“SOÇIDƏ IMZALANAN BƏYANAT BIZIM MARAQLARIMIZA UYĞUNDUR”

Ordunun
itkisiz keçidini
təmin edənlər
Pərvaz Həsənov:
“Minaların altına
da sürpriz-tələlər
quraşdırmışdılar ki,
zərərsizləşdirəndə
partlasın. Lakin
bizim istehkam
bölmələri düşmənin
piyada və tank
əleyhinə quraşdırdığı
minaları ustalıqla
zərərsizləşdirib
qoşunlarımızın
təhlükəsiz
irəliləməsinə şərait
yaradırdı”.

SƏHIFƏ 6-da

SOÇiDƏN GERi QALANLAR
Rusiya, Azərbaycan və
Ermənistan liderlərinin son
görüşü də rəsmi İrəvanın qeyrikonstruktivliyi ilə yadda qaldı.
Bu görüşdə də Ermənistanın
sülhə doğru addım atmaq
istəmədiyi hiss olundu.
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ŞANLI ZƏFƏRIMIZIN 2 ILI TAMAM OLUR

Zəfərin bədii
təntənəsinin
gözləntisində

44 günlük
müharibəmiz,
qələbəmiz, tarixi
savaşımız, şanlı
qələbəmizin
təəssüratları,
yaşantıları hələ də
keyfiyyətli ekran
həllini tapa bilməyib.
Bu gün Zəfər
bayramında nümayiş
etdirmək üçün
filmlərimiz yoxdur.

SƏHIFƏ 12-də

TARiiXiMiZiN
TAR

Rusiya, Azərbaycan
və Ermənistan
liderlərinin Soçi görüşü
artıq arxada qalıb.
Əsas diqqət çəkən fikir
budur ki, görüşdən
öncə gündəmə
gətirilən mövzulardan
demək olar ki, heç
biri imzalanan
üçtərəfli bəyanatda
öz əksini tapmadı.
Ümumiyyətlə, Soçi
görüşünü necə
qiymətləndirmək olar?
Tərəflər bu görüşdən
nə əldə etdilər? Milli
Məclisin deputatı Elşad
Mirbəşir bildirdi ki,
Azərbaycan bu
görüşə özünün
haqlı mövqeyini
möhkəmləndirərək
getmişdi.

SƏHIFƏ 5-DƏ

QƏHRƏMANLIQ
SƏHiiFƏS
SƏH
FƏSii

Azərbaycan xalqının əzmi və iradəsi, xalq-iqtidar birliyi ölkəmizin möhtəşəm
qələbəsini təmin etdi. Əcdadlarımızın zəngin dövlətçilik və hərb tarixindən
ilhamlanan Azərbaycan xalqı daha bir şanlı qəhrəmanlıq salnaməsi yazdı.
QALIB XALQIN, QALIB ORDUSU
Xalqımızın əzmi və iradəsi, iqtisadi
gücü, müasir ordu quruculuğu və xalqiqtidar birliyi Vətən müharibəsində
ölkəmizin qələbəsini təmin edib.
Müzəffər Ali Baş Komandan, Prezident
İlham Əliyevin rəhbərliyi altında
Silahlı Qüvvələrimiz Cəbrayıl, Füzuli,
Zəngilan, Qubadlı, Şuşa şəhərlərini
daşnak tör-töküntülərindən təmizləyib.

19 nəfərin acı
və qürur dolu
hekayəsi
“Parabüzən”
həqiqətlərimizi
sadə dillə danışan
ekran əsəridir.
Film həm də
tarixə baxışdır.
Bu, tariximizin hər
bir özünə hörmət
edən vətəndaşının
bilməli
olduğu ağrılı
səhifələrindən
biridir.

İNSANLARIN TALEYINI DƏYIŞƏN ZƏFƏR
Millət vəkili Pərvin Kərimzadə söyləyib
ki, xalqımız Ali Baş Komandanın
əmri ilə müharibə dövründə öz dəmir
yumruğunu, birliyini və gücünü nümayiş
etdirə bilib. Qeyd edib ki, Vətən
müharibəsində qazanılan Qələbə milli
birliyimizin Qələbəsidir: : “44 günlük
Vətən müharibəsi Azərbaycan xalqının
böyük milli potensialını üzə çıxardı”.
SƏHIFƏ 3-DƏ

SƏHIFƏ 11-də

Rusiyanın

puç olan
qaz ümidləri

Səhifə 10-da

Cənubi
Azərbaycanda
milli kimlik
mübarizəsi

Səhifə 7-də

“İndi tələbələrin
dözümü
azalıb”

Güclənsə də,
hələdə zəif
olan sektor

Azərbaycan
hakimliyinin
fəxri

Səhifə 8-9-da

Səhifə 13-də

Səhifə 16-da
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Şuşa Bəyannaməsinin

önəmi vurğulanıb

Zeytun məhsullarının
emalı zavodu açılıb

Prezident İlham Əliyev Zirə qəsəbəsində
yerləşən zavodun açılışında iştirak edib.
Kompleks ümumilikdə üç min hektar ərazini
əhatə edir. Abadlıq işlərinin aparılması, geniş
sahədə bağın salınması nəticəsində bir vaxtlar
yararsız vəziyyətdə olan torpaq canlanıb,
ərazinin iqlim və florası bərpa edilib.
Noyabrın 4-də Prezident
İlham Əliyev Bakının
Xəzər rayonunun Zirə
qəsəbəsində “Abşeron
Zeytun Bağları” Məhdud
Məsuliyyətli Cəmiyyətinin
(MMC) regionda ən böyük
zeytun yağı və süfrəlik
zeytun məhsullarının emalı
zavodunun açılışında iştirak
edib.
AZƏRTAC xəbər verir
ki, Prezident İlham Əliyev
əvvəlcə zeytunçuluq
kompleksinin yaradılması
ilə bağlı görülən işlər barədə
videoçarxı izlədi.
İSPANIYA, İSRAIL,
İTALIYA, PORTUQALIYA
VƏ TÜRKIYƏDƏN OLAN
MÜTƏXƏSSISLƏR
“Abşeron Zeytun Bağları”
MMC-nin nümayəndəsi
Rəmzi Şükürov dövlətimizin
başçısına müəssisənin
fəaliyyəti barədə məlumat
verdi. Bildirildi ki, “Abşeron
Zeytun Bağları” MMC-nin
zeytunçuluq kompleksi
ölkəmizdə qeyri-neft sektoru
və kənd təsərrüfatının
inkişaf konsepsiyasının
uğurla reallaşdırılmasının
nəticəsidir. Layihə
Azərbaycan, İspaniya,
İsrail, İtaliya, Portuqaliya
və Türkiyədən olan

mütəxəssislərin birgə
əməkdaşlığı ilə həyata
keçirilib.
Sonra dövlətimizin
başçısı ərazidə zeytun ağacı
əkdi.
787 HEKTAR TORPAQ
SAHƏSININ TƏMIZLƏNMƏSI
IŞLƏRI APARILIB
Prezident İlham Əliyev
avtobusla kompleksin
ərazisini gəzdi.
“Abşeron Zeytun Bağları”
MMC-nin məsləhətçisi
Murat Küçükçakır Prezident
İlham Əliyevə ərazidə
salınmış zeytun bağları
barədə məlumat verdi.
Qeyd edildi ki, layihənin
həyata keçirilməsi üçün
ilkin mərhələdə inzibati
cəhətdən Zirə qəsəbəsinə
aid olan Qoşaqışlaq kəndi
ərazisində əkinçiliyə
yararsız, sərt qayalıqlı 787
hektar torpaq sahəsinin
təmizlənməsi işləri
aparılıb. Həmin ərazinin
697 hektarında İspaniya,
Portuqaliya, Türkiyə və
Yunanıstandan idxal
edilmiş “Arbequina”,
“Arbosana”, “İmperial”,
“Gemlik”, “Manzanillo”,
“Blanqueta”, “Koroneiki”
və digər sortlardan ibarət
zeytun bağları salınıb.

1162 HEKTAR ZEYTUN BAĞLARININ
SALINMASI NƏZƏRDƏ TUTULUR
Kompleks
ümumilikdə üç min
hektar ərazini əhatə
edir. Abadlıq işlərinin
aparılması, geniş
sahədə bağın salınması
nəticəsində bir vaxtlar
yararsız vəziyyətdə
olan torpaq canlanmış,
ərazinin iqlim və florası
bərpa edilmişdir.

