddinin aşağı olduğunu bildirən
yol nişanı yoxdur. Hətta keçən il orta
məktəbdən evə gedən şagirdi yüksək
sürətlə hərəkət edən avtomobil
vuraraq öldürdü. Bu hadisədən
başqa daha hansı olmalıdır ki,
aidiyyəti dövlət qurumları hərəkətə
keçsinlər? Baş verən bu hadisəni
telekanallar işıqlandırdı, amma
yenə də nəticəsi olmadı. “Siqnal”
idarəsinə etdiyimiz şikayətə
cavab olaraq, məsələyə
baxılacağı da deyilmişdi.
Amma bir ilə yaxın vaxt
keçir, heç nəyə baxan
yoxdur. Çünki bura
paytaxtdan kənardır,
Mais
gözdən uzaqdır”.
Ağayev

PROBLEM

“ÖZÜMÜZÜ GÖZ
GÖRƏ-GÖRƏ
TƏHLÜKƏYƏ ATA
BILMƏRIK”
Bərbərxana sahibi olan Rövşən
Hacıyev isə qeyd etdi ki, yaşadığı ərazinin
problemlərini sadalamaqla bitməz:
“Lakin faktiki olaraq bu yol ölüm saçır. Bir
sürücü azyaşlı məktəblinin həyatına son
qoydu. Qarşıdan yay ayları gəlir, çimərlik
mövsümü başlayır, indi baxın görün
burada nə qədər avtoqəza olacaq. Özümüz
deyib, özümüz eşitməliyik? Belə olmaz.
Pirşağı kəndində problemi həll etmək
üçün avtomobillərin sürətinə nəzarət
edən radarlar quraşdırılıb. Təklif edirik
ki, bu yolda da radarlar quraşdırılsın, yol
kənarına xəbərdaredici nişanlar qoyulsun.
Ötən il bizim şikayətimizdən sonra “Siqnal”
idarəsi gətirib yolun ortasına “məktəb”
sözü yazdı. Həmin yazıdan əsər-əlamət
qalmayıb, tamamilə silinib. Vətəndaşa qarşı
belə münasibət doğru deyil. Övladlarımızı,
özümüzü göz görə-görə təhlükəyə ata
bilmərik”.
“MƏCBURETMƏ TƏDBIRLƏRI GÖRÜLSÜN”
Orta məktəbin müəllim kollektivi
isə bildirdi ki, yaranmış problemlə bağlı
şagirdlərin təhlükəsizliyini təmin etməkdə
çətinlik çəkirlər: “Biz hər gün dərs
bitdikdən sonra şagirdləri bu təhlükəli
yoldan keçirməli oluruq. Hətta dəfələrlə
avtomobillər bizə təhlükə yaradıb. Dəfələrlə
tələb etmişik ki, yolda keçidlər qoyulsun,
xəbərdaredici nişanlar yerləşdirilsin.
Eləcə də müxtəlif mexanizmlərdən
istifadə etməklə sürücülərin sürət həddini
aşmaması üçün məcburetmə tədbirləri
görülsün. Bu problemin həlli yolu bundan
ibarətdir. Çünki şagirdlərin təhlükəsizliyi
biz müəllimlər üçün birinci məsələdir”.
Məsələ ilə bağlı “Siqnal”
İxtisaslaşdırılmış Layihə-İstehsalat İdarəsi
ilə əlaqə saxladıq. İdarədən bildirildi ki,
həmin ərazi Binəqədi rayonuna aid olduğu
üçün sakinlər Bakı Nəqliyyat Agentliyinə
müraciət etməlidir.
Bakı Nəqliyyat Agentliyinin
mətbuat xidmətinin rəhbəri
Mais Ağayev isə “Kaspi” qəzetinə
açıqlamasında bildirdi ki, sakinlər
yolun təhlükəli olması ilə bağlı
agentliyə ərizə ilə müraciət
etməlidir: “Bundan sonra
tərəfimizdən əraziyə
baxış keçirilib,
müvafiq qərar
verilməlidir”.
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REKLAM ARTIQ ƏDƏBIYYATA DA YOL TAPIR VƏ BƏDII ƏSƏRLƏRDƏ ÖZÜNÜ BÜRUZƏ VERIR

ƏDƏBIYYATDA
“Belə şeylər əvvəllər də
olub, elə indi də var. Mən
heç vaxt pisi tərifləmərəm.
Yazıramsa, deməli,
yaxşıdır. Məndən çox adam
xahiş edir, amma yaxşı
olmayan haqda yazmıram.
Və qeyd edim ki, bundan
ötrü indiyə kimi heç vaxt
pul almamışam”

