
RƏSADƏTLI ORDUSU
QALIB XALQIN

SƏHIFƏ 3-də

Şanlı Qələbə Azərbaycan dövlətinin hərbi qüdrətinin nümayişi ilə yanaşı, 
xalqımızın qələbə əzminin də əyani təsdiqidir. Məhz bu səbəbdən artıq 
ikinci ildir ki, Azərbaycan xalqı 26 iyun – Silahlı Qüvvələr Gününü fərqli 
əhval-ruhiyyədə, qalib xalqın qalib ordusunun günü kimi qeyd edir.

Ötən illər ərzində Prezident 
İlham Əliyevin diqqət və qayğısı 
sayəsində Azərbaycan Silahlı 
Qüvvələri qısa müddətdə regionun 
ən qüdrətli ordusuna çevrilib. 
Təsadüfi deyil ki, nüfuzlu “Global 
Fire Power” mərkəzinin 55 
göstərici əsasında hazırladığı 
hesabatda Azərbaycan 
Ordusu Cənubi Qafqazda 
birinci, dünyada ilk əlli ordu 
sırasında yer alıb. 

Azərbaycan Ordusu 
Ermənistanın mütəmadi 
təxribatlarına cavab olaraq 
2020-ci il sentyabrın 27-də 
“Dəmir yumruq” əməliyyatına 
başlayıb və noyabrın 10-
dək davam etmiş 44 günlük 
Vətən Müharibəsi nəticəsində 
işğalçı ölkəni diz çökməyə, 
kapitulyasiyaya məcbur 
edib. Düşmən Azərbayacan 
Ordusunun gücünü əyani 
olaraq görüb.

CƏNUBI QAFQAZIN ƏN GÜCLÜ ORDUSU

Prezident İlham  
Əliyev səfər zamanı 
strateji tərəfdaşlığın 
dərinləşdirilməsi və 
qarşılıqlı fəaliyyətin 
genişləndirilməsi 
haqqında siyasi 
Bəyannamənin 
çox qlobal 
xarakter daşıdığını 
vurğulayıb. 
Dövlət başçısının 
sözlərinə görə, 
orada hər iki ölkənin 
xarici siyasətinin 
prioritetləri əksini 
tapıb, dövlətlərin 
ərazi bütövlüyünün, 
müstəqilliyinin, 
suverenliyinin 
qarşılıqlı dəstək-
lənməsi ifadə olunub.

SƏHIFƏ 6-da

SƏHIFƏ 2-də

SƏHIFƏ 15-də

SƏHIFƏ 7-də

Əvvəlcə Tramp, 
sonra COVID, indi isə 
Rusiyanın Ukraynaya 
qarşı müharibəsi 
təşkilatı iflic edib. 
Çoxları etiraf edir 
ki, ÜTT artıq dünya 
iqtisadiyyatının 
problemlərini həll 
etmək iqtidarında 
deyil. 

Qeyd edilib ki, 
müharibənin başa 
çatmasından ilyarımdan 
çox keçməsinə 
baxmayaraq, İrəvan 
üçtərəfli Bəyannamənin 
bəzi bəndlərini indiyə 
qədər yerinə yetirməyib.

S.Lavrov Rusiya tərəfinin 
sərhədin delimitasiyası 
prosesi üçün zəruri 
xidmətləri göstərməkdə 
davam edəcəyini bəyan 
edib: “ATƏT-in Minsk 
qrupu fəaliyyətini 
dayandırıb”. 

“Qələbənin sevincini 
özümə gələndən 
sonra dərk etməyə 
başladım. Və 
sanki ikinci dəfə 
qalib gəldim. 
Dostlarımızdan biri 
dedi ki, yarışdan 
sonra Davurxan 
səhərə kimi oteldə 
hirsindən ağlayıb”.

Biletlər bir ay 
öncədən “Yolumuz 
Qarabağa” portalında 
satışa çıxarılır, cəmi 
bir neçə saat sonra 
tükənir. Səyahətçilərin 
Şuşaya getmək planı 
növbəti aya qədər 
təxirə düşür. Avtobus 
az, tələbat çoxdur. 

Artıq ölkə boyu 
taxıl biçini başlayıb. 
Fermerlər əvvəlcə 
arpa biçinini aparırlar, 
Aran rayonlarında 
artıq buğda biçini 
də başlayıb. Hazırda 
biçin prosesinə 
ümumilikdə 1371 
kombayn cəlb 
olunub. 

Qazaxıstan 
prezidentinin 
Donbas və Luqanskla 
bağlı səsləndirdiyi 
fikirlər, qondarma 
respublikaları 
tanımayacaqlarını 
bildirməsi rəğbətlə 
qarşılanıb. Bu 
açıqlamalar göstərir 
ki, Qazaxıstan 
müstəqil xarici siyasət 
həyata keçirmək 
niyyətindədir. 

ÜMUMDÜNYA 
TICARƏT TƏŞKILATI 
ÖLÜM AYAĞINDA 

AZƏRBAYCAN ERMƏNISTANDAN 
PRAKTIKI ADDIMLAR GÖZLƏYIR 

YEDDI DƏFƏ YIXIL, 
AMMA SƏKKIZ 
DƏFƏ QALX

ŞUŞAYA NƏ 
ÜÇÜN BILET 
TAPILMIR?

GÖRƏSƏN 
TAXILIMIZ 
BOL OLACAQMI? 

TOKAYEVIN 
GÖZLƏNILMƏZ 
JESTLƏRI 

SƏHIFƏ 4-də

SƏHIFƏ 14-də

SƏHIFƏ 5-də
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QARDAŞLIQ RUHUNDA
KEÇƏN SƏFƏR

HƏDƏF STRATEJI TƏRƏFDAŞLIĞIN DƏRINLƏŞDIRILMƏSIDIR

SƏHIFƏ 8-9-da

“İşin onları tam qane etməsə də, 
birbaşa demirlər. Deyirlər ki, bunu 
düz edibsən, yaxşıdır, amma daha 
yaxşı olması üçün, bəlkə, filan cür 
edək?” 

“İş mühitində dedi-qodulardan, 
münaqişələrdən uzaq durmaq 
önəmlidir. Münasibətləri yaxşı 
qurmaq lazımdır ki, sizə qarşı pislik 
edən olmasın”.

Dünyaca məşhur bankda vəzifə tutan azərbaycanlı
Samir Musayev 1987-ci ildə 

Bakıda anadan olub. Hazırda 
HSBC Bankın Kanada ofisində 

vitse-prezidentin 
köməkçisidir.

Prezident İlham Əliyevin Özbəkistana səfəri 
reallaşıb. İmzalanan “Strateji tərəfdaşlığın 

dərinləşməsi və hərtərəfli əməkdaşlığın 
genişləndirilməsi haqqında Bəyannamə”nin 

əhəmiyyəti xüsusi qiymətləndirilir.

2 ILDIR FƏRQLI QEYD EDILƏN BAYRAM 



GÜNDƏM2

Aİ Şurası Ukrayna və 
Moldovaya Aİ-yə daxil 
olmaq üçün namizəd 
statusunun verilməsi 
barədə qərar qəbul edib.
Bu barədə Şuranın 
prezidenti Şarl Mişel 
özünün sosial şəbəkə 
səhifəsində yazıb. O, 
Ukrayna və Moldova dövlət 
başçılarını bu münasibətlə 
təbrik edib.
Bundan əlavə, Aİ liderləri 
Gürcüstanın Avropa 
perspektivini tanıyıb və 
prioritet məsələlər həll 
olunan kimi namizəd 
statusu verməyə hazır 
olduqlarını bildiriblər.
Ukrayna prezidenti 
Volodimir Zelenski bununla 
əlaqədar xalqa müraciət 
edib: “Bu, qələbədir”. 

Azərbaycanın Birinci 
vitse-prezidenti Mehriban 
Əliyeva rəsmi instaqram 
səhifəsində Avropa və 
dünya çempionatlarının 
mükafatçılarını təbrik edib.
AZƏRTAC xəbər verir 
ki, təbrikdə deyilir: 
“Yeniyetmələr və böyüklər 
arasında yaxın günlərdə 
keçirilmiş qılıncoynatma, 
bədii gimnastika, cüdo, 
güləş və karate üzrə 
Avropa çempionatlarının 
mükafatçısı olan bütün 
idmançılarımızı, həmçinin 
dünya çempionatında 
qızıl medal qazanmış 
paraüzgüçülərimizi 
səmimi-qəlbdən təbrik 
edirəm. Sizin qələbəniz 
mükəmməl hazırlığın, 
məqsədyönlülüyün və 
iradənin əyani sübutudur. 
Hamınıza möhkəm 
cansağlığı, sevinc və yeni 
nailiyyətlər arzulayıram”.

Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrovla görüşdə təəssüflə qeyd edilib ki, İkinci 
Qarabağ müharibəsinin başa çatmasından ilyarımdan çox keçməsinə baxmayaraq, 

İrəvan üçtərəfli Bəyannamənin bəzi bəndlərini indiyə qədər yerinə yetirməyib

Rusiyanın xarici işlər naziri 
Sergey Lavrov iyunun 13-14-ü 
tarixlərində Bakıda olub. Rusiyalı 

diplomatı qəbul edən Prezident İlham 
Əliyev bu ilin əvvəlində Moskvada 
müttəfiqliklə bağlı Bəyannamənin 
imzalanması ilə Azərbaycan-Rusiya 
münasibətlərinin yeni mərhələsinə start 
verildiyini diqqətə çatdırıb. 

“BIZIM TƏKLIFIMIZ 
HƏLƏLIK CAVABSIZ QALIR”

Dövlət başçısı regiondakı vəziyyətə, 
münaqişədən sonrakı duruma, 
Azərbaycanla Ermənistan arasında 
münasibətlərin normallaşması 
prosesinə də diqqət çəkib. Bildirib 
ki, Azərbaycanın mövqeyi regionda 
uzunmüddətli sülhün bərqərar olmasına 
yönəlib: “Sülh müqaviləsi üzərində 
işə başlamaq barədə bizim təklifimiz 
hələlik cavabsız qalır, lakin biz hələ 
ümid edirik ki, bu təklif müsbət qəbul 
ediləcək. Müsbət məqamlar arasında 
Rusiya, Azərbaycan və Ermənistanın 
baş nazirlərinin müavinlərinin 
sədrliyi ilə üçtərəfli işçi qrupun 
işinin intensivləşməsini qeyd etmək 
istərdim. Lap yaxın vaxtlarda Sankt-
Peterburqda yeni görüş keçirilib. 
Ümid edirik ki, 2020-ci il noyabr 
Bəyannaməsinin implementasiyası 
məqsədilə məhz kommunikasiyaların 
açılması, Azərbaycan yüklərinin və 
vətəndaşlarının Naxçıvan Muxtar 
Respublikasına maneəsiz çatdırılmasının 
təmin edilməsi kontekstində də praktiki 
addımlar atılacaq. Bu, Ermənistan 
tərəfinin hüquqi öhdəliyidir”.

Prezident İlham Əliyev təəssüflə qeyd 
edib ki, İkinci Qarabağ müharibəsinin 
başa çatmasından ilyarımdan çox 
keçməsinə baxmayaraq Bəyannamənin 
həmin bəndi indiyə qədər yerinə 
yetirilməyib.

LAVROV KÖMƏK ETMƏYƏ 
HAZIR OLDUQLARINI DEYIR

S.Lavrov Rusiya, Azərbaycan 
və Ermənistan liderləri tərəfindən 

2020-ci ilin noyabrında, 2021-ci ilin 
yanvarında və noyabrında imzalanmış 
üç sənədin reallaşmasına rəsmi 
Moskvanın hər vasitə ilə kömək etməyə 
hazır olduğunu xatırladıb. Bildirib ki, 
kommunikasiyaların açılması üzrə 
üçtərəfli işçi qrupunun fəaliyyətində 
müəyyən irəliləyiş var: “Razılaşdırılmalı 
məsələləri biz Ermənistan tərəfi ilə 
müzakirə edirik. Mənə belə gəlir ki, 
avtomobillərin maksimum komfort 
şəkildə hərəkətinə heç bir süni maneə 
yaradılmaması üçün bu işin təşkili 
məsələsini necə həll etmək barədə 
ümumi fikir formalaşır. Rusiya nəticə 
əldə olunana qədər bu işə kömək 
edəcək. Ümidvaram ki, bu, tezliklə 
olacaq. Biz həm də başqa razılaşmalara 
uyğun olaraq Azərbaycanda və 
Ermənistanda sərhədlərin delimitasiyası 
və demarkasiyası üçün yaradılmış iki 
komissiyanın xətti üzrə işə məsləhət 
xidmətləri göstərməyə də hazırıq”.

CEYHUN BAYRAMOV RUSIYANIN 
DƏSTƏYINI YÜKSƏK QIYMƏTLƏNDIRIB

Dünən isə rusiyalı diplomat 
azərbaycanlı həmkarı Ceyhun 
Bayramovla görüşüb, birgə mətbuat 
konfransında iştirak edib. 

Ceyhun Bayramov bildirib ki, 
Azərbaycan və Rusiya arasında 
münasibətlər mehriban qonşuluq və 
möhkəm dostluq ənənələrinə malikdir. 
Onun sözlərinə görə, ölkələrimiz 
arasında bütün istiqamətlər üzrə 
müsbət dinamika müşahidə olunur. 
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həll 
olunduğunu, Azərbaycanın regionda 
sülhün və təhlükəsizliyin tərəfdarı 
olduğunu xatırladan nazir bu 
məsələdə Rusiyanın dəstəyini yüksək 
qiymətləndirib. Deyib ki, Üçtərəfli 
Bəyanat təhlükəsizliyə təminat verir. 
Azərbaycanın qələbədən sonra işğaldan 
azad edilmiş ərazilərdə bərpa və 
quruculuq işləri apardığını diqqətə 
çatdıran nazir söyləyib ki, rəsmi Bakı 
Rusiya şirkətlərinin bu prosesdə 
iştirakında maraqlıdır.
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Mehriban Əliyeva 
mükafatçıları 
təbrik edib

AI Şurası Ukrayna və 
Moldovaya namizəd 
statusu verdi

AZƏRBAYCAN AZƏRBAYCAN 
ERMƏNISTANDAN ERMƏNISTANDAN PRAKTIKIPRAKTIKI  
ADDIMLAR GÖZLƏYIRADDIMLAR GÖZLƏYIR

“ATƏT-IN MINSK QRUPU 
FƏALIYYƏTINI DAYANDIRIB”

S.Lavrov Rusiya tərəfinin regionda sülhün 
qurulması, sərhədin delimitasiyası prosesi 
üçün zəruri xidmətləri göstərməkdə davam 
edəcəyini bəyan edib: “ATƏT-in Minsk qrupu 
fəaliyyətini dayandırıb”. Nazir bunun ABŞ-
ın təşəbbüsü ilə baş verdiyini vurğulayıb. 
S.Lavrov Rusiya şirkətlərinin Qarabağda bərpa 
işlərində iştirak etməkdə marağını təsdiq edib.

NAZIRLƏR AZƏRBAYCAN SAYTLARININ 
BLOKLANMASINA MÜNASIBƏT BILDIRIBLƏR

Nazirlər Rusiyada Azərbaycanın bir 
sıra KİV-inin bloklanmasına da münasibət 
bildiriblər. Ceyhun Bayramov bildirib ki, 
Azərbaycanın bir sıra KİV-nin Rusiyada 
bloklanması rəsmi Bakını narahat edir. Bu 
məsələ Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey 
Lavrovun Azərbaycan səfəri zamanı müzakirə 
olunub: “Son aylarda bir sıra problemli 
məsələlər ortaya çıxdı. Azərbaycanın bir 
sıra KİV-i Rusiyada bloklandı, bu ay isə 
“RİA Novosti” Azərbaycanda bloklandı. Bu 
mövzu bizi, təbii ki, narahat edir. Görüşlərdə 
bu məsələyə toxunduq. Əsas diqqət bu cür 
halların nəticələrinin deyil, baş verməsinin 
qarşısını almağa yönələn mexanizmlərin 
hazırlanması zərurətinə yönəldildi”, - 
C.Bayramov vurğulayıb. S.Lavrov da öz 
növbəsində bu məsələnin Bakıdakı görüşdə 
müzakirə olunduğunu deyib: “Hər iki tərəfin 
aparıcı KİV rəhbərləri arasında xüsusi silsilə 
tədbirlər keçirəcəyimiz haqqında ümumi 
anlayış var. Xarici işlər nazirliklərinin 
informasiya xidmətlərinin himayəsi altında 
belə məsləhətləşmələri təşkil etmək barədə 
razılıq əldə olunub”.

Qeyd edək ki, dünən nazirlər Azərbaycan 
və Rusiya arasında informasiya təhlükəsizliyi 
haqqında saziş də imzalayıblar. 



XX əsrin əvvəlində 
Azərbaycan 
xalqı müsəlman 

Şərqində bir ilkə imza ataraq 
Demokratik Cümhuriyyət 
qurub. 1918-ci ilin 28 
may tarixində elan edilən 
respublikanın atdığı ilk 
addım isə dövlətçiliyin 
mühüm atributu sayılan 
nizami ordunun yaradılması 
olub. Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyətinin (AXC) 
“İstiqlal Bəyannaməsi”ndə 
qeyd edilirdi ki, Azərbaycan 
özünü xarici müdaxilələrdən 
müdafiə etmək, daxili düşmən 
qüvvələrini zərərsizləşdirmək 
üçün nizami orduya malik 
olmalı, özünün silahlı 
qüvvələrini yaratmalıdır. 