Bazarın tələbatına
uyğun olaraq ərazidə
yağlıq, süfrəlik və qarışıq
zeytun növlərində tinglər
əkilib. Növbəti illərdə
əkin işlərinin davam
etdirilməsi və Gürgən
qəsəbəsinin ərazisində
1162 hektar zeytun
bağlarının salınması
nəzərdə tutulur.

Prezident İlham
Əliyev Türkiyənin
Vitse-prezidentini
qəbul edib.
Görüşdə
nəqliyyat
əlaqələrinin
inkişafı
baxımından
Zəngəzur
dəhlizinin
əhəmiyyəti
qeyd olunub.
Azərbaycanın
Türkiyə
iqtisadiyyatına 20
milyard dollardan
artıq investisiya
yatırmasının
önəmi xüsusi
olaraq vurğulanıb.

P

rezident İlham Əliyev
noyabrın 4-də Türkiyə
Respublikasının Vitseprezidenti Fuat Oktayı qəbul edib.
AZƏRTAC xəbər verir ki, Vitseprezident Fuat Oktay Türkiyə
Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın
salamlarını Prezident İlham
Əliyevə çatdırıb.
Dövlətimizin başçısı salamlara
görə minnətdarlığını bildirib,
onun da salamlarını Türkiyə
Prezidentinə çatdırmağı xahiş edib.

ZƏNGƏZUR
DƏHLIZININ ƏHƏMIYYƏTI
QEYD OLUNUB

ELEKTROMOBIL ISTEHSALI
TÜRKIYƏ SƏNAYESININ
UĞURUDUR
Söhbət zamanı Şuşa
Bəyannaməsinin önəmi
vurğulandı. Türkiyə Prezidenti
Rəcəb Tayyib Ərdoğanın ölkəmizə
sonuncu səfəri və həmin səfər
çərçivəsində Zəngilan və Cəbrayıl
şəhərlərində mühüm obyektlərin
açılışlarında iştirakı məmnunluqla
qeyd edilib. Rəcəb Tayyib
Ərdoğan ilə iki gün əvvəl telefon
danışığını xatırladan dövlətimizin
başçısı Türkiyənin elektromobil
istehsalına başlamasını qardaş ölkə
sənayesinin növbəti uğuru kimi
dəyərləndirib.

Görüşdə nəqliyyat əlaqələrinin
inkişafı baxımından Zəngəzur
dəhlizinin əhəmiyyəti qeyd
olunub. Azərbaycanın Türkiyə
iqtisadiyyatına 20 milyard
dollardan artıq investisiya
yatırmasının önəmi xüsusi
olaraq vurğulanıb, ticarət
dövriyyəsinin artdığı, energetika
sahəsində uğurlu əməkdaşlığın
həyata keçirildiyi bildirilib. Qaz
ixracı məsələsinə toxunularaq
Cənub Qaz Dəhlizinin
əhəmiyyəti qeyd edilib, bu
dəhlizin ixrac imkanlarının
genişləndirilməsinin önəmi
vurğulanıb.
Görüşdə, eyni zamanda,
nəqliyyat və ticarət sahələrində
əməkdaşlığın perspektivləri ilə
bağlı fikir mübadiləsi aparılıb.
Prezident İlham Əliyev
Türkiyənin Vitse-prezidentinin
Şuşaya planlaşdırılan səfərini
alqışladığını bildirib.

İranda etiraz aksiyaları səngimir
İranın Urmiya, Təbriz,
Tehran, Kərəc, Ekbatan, Rəşt,
Qəzvin, Naziabad, Fuladşəhr,
Fəsa (Fars əyalətində), Məşhəd
və digər şəhərlərində növbəti
etiraz aksiyaları keçirilib.
“Report” xəbər verir ki, bunu
İran mətbuatı yazıb.
Bildirilib ki, nümayişlər
zamanı “Xamenei İŞİD
rəhbərinin yerinə keçib!”, “İŞİD,
Bəsic birliyiniz mübarək!”,
“Diktatora ölüm!”, “Abırsız
sənsən, əxlaqsız sənsən, mən
azad qadınam!”, “Nə şahçıyam,

nə şeyxçi, millətçiyəm, millətçi”
kimi şüarlar səsləndirilib.
Məlumata görə, İranda
etirazçılar divarlara hökumət
əleyhinə şüarlar yazır, dövlət
işçiləri isə bunları silir. Bunu
görən etirazçılar daha da
qəzəblənir, küçələrə yeni şüarlar
yazırlar. Onlar bildiriblər ki,
hökumət şüarları silməklə
heç nəyə nail ola bilməyəcək,
küçələrə yeni şüarlar yazacaqlar.
Həmçinin Tehran
Universitetinin Texniki
fakültəsinin 100-dən

çox professoru hökumət
qoşunlarının ali məktəbə
hücumunu pisləyib. Eyni
zamanda, professorlar
saxlanılan bütün tələbələrin
azadlığa buraxılmasını xahiş
ediblər.
Bundan başqa, güney
azərbaycanlı qızlar İran
əsgərlərinə çağırış ediblər:
“Əsgər! Bu azad qadın sənin
bacındır. Ona güllə atma, onu
qoru! Heç olmasa, görməzdən
gəl! Silahını bacına yox, zalıma
tuşla!”
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QƏHRƏMANLIQ

SƏHIFƏSI
Azərbaycan
xalqının əzmi
və iradəsi,
iqtisadi gücü,
müasir ordu
quruculuğu
və xalqiqtidar birliyi
ölkəmizin
möhtəşəm
qələbəsini
təmin etdi.
Ulu əcdadlarımızın zəngin
dövlətçilik
və hərb
tarixindən
ilhamlanan
Azərbaycan
xalqı daha
bir şanlı
qəhrəmanlıq
salnaməsi
yazaraq,
özünün qalib
xalq olduğunu
bütün
dünyaya
sübut etdi
və düşmən
üzərində
tarixi zəfər
çaldı.

X

RUFİK İSMAYILOV

rufikismayilov@kaspi.az

alqımızın əzmi və
iradəsi, iqtisadi gücü,
müasir ordu quruculuğu
və xalq-iqtidar birliyi Vətən
müharibəsində ölkəmizin
qələbəsini təmin edib. Müzəffər
Ali Baş Komandan, Prezident
İlham Əliyevin rəhbərliyi
altında Silahlı Qüvvələrimiz
Cəbrayıl, Füzuli, Zəngilan,
Qubadlı, Şuşa şəhərlərini
daşnak tör-töküntülərindən
təmizləyib.
QALIB XALQ, QALIB ORDU
Bununla yanaşı, Rəşadətli
Ordumuz 44 gün ərzində
Zəngilan rayonunun Mincivan,
Ağbənd, Bartaz qəsəbələrini,
Xocavənd rayonunun Hadrut
qəsəbəsini və bir çox kəndlərini,
Tərtər rayonunun Suqovuşan
kəndi, Xocalı və Laçın
rayonlarının bir neçə kəndləri
daxil olmaqla, ümumilikdə 300dən çox yaşayış məntəqəsini,
həmçinin Ağdərə, Murovdağ
və Zəngilan istiqamətlərində
mühüm strateji yüksəklikləri
işğaldan azad edib. Qəhrəman
Azərbaycan əsgər və zabitləri
addım-addım irəliləyərək
düşməni diz çökdürüb, işğalçı
Ermənistanı kapitulyasiya
aktına imza atmağa məcbur
qoyub. Bunun ardınca Kəlbəcər,
Ağdam və Laçın rayonları
Azərbaycana
qaytarılıb.

Beləliklə
də
qəhrəman
əsgər və
zabitlərimiz,
şəhidlərimiz
qanları və
canları bahasına
Azərbaycanın şanlı
qəhrəmanlıq salnaməsini
yazıblar. Xalqımız qalib
olduğunu bütün dünyaya sübut
edib.
Xalqımızın qüdrətinin və
milli qürurumuzun təntənəsinə
çevrilən, dövlətimizin nüfuzu
və gələcək inkişafı baxımından
müstəsna əhəmiyyət kəsb edən
bu misilsiz qələbənin əldə
olunduğu tarix noyabrın
8-i hər
il Azərbay-canda Zəfər
Günü kimi qeyd edilir. Artıq iki
ildir bayram sevinci yaşadığımız
Zəfər Gününün ölkəmiz və
regionumuz üçün əhəmiyyətini
şərh edən millət vəkili Ceyhun
Məmmədov deyib ki, 8 Noyabr
– Şanlı Zəfərimiz, qürur
mənbəyimizdir. Millət
vəkilinin sözlərinə görə,
Prezident İlham
Əliyevin sərəncamına
əsasən, hər il
sentyabrın 27-i

Azərbaycanda
Anım Günü, noyabrın
8-i isə Zəfər Günü kimi qeyd
olunur. Deputat vurğulayıb
ki, Azərbaycan xalqı bu gün
sözlə ifadə edilməsi mümkün
olmayan misilsiz qələbə sevinci,
yüksək
fəxarət,
hədsiz fərəh,
qürur hissləri
yaşayır.
Onun fikrincə, bu zəfərlə
hərbçilərimiz Ermənistanın
30 illik işğalına
son qoyub,
torpaqlarımızı
azad etməklə
qalib dövlət
və xalq
kimi
tarix
yazıb.