REKLAM
BƏDII

ƏSƏRƏ KƏSƏR
VERƏN REKLAM

XANIM AYDIN

xanimaydin@kaspi.az

S

on zamanlarda reklam bazarı
müxtəlif sahələrdə özünü
fərqli formalarda
göstərir. Maraqlısı budur ki,
reklam işləri artıq ədəbiyyata da
yol tapıb və bədii əsərlərdə özünü büruzə
verməyi bacarıb. Dünya ədəbiyyatında
xeyli əsərlər var ki, onlarda gizli
reklama rast gəlmək mümkündür.
Amma ədəbiyyatda reklam digər
sahələrdəkindən fərqlidir.
Daha doğrusu, onu qəbul edibetməmək məsələsi fərqlidir. Axı
ədəbiyyat intellektual bir sahədir.
Və bir çoxları bədii əsər oxuyarkən,
orada reklam brendi ilə rastlaşanda
bəzən qıcıqlanır. Bəzən isə buna xüsusi
diqqət ayırmadan oxuyub keçir. Təbii
ki, oxucu buna xüsusi diqqət ayırmasa
belə, istər-istəməz şüuraltısında həmin
o brend qalır. Yəni reklam bununla da öz
işini görmüş olur.

GIZLI

MARKETOLOQLAR
VƏ ƏDƏBIYYAT

Ümumiyyətlə, ədəbiyyatda
gizli reklamın yaşı cavandır.
BAZARDA QIZIL ORTA
Amma bəzi mənbələrdə qeyd
Dünyada bədii ədəbiyyatda reklam
olunur ki, hətta Jül Vern də
yerləşdirməyin qəbul olunmuş, amma
“80 gün dünya ətrafında”
yazılmamış bir neçə qanunu var. Birincisi
əsərində gəmi kirayə verən
odur ki, reklam həddini aşmamalı və
nəqliyyat şirkətlərinin
kitab reklam jurnalına dönməməlidir.
adlarını çəkdiyinə görə
Buna görə də bir əsərdə maksimum dörd
onlardan ödəniş alıb.
brenddən istifadə etmək olar. Əks halda
Yeni dövrə gəlsək, bu işin
oxucu əsərdən heç bir zövq almayacaq.
favoriti Stiven Kinqdir.
Bu gizli reklamların da hər bir ölkənin
O, əsərlərinə çoxsaylı
kitab bazarına uyğun qiymətləri var.
brendlər daxil etməyin
Qiymət həm də brendin əsərdəki
ustası sayılır. Marketoloqlar
mövqeyindən asılıdır. Məsələn, brendin
kitablarda brendlərin
kitabda ancaq adı gedə, süjet xəttinin
reklamının məqsədəuyğun
bir hissəsi ola, əsərin adına bağlana və
olduğunu hesab edir və
bununla da, təbii ki, kitabın üzündə
bu işi uğurla inkişaf
görünə, hətta brendin adı əsərin baş
etdirirlər. Azərbaycan
qəhrəmanının adı da ola bilər və s.
ədəbiyyatında da gizli
Brendin adı əsərdə nə qədər geniş
reklam varmı? Və
formatda əksini tapırsa, qiyməti
ümumiyyətlə, bizim
də bir o qədər baha olur.
yazıçılar buna necə
Və əslində, bununla da
baxırlar? Xalq
oxucuya daha çox təsir
yazıçısı Çingiz
etmiş olur. Amma
Abdullayev və
bayaq da dediyim kimi,
yazıçı Varislə bu
bunun özü də normanı
barədə
aşmamalıdır. Necə
söhbətdeyərlər, bu işdə də
ləşdim.
Çingiz
qızıl ortanı itirmək
Abdullayev
olmaz.

YAXŞI OLMAYANI YAZMIRAM
Çingiz Abdullayev dünya
ədəbiyyatında gizli reklamın
olduğunu deyir: “Belə bir şey
var. Və niyə də olmasın ki?
Bəlkə, bir yazıçı əsərində,
məsələn, doğrudan da, yaxşı
bir maşını tərifləyir, reklam
edir. Yalan demir ki! Düzünü
deyir də. Pis deyil axı bu.
Keyfiyyətli bir məhsulu,
brendi tərifləyirsə, bu,
əlbəttə ki, yaxşıdır. Yox, əgər
keyfiyyətsiz malı tərifləyirsə,
çox pisdir. Və bu zaman yalnız
pulu fikirləşirsə, bu lap pisdir.
Belə şeylər əvvəllər də olub,
elə indi də var. Mən heç
vaxt pisi tərifləmərəm.
Yazıramsa, deməli,
yaxşıdır. Məndən çox
adam xahiş edir, amma
yaxşı olmayan haqda
yazmıram. Və qeyd
edim ki, bundan
ötrü indiyə
kimi heç
vaxt pul
almamışam”.