21 GENERALDAN 15-I 
BOLŞEVIKLƏR TƏRƏFINDƏN 
GÜLLƏLƏNIB

Məhz bu səbəbdən hökumət 
tərəfindən 25 min nəfərlik 
ordu yaratmaq vəzifəsi irəli 
sürülüb, dövlət büdcəsinin 
24 faizi hərbi məqsədlərə 
ayrılıb. İyunun 26-da AXC-nin 
5000 nəfər şəxsi heyəti olan 
ilk nizami ordusu – Əlahiddə 
Azərbaycan Korpusu təşkil 
edilib, avqustun 1-də isə Hərb 
Nazirliyi təsis olunub. Qısa 
müddətdə Osmanlı dövlətinin 
Qafqaz İslam Ordusu ilə 
birlikdə Milli Ordu hissələrinin 
formalaşdırılması Bakını və 
ətraf qəzaları erməni-bolşevik 
işğalından xilas edərək milli 
dövlətçiliyin qorunmasında, 
sərhədlərinin toxunulmazlığı 
və təhlükəsizliyinin təmin 
edilməsində mühüm rol 
oynayıb. Xalq Cümhuriyyəti 
süqut etdikdən sonra bolşevik 
hökuməti Milli Ordunu ləğv 
edib və Azərbaycan Silahlı 
Qüvvələrinin rəhbərliyinə 
daxil olan 21 generaldan 
15-i bolşeviklər tərəfindən 
güllələnib.

ORDUNUN ŞƏRƏFLI TARIXINƏ 
VERILƏN YÜKSƏK QIYMƏT

1991-ci ildə Azərbaycan 

dövlət 
müstəqilliyini 
bərpa etdikdən 
sonra Müdafiə Nazirliyi 
yaransa da, bu qurumun 
təyinatı üzrə fəaliyyəti, xalqın 
mənafeyinə xidmət etməsi 
yalnız ümummilli lider Heydər 
Əliyevin 1993-cü ildə yenidən 
hakimiyyətə qayıdışından sonra 
mümkün olub. Bununla da 
Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin 
tarixində yeni mərhələ başlayıb, 
hələ 1971-ci ildə ulu öndərin 
tarixi xidməti nəticəsində 
yaranmış C.Naxçıvanski adına 
Hərbi Liseyin məzunu olan 
zabit kadrları peşəkar ordu 
quruculuğuna cəlb edilib, 
ordunun əsasını təşkil etməyə 
başlayıb, ali hərbi məktəblər 
yenidən formalaşdırılıb, yeniləri 
yaradılıb. Ümummilli lider 
Heydər Əliyev AXC Ordusunun 
şərəfli tarixinə yüksək 
qiymət verib və bu tarixdən 
bəhrələnməyin vacibliyinə 
toxunub, məhz onun 1998-
ci il mayın 22-də imzaladığı 
sərəncamla iyunun 26-sı 
Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin 
Günü elan edilib.

CƏNUBI QAFQAZIN 
ƏN GÜCLÜ ORDUSU

Müstəqil Azərbaycanda ordu 
quruculuğu prosesi Prezident 
İlham Əliyevin hakimiyyəti 
dövründə tamamilə yeni 
mərhələyə qədəm qoyub. Ulu 
Öndərin ordu quruculuğu 
siyasətini uğurla davam və 
inkişaf etdirən Prezident, Ali 
Baş Komandan İlham Əliyevin 
diqqət və qayğısı sayəsində 
hərbçilərin peşəkarlığının 
artırılması, şəxsi heyətin döyüş 
ruhunun və mənəvi-psixoloji 
hazırlığının yüksəldilməsi, 
Silahlı Qüvvələrimizin ən 

müasir silah 
və texnika ilə 

təchizatı daim ön 
planda saxlanılıb. Məhz 

Prezident İlham Əliyevin bu 
diqqət və qayğısı sayəsində 
Azərbaycan Silahlı Qüvvələri 
qısa müddətdə regionun ən 
qüdrətli ordusuna çevrilib. 
Təsadüfi deyil ki, nüfuzlu 
“Global Fire Power” mərkəzinin 
55 göstərici əsasında hazırladığı 
hesabatda Azərbaycan 
Ordusu Cənubi Qafqazda 
birinci, dünyada ilk əlli ordu 
sırasında yer alıb. Prezident 
İlham Əliyevin sərəncamı ilə 
Azərbaycanda hərbi sənaye 
kompleksi də yaradılıb və bu 
gün ölkədə mindən çox hərbi 
təyinatlı məhsul istehsal edilir. 
Dünyanın aparıcı beynəlxalq 
sərgilərində Azərbaycanın 
hərbi məhsulları nümayiş 
olunur.

APREL ZƏFƏRI, 
GÜNNÜT QƏLƏBƏSI

Qürurlu tarixə malik olan 
Azərbaycan Ordusu bu gün 
özünün ən şanlı dövrünü 
yaşayır. 2008-ci ildən 
başlayaraq müxtəlif illərdə 
keçirilmiş hərbi paradlar, 
2016-cı ilin aprel, 2018-ci ilin 
Naxçıvan - Günnüt qələbəsi, 
2020-ci ilin 44 günlük Vətən 
Müharibəsi zəfəri Azərbaycan 
Ordusunun qüdrətini bütün 
dünyaya nümayiş etdirib. 
Xatırladaq ki, 2018-ci il iyunun 
26-da Azərbaycan Silahlı 
Qüvvələrinin yaradılmasının 
100 illik yubileyi münasibətilə 
Bakının Azadlıq meydanında 
təntənəli hərbi parad keçirilib. 
Həmin paradda 2016-cı ilin 
Aprel döyüşlərində, 2018-ci 
ilin Naxçıvan əməliyyatında 
işğalçılardan azad olunmuş 

torpaqlarda qaldırılmış 
Azərbaycan bayraqları 

nümayiş etdirilib. Paradda 
çıxış edən Silahlı Qüvvələrin 
Ali Baş Komandanı İlham 
Əliyev ölkəmizin ərazi 
bütövlüyünün mütləq bərpa 
olunacağını bildirərək deyib 
ki, gün gələcək və bu gün 
işğal altındakı torpaqlar 
azad olunandan sonra orada 
qaldırılacaq Azərbaycan 
bayrağı Azadlıq meydanına 
gətiriləcək və hərbi paradda 
göstəriləcək.

2 ILDIR FƏRQLI QEYD 
EDILƏN BAYRAM 

Müzəffər Ali Baş Komandan 
İlham Əliyevin böyük 
uzaqgörənliklə söylədiyi 
fikirlər 2020-ci ilin Vətən 
Müharibəsində bir daha öz 
təsdiqini tapıb. Prezident 
İlham Əliyevin rəhbərliyi 
ilə Azərbaycan xalqı dəmir 
yumruq kimi birləşərək bütün 
dünyaya sübut edib ki, onun 
iradəsini sarsıtmaq, işğalla 
barışmağa məcbur etmək 
mümkün deyil. Azərbaycan 
Ordusu Ermənistanın 
mütəmadi təxribatlarına cavab 
olaraq 2020-ci il sentyabrın 
27-də “Dəmir yumruq” 
əməliyyatına başlayıb və 
noyabrın 10-dək davam etmiş 
44 günlük Vətən Müharibəsi 
nəticəsində işğalçı ölkəni diz 
çökməyə, kapitulyasiyaya 
məcbur edib. Azad edilmiş 
torpaqlarda qaldırılmış 
Azərbaycan bayraqları 2020-
ci il dekabrın 10-da Bakının 
Azadlıq meydanında Vətən 
Müharibəsində Qələbəyə həsr 
olunmuş Zəfər paradında 
nümayiş etdirilib. Vətən 
Müharibəsində qazanılan şanlı 
Qələbə Azərbaycan dövlətinin 
hərbi qüdrətinin, iqtisadi 
gücünün nümayişi ilə yanaşı, 
xalqımızın qələbə əzminin 
də əyani təsdiqidir. Məhz bu 
səbəbdən artıq ikinci ildir ki, 
Azərbaycan xalqı 26 iyun – 
Silahlı Qüvvələr Gününü fərqli 
əhval-ruhiyyədə, qalib xalqın 
qalib ordusunun günü kimi 
qeyd edir.
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Vətən 
Müharibəsində 

qazanılan 
şanlı Qələbə 
Azərbaycan 

dövlətinin hərbi 
qüdrətinin, 

iqtisadi gücünün 
nümayişi ilə 

yanaşı, xalqımızın 
qələbə əzminin də 
əyani təsdiqidir. 

Məhz bu səbəbdən 
artıq ikinci ildir 
ki, Azərbaycan 
xalqı 26 iyun – 

Silahlı Qüvvələr 
Gününü fərqli 

əhval-ruhiyyədə, 
qalib xalqın qalib 
ordusunun günü 
kimi qeyd edir.

QALIBQALIB
RƏSADƏTLI ORDUSURƏSADƏTLI ORDUSU

RUFİK İSMAYILOV
rufikismayilov@kaspi.az

XALQINXALQIN
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A zərbaycan və Özbəkistan 
arasında qarşılıqlı 
münasibətlərin tarixi 

uzaq əsrlərə gedib çıxır. Özbək və 
Azərbaycan xalqlarını yaxın milli 
adət və ənənələr, ümumi dil qrupu, 
mədəniyyət və din birləşdirir. Uzun 
illər ərzində hər iki dövlət SSRİ-
nin müttəfiq respublikaları olublar. 
Ötən əsrin 30-cu illərində kütləvi 
repressiyalar zamanı on minlərlə 
azərbaycanlı Özbəkistan torpağında 
sığınacaq tapıb. 

İKİTƏRƏFLİ MÜNASİBƏTLƏRİN 
İNKİŞAFINDA PREZİDENTLƏRİN ROLU

Bu gün on minlərlə azərbaycanlı 
Özbəkistan cəmiyyətinin sosial, 
ictimai, iqtisadi və digər sahələrində 
fəal iştirak edir. Təsadüfi deyil 
ki, 1966-cı ilin aprelində dağıdıcı 
zəlzələdən sonra Daşkəndin 
bərpasında azərbaycanlılar yaxından 
iştirak ediblər. İki ölkə arasında 
diplomatik əlaqələr isə 1995-ci 
oktyabrın 2-də qurulub. 1996-cı ilin 
ortalarında Azərbaycanın Daşkənddə, 
1998-ci ilin may ayında Özbəkistanın 
Bakıda səfirlikləri fəaliyyətə başlayıb. 
İkitərəfli münasibətlərin inkişafında 
dövlət başçılarının səfərləri xüsusilə 
böyük əhəmiyyətə malikdir. Bu 
baxımdan Özbəkistanın eks-prezidenti 
İslam Kərimovun, hazırkı Prezident 
Şavkat Mirziyoyevin Azərbaycana, 
ümummilli lider Heydər Əliyevin, 
həmçinin Prezident İlham Əliyevin 
Özbəkistana səfərləri xüsusi qeyd 
olunmalıdır. 

VARİSLİK PRİNSİPLƏRİ 
ƏSASINDA HƏYATA KEÇİRİLƏN 
SİYASƏT

Ulu öndər Heydər Əliyev 
Özbəkistanla etibarlı tərəfdaşlıq 
münasibətlərinə malik olmağın 
əhəmiyyətinə diqqət çəkərək bildirib 
ki, Azərbaycan bu münasibətlərin 

qurulması və inkişaf edib 
möhkəmlənməsi üçün hər şeyi edəcək. 
Ata vəsiyyətini yerinə yetirərək Şuşada 
Azərbaycan bayrağı dalğalandıran 
Prezident İlham Əliyevin varislik 
prinsipləri əsasında həyata keçirdiyi 
siyasət nəticəsində iki ölkə arasında 
münasibətlər daha da genişlənib, 
ümummilli liderin hələ illər öncə 
arzuladığı səviyyəyə çatıb. Cari il 
21-22 iyun tarixlərində Azərbaycan 
Prezidentinin Özbəkistanda dövlət 
səfərində olması da iki ölkə arasında 
münasibətlərin inkişafı baxımından 
mühüm əhəmiyyət daşıyır. Səfərin 
ilk günündə Prezident İlham 
Əliyev Müstəqillik abidəsini ziyarət 
edib, özbəkistanlı həmkarı Şavkat 
Mirziyoyevlə Daşkənddə Heydər 
Əliyev Meydanının açılışına qatılıb. 
Daşkənddəki “Kuksaroy” dövlət 
iqamətgahında rəsmi qarşılanma 
mərasimindən sonra prezidentlərin 
məhdud və geniş tərkibdə görüşləri 
olub. Bunun ardınca iki ölkənin 
həyat fəaliyyətinin, demək olar ki, 
bütün mühüm sahələrini əhatə 
edən 20-ə yaxın sənəd imzalanıb. 
Onlar arasında Azərbaycan-
Özbəkistan münasibətlərinin 
inkişafı istiqamətini əvvəlcədən 
müəyyən edən siyasi sənəd - birgə 
Bəyannamə xüsusi əhəmiyyət kəsb 
edir. Prezidentlər “TEXNOPARK” 
MMC-nin fəaliyyəti ilə tanış olub, 
“Kuksaroy” dövlət iqamətgahında 
Fəxri qonaqlar xiyabanında ağac da 
əkiblər. Günün sonunda “Kuksaroy” 
dövlət iqamətgahında Azərbaycan 
Prezidentinin şərəfinə rəsmi ziyafət 
verilib. Səfərin ikinci günü isə dövlət 
başçısı İlham Əliyev Ürgənc şəhərində 
olub, özbəkistanlı həmkarı ilə Xivə 
şəhərində İçan-Qala Dövlət Tarixi 
Memarlıq Muzeyinə, “Nurullaboy” 
saray kompleksinə baş çəkib. 
Həmin günün sonunda Azərbaycan 
Prezidentinin şərəfinə qəbul təşkil 
edilib və bununla da dövlət səfəri başa 
çatıb.

Bu həftə Prezident İlham Əliyevin 
Özbəkistana çox uğurlu və 
yaddaqalan dövlət səfəri reallaşıb. 
Səfər çərçivəsində imzalanan 
“Strateji tərəfdaşlığın dərinləşməsi 
və hərtərəfli əməkdaşlığın 
genişləndirilməsi haqqında 
Bəyannamə”nin əhəmiyyəti xüsusi 
qiymətləndirilir.

RUFİK İSMAYILOV
rufikismayilov@kaspi.az

Qeyd edək ki, Daşkənddə 
sənədlərin imzalanmasından sonra 
mətbuata bəyanatla çıxış edən 
Prezident İlham Əliyev strateji 
tərəfdaşlığın dərinləşdirilməsi 
və qarşılıqlı fəaliyyətin 
genişləndirilməsi haqqında 
siyasi Bəyannamənin çox qlobal 
xarakter daşıdığını vurğulayıb. 
Bildirib ki, bu, mahiyyətcə gələcək 
fəaliyyətimizin yol xəritəsidir. 
Dövlət başçısının sözlərinə görə, 
orada hər iki ölkənin xarici 
siyasətinin prioritetləri əksini tapıb, 
dövlətlərin ərazi bütövlüyünün, 
müstəqilliyinin, suverenliyinin 
qarşılıqlı dəstəklənməsi ifadə 
olunub, eləcə də həyat fəaliyyətinin 
müxtəlif istiqamətləri üzrə 
konkret məsələlər və hədəflər 
müəyyən edilib. Özbəkistan 

Prezidenti Şavkat Mirziyoyev isə 
öz növbəsində qeyd edib ki, ölkə 
rəhbərlərinin ümumi səyləri və 
daha yaxınlaşma istəyi sayəsində 
Özbəkistanla Azərbaycan arasında 
münasibətlər açıq, geniş əhatəli 
xarakter kəsb edib, ticari-iqtisadi, 
parlamentlərarası, mədəni-
humanitar və regionlararası 
əməkdaşlıq fəallaşıb. Onun 
sözlərinə görə, prezidentlər 
hər iki xalqın mənafeyi naminə 
qarşılıqlı fəaliyyəti bundan sonra 
da hərtərəfli möhkəmləndirməyə 
hazırdır. Prezident Şavkat 
Mirziyoyev “Strateji tərəfdaşlığın 
dərinləşməsi və hərtərəfli 
əməkdaşlığın genişləndirilməsi 
haqqında Bəyannamə”nin ikitərəfli 
münasibətlərdə yeni mərhələ 
açdığını xüsusilə diqqətə çatdırıb.

Sonda xatırladaq ki, Azərbaycan 
get-gedə daha böyük geosiyasi 
və geoiqtisadi əhəmiyyət kəsb 
edən Cənubi Qafqaz regionunda 
Özbəkistanın əsas tərəfdaşına çevrilib. 
Bunun nəticəsidir ki, hər iki dövlət 
istər regional, istərsə də beynəlxalq 
xarakterli bir çox məsələlərdə 
oxşar mövqe tuturlar. Beynəlxalq 
təşkilatlar, o cümlədən BMT, İKT, 
EKO, MDB və Türkdilli Dövlətlər 

Başçılarının Forumu çərçivəsində iki 
ölkə arasında sıx əməkdaşlıq qurulub. 
Özbəkistan həmişə Azərbaycanın 
ərazi bütövlüyünü, ədalətli 
mövqeyini dəstəkləyib. Şübhəsiz 
ki, Azərbaycan Prezidenti İlham 
Əliyevin dost və qardaş Özbəkistana 
budəfəki səfəri iki ölkə arasında 
münasibətlərin inkişafına yeni 
təkan verəcək, əlaqələrimizi daha da 
genişləndirəcək.

STRATEJİ TƏRƏFDAŞLIĞIN 
DƏRİNLƏŞDİRİLMƏSİ

CƏNUBİ QAFQAZ REGİONUNDA 
ƏSAS TƏRƏFDAŞ
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TAXILIMIZ BOL OLACAQMI? TAXILIMIZ BOL OLACAQMI? 

Kənd təsərrüfatı üzrə ekspert 
Cəfər İbrahimli isə bildirdi ki, ölkədə, 
əsasən, arpa biçini dönəmində 
texnika problemi olur: “Amma buğda 
biçini zamanı belə problem yaşanmır. 
Buğda bir az həssas bitkidir və 
biçin zamanı buna diqqət 
edilməlidir, vaxtında 
biçilməlidir. Artıq 
dağlıq əraziləri çıxmaq 
şərti ilə 
arpa 
sahə-

lərinin böyük hissəsi biçilib. Artıq 
Aran rayonlarında buğda biçininə də 
başlanılıb. Hələlik buğda biçini ilə 
bağlı texnika, kombayn çatışmazlığı 
müşahidə etmirik”.