DÜŞMƏN
ÜZƏRINDƏ
TARIXI ZƏFƏR
C.Məmmədov 8 Noyabr tarixinin
Ali Baş Komandanımızın və Rəşadətli
Ordumuzun Şuşanı işğaldan azad etdiyi
gün olduğunu xatırladıb: “2020-ci ilin 27
sentyabrında başlayan və 44 gün davam
edən Vətən müharibəsində işğal altında olan
torpaqlarımız şəhidlərimizin, qəhrəman
əsgər və zabitlərimizin, qazilərimizin qanı və
canı bahasına işğaldan azad olundu. Ali Baş
Komandanımızın rəhbərliyi ilə Azərbaycan
Ordusu 44 günlük döyüşlərdə düşməni diz
çökdürərək, torpaqlarımızı işğalçılardan
təmizləyərək, ərazi bütövlüyümüzü bərpa
etdi. Tarixi ədalət bərpa olundu. Ali Baş
Komandanımız Ermənistana və onun
himayədarlarına sübut etdi ki, Qarabağ
Azərbaycandır! Noyabrın 8-nin ölkəmizdə
hər il Zəfər Günü kimi qeyd olunmasına
gəldikdə isə, Prezident İlham Əliyevin
bununla bağlı Sərəncamında qeyd olunduğu
kimi, Azərbaycan xalqının əzmi və iradəsi,
iqtisadi gücü, müasir ordu quruculuğu
və xalq-iqtidar birliyi ölkəmizin
möhtəşəm qələbəsini təmin etdi. Ulu
əcdadlarımızın zəngin dövlətçilik və hərb
tarixindən ilhamlanan Azərbaycan
xalqı daha bir şanlı qəhrəmanlıq
salnaməsi yazaraq, özünün qalib
xalq olduğunu bütün dünyaya
sübut etdi və düşmən üzərində
Ceyhun
Məmmədov tarixi zəfər çaldı”.

VƏTƏN MÜHARIBƏSI XALQIMIZIN BÖYÜK MILLI POTENSIALINI ÜZƏ ÇIXARDI
Millət vəkili Pərvin Kərimzadə söyləyib ki,
xalqımız Ali Baş Komandanın əmri ilə müharibə
dövründə öz dəmir yumruğunu, birliyini və
gücünü nümayiş etdirə bilib. Qeyd edib ki,
Vətən müharibəsində qazanılan Qələbə
milli birliyimizin Qələbəsidir: “44
günlük Vətən müharibəsi Azərbaycan
xalqının böyük milli potensialını
üzə çıxardı. Reallıq göstərdi ki,
Pərvin
Azərbaycan müstəqillik dövründə
Kərimzadə
dövlətçilik dəyərlərimizə bağlı,

tarixi yaddaşı qoruyub saxlayan, vətənpərvər və
əzmkar bir nəsil yetişdirib. Bu nəsil iki əsrdə yoluna
qoyulması mümkün olmayan münaqişəni “Dəmir
yumruğ”un zərbəsi ilə cəmi 44 günün içində həll
etdi. Azərbaycan Prezidenti, Ali Baş Komandan
İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Vətən müharibəsində
qəhrəmanlıq göstərən əsgər və zabitlərimiz, arxa
cəbhədə çalışan mülki şəxslər, bütövlükdə xalqımız
əzm və iradə, bir yumruq kimi birlik və həmrəylik
nümayiş etdirərək düşmənə sarsıdıcı zərbələr
endirdi, Azərbaycan tarixinə şərəfli səhifələr

yazdı. Biz böyük Zəfəri qazandıq. Bu, xalqımızın
həyatında insanların taleyini dəyişən, tarixini yeni
səhifədən başlayan bir Zəfər oldu. Əsrlər keçəcək,
nəsillər bir-birini əvəz edəcək, qəhrəmanlıqları ilə
dastana çevrilmiş Azərbaycan övladlarının Vətən
müharibəsindəki şücaəti, əzmkarlığı yaddaşlarda
qalacaq. Şəhidlərimizin əziz xatirəsi anılacaq,
onların qəhrəmanlıqları, Ali Baş Komandan,
Prezident İlham Əliyevin Azərbaycan Ordusu ilə
birgə Vətənə bəxş etdiyi tarixi Zəfər əbədi olaraq
dünya tarixinə yazılacaq”.
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Ərəb Dövlətləri
Liqasının 31-ci
Sammitində
fəxri qonaq
statusunda
iştirak edən
Prezident
İlham Əliyev
Fransanın
yüz ildən çox
müddət ərzində
Əlcəzair
xalqına qarşı
çox dəhşətli
müharibə
aparmasına,
1,5 milyon
əlcəzairlinin
ölümünə səbəb
olmasına
diqqət çəkib.
Bildirib ki,
Fransanın
Əlcəzair xalqına
qarşı törətdiyi
zorakılığı,
kütləvi
qəddarlığı
dünya heç
zaman
unutmamalıdır.

FRANSIZ
ZORAKILIĞI
VƏ KÜTLƏVI
QƏDDARLIĞI

RUFİK İSMAYILOV

Ə

rufikismayilov@kaspi.az

lcəzair Xalq Demokratik Respublikası
ərazisinin böyüklüyünə görə ərəb
dünyasında və Afrika İttifaqında ən böyük
ölkədir. Eyni zamanda bu ölkə Afrika qitəsinin ən
zəngin dövlətlərindən biridir. Əlcəzair illik 113,6
milyard dollarlıq ümummilli məhsulu ilə qitənin
ən böyük beşinci iqtisadiyyatına malikdir.
ZIRVƏ TOPLANTISINDA FƏXRI QONAQ
Noyabrın 1-də Azərbaycan dövlət başçısı İlham
Əliyev Ərəb Dövlətləri Liqasının 31-ci Sammitinə
ev sahibliyi edən Əlcəzair Xalq Demokratik
Respublikasının Prezidentinin dəvəti ilə Zirvə
toplantısında Fəxri
qonaq statusunda
iştirak etmək üçün
bu ölkədə səfərdə
olub. Qeyd edək ki,
Ərəb Dövlətləri Liqası
1945-ci il martın
22-də Misir, İraq,
İordaniya, Livan,
Səudiyyə Ərəbistanı,
Suriya və Yəmən
tərəfindən yaradılıb.
Hazırda təşkilata 22 dövlət daxildir.
Təşkilatın mərkəz-qərargahı
Misirin paytaxtı Qahirə şəhərində
yerləşir. Türkiyə təşkilatda daimi
müşahidəçi statusuna malikdir.
Əlcəzairdə Milli Azadlıq Hərəkatı
1954-cü ildə məhz noyabrın 1-də
başladığı üçün Ərəb Dövlətləri
Liqasının Sammiti 1 noyabr tarixinə
salınıb. Bu il ölkədə dövlət müstəqilliyinin 60-cı
ildönümü qeyd olunur. Ərəb Dövlətləri Liqasının
üzvü olan 22 dövlətin rəhbərlərindən başqa yalnız
Azərbaycan və Seneqal prezidentlərinin, eləcə də
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının (BMT) və İslam