Yazıçı Varisin fikrincə,
belə tendensiya dünya
ədəbiyyatında olub və bu gün
də var: “Məsələn, Poulo Koelyo,
Con Maksvell Kutzee çox istifadə
edir. Orxan Pamukun əsərlərində çox
müşahidə olunur bu. Əsərləri elə bil
sənədli prozadır. Nə qədər yer, dükan,
brend adları çəkilir. Mən deyərdim ki,
bu iş reklamdan başqa, bədii əsərə həm
də bir kəsər verir. Məsələn, deyək ki,
oxucu əsərdə oxuyur ki, qəhrəman çay
içdi. Bir də var yazıçı onu xırdalayıb yazır
ki, qəhrəman çox gözəl yerli Lənkəran
çayından içdi. İlk dəfə “Sonuncu ölən
ümidlərdir” romanımda “Sirab” şirkəti
ilə heç bir anlaşmam olmadan, sadəcə
romanın xaricə də gedəcəyini bildiyimdən
bu suyun adını çəkmişəm. Yəni bunu
öz təşəbbüsümlə etmişəm ki, dünyaya
çıxanda bilsinlər ki, Azərbaycanda
belə bir mineral su var. Amma sonrakı
yaradıcılığımda “Əzilmiş fotoşəkillər”,
Türkiyədə çap olunan “Son məktub”
romanımda artıq anlaşma ilə reklam
vermişəm. Mən buna çox müsbət baxıram.
Bu da ədəbiyyatın tərkib hissəsidir.
Ədəbiyyatda gizli reklam olmalıdır”.
QƏNAƏTIM
Düşünürəm ki, marketoloqlar
ədəbiyyata reklam gətirməyin xeyrini son
dərəcə dəqiq fikirləşiblər. Baxın, televiziya
verilişlərində çox vaxt reklam başlayanda
əksər tamaşaçı kanalı dəyişməyə üstünlük
verir, yaxud da ki, durub başqa işlərini
görüb qayıdır ekran qarşısına. Və beləliklə
reklamçı uduzmuş olur. Amma kitab bir
ayrıca dünyadır, ətraf-aləmdən ayrılıb
əsərə dalmaqdır, xüsusi diqqətdir.
Oxucu kitabla bir vəhdət halına gəlir
oxu zamanı. Reklamın hansı səhifədə,
hansı cümlədə gələcəyini bilmir. Və
rastlaşanda belə onu adlayıb
keçə bilmir. Çünki bu, TV
reklamı deyil. Burda bir sözü
buraxmaqla əsərin məğzini,
mənasını itirmək olar. Ona
görə də, oxucu istər-istəməz
əsəri söz-söz oxuyur və
bununla da reklamı qəbul
Varis
etmiş
olur.
Yolçuyev

SALAHIN XÜSUSI OTAĞI VAR KI...
“Liverpul”un hücumçusu
Məhəmməd Salah İngiltərə
Premyer Liqasının 2021/2022
mövsümünün ən yaxşı
oyunçusu seçilib. Misirli
oyunçu Peşəkar Futbolçular
Assosiasiyasının (PFA)
versiyasına görə ən yaxşı
hesab edilib. Salah bununla
bağlı fikirlərini bildirib:
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“Fərdi və ya kollektiv olaraq
mükafat qazanmaq mənim
üçün böyük şərəfdir. Bu cür
mükafatları almaq həqiqətən
xoşdur, xüsusən ona görə ki,
səsvermə futbolçular arasında
keçirilib.
Mənim xüsusi otağım var
ki, orada kuboklar olan dolab
yerləşdirilib. O dolabda hələ

www.kaspi.az

“LIVERPUL” AZARKEŞLƏRINI

SENEQALLILAR

SAKITLƏŞDIRDI, AMMA...
Seneqalda işlətdiyi
ifadələrin “Liverpul”
azarkeşlərini narahat
etdiyini görən Mane
onları sakitləşdirməyə
çalışıb. Amma yenə
də gedib-getməyəcəyi
ilə bağlı birmənalı söz
deməyib : “Mən zarafatla,
yumorla cavab verdim.
Amma görürəm ki,
bu fikirlərim hər yerə

“O KLUBDAN GET”

DEYIRLƏR

yayılıb. Düşünürəm ki,
bununla da dayanmalıyıq.
“Liverpul” çox hörmət
etdiyim klubdur. Bu
klubun azarkeşləri məni
ilk gündən qəbul etdilər.
Hələ gələcək haqqında
danışa bilmərəm”. Onun
dediklərindən belə çıxır
ki, hələ heç bir klubla
anlaşmayıb, amma ayrılma
ehtimalı var.

20 MILYON AVRO
MƏVACIB VƏDI

Sadio Manenin “Liverpul”dakı gələcəyi olduqca
müəmmalıdır. Onun ingilis klubu ilə müqaviləsi 2023cü ilin yayına qədər nəzərdə tutulub. Lakin seneqallı
elə bu yay komandanı tərk edə bilər.