Tel: (+994 55) 254 16 06 
E-mail: kaspiqazeti@kaspi.az 

BURADA
SİZİN

REKLAMINIZ 
OLA

BİLƏRDİ

Buğdanın məhsuldarlığı ilə bağlı 
gözləntilərə toxunan C.İbrahimli qeyd 
etdi ki, əksər ölkələrdə biçinə bir 
neçə gün qalmış təxmini gözləntilər 
müəyyənləşdirilir və elan olunur. 
Amma bizdə belə deyil: “Bu il 
bizdə məhsuldarlığın aşağı olacağı 
qənaətindəyəm. Xüsusilə gübrələrlə 
bağlı problemləri qeyd edərdim. Bu 
il həm şumaltı, həm də yemləmə 
gübrələrinin qiyməti çox qalxdı. 
Rusiya yemləmə gübrəsinin idxalına 
məhdudiyyət qoydu və bu, karbamidlə 
əvəz olundu. Ona görə də qiymətlərin 

bahalaşması, xüsusilə yemləmə 
üçün lazım olan ammonim-nitrat 
gübrəsinin olmaması kimi faktorlar 
birləşəndə əvvəlki illərlə müqayisədə 
məhsuldarlığın aşağı 
olacağını proqnozlaşdıra 
bilərik. Amma bütün 
bunlar gözləntilərdir. 
Hesab edirəm ki, 
yaxın zamanlarda 
real biçim 
rəqəmləri 
müəyyən-
ləşəcək”.     

Cəfər Cəfər 
İbrahimliİbrahimli
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Vüqar Vüqar 
HüseynovHüseynov

BƏXTIYAR MƏMMƏDLI   
bextiyarmemmedli@kaspi.az

Pandemiya bitməmiş müxtəlif 
ölkələrdə münaqişələrin olması 
ərzaq təhlükəsizliyi məsələsini 

bir daha aktuallaşdırdı. BMT-nin 
proqnozlarına görə, bu il dünya üzrə 
taxıl qıtlığı gözlənilir. Bu səbəbdəndir 
ki,  Azərbaycan da ölkə daxilində taxıl 
əkinlərinin artırılmasını prioritet kimi 
görür. Hazırda ölkə üzrə taxıl biçininə 
başlanılıb.    

Onu qeyd edək ki, bu il Azərbaycanda 
1 milyon hektara yaxın sahədə payızlıq 
taxıl əkini aparılıb. Hazırda sahələrdə 
taxıl biçini aparılır. İyunun 19-dək 254 
985 hektar sahədə biçin prosesi başa 
çatıb. Sahələrdən 587 259 ton arpa, 
125 778 ton buğda yığılıb. Hazırda 
biçin, əsasən, arpa sahələrində aparılır. 
Biçilmiş ərazilərin 212 743 hektarı arpa 
sahələrinin payına düşür. Ölkə üzrə 
buğda sahələrində kütləvi biçinə isə 
iyunun sonlarında Aran rayonlarında 
start veriləcək. 

Bəs biçin prosesi necə təşkil olunub? 
Sahələrdə məhsuldarlıq necədir? 
Fermerlər hansı problemlərlə üzləşirlər?

BİÇİNDƏ 1371  KOMBAYN İŞTİRAK EDİR
Mövzu ilə bağlı “Kaspi” qəzetinə 

açıqlamasında Kənd Təsərrüfatı 
Nazirliyinin İctimaiyyətlə əlaqələr və 
informasiya təminatı şöbəsinin müdiri 
Vüqar Hüseynov bildirdi ki, hazırda biçin 
prosesinə 1371 kombayn cəlb olunub: 
“Kombaynların 524-ü “Aqroservis” 
Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin balansında 
olanlardır. Bundan başqa, biçində fiziki 
və hüquqi şəxslərin mülkiyyətində 
olan əlavə 847 kombayn da iştirak edir. 
“Aqroservis” ASC əvvəlki illərdə olduğu 
kimi bu il də sosial biçin siyasəti aparır, 

qurumun 
kombaynları ilkin 
mərhələdə 50 

hektardan aşağı 
olan sahələrin 

biçilməsinə 
cəlb olu-

nub”. 

“KOMBAYN 
ÇATIŞMAZLIĞI İLƏ 
BAĞLI MÜRACİƏT DAXİL OLMAYIB”

Nazirlik rəsmisi vurğulayıb ki, bu 
mövsüm biçin prosesində kombayn 
çatışmazlığı ilə bağlı nazirliyin Çağrı 
Mərkəzinə və “Aqroservis” ASC-yə 
müraciət daxil olmayıb: “Rayonların 
kombaynlara olan tələbatı əvvəlcədən 
müəyyənləşib və biçindən əvvəl tələb 
olunan sayda kombaynlar ərazilərdə 
dislokasiya olunub. Tələbatın artması ilə 
əlaqədar “Aqroservis” ASC tərəfindən 
hazırda biçin aparılmayan digər 
rayonlardan aktiv biçin gedən ərazilərə 
əlavə kombaynlar gətirilib”. 

“İLKİN GÖSTƏRİCİLƏR İYULUN İKİNCİ 
ONGÜNLÜYÜNDƏ FORMALAŞACAQ”

V.Hüseynov qeyd etdi ki, əsas biçin 
prosesi arpa sahələrində aparıldığına 
görə, orta məhsuldarlıq göstəricisi yalnız 
arpa üzrə formalaşıb: “Ümumi taxılçılıqla 
bağlı ilkin göstəricilər buğda biçini ən 
azı 60 faizə çatdıqdan sonra, yəni iyulun 
ikinci ongünlüyündə formalaşacaq. 
Hazırda arpa üzrə orta məhsuldarlıq 28 
sentner təşkil edir, biçin prosesi davam 
etdikcə bu rəqəmin dəyişəcəyi gözlənilir. 

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi biçin 
prosesini təşkil etməklə yanaşı, həmçinin 
fermerlər arasında biçindən sonra yay 
şumunun aparılmasının əhəmiyyəti ilə 
bağlı maarifləndirmə işlərinə başlayıb. 
Fermerlərə biçini başa çatdırdıqdan 
sonra sahələrdə dərin şum aparmaq 
tövsiyə olunur. Yay şumu payızlıq səpinə 
qədər torpaqda mineral gübrə ehtiyatının 
toplanmasına, gəmirici yuvalarının 
dağıdılmasına, eyni zamanda torpağın 
strukturunun yaxşılaşmasına imkan 
verir. Bu aqrotexniki tədbir nəticəsində 
növbəti əkin dövründə fermerlərin əkin 
xərcləri azalır, xüsusilə gəmiricilərə 
qarşı dərmanlama tədbirlərinə çəkilən 
xərclər minimuma enir. Xərclərin 
azalması, məhsuldarlığın artması həm 
də fermerlərin gəlirlərinin artması 
deməkdir”.

“BUĞDA VAXTINDA BİÇİLMƏLİDİR”

Ölkə boyu taxıl biçini başlayıb. Fermerlər əvvəlcə arpa biçinini Ölkə boyu taxıl biçini başlayıb. Fermerlər əvvəlcə arpa biçinini 
aparırlar, Aran rayonlarında artıq buğda biçini də başlayıb. Hazırda aparırlar, Aran rayonlarında artıq buğda biçini də başlayıb. Hazırda 
biçin prosesinə ümumilikdə 1371 kombayn cəlb olunub. Sahələrdə biçin prosesinə ümumilikdə 1371 kombayn cəlb olunub. Sahələrdə 

texnika çatışmazlığı müşahidə edilmir. texnika çatışmazlığı müşahidə edilmir. 

MƏHSULDARLIQ AŞAĞI OLACAQ

TAXILIMIZ BOL OLACAQMI? TAXILIMIZ BOL OLACAQMI? 
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ÜTT üzvləri ilk olaraq 
peyvəndlə bağlı razılığa gəliblər. 
Üzv dövlətlər koronavirus 
pandemiyası vaxtı Hindistan və 
Cənubi Afrikanın tələb etdiyi 
kimi, COVID peyvəndlərinin 
patentlə qorunmasını yumşaltmaq 
qərarına gəliblər. Lakin indi bu, 
artıq aktual deyil. Peyvəndlərin 
əlavə ehtiyatları yaranıb - 2 
milyarddan çox doza öz alıcılarını 
gözləyir. Üstəlik, təkcə peyvəndlər 
üçün deyil, həm də COVID 
dərmanlarına aid patentlərin 
ləğvi tələbi də gündəmdə qalır. 
Ölkələr patent sahiblərinin 
itkilərini kompensasiya etməyə 
məcbur olublar. Bundan əlavə, 
ÜTT balıqçılığa dövlət dəstəyinin 
qismən ləğvini dəstəkləyib. 
Qadağa yalnız qeyri-qanuni balıq 
ovu və neytral sulardakı balıqçılıq 
gəmiləri üçün subsidiyalara 
şamil edilir. Üstəlik, ÜTT ölkələri 
anlaşmanın gələcəkdə bütün 
balıqçılığa şamil olunmasına 
razılaşmalıdırlar. Əks təqdirdə 
razılaşma 4 ildən sonra avtomatik 
olaraq qüvvədən düşmüş sayılacaq. 
Görüşdə internet ticarəti ilə də 
bağlı razılığa gəlinib. 1998-ci ildən 
ÜTT hər iclasında filmlər, proqram 
təminatı, oyunlar və bu kimi 
rəqəmsal məhsulların transsərhəd 
ticarəti üçün gömrük rüsumlarına 
moratoriumun müddətini uzadıb. 
Ancaq hazırda ilk dəfə olaraq, 
buna qarşı narazılıq əmələ gəlib. 
Hindistan və Cənubi Afrika 
(COVID patentlərində olduğu 
kimi) qaydaların dəyişdirilməsini 
tələb edir. Onları 2023-cü ilin 
sonunda keçiriləcək növbəti görüşə 
qədər gözləməyə inandırmaq 
mümkün olub. Əgər orada heç bir 
kompromis tapılmasa, 2024-cü 
ilin aprelindən ölkələr “Netflix” 
serialları və ya “Kindle” elektron 
kitabları kimi rəqəmsal idxala 
rüsumlar qoya biləcəklər. ÜTT 
nazirlərinin görüşünün “misli 
görünməmiş uğuru” da elə bu olub. 

Yekun olaraq qeyd edək 
ki, görüşdə ÜTT-də islahatlar 
yenidən təxirə salınıb. Konfransın 
qərarında sadəcə deyilir ki, bu, 
aktual məsələdir və hamı onu 
2024-cü ilə qədər həll etməyə 
razılaşıb. 

NƏ BARƏDƏ  
RAZILIĞA GƏLINIB?

CƏZA MEXANIZMI IFLIC VƏZIYYƏTINDƏDIR

Əvvəlcə 
Tramp, 
sonra 

COVID, 
indi isə 

Rusiyanın 
Ukraynaya 

qarşı 
müha-
ribəsi 

təşkilatı 
iflic edib. 

Çoxları 
etiraf edir 

ki, ÜTT 
artıq dünya 

iqtisadiy-
yatının 

problem-
lərini həll 

etmək 
iqtidarında 

deyil. 

Amma ümumilikdə təşkilatın 
bir neçə ildir ki, komada olduğu 
fikri hakimdir. Donald Trampın 
prezidentliyi dövründə ABŞ 
yeni üzvlərin təyinatına mane 
olmuşdu. İndi ÜTT yeni 
qaydalar yaratsa da, 
mübahisələri həll etmək 
imkanından məhrumdur. 
Bu o deməkdir ki, ölkələr 
hər şeyə imza ata bilər. 
Lakin onu heç bir nəticə 
olmadan pozmaq da olar. 
Çünki cəza mexanizmi iflic 
vəziyyətindədir. “ABŞ və 

Aİ keçən əsrin sonunda formalaşan 
ÜTT qaydalarının müasirləşməsinə 
ehtiyac olduğunu deyirlər, çünki 
Çin və Hindistan kimi inkişafda 
olan ölkələr onlardan sui-istifadə 

edir. Bununla bağlı illərdir ki, ortaq 
məxrəcə gəlmək mümkün olmur. 
Nəticədə də ÜTT hesabdan silinib”,  
- deyə BBC yazır. Beləliklə, 
bir tərəfdən böyük və zəngin, 

digər tərəfdən isə kiçik 
və inkişafda olan ölkələr 
arasında maneələr tədricən 
aradan qalxıb və rəqabət 
şəraiti bərabərləşib. İndi bu 
sistemə üç zərbə endirilib: 
əvvəlcə Tramp, sonra 
COVID, indi isə Rusiyanın 
Ukraynaya qarşı  
müharibəsi.

ÜMUMDÜNYA TICARƏTÜMUMDÜNYA TICARƏT  
Təşkilatı Təşkilatı ölüm ayağında ölüm ayağında 

Q
lobal pandemiya, 
ardınca da Ukrayna ilə 
Rusiya arasında yaşanan 

müharibə dünya iqtisadiyyatını 
ciddi problemlərlə üz-üzə 
qoyub. İqtisadi çətinliklər, 
qlobal ərzaq problemi dünya 
ölkələrinin başının üstünü 
“Domokl qılıncı” kimi kəsdirib. 
Hazırda dünya bazarlarında 
inflyasiya ilə yanaşı, iqtisadi 
durğunluq da hökm sürür. 
Bazarlara inamsızlıq, 
investorların bazarlara laqeydliyi 
artmaqdadır. “Financial Times” 
yazır ki, investorlar indi nəyə 
güvənəcəklərini bilmirlər. 
Birjalar enişdədir, səhmlərin 
qiyməti enir. Neft, qaz və 
strateji metalların qiymətləri də 
çox dəyişkəndir və durğunluq 
gözləntiləri qarşısında onların 
enmə tendensiyası güclüdür. 

ENIŞ TENDENSIYASI, HƏM DƏ 
TƏNƏZZÜLÜ ANONSLAYIR

Bu eniş tendensiyası həm 
də tənəzzülü anonslayır. Buğda 
və qarğıdalının da qiymətləri 
sürətlə artır. Yeri gəlmişkən, 
son illər ciddi problemlər 
yaşayan Ümumdünya Ticarət 
Təşkilatı da böhran içindədir. 
İş o yerə çatıb ki, təşkilatın 
fəaliyyətinin məqsədəuyğun 
olmaması barədə narahatlıqlar 
yaranmağa başlayıb. Görünür, 
elə bu səbəbdəndir ki, təşkilata 
üzv dövlətlər bu günlərdə bir 

araya gəlib problemləri həll 
etmək istəyib. Görüşdən sonra 
mediaya verilən açıqlamada 
bildirilir ki, yoxsulluğun 
azaldılmasına kömək edən 
beynəlxalq ticarət sisteminin 
çökməsinin qarşısını almağa 
müvəffəq olunub. 28 trilyon 
dollar həcmində qlobal ticarətin 
98 faizlik payına sahib olan 164 
üzv ölkənin nümayəndələri 
ilkin olaraq balıqçılığa dövlət 
dəstəyini və COVID vaksinləri 
üçün patent mühafizəsini 
məhdudlaşdırmaq barədə 
razılığa gəliblər. 

TƏDBIR IŞTIRAKÇILARI 
YARIMÇIQ 
QƏRARLARLA 
KIFAYƏTLƏNIBLƏR

Lakin Qərb 
mediası yazır ki, 
tədbir iştirakçıları 
yarımçıq qərarlarla 
kifayətləniblər. Belə 
ki, ÜTT islahatları 
və kənd təsərrüfatı 
subsidiyaları kimi 
əsas məsələlərdə 
heç bir irəliləyiş əldə 
olunmayıb. BBC 
nazirlərin görüşünü 2017-
ci ildə Buenos-Ayresdəki 
uğursuzluqdan sonra 
növbəti uğursuzluq kimi 
qələmə verib. 

ÜTT-nin xanım 
rəhbəri Nqozi Okonjo-
İveala isə bir gün iki 
gecə davam edən 
mübahisələrdən sonra 

beynəlxalq əməkdaşlığın 
“misli görünməmiş” uğurunu 
elan edib. Bəlkə də, haqlıdır: 
qətnamə həm Ukrayna, həm 
də ona hücum edən Rusiya 
tərəfindən imzalanıb. “Biz 
dünyaya sübut etdik ki, ÜTT 
üzvləri geosiyasi fərqlərə 
baxmayaraq, dünya ticarətinin 
problemlərini həll etmək və 
ÜTT-ni yenidən canlandırmaq 
naminə birləşməyə qadirdirlər”, 
- deyə xanım rəhbər bildirib. 
Hərçənd ki, mütəxəssislər onun 
nikbinliyini bölüşmürlər. Çünki 
elan edilən razılaşmalar kiçikdir 
və ÜTT-nin ayaqda qalması ilə 

bağlı həyati məsələ hələ də 
olduğu yerdə qalıb.

“DÜNYA TICARƏTININ 
QAYDALARI AYAQDA QALDI”

Avropa Beynəlxalq 
Siyasi İqtisadiyyat 
Mərkəzinin (ECİPE) 
Britaniya üzrə direktoru 
David Henig də nikbin 

bəyanatla çıxış edib. O qeyd 
edib ki, “dünya ticarətinin 
qaydaları ayaqda qaldı”. 
Əlavə edib ki, “nazirlərin 

görüşündə ÜTT-nin qəfil 
ölümünün qarşısını almaq 
üçün bu qədər səylərin sərf 
edilməsi heyrətamizdir. 
Əlbəttə, yaxşı haldır ki, ÜTT-

yə üzv olan ölkələr hələ də 
razılaşmağa çalışırlar. Lakin 

onların arasındakı dərin 
fikir ixtilafı bu səyləri heçə 
endirir”.  

AZƏR NURİYEV
azernuriyev@kaspi.az



25  İYUN ŞƏNBƏ 2022 7

Qazaxıstan prezidentinin Donbas və Luqanskla bağlı səsləndirdiyi fikirlər, qondarma Qazaxıstan prezidentinin Donbas və Luqanskla bağlı səsləndirdiyi fikirlər, qondarma 
respublikaları tanımayacaqlarını bildirməsi rəğbətlə qarşılanıb. Bu açıqlamalar respublikaları tanımayacaqlarını bildirməsi rəğbətlə qarşılanıb. Bu açıqlamalar 
göstərir ki, Qazaxıstan müstəqil xarici siyasət həyata keçirmək niyyətindədir. göstərir ki, Qazaxıstan müstəqil xarici siyasət həyata keçirmək niyyətindədir. 