Əməkdaşlıq Təşkilatının (İƏT) Baş katiblərinin
fəxri qonaq qismində Zirvə görüşünə dəvət
olunması Prezident İlham Əliyevin beynəlxalq
arenada, o cümlədən İslam dünyasında yüksək
nüfuzunu bir daha sübut edir.
MÜSTƏMLƏKƏÇI QÜVVƏLƏRƏ
QARŞI ÜMUMXALQ MÜBARIZƏSI
Əlcəzair şəhərində Şəhidlər abidəsini və Milli
Mücahidlər Muzeyini ziyarət edən Prezident
İlham Əliyev muzeyin xatirə kitabına ürək
sözlərini yazıb. Milli Mücahidlər Muzeyinin
Əlcəzair xalqının şanlı tarixinin ən faciəli və eyni
zamanda, ən qürurverici səhifələrindən birini
özündə əks etdirən mühüm kompleks olduğunu
vurğulayan dövlətimizin başçısı qeyd
edib ki, bu muzey Əlcəzair xalqına
qarşı misli görünməmiş qəddarlıqla
və şiddətlə həyata keçirilən
müstəmləkə siyasətinin, müharibə
və insanlıq əleyhinə cinayətlərin,
müstəmləkəçi qüvvələrə qarşı
ümumxalq mübarizəsinin və
bir milyon yarım
şəhidin canı bahasına
qazanılmış müstəqillik
qələbəsinin yaddaşlarda
qorunub saxlanması
və gələcək nəsillərə
ötürülməsi baxımından
müstəsna əhəmiyyət
kəsb edir. Elə həmin
gün Ərəb Dövlətləri
Liqasının 31-ci Zirvə
toplantısında çıxış edən
Prezident İlham Əliyev
Ərəb Dövlətləri Liqası ilə Azərbaycan arasındakı
münasibətlərin xüsusi xarakterinə diqqət çəkib.
Deyib ki, Azərbaycan 2006-cı ildən təşkilatın
müşahidəçi statusunda üzvüdür və ölkəmiz
əməkdaşlığı genişləndirmək istəyir.

ƏLCƏZAIRDƏN AZƏRBAYCANA INVESTISIYA QOYULUŞU
Azərbaycan ilə Əlcəzair arasında
ikitərəfli münasibətlərin qurulması
tarixi ölkəmizin müstəqillik tarixi ilə
eynidir. Əlcəzair 1991-ci il dekabrın
26-da respublikamızın müstəqilliyini
tanıyıb, 1994-cü il aprelin 22-də
ölkələrimiz arasında diplomatik
əlaqələr qurulub. Azərbaycanın
Əlcəzair şəhərində səfirliyinin
fəaliyyətinin təmin edilməsinə

dair Prezident İlham Əliyev 2014cü il noyabrın 28-də sərəncam
imzalayıb və 2016-cı ildə Əlcəzairdə

səfirliyimiz təsis olunub. Əlcəzairin
Azərbaycanda diplomatik ofisi isə
2015-ci ildə fəaliyyətə başlayıb və
2019-cu ildə ölkəmizdə Əlcəzairin
səfirliyi təsis edilib. Hazırda
ölkələrimiz arasında əlaqələr yaxşı
səviyyədədir. Azərbaycanda xidmət,
ticarət və kənd təsərrüfatı sahələrində
fəaliyyət göstərən 5 Əlcəzair şirkəti
qeydiyyatdan keçib.

Fransanın yüz ildən çox müddət
ərzində Əlcəzair xalqına qarşı çox
dəhşətli müharibə aparmasına, 1,5 milyon
əlcəzairlinin ölümünə səbəb olmasına
diqqət çəkən Azərbaycan Prezidenti
bildirib ki, Fransanın Əlcəzair xalqına
qarşı törətdiyi zorakılığı, kütləvi qəddarlığı
dünya heç zaman unutmamalı, gələcəkdə
belə faciələrin qarşısının alınması üçün
əlindən gələni etməlidir. Dövlətimizin
başçısı Qoşulmama Hərəkatının
sədri kimi təşkilatın fəaliyyətindən,
Azərbaycan-Əlcəzair, eləcə də Ərəb
ölkələri ilə əlaqələrdən, 44 günlük Vətən
müharibəsindən, BMT Təhlükəsizlik
Şurasının qətnamələrinin icrasından,
işğaldan azad olunan ərazilərimizdə
“Böyük Qayıdış” proqramına
başlanılmasından geniş söhbət açıb.
“1,5 MILYON ŞƏHID ÖLKƏSI”
Xatırladaq ki, əhəmiyyətli təbii qaz
(hasilatda dünyada 5-ci, ixracatda 4-cü),
neft (hasilatda 13-cü, ixracatda 9-cu)
istehsalçısı və ixracatçısı olan Əlcəzair
300 ildən çox Osmanlı İmperiyasının
nəzarətində qaldıqdan sonra 1830cu ildə Fransa tərəfindən işğal edilib.
1830-1962-ci illəri əhatə edən işğal
dövründə 1,5 milyondan artıq insan
fransızlar tərəfindən öldürüldüyündən
Əlcəzair “1,5 milyon şəhid ölkəsi”
adlandırılır. Ümumilikdə 10 milyona
yaxın əlcəzairlinin fransız müstəmləkə
dövrünün qurbanı olduğu bildirilir.
Fransızların Əlcəzairə münasibəti işğal
etdikləri digər ərazilərdən fərqli olub.
Əgər başqa ərazilərin müstəmləkə olduğu
qəbul edilirdisə, Əlcəzair Fransanın bir
parçası, onun dənizarxası ərazisi sayılıb.
1954-cü il noyabrın 1-də bu ölkədə
başlayan inqilab Fransız müstəmləkə
zülmündən qurtulmaqla, müstəqilliyin
əldə edilməsi ilə nəticələnib. 1962-ci ilin
martında isə Fransa atəşin dayandırılması
haqqında Evian sazişini imzalayaraq
Əlcəzairin müstəqilliyini tanımalı olub.
Bununla da həmin ilin sentyabrında
Əlcəzair Xalq Demokratik Respublikası
elan edilib.
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SOCIDƏN GERI QALANLAR
Rusiya, Azərbaycan
və Ermənistan
liderlərinin son görüşü
də rəsmi İrəvanın
qeyri-konstruktivliyi
ilə yadda qaldı.
Bu görüşdə də
Ermənistanın sülhə
doğru addım atmaq
istəmədiyi hiss olundu.
Politoloqlar hesab
edirlər ki, görüşdən
sonra imzalanan
bəyanat bizim
maraqlarımıza
uyğundur.

R

BƏXTIYAR MƏMMƏDLI

bextiyarmemmedli@kaspi.az

usiya, Azərbaycan və
Ermənistan liderlərinin
Soçi görüşü artıq arxada
qalıb. Müxtəlif səviyyələrdə
görüşün nəticələri müzakirə
olunmaqdadır. Əsas diqqət çəkən
fikir budur ki, görüşdən öncə
gündəmə gətirilən mövzulardan
demək olar ki, heç biri imzalanan
üçtərəfli bəyanatda öz əksini
tapmadı. Ermənistanın yenə
də sülhə doğru addım atmaq
istəmədiyi hiss olundu.
Ümumiyyətlə, Soçi görüşünü necə
qiymətləndirmək olar? Tərəflər
bu görüşdən nə əldə etdilər?

“ERMƏNISTAN KƏNARDA
ÖZÜNƏ DƏSTƏK AXTARIR”
Milli Məclisin deputatı Elşad
Mirbəşir bildirdi ki, Azərbaycan
bu görüşə özünün haqlı mövqeyini
möhkəmləndirərək getmişdi:
“Ermənistan isə əksinə, görüşə
regionda gərginliyə səbəb olacaq
yanlış addımlar ataraq qatılırdı.
Birincisi, Praqada Ermənistanın
israrı ilə Avropa İttifaqının mülki
missiyasının, eyni zamanda
ATƏT-in missiyasının regiona
səfəri təmin olundu. Əslində buna
heç bir ehtiyac yox idi. Azərbaycan
Ermənistana sülh müqaviləsi
bağlamaq üçün təkliflər təqdim
etmişdi və həmin təkliflər üzrə
addım ataraq yekun sülh sazişini
imzalamaq mümkün olardı.
Amma Ermənistan davranışları
ilə nümayiş etdirdi ki, yekun
sülh sazişini imzalamaqdan
yayınmaq istəyir. Ona görə də
kənarda özünə dəstək axtarır.
İsrarla ATƏT-in Minsk qrupunun
reabilitasiyasına çalışır. Çünki
ATƏT-in Minsk qrupu vaxtilə
Ermənistanın işğalçılıq siyasətinin
nəticələrinin leqallaşdırılmasına
xidmət edən fəaliyyət göstərirdi.
Bu gün də Ermənistan hesab edir
ki, ATƏT-in Minsk qrupu onlar
üçün bir xilaskar rolunu oynaya
bilər”.