HƏMYERLILƏRININ
DAHA AZ MAAŞ VƏ
70 FAIZI ISTƏYIR KI...
SALAH AMILI
Klub mövsümü başa çatdıqdan
Seneqallılar onun “Liverpul”dan
sonra Mane Seneqal millisinin
ayrılmasını əsasən bu faktlara görə
düşərgəsinə yollanıb. Mətbuat
tələb edirlər: klub azarkeşləri tərəfindən
konfranslarının birində
Manenin keyfiyyətlərinin lazımi
ona seneqallılar arasında
səviyyədə qiymətləndirilməməsi və
keçirilən sorğunun nəticələri
digərlərinə nisbətən aşağı maaş.
ilə bağlı məlumat verilib - ölkə
Digər afrikalı futbolçu Məhəmməd
sakinlərinin təxminən 60Salahın daha vacib oyunçu kimi
70%-i Sadionun “Liverpul”dan
təqdim edilməsi də seneqallı
getməsini istəyir. Manenin
fanatları əsəbiləşdirir. İngilis
məsələ ilə bağlı şərhi,
nəşri “Goal” da seneqallıların
sözün əsl mənasında aranı
fikirlərini toplayıb. Tənqidçilərin
qarışdırıb: “Hər kəs kimi mən
əsas arqumentləri budur: “Mane ilə
də sosial şəbəkələrdə vaxt
müqayisə olunmayacaq dərəcədə pis
keçirirəm və insanların nə
olan Ceydon Sanço və Cek Qriliş
yazdığını görürəm. Onların
kimi futbolçular həftədə 350 min
istədiklərini edəcəyəm.
avro qazanırlar, Sadio isə cəmisi
Tələsməyin, tezliklə hər şeyi
100 min avro alır. Hətta ingilis
görəcəyik”.
mediası da ona maraq göstəmir”.

yer var. Yaşlandıqca özünü
daha praqmatik hiss edirsən
və futboldan nə istədiyini yaxşı
anlayırsan.
Ona görə də, yaxşı dincəlməyə
və komandama kömək etməyə
çalışıram. Bu səsvermədə qələbə
qazandığım üçün xoşbəxtəm.
Bununla qürur duyuram”.

Bəs Mane hara üz
tuta bilər? Hələ mayın
əvvəlindən mətbuatda
söz-söhbət gəzir ki, o,
“Bavariya”ya keçəcək.
Həmin ərəfədə Münhen
nəhənginin idman direktoru
Həsən Salihamiciç Manenin
nümayəndələri ilə ilk
dəfə görüşdü. Ancaq
konkret nə isə əldə
edilmədi. “Bavariya”
o vaxt fəallıq
göstərdi ki, Robert
Levandovskinin
klubdan
ayrılacağı
gündəmə gəldi.
Bildirilirdi ki,
əgər Münhen
Həsən
Salihamiciç

klubu polyak hücumçunu 30-40
milyon avroya sata bilsə, onda
Maneni transfer edəcək. Mayın
sonunda isə məlumat yayıldı
ki, Sadio bu yay “Liverpul”u
tərk edəcək. “Bavariya”nın onu
almaqla bağlı qəti qərar qəbul
etdiyi deyilir, hətta maliyyə
şərtləri də açıqlanırdı: Münhen
nəhəngi seneqallıya vergilər
çıxılandan sonra 20 milyon avro
məvacib verəcək. Amma hələ də
konkret nə isə yoxdur. Ola bilsin
ki, yaxın günlərdə bu məsələ
həllini tapacaq. Amma
bir şey aydındır: Sadio
“Liverpul”dan getsə də,
orada qalmalı olsa da,
məvacibi kifayət qədər
artacaq.

UEFA Almaniyanı cəzalandıra bilər
Almaniya millisi UEFA
Millətlər Liqasında İngiltərə ilə
oyuna (1:1) qadın yığmasının
formasında çıxıb. Amma
qadınlar arasında Avropa
çempionatına dəstək jesti
sayılan bu addıma görə
Almaniya UEFA tərəfindən
cəzalana bilər. Çünki
bu, UEFA reqlamentinin

pozulmasıdır. Məsələ ondadır
ki, Almaniyanın qadınlardan
ibarət komandasının
emblemində iki ulduz var ki,
bu da iki dünya çempionatında
qələbə deməkdir. Dörd dəfə
Dünya Kubokunu qazandığı
üçün kişilərdən ibarət
komandanın formasında dörd
ulduz olmalıdır.

UEFA-nın rəsmi forma
qaydaları kişi və qadın
komandalarının ulduz
mübadiləsini qadağan edir.
Almaniyanın kişilərdən
ibarət komandası emblemin
üzərinə iki ulduz əlavə etsəydi,
qadın komandası formasında
meydana çıxmaq hüququna
malik olardı.