Beləliklə, Rusiya ilə 
Qazaxıstan arasında 
gərginlik artır. Hər halda 
belə bir təəssürat yaranır. 
Ancaq vəziyyət ilk baxışdan 
göründüyündən tamamilə 
fərqli ola bilər. “Novaya 
Qazeta”nın xüsusi müxbiri 
Vyaçeslav Polovinko 
hesab edir ki, Tokayevin 
bəyanatları və Qazaxıstanın 
hərəkətləri yalnız Nur-
Sultan və Moskva arasında 
qarşıdurma illüziyası 
yaradan şirma ola bilər.  

MOSKVANIN CAVABI  
NECƏ OLACAQ?

Təbii ki, Moskva da 
bütün bunları diqqətdən 
kənarda qoymayacaq. Yəqin 
ki, indi müxtəlif təxribatlar, 
qeyri-dost hərəkətlər 
gözləmək lazımdır. Yaxın 
gələcəkdə Qazaxıstanın 
şimal ərazilərinə dair məsələ 
qaldırıla bilər. Üstəlik, 
Rusiya ərazisində olan 
Qazaxıstan vətəndaşlarına, 
eləcə də qazax investorlara 
təzyiqlər ola bilər. 

Rusiyanın artıq 
Qara dəniz sahilindəki 
Novorossiysk limanından 
Qazaxıstan neftinin 
daşınmasını dayandırdığı 
bildirilsə də, sonradan bu 
məlumat təkzib edilib. Bir 
sıra KİV-in yazdığına görə, 
Qazaxıstan hakimiyyəti 
Rusiyanın hərəkətlərinə 
cavab olaraq  Rusiyaya 
tranzitlə gətirilən 1700 
vaqon kömürü öz ərazisində 
bloklayıb və bunu Avropa 
İttifaqının 
tətbiq etdiyi 
anti-Rusiya 
sanksiyalarına 
əməl etməklə 
izah edib.

REGİON

TOKAYEVINTOKAYEVIN    
GÖZLƏNILMƏZ JESTLƏRI GÖZLƏNILMƏZ JESTLƏRI 

Sankt-Peterburq iqtisadi forumu 
başa çatsa da, tədbir ətrafında 
gərgin diskussiya və analizlər 

davam edir. Daha çox da Qazaxıstan 
prezidenti Kasım-Jomart Tokayevin 
forumda səsləndirdiyi sensasiyalı 
açıqlamalar diqqət mərkəzində 
qalmaqdadır. Onun Donbas və 
Luqanskla bağlı səsləndirdiyi fikirlər, 
qondarma qurumları tanımadığını 
bildirməsi xüsusi ilə maraq 
doğurub. Forumun özü də tənqid 
və müzakirələrdən kənarda qalmır. 
Çin və bir sıra xırda dövlətlərdən 
başqa heç kimin qatılmadığı forumun 
əhəmiyyətsizliyi önə çəkilir. Bir sözlə, 
tam əminliklə deyə bilərik ki, forum 
Rusiyanın nəinki dünyadakı, hətta 
postsovet məkanındakı mövqelərinin 
də laxladığını bir daha təsdiqləmiş 
olub. Qazaxıstan prezidentindən 
başqa heç bir liderin ora gəlməməsi, 
Rusiyanın hələ də rəsmi olaraq terror 
təşkilatı hesab etdiyi “Taliban”ın və 
separatçıların ümidinə qalması, ən 
azından sözügedən tədbirin iflası sayıla 
bilər. Ukraynada başlatdığı müharibə 
səbəbindən iqtisadi sanksiyalarla üz-
üzə qalan Kreml bu kimi tədbirlərlə 
gündəmi dəyişməyə çalışır. Rusiyaya 
qarşı altı sanksiya paketi tətbiq edilib, 

ölkəyə investisiya yatıran yoxdur, 
əksinə, iri şirkətlər buranı tərk edir. 
Amma Moskva minlərlə insanın 
ölümünə səbəb olan müharibəni 
dayandırmaq haqqında düşünmür. 
Hətta bu azmış kimi, imperiya 
təfəkkürlü politoloqları və media 
orqanları vasitəsilə postsovet məkanına 
daxil olan ölkələri təhdid etməyə davam 
edir. 

QAZAXISTAN LIDERININ PARLAQ VƏ 
NƏZƏRƏÇARPAN HƏRƏKƏTLƏRI 

Ümumiyyətlə, forumda Qazaxıstan 
prezidentinin səsləndirdiyi fikirlər və 
ondan irəli gələn mesajları aşağıdakı 
kimi xarakterizə etmək olar. Birincisi, 
qazax lider bəyan etdi ki, ölkə 
qondarma qurumların müstəqilliyini 
tanımır. İkincisi, Tokayev Rusiyada 
ölkəsinin daxili işlərinə qarışmağa 
imkan verənlərə qarşı iradlarını açıq 
şəkildə ifadə etdi. Qazaxıstan prezidenti 

qeyd edib ki, bir sıra rusiyalı deputatlar, 
jurnalistlər və mədəniyyət xadimləri 
Qazaxıstanla bağlı müxtəlif bəyanatlar 
verir, onun təbirincə, dağıdıcı 
qüvvələrin “dəyirmanına su tökürlər”. 
Burada, əlbəttə ki, söhbət bir müddət 
əvvəl Qazaxıstan hakimiyyətini 9 May 
paradının keçirilməməsi ilə əlaqədar 
“nankorluqda” və “xəyanətdə” ittiham 
edən Tiqran Keosayandan gedir. Bu 
açıqlamalardan sonra Qazaxıstan Xarici 
İşlər Nazirliyi Keosayan üçün ölkəyə 
giriş qadağası elan edib. Üçüncüsü, 
bəllidir ki, Tokayev Rusiyanın 
Aleksandr Nevski ordenini qəbul 
etməkdən imtina etdi. O, bu şərəfə görə 
Rusiya hakimiyyətinə təşəkkür edib, 
lakin mükafatı qəbul etməyib. 

Qazaxıstan liderinin bu parlaq 
və nəzərəçarpan hərəkətləri nədən 
xəbər verir? Çox güman ki, prezident 
öz xalqına nümayiş etdirir ki, hətta 
Sankt-Peterburqda belə mövqeyini 
açıq şəkildə bəyan etməkdən 
çəkinmir. Yəni vurğulayır ki, Rusiya 
ilə münasibətlərin dostluq xarakteri 
daşımasına baxmayaraq, Qazaxıstan 
bütün məsələlər və problemlər üzrə 
öz müstəqil xarici siyasətini həyata 
keçirəcək. Təbii ki, bu, bütün beynəlxalq 
ictimaiyyətə, ilk növbədə Qərbə açıq 
siqnaldır ki, Qazaxıstan Kremlin 
Ukraynaya qarşı apardığı ədalətsiz 
müharibəni dəstəkləmir. 

RUSIYA VƏ QAZAXISTAN 
SÖVDƏLƏŞIB?

AZƏR NURİYEV
azernuriyev@kaspi.az

Vyaçeslav Vyaçeslav 
PolovinkoPolovinko

Bir faktı da qeyd edək ki, 
Qazaxıstan rəhbərinin Rusiya 
prezidentinin iştirakı ilə keçirilmiş bir 
tədbirdə “LXR” və “DXR”-i heç vaxt 
tanımayacağını bildirməsindən sonra 
ekspertlər dərhal “Qazaxıstan cəbhəsi” 
haqda danışmağa başlayıb. Ukrayna və 
Qərb mediası bunu böyük bir Mərkəzi 
Asiya respublikasının Rusiyaya 

meydan oxuması kimi qələmə verib. 
Onların qənaətincə, Tokayevin bu cür 
davranışının müxtəlif motivləri ola 
bilər. Ukraynanın “Seqodnya” nəşri 
əvvəlcə Tokayevin çıxışına toxunur. 
Prezident bildirib ki, “millətlərin öz 
müqəddəratını təyin etmək hüququ 
bütün dünyada reallaşarsa, o zaman 
hazırda BMT-nin üzvü olan 193 

dövlətin əvəzinə, Yer kürəsində 500, 
yaxud 600-dən çox dövlət  peyda 
olacaq. Təbii ki, bu, xaos yaradacaq. Bu 
səbəbdən biz nə Tayvanı tanımırıq, nə 
Kosovonu, nə Cənubi Osetiyanı, nə də 
Abxaziyanı. Bu prinsip həm də bizim 
fikrimizcə, Luqansk və Donetskdəki 
kvazi-dövlət ərazilərinə də şamil 
olunacaq”. 

RUSIYA ÜÇÜN “QAZAXISTAN CƏBHƏSI” AÇILA BILƏRMI?
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Samir 
Musayev: “İşin 

onları tam 
qane etməsə 

də, birbaşa 
demirlər. 

Deyirlər ki, 
bunu düz 
edibsən, 

yaxşıdır, amma 
daha yaxşı 

olması üçün, 
bəlkə, filan 

cür edək? 
Diplomatik 

formada 
deyirlər. Elə 

bil uşaqla 
danışırlar. 

Bir-birlərinin 
qəlbinə 

dəyməkdən 
qorxurlar. 

Səhvi 
həssaslıqla 

deyirlər”. 

l Kanadanın iş mühitində 
bizdən fərqli olan nə var?

l Məsələn, Azərbaycanda 
müdir əməkdaşın işini 
bəyənməyəndə, yaxud nə 
isə dəyişiklik istəyəndə 
konkret olaraq “xoşuma 
gəlmədi, bunu dəyiş” deyir. 
Burda sənin işin onları tam 
qane etməsə də, birbaşa 
demirlər. Deyirlər ki, bunu 
düz edibsən, yaxşıdır, 
amma daha yaxşı etmək 
üçün, bəlkə, filan cür edək? 
Diplomatik formada deyirlər. 
Elə bil uşaqla danışırlar. Bir-
birlərinin qəlbinə dəyməkdən 
qorxurlar. Səhvi həssaslıqla 
deyirlər.

l Kanadada rahatlıqla iş 
tapdığınızı dediniz. Amma 
böyük şirkətlərdə işə qəbul 
prosesi müəyyən qədər 
zaman alır.

l HSBC Bank ilk 
müsahibədən sonra dedi 

ki, gəl bizdə işlə. Eyni 
vaxtda Kanadanın ən 
böyük bankı olan RBC-
də (Royal Bank of 
Canada) də müsahibədə 
iştirak edirdim. Orda 

işə qəbul üçün 6 
müsahibədən 

keçmişdim. 
6-cı 

müsahibəni 
keçdim, 

məni 

işləyəcəyim qrupla və onun 
rəhbəri ilə tanış etdilər. 
İşə qəbul edəcəkdilər, 
həmin vaxt HSBC-dən zəng 
vurdular. Mən də bu bankda 
işləməyi çox istəyirdim. Həm 
də ilk müsahibədən sonra 
“Gəl bizdə işlə” demələri də 
xoşuma gəlmişdi (gülür).

l Kanada ilə 
Azərbaycandakı bank 
sektorunu müqayisə 
edirsiniz?

l Azərbaycanın bank 
sahəsində tətbiq edilməli 
olan yeniliklər var, ancaq 
ümumilikdə bank sahəmiz 
geridə deyil. Bank sektorunda 
görülən işlər arasındakı 
fərqə gəlincə, Kanadada 
bürokratiya daha çoxdur. 
Çirkli pulların yuyulması, 
terroristlərin maliyyələşməsi 
elə səviyyədədir ki, bank 
işçiləri hər şeyə o prizmadan 
baxmalıdırlar.

l Dediniz ki, başqa 
ölkələrin təcrübəsini 
öyrənmək lazımdır ki, 
sonra ölkəndə tətbiq edə 
biləsən. Qayıtmaq niyyəti ilə 
gedibsiniz?

l Kanada yaşadığım 
4-cü ölkədir. Uşaq vaxtı 4 
il Türkiyədə, təhsil aldığım 
müddətdə 6 il Moskvada 
yaşamışam. İndi də 
Kanadadayam, biri də, təbii 
ki, Azərbaycanımız. Hansısa 
ölkə ilə bağlı “bundan sonra 
burda qalacam” deyə konkret 

bir qərarım yoxdur. Yaxşı 
təkliflərə həmişə açığam. 
Sabah Azərbaycandan 

deyə bilərlər ki, 
Kanada təcrübən var, 

bura gəlməyini istəyirik. 
Azərbaycanın bank sahəsinin 

daha da inkişaf etməsi üçün 
təklif olarsa, təbii ki, qayıda 
bilərəm.

Hazırda 
Kanadada 
işləyir, 

təhsilini Rusiyada 
alıb, bir müddət 
Türkiyədə də 
yaşayıb. Deyir 
ki, hansısa 
ölkəyə bağlı 
olmaqla 
bağlı 
konkret 
bir istəyi 
yoxdur. 
Azərbaycanın 
bank 
sahəsinin 
inkişafına 
töhfə vermək 
üçün təklif olarsa, 
ölkəyə qayıda 
bilər. “Yaxşı təkliflərə 
həmişə açığam” deyən 
Samir Musayev HSBC 
Bankın Kanada ofisində vitse-
prezidentin köməkçisidir. Bildirək 
ki, HSBC dünyanın ən böyük bank 
və maliyyə xidmətləri göstərən 
qurumlarından biridir. Bankın 
dünyada 10.000-dən çox ofisi, 82 
ölkədə 312.000 dən çox işçisi və 
125 milyondan çox müştərisi var.

Samir Musayev 1987-ci ildə 
Bakıda anadan olub. Ali təhsilini 
Moskva Dövlət Beynəlxalq 
Münasibətlər İnstitutunun 
(MQİMO) Beynəlxalq iqtisadi 
əlaqələr fakültəsində Beynəlxalq 
kommersiya və marketinq sahəsi 
üzrə alıb. Azərbaycanda iki böyük 
bankda çalışıb.

“HƏMIN MÜRACIƏTIMIN 
SƏBƏBINƏ GƏLINCƏ...”

l Iqtisadi sahədə təhsil 
alıbsınız, karyeranız da 
bu yöndədir. Tələbə vaxtı 
universitetin ŞHK (Şən 
və Hazırcavablar Klubu) 
komandasında fəaliyyətiniz 
olub. Bu istiqamətə marağınızla 
başlayaq...

l Mən həmişə səhnəni 
xoşlamışam, ŞHK də səhnədə 
bir istiqamətdir. Moskvada 
oxuyanda diqqət etdim ki, 
universitetdəki ŞHK komandaları 
fakültə komandalarıdır. 
Azərbaycanlılardan ibarət qrup 
yaratmağı təklif etdim, yaratdıq 
da. Tələbəlik müddətində 3 il o 
komandada fəaliyyət göstərdim. 
Bir dəfə böyük liqada çıxış edən 

“Parapaparam” komandasını 
udaraq institut qalibi olduq. 
Ondan sonra bir müddət bu 
sahədə fəaliyyəti genişləndirmək 
haqqında da düşünürdük. Çünki 
o imkanlar var idi. Amma sonra 
fikirləşdik ki, öz sahəmizin 
arxasınca getsək, daha yaxşı olar.

l Təhsili başa vurandan 
sonra Azərbaycanda işləyibsiniz. 
Rusiyada təhsil aldığınız 
müddətdə işlə bağlı cəhdiniz 
olmamışdı?

l Yox, çünki universitetdə 
oxumaq çətin idi, fikrimi təhsilə 
vermişdim, iş axtarmırdım.

l Bəs universiteti bitirəndən 
sonra?

l Evin tək uşağı idim, ona görə 
valideynlərimin yanına qayıtmaq 
istəyirdim. Digər tərəfdən, 
nişanlım (indi evliyik) da Bakıda 
idi deyə, Rusiyada çalışmaq 
haqqında düşünmürdüm.

l Azərbaycana döndükdən 
sonra bank sektorunda işləməyə 
başladınız. Əvvəldən istəyiniz 
belə idi?

l Mənim sahəm iqtisadiyyatla 
bağlı olsa da, ilk növbədə 
diplomatik sahə idi. Xarici İşlər 
Nazirliyində işləmək haqqında 
fikirləşirdim. Ancaq fikrimi 
dəyişməyimin səbəbi vardı. 

Deməli, Bakıya yeni 
qayıtmışdım, indi böyük 

sayılan banklardan 
biri həmin vaxt 

yeni yaranırdı. İş 
elanı vermişdilər, 
müraciət 
etdim. Həmin 
müraciətimin 
səbəbinə 
gəlincə, 
deməli, hazırda 
çalışdığım 
HSBC Bankın 
filialı əvvəllər 

Azərbaycanda 
da var idi. HSBC 

Azərbaycanda 
fəaliyyətini 

dayandıran zaman 
işçilərin çoxu yeni 

yaranan banka getdilər. O 
təcrübə mənim üçün maraqlı 

gəlirdi və həmin bankda 
işləmək istəyi yarandı. Müraciət 
etdim. 5-6 ay davam edən cürbəcür 
yoxlamadan keçirdilər, sonra 
işə qəbul etdilər. Orda işə kassir 
olaraq başladım.

l Karyeraya kassir kimi 
başlayıbsınız, təxminən 7 il 
sonra Kanadaya gedib başqa 
bir bankda korporativ biznesin 
rəhbəri oldunuz. Qısa müddətdə 
karyerada belə yüksəlişin əsas 
səbəbi nə idi?

l İlk olaraq işləmək lazımdır. 
İşə gedib-gəlməyi, iş gününü yola 
verməyi demirəm, həqiqətən 
işləməyi nəzərdə tuturam. İş 
mühitində dedi-qodulardan, 
münaqişələrdən uzaq durmaq 
önəmlidir. Münasibətləri yaxşı 
qurmaq lazımdır ki, sizə qarşı 
pislik edən olmasın. Özünü 
qorumaq lazımdır. Bir də daim öz 
üzərində işləməlisən. Yeni şeylər 
öyrənmək, başqa departamentlərə, 
başqa şirkətlərə keçmək 
lazımdır. Bir bankda bir 
təcrübə qazanırsınız, başqa 
banka keçmək başqa təcrübədir. 
İşlədiyim hər bankda fərqli 
təcrübə qazanmışam.