“ŞƏRTLƏRDƏN IMTINA INTIHARA BƏRABƏRDIR” “PAŞINYANIN
E.Mirbəşir vurğuladı ki, Soçi görüşü 2020-ci il
10 noyabr tarixli birgə bəyanatın imzalanmasının
iki illiyi ərəfəsinə təsadüf etdi: “Ötən ilin əvvəlində
və noyabrında əlavə olaraq iki sənəd imzalanmışdı.
Budəfəki görüşdə Rusiya prezidenti bildirdi ki,
imzalanmış sənədlərdə ifadə olunan şərtlərə
nə dərəcədə əməl olunması məsələsi vacibdir.
Azərbaycan əldə olunmuş razılaşmaların şərtlərinə
uyğun olaraq demək olar ki, bütün addımları atıb.
Amma Ermənistan əksinə, yenə də imitasiyalarla
məşğul olub, praktiki olaraq heç bir addım
atmayıb. Hesab edirəm ki, Azərbaycan növbəti
dəfə həm etibarlı tərəfdaş olduğunu, həm də
öz haqlı maraqlarını sonadək müdafiə etmək
iradəsini nümayiş etdirdi. Diqqəti çəkən
məqam həm də odur ki, imzalanan
bəyanatda Qarabağ ifadəsi işlədilmədi,
Azərbaycan ərazisində yaşayan
ermənilərin statusu məsələsi
qabardılmadı. Bu da ona dəlalət

edir ki, proseslər Azərbaycanın irəli sürmüş olduğu
təkliflər üzrə getməkdədir. Bir sözlə, Soçi görüşü
prosesin sürətləndirilməsi baxımından əhəmiyyətli
oldu. Rusiya prezidentinin də mövqeyi ondan
ibarətdir ki, birgə bəyanatın şərtlərinə mütləq
əməl olunmalıdır. Putinin vaxtilə dediyi kimi, birgə
bəyanatın şərtlərinə əməl etməmək Ermənistan üçün
intihara bərabərdir”.
Millət vəkili qeyd etdi ki, Paşinyan yenə də
öz mövqeyində kəskin transformasiyalara yol
verməkdədir: “Görüş öncəsi yenə bildirdi ki,
heç bir sənəddə Zəngəzur dəhlizinin açılması
məsələsi öz ifadəsini tapmayıb. Bu, Paşinyan
tərəfindən faktların təhrif olunmasıdır.
Ermənistan razılaşdırılan sənədlər
üzrə addım atacaqsa, bizim üçün vacib
olan məsələlər öz həllini tapmış olar.
Bu da mahiyyət etibarilə yekun sülh
sazişinin imzalanması prosesini
Elşad
Mirbəşir sürətləndirər”.

“SOÇI BƏYANATI MARAQLARIMIZA UYĞUNDUR”
Politoloq İlyas Hüseynov bildirdi ki, üçtərəfli
görüş öncəsi baş verən proseslər birmənalı olaraq
bu görüşün əhəmiyyətinin artırılmasına, eləcə də
Rusiyanın siyasi, diplomatik müstəvidə əlinin
gücləndirilməsinə yönəlmişdi: “Çünki Valday
beynəlxalq diskussiya klubunda erməni politoloq
Aleksandr İsgəndəryan Putinə sual
ünvanladı. Putin regiondakı proseslərlə
bağlı öz mövqeyini bildirdi. Daha sonra
KTMT-nin sessiyasında erməni baş
naziri qərəzli çıxış etdi. Eyni zamanda,
İlyas
Xankəndidə mitinq baş tutdu.
Hüseynov
Düşünürəm ki, Soçi görüşündə əldə

olunan nəticə, imzalanan bəyanat bizim maraqlarımıza
uyğundur. Çünki burada sanki Praqada əldə olunan
razılaşmaların davam etdirilməsi öz təsdiqini
tapdı. Tərəflər BMT nizamnaməsinə və Almatı
bəyannaməsinə sadiqliklərini ifadə etdilər.
Ərazi bütövlüyü, suverenlik və sərhədlərlə
bağlı məsələlər yenidən hüquqi sənəddə
öz əksini tapdı. Hesab edirəm ki, biz
təkcə bəyanata nəzər yetirməməliyik.
Rusiyanın əvvəldən hazırladığı,
imzalatmağa çalışdığı bəzi məsələlər
bəyanatda yoxdur. Bu barədə Putin də
üçtərəfli görüşdən sonra etiraf etdi”.

GÜNDƏMƏ
GƏTIRDIYI
FIKIRLƏR

DƏSTƏKLƏNMƏYIB”
İ.Hüseynov qeyd etdi ki,
Prezident İlham Əliyevin
üçtərəfli görüş başlamazdan
öncə artıq Qarabağ
münaqişəsinin bitdiyi
deməsi və Azərbaycanın
təqdim etdiyi 5 maddəlik
təklifləri gündəmə
gətirməsi çox önəmlidir:
“İndi münasibətlər yalnız
ikitərəfli müstəvidə,
dövlətlərarası səviyyədə
tənzimlənməlidir.
Bunun üçün ilk növbədə
sərhədlərin delimitasiyası
və demarkasiyası, iqtisadi
və nəqliyyat əlaqələrinin
bərpa olunması və yekun
sülh müqaviləsinin
imzalanması əsas müzakirə
predmeti olmalıdır”.
İ.Hüseynov vurğuladı
ki, Ermənistanın baş
naziri görüşdə ötən ilin
may ayında və bu ilin
sentyabr ayında baş vermiş
toqquşmalarla bağlı əvvəlki
status-kvoya qayıtmaq
haqqında fikirlər irəli
sürüb: “Lakin bu fikirlər
dəstəklənməyib”.

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

E-mail: kaspiqazeti@kaspi.az
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təmin edənlər

Polkovnik-leytenant Pərvaz Həsənov: “Hətta minaların altına da
sürpriz tələlər quraşdırmışdılar ki, zərərsizləşdirəndə partlasın.
Lakin bizim istehkam bölmələri düşmənin piyada və tank əleyhinə
quraşdırdığı minaları, sürpriz tələləri ustalıqla zərərsizləşdirib
qoşunlarımızın təhlükəsiz irəliləməsinə şərait yaradırdı”.
RUFİK İSMAYILOV

rufikismayilov@kaspi.az

M

ühəndisistehkamçılar
Silahlı
Qüvvələrimizdə
əhəmiyyətli vəzifə icra
edən qoşun növüdür. Döyüş
əməliyyatlarında qazanılan
müvəffəqiyyət bir çox hallarda
məhz mühəndis təminatı
üzrə tapşırıqların vaxtında və
dəqiq yerinə yetirilməsindən
asılıdır. Çünki düşmənin
mühəndis maneələrindən və
dağıntılarından keçidlərin
açılması, əngəllərdən
keçmələrin hazırlanması,
ərazinin və obyektlərin
minalardan
təmizlənməsi,
qoşunların
hərəkəti,
həmçinin də
təxliyəsi

üçün yolların hazırlanması
və saxlanılması mühəndisistehkamçıların əsas döyüş
tapşırıqlarıdır.
44 günlük Vətən
Müharibəsində düşmən
maneələrini dəf edən
mühəndis-istehkamçılardan
biri də Pərvaz Fəryaz oğlu
Həsənovdur. O, 6 aprel
1983-cü ildə Göyçə mahalı
Basarkeçər rayonu Aşağı
Şorca kəndində anadan olub.
1988-ci ildə deportasiyaya
məruz qalaraq Bakı şəhərində
məskunlaşıb. 1996-cı ildə
Nərimanov rayonundakı 177
saylı orta məktəbin 8-ci sinfini
bitirərək Cəmşid Naxçıvanski
adına Hərbi Liseyə qəbul olub.
1999-2003-cü illərdə Heydər
Əliyev adına Azərbaycan Hərbi
Ali Məktəbində “Mühəndisistehkamçı” ixtisasi üzrə təhsil
alıb. Ardınca Silahlı Qüvvələrin
Təlim və Tədris Mərkəzində

bir illik zabit ixtisas kursu
keçib. Kursu başa vurduqdan
sonra leytenant rütbəsində,
mühəndis-istehkam taqım
komandiri vəzifəsində
Silahlı Qüvvələrdə xidmətə
başlayıb. 2007-2013-cü
illərdə Murovdağdakı
hərbi hissədə istehkam
bölük komandiri,
istehkam xidmət rəisi
vəzifələrində xidmət
edib. 2013-2016-cı illərdə
reaktiv artilleriya, xüsusi
mühafizə briqadalarının
mühəndis xidmət rəisi
olub. 2016-2021-ci illərdə
Silahlı Qüvvələrin Təlim
Tədris Mərkəzində
mühəndis ixtisası üzrə
zabit, gizir və müddətdən
artıq xidmət edən hərbi
qulluqçulara dərs
keçib. Hazırda Silahlı
Qüvvələrdə xidmətini
davam etdirir.