“VALIDEYNLƏRIM DƏ 
HƏMIŞƏ DEYIBLƏR KI...”

l Azərbaycanda 
bank sahəsində 
çalışanların 
çoxu adətən 
karyeralarına 

fokuslanırlar, doktorantura 
təhsilinə çox az adam gedir. Siz 
işləyə-işləyə təhsilinizi davam 
etdiribsiniz. Bu təhsil sizə iş 
prosesində lazım olurdu, yoxsa 
elmi istiqamətə marağınız var?

l Elmi sahədə fəaliyyət o 
deməkdir ki, bu istiqamətlə bağlı 
ölkəyə yenilik, inkişaf gətirmək 
istəyirsən. Bank sahəsində 
çalışırdım, işlədikcə bu sahənin 
inkişafı üçün nələr lazım olduğunu 
görürdüm və onları necə tətbiq 
etməyi də bilirdim. PHD mövzum 
da bank haqqında idi. Dissertasiya 
müdafiəsi vaxtı professorlardan 
biri demişdi ki, adətən elmi işlərdə  
praktika haqqında az məlumat 
olur, nəzəriyyə çox. Məndə 
isə əksinə, praktiki yönün çox 
olduğunu demişdi. Dedi ki, bu, çox 
yaxşıdır. Doktorantura təhsilinin 
iş prosesində lazım olmasına 
gəlincə, Azərbaycanda olanda 
təhsilimi hələ başa vurmamışdım. 
Ona görə də iş mühitində hər 
hansı fərq yaradıb-yaratmayacağı 
haqda nə isə deyə bilmərəm. 
Amma Kanadada fərq görünür. 
Mənə təkcə bankçı yox, elm adamı 
kimi baxırlar. Təklif edirlər ki, 
universitetdə də mühazirə deyim, 
təcrübəmi tələbələrlə bölüşüm. 

l Kanadaya getdiyiniz ərəfədə 
Azərbaycanda banklardan birində 
korporativ biznesin müdiri 
olubsunuz. Belə bir vəzifəni 
buraxıb getmək? 

l Əgər öyrənmək, inkişaf etmək 
istəyirsənsə, başqa ölkələrdə 
yaşamaq, təhsil almaq, işləmək 
kimi təcrübələri sınamaq lazımdır. 
Başqa yerlərin təcrübəsini götürüb 
sonra ölkəndə tətbiq edə bilərsən. 
Ölkəni irəli aparmaq üçün fərqli 
ölkələrin təcrübəsini öyrənmək 
vacibdir. Hər ölkənin təcrübəsində 
müsbət və mənfi tərəflər var. 
Müsbətləri öyrənib ölkəyə 

gətirsək, mənfilərimiz 
daha da azalar.

l Kanadaya 
getdikdən sonra 
London Bank 

və Maliyyə 
Institutunun 

sertifikatını 
alıbsınız. 
Kanadada 
işləmək üçün 

əlavə bilik və 

bacarıqlara yiyələnmək lazım 
gəldi?

l Əslində, işləmək üçün lazım 
deyildi, sadəcə bank təklif etdi 
ki, istəyirsənsə, ala bilərsən. 
Mən ticarət maliyyəsi sahəsində 
işləyirəm deyə, fikirləşdim ki, 
niyə də yox, bu sertifikat da olsun. 
Valideynlərim də həmişə deyiblər 
ki, öyrənmək bütün yaşlarda 
yaxşıdır. Əlavə bir sertifikat 
olmasının ziyanı yoxdur (gülür).

l Yəni Kanadada iş tapmaq 
çətin olmadı...

l Bəli (gülür). İş tapmağım 
rahat oldu. Düzdür, heç də hər 
kəs üçün rahat olmur. Bəzən 
Bakıdakı işlərini buraxıb gəlirlər, 
burda uzun müddət peşələrinə 
uyğun iş tapa bilmirlər, ilk vaxtlar 
pul qazanmaq məqsədli başqa 
sahələrdə çalışırlar, yaxud əlavə 
təhsil alırlar. Amma mən problem 
yaşamadım. İyun ayında Kanadaya 
gəldim. Sentyabrın ortalarında iş 
axtarmağa başladım, oktyabrın 
axırı təklif aldım.

l Kanadaya getdiyiniz ilk 
aylarda niyə iş axtarmadınız ki?

l Yay ayında gəlmişdim, 
hər kəs tətildə idi. Əvvəlcə tək 
gəldim, ailəm mənə 4 ay sonra 
qoşuldu. Özüm tez gəlmişdim 
ki, tətil müddətində ölkəni 
kəşf edim. Adi misal çəkim, 
Kanadaya yeni gələndə marketə 
gedəndə hansı yağı alacağını 
bilmirsən. Azərbaycanda 
Türkiyə, Rusiya, Avropa və 
s. brendləridir. Burda isə 
Meksika, Kanada, Avstraliya 
və s. Hər şey sənin üçün 
yenidir, mentalitet başqadır. 
Alışmaq lazımdır. Alışmaq, 
ölkəyə yerləşmək, iş 
axtarmaq üçün kurslar 
da var. Orda “CV 
necə hazırlan-
malıdır?”, “İş 
axtaranda 
nələrə diqqət 
etməlisən?”, 
“Netvörkinqi 
necə 
qurmalıyıq?” 
və s. kimi 
mövzularda təlimlər 
keçirilir. Kanadada iş 
yerlərində özünü necə 
aparmaqla bağlı kursa da 
getdim. 

“İş mühitində 
dedi-

qodulardan, 
münaqişə-

lərdən uzaq 
durmaq 

önəmlidir. 
Münasibətləri 
yaxşı qurmaq 

lazımdır ki, 
sizə qarşı 

pislik edən 
olmasın. 
Özünü 

qorumaq 
lazımdır. 

Bir də, daim 
öz üzərində 

işləməlisən”.

VƏZIFƏ TUTAN AZƏRBAYCANLIVƏZIFƏ TUTAN AZƏRBAYCANLI
DÜNYACA MƏŞHUR BANKDA YÜKSƏKDÜNYACA MƏŞHUR BANKDA YÜKSƏK

“KANADADA BÜROKRATIYA 
DAHA ÇOXDUR”

UĞUR

aygunasimqizi@kaspi.az

SÖHBƏTLƏŞDI:
AYGÜN ASIMQIZI
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Azərbaycan Gorus-Qafan 
yolunun 21 kilometrinə 
nəzarət edir və 2021-ci 
ilin sentyabrında Rusiya 
sülhməramlılarının 
müvəqqəti yerləşdiyi 
ərazilərə qanunsuz 
yükdaşımalar həyata 
keçirən İran avtomobillərini 
saxlamışdı. 

Həmin vaxt Azərbaycan-
İran münasibətlərində 
gərginlik bir aydan çox 
davam etdi və sonra 
məsələlər yoluna qoyuldu. 
Gərginlik olan vaxtlarda 
Azərbaycan özünün 
informasiya resurslarını, 
hüquq-mühafizə 
orqanlarının gücünü 
səfərbər edib ölkədə İran 
agenturasının təkərlərini 
“qaraldanları” əməlli-
başlı sakitləşdirdi. 

İranın ideoloji 
çərçivələrlə Yaxın 
Şərqdə yaratmaq 
istədiyi mənzərənin 
təsvirini verməyə 
çalışaq, sonra bu 
siyasətin izlərini 
niyə Azərbaycanda 

da saxlamaq istədiyinə 
toxunaq. 

İran özünü İslam 
Respublikası elan 
etdiyindən onun strateji 
maraqları siyasi şiəlik 
məzhəbi ilə uzlaşdırılır. 
İran Yaxın Şərqdə “şiə 
hilalı” yaratmağı hədəfləyir 
və bunun üçün bölgə 
dövlətlərində hakimiyyətlərə 
alternativ qüvvələr 
formalaşdırır. Həmin 
qüvvələri yalnız İranın dəst-
xətti maraqlandırır və İslam 
Respublikası onların başı 
üzərində ideoloji çətir açır. 

İran bu meyilləri 

Azərbaycanda da həyata 
keçirmək istəyib, lakin ən 
azı iki səbəbdən bu arzu 
suya düşüb: 

1. Azərbaycanın əsaslı 
və güclü dünyəvi təməlləri, 
sekulyar ənənəsi, milliləşmiş 
dini inanc sistemi olduğuna 
görə, İranın buradakı 
fəaliyyəti fiaskoya uğradı və 
uğrayacaq. 

2. Azərbaycan 
cəmiyyətindəki yad ideoloji 
cisimlərə qarşı müqavimət 
ruhunu hüquq-mühafizə 
orqanlarının keçirdiyi 
əməliyyatlar daha da 
gücləndirdi. 

İran indi də 
Azərbaycandakı marginal 
qruplarının vasitəsilə 
ideoloji təbliğatını davam 

etdirir, rəsmi Bakının 
strateji təmkini isə 

heyranlıq doğurur. 
Göründüyü kimi, iki 

qonşunun hərbi-siyasi 
mövzularda ulduzu 

barışmır və İrandakı 
radikal hərbi-siyasi 
dairələr təbliğat işığını 

sönməyə qoymurlar. 

Bakı-Tehran münasibətlərində hərarət normal səviyyəyə gələn kimi İran tərəfdən başqa küləklər əsməyə Bakı-Tehran münasibətlərində hərarət normal səviyyəyə gələn kimi İran tərəfdən başqa küləklər əsməyə 
başlayır. Tehranın çalışdığı özünün təşəbbüskarı olduğu Fars körfəzi-Qara dəniz dəhlizini Zəngəzur  başlayır. Tehranın çalışdığı özünün təşəbbüskarı olduğu Fars körfəzi-Qara dəniz dəhlizini Zəngəzur  
dəhlizinə rəqib kimi qoymaq və ya Azərbaycanın yaratdığı iqtisadi habı öz layihəsinə inteqrasiya etməkdir. dəhlizinə rəqib kimi qoymaq və ya Azərbaycanın yaratdığı iqtisadi habı öz layihəsinə inteqrasiya etməkdir. 
AQŞIN KƏRIMOV

Azərbaycan cənub qonşusu 
İranla münasibətlərin 
bütün sahələr üzrə 

inkişafında və keçmişdə 
olanların unudulub yeni səhifələr 
açılmasında maraqlıdır. 

Azərbaycanla İran iqtisadi 
prioritetlər mövzusunda ortaq 
maraqlar yarada bilir. 

AZƏRBAYCANLA İRANIN  
İQTİSADİ MÜŞTƏRƏKLİYİ:

1. Neftçalada avtomobil istehsal 
edən birgə müəssisə, 

2. Şimal-Cənub beynəlxalq 
nəqliyyat dəhlizi iki ölkənin ortaq 
maraqlarla çıxış etməsinə şərait 
yaradır, 

3. Azərbaycan və İran Rəşt-
Astara dəmir yolu xəttinin 
tikintisini müzakirə edir, 

4. Azərbaycanla İran Araz 
çayı üzərində “Xudafərin” və “Qız 
Qalası” su qovşaqlarının tikintisini 
reallaşdıracaq, 

5. İran şirkətləri Qarabağdakı 
və Şərqi Zəngəzurdakı quruculuq 
işlərinə investisiya yatıracaq, 

6. Azərbaycanla İranın 2022-
ci ilin martında Şərqi Zəngəzurla 
Naxçıvanın quru əlaqəsinin 
təmin edilməsinə dair əldə etdiyi 
razılaşma Bakı-Tehran xəttindəki 
bəzi gərginlikləri götürən böyük 
faktora çevrilir. 

İRANIN ƏSDİRDİYİ KÜLƏKLƏR 
MÜNASİBƏTLƏRƏ  
XƏLƏL GƏTİRİR 

Amma Bakı-Tehran əlaqələrində 
hərarət normal səviyyəyə gələn 
kimi İranın əsdirdiyi küləklər 
münasibətlərə xələl gətirir. 

Zəngəzur dəhlizinin reallaşması 
iqtisadi baxımdan İrana bol 
fayda verər. Amma Azərbaycanın 
həmin dəhlizi sərhəd dəyişikliyi 

zəminində aparması İranın siyasi 
bətninə qısqanclıq toxumları səpir. 

Qeyd edək ki, Azərbaycan 
Vətən müharibəsində Ermənistan 
üzərində qələbə qazanıb, İranla 
sərhədin 132 kilometrinə nəzarəti 
bərpa edib. 

İran sərhəd dəyişikliyi 
kontekstində həmin koridorun 
çəkilməsini istəmir, ən azından 
ona görə ki, İsrailin Zəngilanda 
camış ferması var. İkinci bir amil 
isə İranın narkotrafikdə böyük 
bir “qara bazar”dan məhrum 
olmasıdır, axı Azərbaycan 
torpaqları işğalda olduğu 
müddətdə narkotacirlər üçün ən 
əlverişli məkana çevrilmişdi! 

İranın çalışdığı özünün 
təşəbbüskarı olduğu Fars körfəzi-
Qara dəniz dəhlizi layihəsini 
Zəngəzur dəhlizinin qarşısına rəqib 
kimi qoymaq və ya Azərbaycanın 
yaratdığı iqtisadi habı öz layihəsinə 
inteqrasiya etməkdir, amma bunun 
tam əksi baş verməkdədir. 

TÜRKİYƏNİN REGİONDAKI 
TƏMSİLÇİLİK PAYI 

İranın qəbul etmədiyi 
məsələlər sırasında Türkiyənin 
regiondakı təmsilçilik nisbətində 
payının əhəmiyyətli dərəcədə 
artmasıdır. Bu qısqanc baxış 
strateji maraq toqquşması 
ilə yanaşı, ideoloji köklərə də 
söykənir. Çünki Türkiyə dünyəvi 
ölkə olsa da, özünün mütərəqqi 
dini ideologiya sistemi var və bu 
sistem Cənubi Qafqaz regionuna 
asanlıqla ayaq açır. 

Azərbaycanın hərbi qüdrətinin 
artması, regionda güc mərkəzinə 
çevrilməsi, çoxtərəfli strateji 
tərəfdaşlıq əlaqələri İran üçün 
başağrısına çevrilir və Tehran 
bu zaman ənənəvi qızışdırıcılıq 
metodologiyasına əl atır. 

TƏBLİĞAT MÜHƏRRİKİ “TƏMİRDƏN” SONRA İŞƏ SALINIR 

BAŞDA DAYANANLAR HÖKUMƏTİ DƏ “ƏZƏ” BİLİR
Həmin radikal mərkəzin 

başında SEPAH dayanır. Bu 
təşkilat İran hökumətinə də 
təzyiq etmək gücündədir və 
onların uzantıları da məhz 
SEPAH-ın qoyduğu notlar 
üzrə ifa edirlər. 

Fikir verək: 
Azərbaycanda İranpərəst 
mövqedə dayanan 
insanlar münasibətlər 
pisləşən zaman açılan 
müzakirələrdə gözdən 
pərdə asmaq üçün İranın 
prezidentlik institutunu 
tənqid edir. Hərçənd ki, 
İranda prezident müvəqqəti 
postdur və o, daha çox 
digər ölkələrlə iqtisadi 
münasibətlərin ruhunu 

təzələmək prioritetləri ilə 
fəaliyyət göstərir. 

Biz heç zaman görə 
bilmərik ki, İranın 
ideoloji papağı altında 
olanlar SEPAH və ya ali 
rəhbərlik haqqında tənqid 
səsləndirsinlər, hərçənd ki, 
Azərbaycana qarşı oxların 
istiqamətini elə onlar təyin 
edir. 

İQTİSADİ ƏSASLARA 
SÖYKƏNƏN 
MÜNASİBƏTLƏR ÖN 
PLANDA TUTULACAQ

Bütün bunları 
ümumiləşdirsək, 
İranın Azərbaycandakı 
marginal qrupları 

heç bir təsir gücünə 
malik olmadığından, 
Tehranın “təmir olunmuş 
avtomobillə” gəzintisi 
növbəti uğursuzluğa düçar 
olacaq. 

İkincisi, Azərbaycan-
Türkiyə ikilisinin din-dövlət 
sahəsindəki əməkdaşlığı 
da siyasi ambisiyalarla 
dolu olan ideoloji axınların 
istiqamətini ölkəmizdən 
kənara çıxaracaq. 

Üçüncüsü, 
Azərbaycanla İran iqtisadi 
əsaslarla münasibətlərini 
ön planda tutacaq, amma 
siyasi məsələlərdə eniş-
yoxuşların qalıcılığı daimi 
olacaq. 

ORTAQ MARAQLAR ORTAQ MARAQLAR 
VƏ HƏLLINI VƏ HƏLLINI 
TAPMAYAN TAPMAYAN 
PROBLEMLƏR PROBLEMLƏR 



A zərbaycan bayrağı dövlət 
idarələrinin və müxtəlif 
məkanların qarşısında 

asılır, rəsmi tədbirlərdə dövlətin 
bir atributu kimi diqqət cəlb edir. 
44 günlük Vətən müharibəsində isə 
Azərbaycan bayrağı hətta evlərin 
pəncərələrindən, eyvanlarından 
asıldı, böyükdən kiçiyə hər 
kəsin müqəddəs atributuna 
çevrildi. Şəhidlərin nəşini 
Azərbaycan bayrağına bürüyərək 
dəfn edirdilər. Bu, Azərbaycan 
bayrağının həm də şərəf və namus 
məsələsi olduğunu göstərir. 

Amma təəssüfedici bir məsələ 
var ki, onu vurğulamamaq 
olmur. Azərbaycanda müqəddəs 
məkanların, məscidlərin önündə 
dövlət bayrağı dalğalanmır. 
Yolumuz qardaş Türkiyəyə 
düşəndə oradakı məscidlərin 
girişini bəzəyən bayraqları 
görürük. Hər məscidin önündə 
Türkiyə bayrağının asılmasını türk 
insanı şərəf və 
qürur mənbəyi 
hesab edir. 
Bu təşəbbüs 
isə dövlət 
qurumları 
tərəfindən də 

dəstəklənir. Bəs Azərbaycanda bu 
ənənə niyə formalaşmır? Hansı 
səbəbdən məscidlərin girişində 
Azərbaycan bayrağı dalğalanmır?  

“İBADƏT EDƏN ŞƏXSLƏR ÖNCƏ O 
BAYRAĞIN ALTINDAN KEÇƏRƏK...”

Mövzu ilə bağlı “Kaspi” qəzetinə 
açıqlamasında Qarabağ Seyid 
Ocaqlarının rəhbəri, şərqşünas 
Seyid Camal Əzimbəyli bildirdi ki, 
44 günlük Qarabağ müharibəsində 
qazanılan zəfərdən sonra bu 
mövzunun gündəmə gəlməsi çox 
sevindirici haldır: “Azərbaycan 
dövlətçiliyini, ölkəmizin 
bütövlüyünü istəyən, milli, mənəvi 
dəyərlərə bağlı olan hər bir insan 
üçün bu, narahatedici məqamdır. 
Çünki qardaş Türkiyədə hər bir 
məscidin, dini ibadətgahların 
önündə Türkiyə Cümhuriyyətinin 
möhtəşəm bayrağı dalğalanır. 
O məscidlərdə ibadət edən 
şəxslər öncə o bayrağın altından 
keçərək müqəddəs şəhidlərin 
mübarək ruhlarına salam və 
salavat göndərirlər. Allah evi olan 
məscidlərdə Azərbaycan dövlətinin 
varlığı uğrunda canını fəda etmiş 
minlərlə şəhid kəfənlənərək axirətə 
qovuşub. Ona görə də o bayrağın 
məhz məscidlərdə dalğalanması 
həm də bir milli, mənəvi bağlılığı 

olan hər bir insanı narahat edən 
həssas məsələdir. Düşünürəm 
ki, Azərbaycan dövlətinin 
aidiyyəti qurumları bununla 
bağlı lazımi, zəruri 

addımları atmalıdır”.
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BƏXTIYAR MƏMMƏDLI   
bextiyarmemmedli@kaspi.az

“Milli 
kimliyimizin ən 

uca atributu 
olan bayrağın 

məscidlərin 
önündə yer 

alması ideoloji 
baxımdan 
zəruridir, 

məscidə gələn 
gənclərin 

milli şüura, 
məfkurəyə və 
Azərbaycanın 

dövlət 
maraqlarına 
bağlılığının 

möhkəm-
lənməsi üçün 

vacibdir. Hətta 
bu məsələnin 

indiyədək 
kütləvi-

ləşməməsi 
dövlət 

maraqlarımızla 
bir araya 

sığmır”.
Seyid Camal 

Əzimbəyli

Məsələ ilə bağlı dövlət və din 
siyasətinin tənzimlənməsini 
həyata keçirən səlahiyyətli dövlət 
orqanı - Dini Qurumlarla İş üzrə 
Dövlət Komitəsinə sual ünvanladıq. 
Qurumdan sorğumuza cavab olaraq 

bildirildi ki, Dini Qurumlarla 
İş üzrə Dövlət Komitəsinə din 
xadimlərinin şəxsi təşəbbüsləri ilə bir 
sıra məscidlərdə dövlət bayrağının 
asılması ilə bağlı müraciət daxil olur 
və bu təşəbbüs Komitə tərəfindən 

daim dəstəklənir: “Bu gün bunu bir 
çox məscidlərimizdə müşahidə edə 
bilərsiniz. Sözügedən nümunəvi 
addımı Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət 
Komitəsi dəstəkləməklə yanaşı, həm 
də təşviq edir”.   

Qeyd: Məqalə Azərbaycan 
Respublikası Dini Qurumlarla İş üzrə 
Dövlət Komitəsinin Milli Mətbuat Günü 
münasibəti ilə jurnalistlər arasında 
“Vicdan azadlığı və media” mövzusunda 
keçirdiyi müsabiqəyə təqdim olunur.

Şərqşünas qeyd etdi ki, 
təkcə qardaş Türkiyədə 
deyil, Pakistanda, İranda da 
dövlət bayraqları məscidlərin 
önündə dalğalanır: “Təmsil 
etdiyim Qarabağ Seyid 
Ocaqları adına düşünürəm 
ki, hətta biz bu məsələdə 
gecikmişik. Milli kimliyimizin 
ən uca atributu olan bayrağın 
məscidlərin önündə yer 
alması ideoloji baxımdan 
da zəruridir. Məscidə gələn 
gənclərin milli şüura, 
məfkurəyə və Azərbaycanın 
dövlət maraqlarına 
bağlılığının möhkəmlənməsi 
üçün bayrağın orada 
dalğalanması olduqca 
vacibdir. Hətta bu məsələnin 
indiyədək kütləviləşməməsi 
dövlət maraqlarımızla bir 
araya sığmır. İnanıram ki, bu 
məsələnin qəzetiniz vasitəsilə 
gündəmə gətirilməsi 
problemə diqqəti artıracaq”.

“BU O BAYRAQDIR Kİ...”
C.Əzimbəyli hələ bir il 

öncə qardaş Türkiyənin 
təcrübəsindən istifadə edərək 
piyada keçidlərinə, körpülərə 
şəhidlərin adının verilməsi ilə 
bağlı təşəbbüslə çıxış etdiyini 
deyib: “Hesab edirəm ki, biz, 
ilk növbədə bayraq sevgisini 
könüllərimizə həkk etməliyik. 

Bayraq sevgisini könüllərə 
transfer etdiyimiz qədər də 
müqəddəs məkan sayılan 
məscidlərin də önündə 
dalğalanmasına çalışmalıyıq. 
Dövlət orqanları bu məsələni 
gündəmə gətirməlidirlər. 
Bəzən məscidlərin önündə 
din adı altında Azərbaycana 
yad düşüncələri yayanların, 
ölkəmizin milli maraqlarına 
qəsd planlarını həyata 
keçirə biləcək düşüncə 
daşıyıcılarının şəkillərini 
görürük. Bu, çox üzücüdür. 
Hamıya məlumdur ki, 
Azərbaycan dünyəvi ölkə 
olsa da, həm də milli, 
mənəvi, dini dəyərlərin 
həqiqi təəssübkeşidir. 
Düşünürəm ki, Azərbaycan 
dövləti üzərindəki hilal ilə 
dalğalanan bayrağımızın 
məscidlərin önündə yer 
alması ilə bağlı lazımi 
qərarlar qəbul edəcək. Bu, 
o bayraqdır ki, əsgərlərimiz 
onu ürəklərinin üzərində 
gəzdirərək Şuşa, Laçın, 
Kəlbəcər və digər işğalda olan 
əraziləri azad edərək şəhadət 
zirvəsinə ucaldılar, qazı 
oldular. İndi həmin bayrağın 
müqəddəs məkanların, 
məscidlərin önündə 
dalğalanması olduqca 
zəruridir”.

“KOMİTƏ DƏSTƏKLƏMƏKLƏ YANAŞI, HƏM DƏ TƏŞVİQ EDİR”

“DÖVLƏT MARAQLARIMIZLA 
BİR ARAYA SIĞMIR”

MƏSCIDLƏRIN ÖNÜNDƏ MƏSCIDLƏRIN ÖNÜNDƏ 
ASILMAYANASILMAYAN

BAYRAĞIMIZBAYRAĞIMIZ

MƏSCIDLƏRIN ÖNÜNDƏ MƏSCIDLƏRIN ÖNÜNDƏ 
ASILMAYANASILMAYAN

BAYRAĞIMIZBAYRAĞIMIZ



Əsəd Əsəd 
BeydullayevBeydullayev
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Həkimlər deyir ki, koronavirusa yoluxmada artımlar olsa da, 
əvvəllər olduğu kimi, kütləvi ölümlər olmayacaq. İlk növbədə 
ona görə ki, virus özü də zəifləyib, digər tərəfdən isə əlimizdə 
effektiv dərman preparatları da var.

Almaniyada çalışan 
azərbaycanlı həkim Elvin 
Hüseynov deyir ki, omikronun 
artması bir çox mütəxəssislərə 
görə gözlənilən idi: “Əhalinin 
tam hissəsi hələ də peyvənd 
olunmayıb. Peyvənd olunsalar 
belə, 6 ay keçdikdən sonra 
qanda qoruyucu anticisimlərin 
miqdarı azalır, ona görə 
də yeni yoluxma ehtimalı 
yüksəlir. Digər məsələ, 
infeksion xəstəliklərin 
dalğavari gedişatıdır. Müəyyən 
zamandan sonra yoluxmaların 

həddi maksimal saya çatır və 
sonra azalmağa doğru gedir. 
Azalmadan sonra yumşalmalar 
olur və yoluxma sayı artır”.

“XƏSTƏLIK ILK VAXTLARDAKI 
KIMI DƏHŞƏTLI DEYIL”

Həkim deyir ki, narahatçılığa 
və təşvişə əsas yoxdur. Artıq 
xəstəlik ilk vaxtlardakı kimi 
dəhşətli deyil: “Yoluxmanın 
qarşısını almaq üçün yenə də 
peyvənddən istifadə etmək 
lazımdır. Zənnimcə, ümumi 
olaraq narahatçılığa səbəb 

yoxdur. Çünki həm əlimizdə 
təsir göstərən dərman preparatı 
mövcuddur, həm də öz-
özlüyündə xəstəlik daha yüngül 
formada keçir. 
Digər baxımdan 
da əhalinin 
müəyyən 
qismində 
immunitet 
mövcud-
dur”.

Son iki ayda koronovirusla 
bağlı təlaş, demək olar ki, 
yox səviyyəsində idi. Hər gün 

açıqlanan statistika da ürəyimizə 
su səpirdi. 4 rəqəmli yoluxma 
sayından tək rəqəmliyə düşdük, 
hətta “Azərbaycanda koronavirus 
infeksiyasına 1 yeni yoluxma faktı 
qeydə alınıb, vəfat edən olmayıb” 
kimi faktları da tarixə yazdıq. Elə 
rahat nəfəs alırdıq ki, son günlər 
xəstə sayının artımla davam 
etməsi bizi narahat etdi. COVID-
19-la bağlı ikinci gözlənilməz xəbər 
isə İsraildən gəldi. Sözügedən 
ölkənin Səhiyyə Nazirliyi ölkədə 
koronavirusun yeddinci dalğasının 
başladığını rəsmən elan edib.

Bəs bu artım nə ilə bağlıdır? 
Təşvişə əsas varmı?

“YAYDA INFEKSION XƏSTƏLIKLƏRLƏ 
DAHA ÇOX RASTLAŞIRIQ”

Pulmonoloq Əsəd Beydullayev 
deyir ki, artımın olması 
gözlənilən idi. Amma bu 
artım indi deyil, payız ayları 
üçün proqnozlaşdırılırdı: “Bu, 

gözlənilən idi, 
çünki pandemiya 
hələ bitməyib. 
Öz təcrübəmdən 

deyə 

bilərəm ki, yay aylarında infeksion 
xəstəliklərlə daha çox rastlaşırıq. 
Səbəb odur ki, havalar qızanda 
insanlar kondisionerlərdən, soyuq 
sulardan istifadə edir. Bununla 
da soyuqdəymə, pnevmoniyaların 
sayı avtomatik olaraq artır. 
Havalar mülayim keçdiyi üçün 
biz bununla rastlaşmadıq. İstilər 
başlayan kimi artım da özünü 
göstərir”.

 
“SƏYAHƏTLƏR YOLUXMA 
SAYINI ORTAYA ÇIXARIR”

Həkimin sözlərinə görə, artımın 
müşahidə edilməsinin ikinci 
səbəbi xaricə səyahətlərlə bağlı 
testlərin daha çox edilməsidir: 
“İnsanlar istirahətə gedirlər 
və məcburi test verirlər. Əksər 
insanlar simptomsuz keçirir və 
xəstəlik yalnız test verdikdə aşkar 
olunur. O da real yoluxma sayının 
ortaya çıxmasına səbəb ola bilər”.

“BU ARTIM SIQNALDIR”
Həmsöhbətimizə görə, artımın 

üçüncü səbəbi isə insanların 
həssaslığının azalmasıdır: 
“İnsanlarda arxayınlaşma, 
rahatçılıq yaranıb. Pandemiyanı 
tam bitmiş hesab edirlər. Bu da 
artıma öz təsirini göstərir. Hər 
bir halda bu, bizə siqnaldır ki, 
bu məsələ tam sona çatmayıb və 
qığılcımlar qalır. Ən qorxduğumuz 
aylar sentyabr, oktyabrdır. Yanaşı 
olaraq, COVID-19 virusu aradan 
götürülməsə və yeni ştammlar 
yaransa, bu, bizi yora bilər. 
Sevindirici hal ondan ibarətdir 

ki, 2 illik təcrübədən sonra 
insanlarımız bu işdə səriştə əldə 
ediblər. Yəni deyilərsə ki, maska 
taxılsın, bu, insanlara çətin 
gəlməyəcək. Hamı alışıb, bilir və 
məlumatlıdırlar”.

“DÜŞÜNMƏYIN KI, YOLUXMA 
SAYI AZDIR, BIZ YOLUXMARIQ”

Mütəxəssis vurğulayır ki, 
əvvəllər olduğu kimi, kütləvi ölüm, 
ciddi xəstəliklər, böyük ehtimal 
ki, görməyəcəyik: “Artım payızda 
daha çox olsa belə, ona qarşı 
tədbirləri hamı bilir, həkimlər 
məlumatlıdır. Bu səbəbdən 
əvvəlki kimi ağır gedişatın 
olacağını düşünmürəm. İnsanlar 
ilk növbədə ayıq-sayıqlığı əldən 
verməsinlər. Qızdırma, öskürək, 
nəfəs darlığı olarsa, həkimə 
müraciət etsinlər. Düşünməsinlər 
ki, yoluxma sayı azdır, biz 
yoluxmarıq. Məsələn, mən 2 ay 
yarımdır ki, ağır COVID xəstəsi 
görmürdüm. Amma 3 gün bundan 
öncə bir xəstə müraciət etdi. 
Kompüter tomoqrafiyada klassik 
korona görüntüsü ilə yenidən 
rastlaşdım. Ehtiyat tədbirlərini 
əldən vermək olmaz. Əslində, 
bunlar bizim daimi həyatımızda 
olmalıdır. Əllərin yuyulması, sosial 
məsafənin saxlanması, el-obanın 
ən sevimli məşğuliyyətindən 
biri olan, xüsusilə xeyir, şər 
məclislərində öpüşməkdən 
uzaqlaşmaq lazımdır. Bu, tək 
koronavirusun yox, digər infeksion 
xəstəliklərin də yayılmasının 
qarşısını alır”.

AYGÜN ƏZIZ
aygunaziz@kaspi.az

“BIZI NƏLƏRIN 
GÖZLƏDIYINDƏN XƏBƏRSIZIK”
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mövsümündə azalan 
yoluxma sayı payız 
aylarında artmışdı. Ona 
görə də diqqətli olmaq 
lazımdır. ÜST hər zaman 
virusun növlərini, yeni 
ştammları nəzarətdə 
saxlayır. Nəzərə alaq 
ki, bu gün də omikron 
ştammının yeni variantları 
meydana çıxır. Bütün 
bunlar da müşahidələrimiz 

altındadır. Bilməliyik ki, 
pandemiya hələ də davam 
edir. Payız mövsümündə 
bizi nələrin gözlədiyindən 
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iki il ərzində əldə 
etdiyimiz, qazandığımız 
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tədbirlərə 
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etməli-
yik”.

Hande Hande 
HarmancıHarmancı

Elvin Elvin 
HüseynovHüseynov

Təsisçi 
Global Media Group

Baş redaktor
Ilham Quliyev

Redaksiya
Baş redaktorun müavini – Natiq Muxtarov

Siyasət şöbəsi – Rufik Ismayılov, Bəxtiyar Məmmədli
Beynəlxalq siyasət şöbəsi – Azər Nuriyev

Sosial həyat və gənclik şöbəsi - Aygün Asimqızı, 
Aygün Əziz

Mədəniyyət və ədəbiyyat şöbəsi – Təranə Məhərrəmova, 
Xanım Aydın 

Korrektorlar – Vüsal Əliyev, Təvəkkül Dadaşov

Texniki şöbə
Kreativ direktor – Murad Arbay

Dizaynerlər
Lalə Qasımova, Ilham Ismayılov, Aydan Məmmədli

Qəzet  Mətbuat və İnformasiya Nazirliyində qeydiyyatdan keçib.
Lisenziya №022264,    Qeydiyyat № V 64 
Qəzet redaksiya kompyuter mərkəzində yığılıb, 
səhifələnib, “Azərbaycan” nəşriyyatında çap olunub.
Sifariş: 1790
Tiraj: 1700
Müəlliflərin mövqeyi redaksiyanın mövqeyi ilə üst-üstə düşməyə bilər.

Ünvan
Bakı, Səməd Vurğun 34, AFF Mall Ticarət Mərkəzi 

Telefon: (012) 525 03 31
kaspiqazeti@kaspi.az

INFEKSION XƏSTƏLIKLƏRIN DALĞAVARI GEDIŞATI

ARTIMIN OLMASI ARTIMIN OLMASI 
GÖZLƏNILƏN IDIGÖZLƏNILƏN IDI
ARTIMIN OLMASI ARTIMIN OLMASI 
GÖZLƏNILƏN IDIGÖZLƏNILƏN IDI



BÖLGƏ TURIZMININ ƏNƏNƏVI BÖLGƏ TURIZMININ ƏNƏNƏVI 
PROBLEMLƏRIPROBLEMLƏRI
“Biz həmişə 
Türkiyəyə 
istinad edirik. 
Turizmin çevik, 
müasir metodları 
ilə bağlı onların 
təcrübəsindən 
yararlanmaq lazımdır. 
İndi insanlar kosmosa 
uçur. Biz kəndə gedən 
turistə yol aça bilmirik?”
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Yay turizm mövsümünün 
başlaması ilə bayram 
tarixlərində və həftə 

sonlarında insanlar ətraf 
bölgələrə üz tuturlar. Turizm 
şirkətləri rayonlara müxtəlif 
turlar təklif edirlər. Bu 
səfərlərdə yerli insanlarla 
yanaşı, əcnəbilər də fəal 
iştirak edir.