MƏKRLI DÜŞMƏNIN QURDUĞU TƏLƏLƏR
Həmsöhbətimiz
Vətən Müharibəsinə
Təlim Tədris
Mərkəzindən cəlb
olunub. 2020-ci il
sentyabrın 28-dən
dekabrın 28-ə
qədər Cəbrayıl,
Xocavənd,
Zəngilan, Qubadlı
və Laçının bir hissəsinin
azad olunması uğrunda
döyüş əməliyyatlarında
iştirak edib. Briqadanın
mühəndis xidmət rəisi kimi
tabeliyindəki şəxsi heyətlə
birlikdə istənilən şəraitdə,
tələb olunan həcmdə və
lazımi ardıcıllıqla mühəndis
təminatı tapşırıqlarının
yerinə yetirilməsini
təşkil edib.
Düşmənin qurduğu

əngəllərdən, dağıtdığı
yollardan, körpülərdən
qoşunlarımız üçün keçidlər
və təxliyə yolları açıb.
Müharibə dövründə və sonra
əraziləri, yol qovşaqlarını
minalardan təmizləyən
zabitimiz məkrli düşmənin
qurduğu tələlərdən danışıb:
“Hər gün geri çəkilən
düşmən bütün mövqelərini,
yolları, keçidləri, körpülərin
ətrafını minalayıb, hətta
körpüləri partladıb.
30 il boyunca müdafiə
mövqeyindəki minalanmış
ərazilərin xəritələri olsa
da, bu əməliyyatlar zamanı
minalanmış ərazilərin
hər hansı xəritəsi yoxdur.
Qorxu və vahimə içində
geri çəkilən düşmən demək
olar ki, minanı hara gəldi

səpələyib. Sadəcə təminat
yollarını, dağı, dərəni,
körpünü deyil, bəzi yaşayış
məntəqələrindəki evləri də
minalayıblar. Evlərin nəinki
həyətlərində piyada əleyhinə
minalar basdırılıb, hətta
mənzillərin giriş qapılarında
F-1 qumbaraları ilə sürpriz
maneələr də quraşdırılıb ki,
hansısa hərbçimiz gecələmək
üçün həmin evlərin qapısını
açıb içəri daxil olanda
partlayış baş versin, tələfat
yaşansın. Bizim başlıca
vəzifəmiz qoşunlarımızın
bütün bu maneə və
təhlükələrdən itkisiz
keçidini təmin etmək idi. Var
gücümüzü ortaya qoyaraq
vəzifəmizin öhdəsindən gələ,
zəfərin əldə olunmasına
töhfə verə bildik”.

STRATEJI KÖRPÜNÜN
PARTLADILMASI PLANI
Zabitimiz bildirib ki, Azərbaycan əsgəri
qarşısında duruş gətirə bilməyib mövqelərini
itirən ermənilər Zəngilan rayonu ərazisindəki
körpüyə 450 kiloqram trotil bağlayıb partlayış
törətmək, bununla da hərbi kolonumuzu
məhv etmək istəyirmiş: “Zəngilandakı Ağalı
kəndindən Mincivana və rayon mərkəzinə
istiqamətlənən yoldakı strateji körpüyə
ermənilər 450 kiloqram ağırlığında trotil
quraşdırmışdılar. Onların hesablamalarına görə,
bizim hərbi kolon bu körpüdən keçəndə partlayış
olmalı, insan və texnika tələfatı yaşanmalıydı.
Yaxud körpüləri partladan ermənilər çayın
keçid üçün münasib olan, dayaz hissəsində,
çay kənarlarında piyada və tank əleyhinə
minalar basdırmışdılar ki, şəxsi heyətimizə
və texnikamıza ziyan dəysin. Hətta minaların
altına da sürpriz tələlər quraşdırmışdılar ki,
zərərsizləşdirəndə partlasın. Lakin bizim
istehkam bölmələri düşmənin piyada və tank
əleyhinə quraşdırdığı minaları, sürpriz tələləri
ustalıqla zərərsizləşdirib qoşunlarımızın
təhlükəsiz irəliləməsinə şərait yaradırdı”.
HƏRBÇILƏRIMIZƏ ƏLAVƏ GÜC VƏ QÜVVƏT
P.Həsənov bildirib ki, Vətən Müharibəsində
zəfərin əldə olunmasında Müzəffər Ali Baş
Komandan, Prezident İlham Əliyevin sərkərdəlik
qabiliyyəti, Ordumuzun rəşadəti, xalqımızın
həmrəyliyi böyük rol oynayıb. Onun sözlərinə
görə, əsgər və zabitlərimizə olan inam, hətta
onlara ünvanlanan məktublardakı xoş sözlər
belə, hərbçilərimizə əlavə güc, qüvvət verib. Qazi
zabitimiz Prezident İlham Əliyevin imzaladığı
sərəncamlarla “Cəbrayılın azad olunmasına
görə”, “Xocavəndin azad olunmasına görə”,
“Zəngilanın azad olunmasına görə”, “Hərbi
xidmətlərə görə” medallarına, Baş nazir Əli
Əsədovun imzaladığı sərəncamla “Vətən
Müharibəsi iştirakçısı” medalına layiq görülüb.
Bununla yanaşı, Müdafiə nazirinin ayrı-ayrı
vaxtlarda imzaladığı sərəncamlarla P.Həsənov
“Qüsursuz xidmətə görə” III, II və I dərəcəli,
həmçinin Silahlı Qüvvələrin 90, 95 və 100 illiyi
yubiley medallarına layiq görülüb.
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AZƏRBAYCANDA

milli kimlik
mübarizəsi
Rejimin
təzyiqlərinə
baxmayaraq,
İrandakı
azərbaycanlıların
milli kimlik və
milli dil uğrunda
mübarizəsinin
bundan sonra
daha geniş,
ardıcıl şəkildə
gedəcəyinə və
daha çox uğur
qazanacağına
əmin olmaq olar.
İran hakimiyyəti
ərazisində
yaşayan milli və
etnik azlıqlar
kimi təqdim
etdiyi xalqlara
münasibətdə
şimal qonşusu
Azərbaycanın
təcrübəsindən
faydalana bilər.

YEGANƏ HACIYEVA

Tarix üzrə fəlsəfə doktoru, AMEA-nın
Z.Bünyadov adına Şərqşünaslıq
İnstitutunun aparıcı elmi işçisi, dosent

C

“

ənubi Azərbaycan”
kimi tanınan
tarixi ərazinin
avtoxton xalqı olan
Azərbaycan türkləri IX
əsrdən başlayaraq müəyyən
fasilələrlə 1924-cü ilədək
indiki İran ərazisində siyasi
hakimiyyətə malik olub,
ölkənin siyasi, iqtisadi,
mədəni və mənəvi həyatında
mütərəqqi ideyaların
yayılmasında aparıcı rol
oynayıblar. Lakin yeni tarixi
dövrə keçid mərhələsində
azərbaycanlılar milli həyatın
etnik komponentlərinin
hərtərəfli inkişafı üçün
zəruri hüquqi, siyasi və
mədəni mühitdən məhrum
ediliblər. 1925-ci ildə
Rza Pəhləvi hakimiyyətə
gəldikdən sonra İranda
geniş miqyasda həyata
keçirilən mərkəzləşdirmə
siyasəti və onun əsasında
yeni keyfiyyət kəsb
edən milli münasibətlər
nəticəsində azərbaycanlılar
milli hüquqlardan məhrum
ediliblər. Həmin vaxtdan
etibarən Cənubi Azərbaycan
sosial-iqtisadi cəhətdən
getdikcə geriləmək
məcburiyyətində qalan bir