Keçən həftə İsmayıllı-
Qəbələ turumuzda  
təbiətimizin qeyri-adi 
gözəlliyini seyr edib, kənd 
turizminin inkişafını gördük. 
Bununla yanaşı, daxili 
turizmdə mövcud olan bir 
sıra ənənəvi problemlər də 
nəzərimizdən yayınmadı.

ƏSAS SUAL: HARA GEDƏK?
İstənilən bölgəyə ayaq 

qoyanda “Haranı görək?” 
sualı yaranır. Əldə dəqiq 
xəritə olmayanda və ya 
informasiya qıtlığı yaşananda 
yerli sakinlərdən soraqlaşmalı 
olursan. Qəbələdə də eyni 
vəziyyətlə üzləşdik. 

Yolboyu çay içmək və 
ya qəlyanaltı üçün ayaq 

saxladığımız kafelərdə 
antisanitariya şəraitində 
xidmətlər, üfunət qoxulu 
sanitar qovşaqlarla 
qarşılaşdıq. Xidmət haqqı 
üçün heç bir qəbz təqdim 
olunmur və ödəniş köhnə 
dədə-baba qaydası ilə nağd 
ödənir. Nəzərə alsaq ki, 
bölgələrə səfər edən çox 
sayda əcnəbi turistlər də eyni 
vəziyyətlə qarşılaşır, onda 
müqayisə nöqteyi-nəzərindən 
problemə üzdən baxıb keçmək 
olmur. 

Rayona daxil olunca yol 
boyu və ara küçələrdə divara 
vurulan və ya ağaclardan 
asılan “Kirayə ev var” 
elanlarına rast gəlinir. 
Turizmin canlanması 
hesabına sakinlərin evlərini 
kirayə verib və məhsullarını 
satıb dolanmaları üçün 
münbit imkan yaranıb. 
Sadəcə, bu təkliflərin 
rəqəmsal müstəvidə təqdim 
olunmasında boşluqlar var.

DAXILI TURIZMDƏKI 
ƏNƏNƏVI PROBLEMLƏR

Qəbələ rayonunun 
Nohurqışlaq kəndinin 

ərazisində 
yerləşən, adında 
neçə-neçə əfsanəni yaşadan 
Nohur gölü turistlərin və 
yerli sakinlərin ən çox maraq 
göstərdiyi məkanlardandır. 
Hər il minlərlə turistin baş 
çəkdiyi Vəndam kəndindəki 
Yeddi Gözəl şəlaləsi, 
İsmayıllının sıx meşələri 
də turistləri cəlb etmək 
baxımından unikal yerlərdir. 
Ərazidə axan çayları, sərin 
bulaqları, üzərində heç bir yol 
nişanı və ya elan yazılmasa 
belə, yerli sakinlərin məlumatı 
ilə üzərinə gedib çıxdığımız 
“Ögey ana” kimi sevilən filmin 
çəkildiyi yerlərə səyahət hamı 
üçün maraqlıdır. Sadəcə, 
turistik məkanların tanıtımı 
peşəkar səviyyədə təşkil 
olunsa, bu, daha çox turistin 
cəlbinə və daxili turizmin 
inkişafına səbəb olar. 

Mövzu ilə bağlı 
ünvanlayacağım suallara 
nə İsmayıllı Turizm 
İnformasiya Mərkəzinə 
açdığımız telefonla, nə də fb 
platformasındakı səhifələrinə 
yazdığım mesajla cavab ala 
bildik. 

TƏRANƏ MƏHƏRRƏMOVA
taranamaharramova@kaspi.az

Turizmçi Ceyhun Aşurov 
mövsümün açılması ilə əlaqədar 
turizmdə canlanmanın olduğunu 
təsdiq edir: “Regionlara səfər edən 
turistlər çoxalıb. İnfrastrukturu 
daha inkişaf etmiş rayonlarımız 
daha çox turist qəbul edir. 
Amma bəzən yolüstü kafelərdə 
antisanitariya problemlərinə 
rast gəlinir. Təmizlik, gigiyena 
qaydalarına riayət olunmur. 
Otellərdə qalma yerləri azdır. Bu 
gün İqtisadiyyat Nazirliyi KOBİA 
və Turizm Agentliyi tərəfindən 
kənd evlərinin standarta salınması 
təşviq olunur. Ailə ilə gedəndə 
insanlar o evlərdə qala bilir. Kənd 
evlərinin sayı artdıqca kəmiyyət 
məsələsi önə çıxır. Kəmiyyət 
aşağı olduğu üçün keyfiyyət 
dəyişikliyinə keçə bilmirik. Kənd 
evlərinin, otellərin və yolüstü 
restoranların sayı artmalıdır”. 
C.Aşurov bildirir ki, turistlərin 
görməli yerlərlə tanışlığı üçün 
yol nişanlarının tətbiqi də vacib 
amillərdəndir: “Sakinlər evləri, 
bağları özlərinin təşkil etdiyi bir 
platformada təklif edə bilərlər. 
Düzdür, bunu edirlər, amma 
qənaətbəxş deyil. Əsas odur ki, 
məlumatı müştərini aldatmadan 
versinlər”. Turizmçinin fikrincə, 
gəzməli-görməli yerlər haqda 
hər regionun turizm mərkəzi 
məlumat verməlidir. Onların daha 
intensiv işləməsində və sosial 
mediada aktiv olmasında fayda 
var: “İnternetdə nə qədər çox 
məlumat yerləşdirilərsə, insanlar 
üçün də o qədər asan olar. Məkan 
adları, turistik yerlərin adı qeyd 
edilməlidir. Yerli icra hakimiyyəti 
və turizm nümayəndəliyi bu 
məlumatların yayılmasında 
maraqlı olmalıdırlar. Bununla 
bağlı turizm şirkətləri ilə birgə 
işlənilməlidir”. 

ISTƏDIYIMIZ KEYFIYYƏT ÜÇÜN
Turizmçinin fikrincə, peşəkar 

turizm şirkətləri ilə səfər 
edərkən bu problemlər turistləri 
narahat etmir. Fərdi qaydada 
səfərlərdə isə bəzən informasiya 
qıtlığı, gəzməli-görməli yerlərin 
marşrutları ilə bağlı problemlər 
yaşana bilir: “Məncə, maksimum 
sayda kəmiyyətin artırılmasına 
çalışmalı, regionlarda görməli 
yerlərin tanıdılması istiqamətində 
işləri genişləndirməli, mövcud 
restoranların, yolüstü, turistik 
marşrutların üzərində olan 
kafelərin sanitar-gigiyenik 
qaydalarına riayət etməli (?), 
sanitar qovşaqların sayını 
artırmağa çalışmalıyıq. Həmçinin 
qalma yerlərinin sayı artmalıdır. 
Say artımı rəqabət mühitini 
intensivləşdirəcək, insanları 
daha çox hərəkətə gətirəcək. 
Sahibkarlar müştəri uğrunda 
daha çox yarışa girəcəklər. 
Biz yalnız o zaman istədiyimiz 
keyfiyyəti əldə edə biləcəyik”.

Qeyd edək ki, ölkədə Dövlət 
Turizm Agentliyi tərəfindən 
region turizminin inkişafı üçün 
müxtəlif layihələr həyata keçirilir. 
Amma görünən odur ki, böyük 
layihələr fonunda xırda sayılan 
işlərin öndə tutulmasına və 
qabardılmasına daha çox ehtiyac 
var. Necə deyərlər, məsələyə 
“Təkamül” 
nöqteyi-
nəzərindən 
yanaşsaq, 
ibtidaidən 
aliyə, riyazi 
baxımdan 
yanaşsaq, 
sadədən 
mürək 
-kəbə 
doğru...

“Hər regionda fəaliyyət göstərən 
turizm nümayəndəlikləri bu işlərlə 
məşğul olmalıdır”- deyə Azərbaycan 
Turizm Assosiasiyası sədrinin 
müşaviri Müzəffər Ağakərimov 
bildirir: “Hər bir obyekt 
haqqında müfəssəl məlumat 
verilməlidir. Kənd evlərinin 
standartlaşması, onların 
təqdimatının aparılması 
məsələsi gecikir. 
Bizdə bu 
istiqamətdə 
çeviklik yoxdur. 
Bu məsələdə 

qonşu Gürcüstandan geri qalırıq. 
Biz həmişə Türkiyəyə istinad edirik. 
Turizmin çevik, müasir metodları ilə bağlı 

onların təcrübəsindən yararlanmaq 
lazımdır. İndi insanlar kosmosa 
uçur. Biz kəndə gedən turistə yol 
aça bilmirik?”  Ekspertin fikrincə, 
əsasən, gəlmə turizminə üstünlük 

vermək lazımdır: “İspaniya, Avstriya 
və ya Fransa kimi ölkələr də məhz 

gəlmə turizmini inkişaf 
etdirirlər. Onlar ölkəyə 
valyuta gətirirlər. Biz də 
lazımı şəraiti yaratmaqla 

buna çalışmalıyıq”.

KƏND EVLƏRININ STANDARTLAŞMASI

Müzəffər 
Ağakərimov

Ceyhun 
Aşurov

SAY ARTMALIDIR KI, RƏQABƏT OLSUN
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ƏLINDƏ FAKTIƏLINDƏ FAKTI
OLAN BUYURSUN...OLAN BUYURSUN...

Sosial şəbəkələrdə biletlərin «qara bazar»da 
satılması ilə bağlı iddialar səsləndirilir. Millət 
vəkili Bəhruz Məhərrəmov deyir ki, belə 
bir faktla üzləşən hər kəs hüquq-mühafizə 
orqanlarına müraciət edə bilər: “Kimin 
əlində faktı varsa, buyursun, hüquq mühafizə 
orqanlarına müraciət etsin, yaxud hansısa 
formada ictimailəşdirsin. Hər hansı neqativ 
meyillərin aşkarlanmasına yardımçı olan 
şəxslər dövlətinə xidmət etmiş olarlar”. 

BILETLƏR ŞƏFFAF ŞƏKILDƏ SATILIR?
Həmsöhbətimiz vurğulayır ki, Şuşaya səfərlə 

bağlı biletləri şəffaf şəkildə saytdan sifariş 
vermək olur: “28 illik işğal dönəmində bütün 
Azərbaycan Şuşa həsrəti ilə yaşayıb. Şuşadan 
olanın da, olmayanın da ürəyində Şuşanın 
yağı tapdağında olması bir dağ olub. Müzəffər 
Ali Baş Komandanın rəhbərliyi ilə il yarım 
öncə Şuşa azad ediləndən sonra bilirsiniz ki, 
təhlükəsizlik tədbirlərinə riayət etməklə Şuşaya 
səfərlər başlandı. Biletləri də şəffaf şəkildə 
saytdan sifariş etmək mümkündür”.

ƏGƏR BILET TAPILMIRSA...
Deputatın sözlərinə görə, bilet tapılmırsa, 

səbəb tələbatın çox olmasıdır: “Mən də razıyam 
ki, Şuşaya avtobus bileti almaq asan deyil, 
amma bilet tapılmırsa, bunun əsas səbəbi 
odur ki, müraciətlər çoxdur, Şuşanı görmək 
istəyənlər çox olduğu üçün biletlər də tez 
alınır. Avtobusların sayını artırmaq məsələsini 
düşünmək olar, lakin bilirsiniz ki, Şuşaya gedən 
hər avtobus üçün polis patrulu ayrılır, çox 
yüksək təhlükəsizlik tədbirləri görülür. Üstəlik, 
Şuşada infrastruktur da tam qurulmayıb, şəhər 
hazırkı durumda məhdud sayda qonaq qəbul 
etmək imkanındadır. Yəni bu, sadəcə 
xəttə avtobus buraxmaq deyil 
ki, bir göstəriş verilsin və 
avtobusların sayı artırılsın. 
Təbii ki, infrastruktur 
yeniləndikdən sonra artıq 
müntəzəm gedişlər 
daha fərqli formada 
təşkil edilə- 
cək”.

Yanvar ayından 
etibarən 
işğaldan azad 

olunmuş ərazilərə 
avtobus reysləri açılıb. 
Biletlər bir ay öncədən 
“Yolumuz Qarabağa” 
portalında satışa 
çıxarılır, cəmi bir neçə 
saat sonra tükənir. 
Səyahətçilərin Şuşaya 
getmək planı növbəti 
aya qədər təxirə düşür. 
Avtobus az, tələbat 
çoxdur. Xüsusilə yay 
aylarında bu tələbat 
daha da artır. Şuşaya 
getmək istəyən lakin 
məlum səbəblərdən 
arzusuna çata 
bilməyənlər arasında 
isə istək aqressiyaya 
çevrilir, narazılıqlar 
yaranır.

Bəs nə etməli? 
Şuşaya marşrutların 
artırılması ilə bağlı 
hər hansı bir addım 
gözlənilirmi?

“VƏTƏNDAŞLARIN 
ISTƏKLƏRI NƏZƏRƏ 
ALINIR”

Rəqəmsal İnkişaf 
və Nəqliyyat Nazirliyi 
yanında Dövlət 
Avtomobil Nəqliyyatı 
Xidmətinin mətbuat 
katibi Pərvanə 
Əliyeva “Kaspi”yə 
açıqlamasında bildirdi 
ki, qurumun təşkil 
etdiyi müntəzəm 
avtobus marşrutları 
ilə 8857 sərnişin 
işğaldan azad olunmuş 
əraziləri ziyarət edib: 
“Bu günədək 206 reys 
həyata keçirilib, 8857 
sərnişin işğaldan azad 

olunmuş əraziləri 
ziyarət edib. Mütəmadi 
olaraq marşrutlar 
təhlil edilir, həmçinin 
tələbat və bilet satışı 
dinamikası, eləcə də 
vətəndaşların istəkləri 
nəzərə alınaraq 
avtobusların hərəkət 
cədvəllərində müəyyən 
dəyişikliklər edilir. 
Təhlillər nəticəsində 
Şuşaya reyslərin 
sayı artırılıb. Artıq 
sərnişinlər həftənin 
bütün günləri Şuşaya 
səfər edə bilirlər”.

“NƏQLIYYAT 
INFRASTRUKTURU 
QURULUR”

Qurum rəsmisinin 
məlumatına görə, 
vətəndaşlarımızın 
azad edilmiş 
ərazilərə səfərlərini 
asanlaşdırmaq 
üçün nəqliyyat 
infrastrukturu 
qurulur: “İşğaldan 
azad olunmuş ərazilərə 
səfər zamanı həm 
sərnişinlərin, həm də 
ümumilikdə hərəkətin 
təhlükəsizliyi təmin 
edilməlidir. Bu 
məqsədlə vətəndaşlar 
polis əməkdaşları 
tərəfindən müşayiət 
edilir. 30 illik 
işğal dövründə 
Qarabağ bölgəsində 
infrastruktur 
tamamilə məhv edilib. 
Hazırda regionda 
bərpa və quruculuq 
işləri sürətlə davam 
etdirilir. Səfərlərin 
gündəlik sayı 
mövcud infrastruktur 
nəzərə alınmaqla 
tənzimlənir”.

Biletlər bir 
ay öncədən 

“Yolumuz 
Qarabağa” 
portalında 

satışa çıxarılır, 
cəmi bir 

neçə saat 
sonra tükənir. 
Səyahətçilərin 

Şuşaya 
getmək planı 

növbəti aya 
qədər təxirə 

düşür. Avtobus 
az, tələbat 

çoxdur. 
Xüsusilə yay 
aylarında bu 
tələbat daha 

da artır. 

AYGÜN ƏZIZ
aygunaziz@kaspi.az

Nəqliyyat eksperti 
İlqar Hüseynli hazırkı 
vəziyyətdə Şuşaya səfər 
etmək istəyənlərin hamısını 
razı salmağın mümkünsüz 
olduğunu düşünür: “İctimai 
nəqliyyatlarla əhalinin istək 
və arzularını tənzimləmək 
və hamısını yerinə yetirmək 
mümkün olmayacaq. Çünki 
bu, ictimai nəqliyyatın 
çəkəcəyi yük deyil. Şuşa 
insanlarımız üçün o qədər 
doğma, müqəddəsdir ki, 
hamı ora getmək istəyir. 44 
günlük müharibədən sonra biz 
Şuşamızı geri aldıq. Burada 
siyasi iradə ortaya qoyuldu və 
kifayət qədər sürətli şəkildə 
“Zəfər yolu” tikildi. Lakin 
“Zəfər yolu” yükgötürmə 
qabiliyyətinə görə, hələlik o 
qədər də mümkün imkanlara 
malik deyil ki, kütləvi şəkildə 
avtomobil vasitələrinin 
ixtiyarına buraxaq”.

“XAOS YARANA BILƏR”
Narazı təbəqəni razı salmaq 

üçün alternativ variantlara 
gəldikdə isə, həmsöhbətimiz 
deyir ki, insanların az bir 
hissəsinə Şuşaya şəxsi 
avtomobillərlə getməyə 
imkan verməlidirlər: “Narazı 
təbəqənin heç olmasa, bir 
hissəsini razı salmaq üçün 
şəxsi avtomobil vasitələrinin 
az hissəsinə gün ərzində 
Şuşaya gedib qayıtmaq 
şərtilə icazə vermək olar. Bu 
da biletlə tənzimlənməlidir. 
İnsanlar ən azından bir 
dəfə həmin arzularını 
gerçəkləşdirsə, intensivlik 
aradan qalxacaq”.

“HAMINI “HAMINI 
RAZI SALMAQ RAZI SALMAQ 

MÜMKÜNSÜZDÜR”MÜMKÜNSÜZDÜR”

Bəhruz Bəhruz 
MəhərrəmovMəhərrəmov

SUSAYA  SUSAYA  
NƏ ÜCÜN BILET TAPILMIR?NƏ ÜCÜN BILET TAPILMIR?
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“Qələbənin sevincini özümə gələndən sonra dərk etməyə başladım. Və 
sanki ikinci dəfə qalib gəldim. Dostlarımızdan biri dedi ki, yarışdan sonra 
Davurxan səhərə kimi oteldə hirsindən ağlayıb. “Vətənə xidmətə görə” 
ordeni ilə təltif olunanda da çox möhtəşəm və təkrarsız hisslər keçirdim. 