əyalətə çevrilib. Nəticədə
bölünmüş Azərbaycanın
cənub hissəsində milli
hüquqlar və azadlıq uğrunda
mübarizə başlanıb. İranda
digər xalqların etno-milli
inteqrasiyası və formalaşma
prosesinin qarşısını almağa
çalışan Pəhləvi rejiminə
qarşı mübarizə aparan
xalqlar arasında Azərbaycan
türkləri xüsusilə seçiliblər.
1978-1979-cu illərdə
İranda baş vermiş inqilab
qeyri-fars xalqlarda milli
özünüdərk prosesinin
dərinləşməsinə təkan verib.
Milli məsələnin birtərəfli
şəkildə həllinə cəhdlər
edilib, milli hüquqların
tanınması və təmin
olunması istiqamətində
geniş fəaliyyət göstərilib.
Cənubi azərbaycanlıların
müxtəlif ictimai, siyasi və
mədəni qüvvələri ana dilinin
hüquqlarının tanınması və

təmin edilməsi məsələsini
prioritet kimi irəli sürüblər.
Lakin hazırki İran rejimi
cənubdakı soydaşlarımızın
insani hüquqlarını və
fundamental azadlıqları ilə
yanaşı, milli hüquqlarını da
tanımaqdan imtina edir.
İİR Konstitusiyasının
dövlət dili haqqında 15-ci
maddəsində İran xalqlarının
hüquqları təsbit olunub.
Lakin İİR rəhbərliyi
“vahid islam ümməti”
konsepsiyasını tətbiq edərək
qeyri-farsların hüquqlarını
inkar edir. İran rejimi əsas
qanunun tələbinə məhəl
qoymayaraq İran əhalisinin
yarısını təşkil edən
azərbaycanlıların ana dilinin
tədris sisteminə daxil olması
üçün, demək olar ki, real iş
görmür. Bu istiqamətdəki
addımlar quru vədlərdən,
“cəhdlər”dən başqa bir şey
deyil.

İRANDA ERMƏNILƏRƏ
MƏHƏBBƏTIN NÖVBƏTI TƏSDIQI
Məlumdur ki, müasir dünyada insan
hüquq və azadlıqları ilə bağlı vəziyyətin
heç bir dövlətin daxili işi olmadığı artıq
birmənalı şəkildə qəbul edilib. Müasir
beynəlxalq hüquq hər bir xalqa və fərdə
ana dilindən istifadə hüququ verir. İİRdə bu hüquqi problem hələ də öz həllini
tapmayıb. Bu ölkədə yaşayan ermənilərdən
savayı digər xalqlara, o cümlədən
azərbaycanlılara ana dilindən istifadə
hüququnu reallaşdırmalarına imkan
verilməyib.
Ana dili uğrunda mübarizə beynəlxalq
hüququn tərkib hissəsidir. UNESCO 1999cu ildə fevralın 21-nin Beynəlxalq Ana Dili
Günü kimi qeyd olunması haqqında qərar
qəbul edib. Bunlar İslam inqilabından
sonra Cənubi azərbaycanlıların ana dili
uğrunda mübarizəsi üçün əsas verir.
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının qəbul
etdiyi Mülki və Siyasi Hüquqlar haqqında
Paktın 1-ci hissəsinin 1, 3, 27-ci maddələri
hər bir xalqın və fərdin öz ana dilindən
istifadə hüququnu, II hissənin 2.1-ci, III
hissənin 26-cı maddələri hər cür ayrıseçkiliyin qanunla qadağan olunduğunu
özündə əks etdirir. Həmin prinsiplər, eyni
zamanda Ümumdünya İnsan Hüquqları
Bəyannaməsinin 2, 18, 19, 20, 26.2
maddələri ilə də təsbit olunub. BMT
Nizamnaməsinin 55, 73 (A) maddələrində,
Müstəmləkə ölkələrinə və xalqlarına
müstəqillik verilməsi haqqında 1960-cı il
Bəyannaməsində və Helsinki Yekun Aktında
da qeyd edilən hüquqlar öz əksini tapıb.

TƏMIZ AZƏRBAYCAN TÜRKCƏSINDƏ DANIŞANLARI IŞDƏN AZAD EDIRLƏR
Bizim ölkəmiz də rəngarəng etnik
tərkibə malikdir. Lakin ölkəmizdəki
etnik və milli azlıqların bütün hüquqları
ən yüksək səviyyədə qorunur. Milli və
dini hüquqların qorunması üçün təkmil
qanunverici baza və Prezident
İlham Əliyevin siyasi iradəsi
mövcuddur. Azərbaycan etnik
birgəyaşayış nümunəsi sayılan
dövlətlərdən biridir. Etnik və
milli azlıqlar üçün orta
məktəblərdə talış, ləzgi
dillərində tədris həyata
keçirilir. Televiziyalarda
etnik və milli azlıqların

dilində müxtəlif verilişlər yayımlanır.
İranda isə Dövlət Televiziyası yerli
TV-lərə rəsmi məktub göndərir
ki, qeyri-fars dilində hazırlanan
verilişlərdə danışıq mətnlərin ən
azı 75 faizi farsca kəlmələrdən
ibarət olmalıdır. TV-lərdə
təmiz Azərbaycan türkcəsində
danışanları işdən azad edirlər.
Bir sözlə, İran hakimiyyəti
ərazisində yaşayan milli və
etnik azlıqlar kimi təqdim etdiyi
xalqlara münasibətdə ən azından
şimal qonşusu Azərbaycanın
təcrübəsindən faydalana bilər.

Lakin İslam adı altında pərdələnən
panfarsist dövlətin imperiya xisləti,
şovinist xarakteri bu nümunəni görmək
istəməz.
MILLI KIMLIK VƏ MILLI
DIL UĞRUNDA MÜBARIZƏ
Qeyd etdiyimiz kimi, İran hakimiyyəti
tərəfindən Cənubi Azərbaycan xalqının
milli kimliyinə, ana dilinə qarşı ideoloji
mübarizə daha intensiv şəkildə davam
edir, siyasi təzyiqlər azalmır. Dövlətin
milli münasibətlər sahəsindəki
siyasəti, verdiyi vədlər və gördüyü
tədbirlər məsələnin köklü şəkildə

həllinə deyil, həmin sahədə yaranan
gərginliyin zəiflədilməsinə yönəldilir.
Belə olan təqdirdə, milli kimlik və
onun əsas amili, mədəni və mənəvi
dayağı olan etnik dil - Azərbaycan
dilinin statusunun yüksəldilməsi
və funksiyalarının genişlənməsi
uğrunda mübarizənin davam etməsi
qaçılmazdır. Rejimin təzyiqlərinə
baxmayaraq, Cənubi Azərbaycandakı
milli qüvvələrin milli kimlik və milli dil
uğrunda mübarizəsinin bundan sonra
daha geniş, ardıcıl şəkildə gedəcəyinə
və daha çox uğur qazanacağına əmin
olmaq olar.

8

PEŞƏKAR

5 NOYABR ŞƏNBƏ 2022

PEŞƏKAR

5 NOYABR ŞƏNBƏ 2022

ABŞ-IN ŞIMALI DAKOTA DÖVLƏT UNIVERSITETINDƏ ÇALIŞAN AZƏRBAYCANLI ALIM “KASPI”YƏ DANIŞIR

9

“İNDI TƏLƏBƏLƏRIN DÖZÜMÜ AZALIB”
MÜ

SAHIBƏ

SÖHBƏTLƏŞDI:
AYGÜN ASİMQIZI
aygunasimqizi@kaspi.az

ABŞ-da
çalışan
azərbaycanlı
alim Fariz
Hüseynli:
“Tələbələrin
tələbləri də
artır. Tələbə
düşünür ki,
mənim 5-10
il sonrakı
vəziyyətə
hazırlaşmağımda
sənin
müəllim kimi
nə rolun var?
Keçdiyin dərs
mənə harada
lazım olacaq?
Bunu ona izah
etməlisən”