Dünyada XIX əsrin, 
Azərbaycanda XX 
əsrin sonlarında 

yayılan cüdo idman və 
fəlsəfənin vəhdətidir. 
Bu vəhdət özü də bir 
incəsənətdir – döyüş 
incəsənəti. Cüdonu yaradan, 
Kodokan məktəbinin 
bünövrəsini qoyan Ciqaro 
Kano deyirdi ki, yeddi dəfə 
yıxılıbsansa, səkkiz dəfə 
ayağa qalx. Bu fəlsəfə, 
xüsusən də, paracüdoda 
özünü daha çox göstərir. 
Əgər ruhun güclüdürsə, 
fiziki də qalib gələcəksən. 
Müsahibim 2021-ci 
ildə Tokioda keçirilən 
Paralimpiya Oyunlarında 
qızıl medal qazanmış 
paracüdoçu Hüseyn 
Rəhimlidir. 

HISSIYYATLA DÖYÜŞÜRƏM
5 yaşından cüdo ilə 

məşğul olan Hüseyn deyir ki, 
bütün həyatım başdan-başa 
bu idman növünə əhatəlidir: 
“Uşaqlıqdan gözlərimdə 
problem vardı. Amma bu 
qədər deyildi. Heç nəyə 
baxmayaraq, məşqlərimi 
davam edirdim. Çünki 
bunu istəyirdim, məqsədim 
vardı. Amma illər keçdikcə 
gözümdəki problem daha da 
dərinləşməyə başladı. Yenə 
də məşqləri dayandırmadım. 
Astiqmatizm də məndə 
çox güclü səviyyədədir və 
damar qırılma ehtimalım 
yüksəkdir. Təbii ki, görməm 
də zəifdir. Amma tatamiyə 
çıxanda görməyə ehtiyac 
hiss etmirəm, çünki 
hissiyyatla döyüşürəm”. 

CÜDO RUHUMDADIR
“Qazandığım uğurlar 

həyatımda yeni səhifələr 
açdı” deyir paracüdoçumuz: 
“Mən özümə daha da 
çox inandım, daha çox 
güvəndim. Hazırda 2024-
cü ildə Parisdə  keçiriləcək 
paralimpiya yarışlarına 
hazırlaşıram. Məqsədim 
ikinci dəfə qızıl medalı 
Azərbaycana gətirməkdir. 
Və ondan sonra, çox güman 
ki, karyeramı bitirəcəyəm. 
Çünki səhhətimə get-
gedə daha pis təsir edir 
idmanla məşğul olmaq. Son 
vaxtlar uşaqlar, xüsusən 

də məhəllə uşaqları onlara 
məşq keçməyimi istəyirlər. 
Bəlkə də, idmanda 
fəaliyyətimi məşqçi kimi 
davam etdirdim. Çünki bu 
sahədən tamam uzaqlaşa 
biləcəyimə inanmıram. 
Cüdo mənim ruhumda, 
canımdadır. Elə olub ki, 
qabırğam sınıb, amma 
yenə də məşq etmişəm. 
Həkim MRT nəticələrimə 
baxandan sonra məşqi 
qəti qadağan edib. Mən 
isə dayanmamışam. Çünki 
bununla yaşayıram və 
məşqsiz özümü təsəvvür edə 
bilmirəm”. 

QIZIL MEDALA GEDƏN YOL
Hüseyn 2017-ci ildən 

paralimpiya hərəkatına 
qoşulub: “Ona qədər də 
müəllimlərim Cəfərov 
Ağanağı, İbrahimov İbrahim 
paralimpiyaçılara qoşulmağı 
məsləhət görürdülər.  
2013-cü ildən avstriyalı 
məşqçi Peter Zayzenbaherin 
məşqlərində iştirak etdim. 
Burda məşqlər daha gərgin 
keçirdi. Bu da gözümə 
çox pis təsir etdi. Belə ki, 
gözlərim sürətlə zəiflədi. 
Sonra da hərbi xidmətdə 
oldum. Sonradan İbrahim 
müəllimin yanına gedəndə 
dedi ki, ay bala, mən sənə 
elə əvvəldən deyirdim, 
gəl bura. “Qızıl medal”a 
gedən yolum buradan 
başladı. Gərgin məşqlər, 
müəllimimin motivasiyası 
mənə güc verirdi. Və 
nəhayət, Paralimpiya 
Oyunlarında qızıl medal 
qazandım”. 

IKINCI DƏFƏ 
QALIBLIYI YAŞADIM

2021-ci ildə Tokioda 
keçirilən Paralimpiya 
Oyunlarında Hüseyn 
Rəhimli 1/4 finalda Böyük 
Britaniyadan olan Daniel 
Paueli, yarımfinalda isə 
Cənubi Koreyalı Jung-
Min Lini məğlub 
edib. Rəhimli 
finalda özbəkistanlı 
Davurxon 
Karamatova qalib 
gələrək debüt 
etdiyi Paralimpiya 
Oyunlarının qızıl 
medalını qazanıb. 

İdmançımız bu haqda da 
danışdı: “Finaldakı rəqibimə 
əvvəlki yarışlarda üç dəfə 
uduzmuşdum. Amma hər 
dəfə də deyirdim ki, ona 
Paralimpiya oyunlarında 
qalib gələcəyəm. Bunu 
onun özünə də demişdim. 
Amma çoxu deyirdi ki, 
onunla düşsən, yenə də 
uduzacaqsan. Maraqlısı 
budur ki, bizim ikimiz də, 
demək olar, eyni səviyyəli 
idmançıyıq. Mən də 
hissiyyatla güləşirəm, o da. 
O da elastikdir, mən də. 
Fəndlərimiz belə eynidir. 
Amma cüssəcə məndən 
çox böyük olduğundan, ona 
uduzurdum. Dediyim kimi, 
ona qalib gəldim. Buna elə 
əvvəldən də inanırdım! 
Döyüşdən sonra  uzanıb 
qalmışdım döşəyin üstündə. 
Gərgin döyüşdə gözümə 
güc düşmüşdü. Təzyiqim 
250-yə qalxmışdı, heç nə 
hiss etmirdim. Qələbənin 
sevincini özümə gələndən 
sonra hiss etməyə, dərk 
etməyə başladım. Və sanki 
ikinci dəfə qalib gəldim. 
Amma onu da deyim 
ki, özbək idmançılarla 
dostluq edirik. Dilimiz 
də birdir, demək olar ki. 
Dostlarımızdan biri dedi ki, 
yarışdan sonra Davurxan 
səhərə kimi oteldə hirsindən 
ağlayıb. Daha sonra 
Prezident İlham Əliyevin 
sərəncamı ilə 1-ci dərəcəli 
“Vətənə xidmətə görə” 
ordeni ilə təltif olunanda 
çox möhtəşəm və təkrarsız 
hislər keçirdim. Bu hissin 
adı nədir, tam dəqiq 
bilmirəm, amma qürur, 
fəxr və məğrurluq  ürəyimi 
bürümüşdü”. 

HƏMIN O NADINC UŞAQ
Bir çox adamlar qızıl 

medal alandan sonra 
dəyişir. Amma Hüseyn deyir 
ki, qələbə mənə xüsusi 

ruh yüksəkliyi, güvən 
versə də, xaraktercə 
dəyişmədim: “Kənddə 
doğulub böyüyən, 
həmin nadinc uşağam. 
Amma insanların mənə 
münasibəti dəyişdi. 
Daha çox tanındım, 
daha çox sevildim, 
çevrəm böyüdü”.

“Qazandığım 
uğurlar 

həyatımda 
yeni səhifələr 

açdı” deyir 
paracüdoçumuz: 

“Mən özümə 
daha da çox 

inandım, daha 
çox güvəndim. 
Hazırda 2024-
cü ildə Parisdə  

keçiriləcək 
paralimpiya 
yarışlarına 

hazırlaşıram. 
Məqsədim ikinci 
dəfə qızıl medalı 

Azərbaycana 
gətirməkdir.

MÜSAHIBƏ

xanimaydin@kaspi.az

SÖHBƏTLƏŞDI:
XANIM AYDIN

“Cüdodan başqa futbolla da məşğul 
oluram” deyir Hüseyn: “Çox sevirəm, bundan 
da böyük zövq alıram. Amma ümumiyyətlə, 
nə ilə maraqlansam, onu tez götürə bilirəm. 
Və bilmədiyim hər bir şeylə maraqlanıram. 
İstənilən halda, başqa bir ixtisas, peşə sahibi 
olmaq istəməzdim. Cüdodan başqa hər şey 
mənim üçün gəldi-gedərdi. Bütün işlərimin və 
fikrimin üstündə cüdo dayanır. Amma mən yenə 
də özümdən narazıyam. Hesab edirəm ki, daha 
çox məşq edə, daha çox yarışlara qatıla, daha çox 
qalib ola bilərdim. Yemək məsələlərinə gəlincə, 
xüsusi pəhriz saxlamıram. Ət yeməklərini 
sevmirəm, toyuq, ümumiyyətlə yemirəm. Balıq, 
meyvə-tərəvəz daha çox yeyirəm. “Fast-food” 
yeməklər idmançıya ziyandır, elə idmançı 
olmayanlara da. Arada bir ürəyim istəyəndə 
yeyirəm, amma ümumən aludəçisi deyiləm. 
Bununla bağlı xüsusi kaprizlərim yoxdur”. 

BIR INSAN BELƏ, SƏNƏ INANMASA... 
“Fiziki məhdudiyyətli insanlar çox həssas 

olurlar” deyir idmançı: “Adi bir davranış, baxış, 
münasibət təsir edir. Bəzən ruhdan düşür, bəzən 
də hər şeyi buraxıb getmək istəyir insan. Amma 
mən istərdim ki, hər kəs özünə güvənsin, hansı 
sahədə olursa-olsun qələbəsinə inansın. Çünki 
hər şey inamdan başlayır. Dünyada bir insan belə 
sənə inanmasa,  gərək özün özünə inanasan”. 

Fotolar: 
Sabir Məmmədov/

Global Media Group

HÜSEYN RƏHIMLI

CÜDODAN BAŞQA HƏR 
ŞEY GƏLDI-GEDƏRDI

YEDDI DƏFƏ YIXIL, AMMA YEDDI DƏFƏ YIXIL, AMMA 
SƏKKIZ DƏFƏ QALXSƏKKIZ DƏFƏ QALX
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KLOPPUN EYNƏKLƏRI ÜÇÜN DARIXIRLAR
Bir il əvvəl futbol dünyası eynək taxan 
əsas simalarından birini itirdi. Məşqçilik 
karyerasının əvvəlindən bəri eynək taxan 
Yurgen Klopp əməliyyat olundu. Kloppun 
eynəkləri onun məşhur imicinin əsas 
elementi hesab olunurdu. O, qarşılaşmalar 
zamanı eynəklərini bir neçə dəfə sındırıb. 
Bəziləri isə “Liverpul” və “Borussiya” 
klublarının muzeylərində eksponatlara 
çevrilib  (bir eynəyi qol sevinci yaşayarkən 
Nuri Şahin tərəfindən sındırılıb). Ancaq 
Klopp əməliyyat olunmaqla bağlı qərar verdi. 
Ola bilsin ki, məşqçi hər dəfə oyunçuları 
qucaqlayarkən eynəyini qorumaqdan 
bezmişdi. “Mənim ehtiyat eynəyim vardı. 
Amma onu hara qoyduğumu bilmirdim. 
Eynəksiz eynək axtarmaq isə çox 
çətindir” – deyə Klopp eynəyi 
qırılandan sonra demişdi. 
İndi futbol dünyası Kloppun eynəkləri 
üçün darıxır. Amma Yurgendən savayı 
da dəbli eynəklərdən 
istifadə edənlər var. 

BEKHEMLƏR 
NƏSLININ 
KOLLEKSIYASI 
Devid Bekhemin 
2001-ci ildə göz 
əməliyyatı 
keçirdiyi 
güman edilir. 
O vaxtdan 
bəri o, tez-tez 
eynəklərdə 
görünür. 
Amma David 

günəş eynəyi taxmağı da çox sevir. O, 2020-
ci ildə  İtaliyanın “Safilo” şirkəti ilə birlikdə 
Milan Moda Həftəsində özünə məxsus “DB 
Eyewear” çərçivələrini təqdim etdi. 
“Eynəklər həmişə maraq göstərdiyim bir 
kateqoriya olub” – deyir Bekhem: “Həyat 
yoldaşımla biznesin bütün aspektlərini 
müzakirə edirəm və kolleksiyanı Viktoriyaya 
göstərəndə onun xoşuna gəldi. Oğullarım da 
eynəyi sevirlər, o cümlədən atam da. Bu, bir 
neçə nəslin kolleksiyasıdır”.

EYNƏYINI POÇT QUTUSUNDA GIZLƏDIRMIŞ 
Eynək kolleksiyası olan başqa bir futbolçu 
Jerom Boatenqdir.  O, 2016-cı ildə JB brendi 
altında eynəkləri bazara çıxartdı. Uzun 

müddətdir ki, onun gözündə miyopiya 
var. Jerom buna görə meydana 
linzalarla çıxır. Amma uşaq vaxtı 
eynək taxmağa utanırmış: “Olduqca 
eybəcər eynəklər taxmalı olurdum. 
Ona görə də, məktəbə gedəndə 

onları poçt qutusunda 
gizlədirdim ki, 
evə qayıdanda 

götürüm. 
Amma indi 

Boatenqin 
şirkəti hər zövqə 

uyğun eynək 
buraxır. 

Həm 
adi, 
həm də 
günəş-
dən 
qoru-
yan. 

Futbolçular 
və məşqçilər 

var ki, 
azarkeşlərin 
yaddaşında, 

həm də 
eynəklərinə 

görə qalırlar. 
Futbol 

dünyasının 
məşhurları 
bu imicdən 

yararlanaraq 
özlərinə 
məxsus 

eynək 
brendi də 

yaradıblar. 
Satış da 

pis getmir. 
Futbolçulara 

məxsus 
brendlərə 

maraq 
böyükdür. 

“Neftçi”nin yeni baş məşqçisi 
Laurensiu Reqekampf 
tanınmış futbol meneceri 
Anamariya Prodanla boşanma 

prosesindədir.
Qol.az Ruminiya 

mətbuatına 
istinadən 

xəbər verir ki, 
məhkəmədə 

əsas müzakirə mövzusu cütlüyün 
Bebeto kimi tanınan oğlu kiçik 
Laurensiu Reqemkampfla bağlı 
olub. digisport.ro saytının 
yazdığına görə, məhkəmənin 
Laurensiu Reqekampfın öz oğlu 
ilə nə vaxt görüşə biləcəyi və 
ona görə ödəniləcək alimentin 
məbləği bəlli olub.

Qərara əsasən, o, oğlunu 

həftədə 2 dəfə (2 və 4-cü günlər) 
öz evinə apara bilər. Bundan 
başqa, ata Laurensiunun oğlunu 
bir ay – konkret olaraq iyulda 
yanında saxlamaq hüququ var.

Alimentə gəlincə,  məhkəmə 
qərarına əsasən, “Neftçi”nin 
baş məşqçisi aylıq gəlirinin 1/3 
hissəsini aliment kimi oğluna 
ödəməlidir.

EVINDƏ YÜZDƏN ÇOX 
EYNƏK NÖVÜ VAR

BRENDIN SIMASI 
RONALDODURSA... 

Dani Alves təkcə ən çox titul qazanmış futbolçu deyil, Dani Alves təkcə ən çox titul qazanmış futbolçu deyil, 
həm də ən dəbli eynəklərdən həm də ən dəbli eynəklərdən 
istifadə edən oyunçudur. istifadə edən oyunçudur. 
“Barsa”ya  qayıtdıqdan “Barsa”ya  qayıtdıqdan 

sonra keçirdiyi ilk mətbuat sonra keçirdiyi ilk mətbuat 
konfransına qeyri-adi konfransına qeyri-adi 
eynəklə gəlmişdi. Alvesin eynəklə gəlmişdi. Alvesin 

eynək sevgisi çoxdan eynək sevgisi çoxdan 
başlayıb. 2017-ci ildə başlayıb. 2017-ci ildə 
verdiyi açıqlamada verdiyi açıqlamada 

bildirmişdi ki, evində bildirmişdi ki, evində 
yüzdən çox eynək növü var: adi yüzdən çox eynək növü var: adi 
və gün eynəklərindən tutmuş və gün eynəklərindən tutmuş 
taxta çərçivəli modellərə qədər. taxta çərçivəli modellərə qədər. 

Kriştiano Ronaldonun öz eynək Kriştiano Ronaldonun öz eynək 
kolleksiyasını yaratmayacağını düşündünüz? kolleksiyasını yaratmayacağını düşündünüz? 
Əlbəttə, o, bunu etdi (CR7 Əlbəttə, o, bunu etdi (CR7 
markalı). Portuqaliyalı linzalarla markalı). Portuqaliyalı linzalarla 
oynayır və ictimaiyyət qarşısına oynayır və ictimaiyyət qarşısına 
da tez-tez eynəklə çıxır. Keçən il da tez-tez eynəklə çıxır. Keçən il 
isə Ronaldo CR7 eynəklərinin isə Ronaldo CR7 eynəklərinin 
yeni kolleksiyasını təqdim yeni kolleksiyasını təqdim 
etdi. Satışla bağlı hər etdi. Satışla bağlı hər 
hansı problemin hansı problemin 
olacağı isə olacağı isə 
gözlənilmir. Bir halda gözlənilmir. Bir halda 
ki, brendin siması ki, brendin siması 
Ronaldo özüdürsə. Ronaldo özüdürsə. 

QAZANCININ ÜÇDƏBIRINI ALIMENT ÖDƏYƏCƏK
Laurensiu Reqekampf

Dani AlvesDani Alves

Kriştiano Kriştiano 
RonaldoRonaldo

Jerom Jerom 
BoatenqBoatenq

Devid Devid 
BekhemBekhem

Yurgen Yurgen 
KloppKlopp

FUTBOLUN EYNƏKFUTBOLUN EYNƏK
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