M

aliyyədəki rəqəmlərin
maraqsız olmadığını
düşünür. Deyir
ki, əksinə, o rəqəmlərin
arxasındakı hekayələri görmək
lazımdır. “Sizin psixologiyanız,
davranışlarınız gəliriniz və
xərclərinizdə əks olunur” deyən
müsahibimiz ABŞ-ın Şimali
Dakota Dövlət Universitetində
çalışan azərbaycanlı alim Fariz
Hüseynlidir.
Qeyd edək ki, F.Hüseynli
1981-ci ildə Bakıda anadan
olub. 1998-2000-ci illərdə
Mərmərə Universitetinin
bank işi fakültəsində, 20002003-cü illərdə isə İstanbul
Universitetinin Biznesin idarə
edilməsi fakültəsində bakalavr
pilləsində təhsil alıb. Ardınca
bir il İstanbul Universitetinin
maliyyə fakültəsində magistr
pilləsi üzrə təhsil alıb. Sonra
təhsilini dondurub və Ball Dövlət
Universitetində magistr təhsili
almaq üçün ABŞ-a üz tutub.
Biznesin idarə olunması ixtisası
üzrə magistr dərəcəsinə yiyələnib.
2005-2009-cu illərdə Memfis
Universitetinin doktoranturasında
oxuyub. 2009-cu ildən Şimali
Dakota Dövlət Universitetinin
biznes fakültəsində çalışır. Ötən
müddət ərzində o, baş müəllimdən
professor vəzifəsinədək yüksəlib.
“EVDƏ O KITABLAR OLMASAYDI...”
l Fariz müəllim, atanız
universitetdə maliyyə
müəllimi olub.
Bu sahəyə

gəlişinizdə onun yönləndirməsi,
yaxud maraq yaratması olub?
l Atamın birbaşa yox, dolayı
təsiri olub. Bu təsir evdəki kitablar
yolu ilə reallaşıb. Evdə müxtəlif
sahələr üzrə kitablar var idi.
Düzdür, atam heç vaxt deməyib
ki, kitabları oxu. Amma mən
kitab oxumağı sevirdim. 9-10
yaşlarımdan başlayaraq tibbi
məsələlərdən tutmuş iqtisadiyyata
qədər evdəki kitabları oxuyurdum.
Oxuduqca hiss edirdim ki, iqtisadi
yönümlü kitablar mənə daha
maraqlı gəlir. Ensiklopediyanı,
dünya, SSRİ iqtisadiyyatı ilə bağlı
kitabları oxuyurdum. Statistik
rəqəmlərə baxmağı, məlumatları
müqayisə etməyi sevirdim. Evdə
o kitablar olmasaydı, bu sahəni
seçməyə bilərdim.
l “Rəqəmlər adamı yorur”
deyib, maliyyə kimi ixtisasları
maraqsız adlandıranlar da var.
l Maliyyəçi tək rəqəmlə
işləmir. Maliyyəçi karyerada
yüksəldikcə izahetmə məsuliyyəti
artır. Mütləq rəqəmdən sözə
keçməlidir. Maliyyədəki
rəqəmlər kənardan görünən
kimi maraqsız deyil. Rəqəmlər
ətrafda baş verənlərin nəticəsidir.
Rəqəmlərin arxasındakı hekayəni
qurmaq lazımdır. Məsələn, sizin
psixologiyanız, davranışlarınız
gəlir və xərclərinizdə əks olunur.
Şirkətlərin davranışlarını da
hesabat rəqəmlərində görürük.
l Məsələn, insanın
xərclərinə baxaraq hansı
hekayələri qurmaq olar?
lSağlam qidaya daha çox pul
xərcləyən adam öz sağlamlığına

Artıq
müəllimin
bilik üzərində
monopoliyası
yoxdur. İndiki
tələbələrin
informasiyaya çıxışı
daha çoxdur.
Tələbə bunu
bildiyi üçün,
müəllimə
marağı azalır.
Müəllim
gərək tələbəyə
ondan da nə
isə öyrənə
biləcəyini
göstərsin

daha diqqətli yanaşan biridir.
Təhsilə çox pul ayıran birinin
deməli, gələcəklə bağlı məqsədləri
var. Şirkət, dövlət də insan
kimidir. Büdcə xərclərinə
baxmaqla nəyə çox dəyər
verildiyini bilmək, prioritetləri
müəyyən etmək olar.
Ancaq burada məsələ insanın
risk götürüb-götürməməsindən
asılıdır. İnsanlar var ki “Birdən
nə isə olar, qara gün üçün pul
saxlayım” kimi düşünüb pul
yığmağa çox meyilli olur. Elə
insan var, bu gün üçün yaşayır.
“Bu gün zövq alım, gələcəkdə nə
olur olsun” yanaşmasındadır.
Mən dediyim aşağı gəlirli
adamların xərclərinə aid deyil.
Bu halda insan baza xərclərini
ödəməlidir. Başqa hansısa seçim
etmək imkanı olmur. Baza
xərclərini ödədikdən sonra seçim
edəcəyi xərcləri analiz etmək olar.
“4 NƏFƏRI SEÇDILƏR,
BIRI MƏN IDIM”
l 1997-ci ildə bakalavr təhsili
üçün Türkiyəyə üz tutmusunuz.
Niyə Türkiyə?
l Əslində, Azərbaycanda
təhsil almaq fikrim var idi. Orta
məktəbi bitirəndə bir qrup
dost dedi ki, gedək Türkiyə
universitetlərinə də sənəd verək.
Məqsəd özümüzü yoxlamaq idi.
İmtahanda iştirak etdik, qəbul
oldum. Həmin ərəfədə Rusiyada
da oxumaq imkanım yaranmışdı.
Valideynlərim dedi ki, qərar ver.
Atam dedi ki, Türkiyədə oxusan,
sovetin keçmədiyi maliyyə
sistemini öyrənə bilərsən.
Mən də Türkiyəni seçdim.

l Türkiyədə iki il bir
universitetdə bank işi, iki
il isə başqa universitetdə
biznesin idarə edilməsi üzrə
bakalavr təhsili almısınız. Niyə
belə dəyişikliyə getdiniz?
l Mən Türkiyədə 2 illik
proqrama qəbul olmuşdum.
Maraqlanmışdım ki, 2 illikdən 4
illiyə keçid olurmu? Demişdilər
ki, şans azdır, amma olur. Atam
da dedi ki, az da olsa şans varsa,
oxumağından asılıdırsa, niyə də
götürməyəsən? Mən də getdim. 2
ilin sonunda imtahan oldu. Türk
dövlətlərindən gələn tələbələr
arasından dövlət xətti ilə təhsil
almaq istəyən 4 nəfəri seçdilər,
biri də mən idim.
l Bakalavrdan sonra
Türkiyədə bir il magistr təhsili
almısınız, amma sonra ABŞ-a
getmisiniz. Niyə Türkiyədəki

təhsili yarımçıq qoyub ABŞ-a üz
tutdunuz?
l İstanbul Universitetində
təhsil aldığım vaxt ingilis dilində
çox kitab oxudum. Düşünürdüm
ki, magistr təhsilimi ingilis dilində
oxuya biləcəyim ölkədə alım.
Fransa, İngiltərə, İsveçdə bir
neçə universitetə qəbul oldum,
amma maliyyələşmə olmadı deyə,
gedə bilmədim. Hər ehtimala
Türkiyədə də magistraturaya
müraciət etmişdim. Türkiyədə
oxumağa başladım. Bir sərgidə
Fransa universitetlərindən birinin
koordinatoru ilə tanış olmuşdum.
Türkiyədə oxuya-oxuya həmin
universitetlə danışıq aparırdım.
Dekanın e-mailini tapıb onunla
da danışdım. O qədər yazdım,
axırda dedi ki, kitabxanada
sənə iş verərik. Növbəti il
artıq Fransaya magistratura
üçün getməyi planlayırdım.
Türkiyədəki müəllimlərim
məni cəsarətləndirdilər ki, sən
Amerikadakı universitetlərdə
daha yaxşı təhsil ala bilərsən.
ABŞ universitetləri ilə də
maraqlanırdım. Amerikadan qəbul
aldım, universitetdə asistanlıq işi
də verirdilər. Fransada proqram
rəhbəri ilə danışdım, dedi ki, mən
də olsam, asistanlıqla Amerikada
oxumağı seçərdim. Mən də o cür
seçim etdim (Gülür).

“MÜƏLLIMIN BILIK ÜZƏRINDƏ
MONOPOLIYASI YOXDUR”
l Doktoranturadan sonra iş
axtarışınız dünyadakı iqtisadi
böhran dövrünə düşüb. İş tapmaq
çətin olmadı?
l 2008-ci il böhranı
başlayanda, iş tapmaq üçün
konfranslara girirdim.
Konfranslarda iş müsahibələri
etsələr belə, deyirdilər ki,
müsahibəni edirik, amma yəqin
ki bu işlərin çoxu bağlanacaq,
universitetlər vakansiyanı geri
çəkəcək. Ondan sonrakı ilin daha
da çətin olacağını bilirdik. İki
universitetdən qəbul aldım, indi
çalışdığımı seçdim.
l 13 ildir universitet
mühitindəsiniz. Müəllimlərin
universitetdəki rolundan danışaq.
l Tədris yönümlü
universitetlərdə müəllimdən
ancaq dərsi yaxşı keçmək
tələb olunur. Amma elmi
yöndə olan universitetlərdə
dərsi yaxşı keçməklə yanaşı,
müəllimlərdən araşdırmalar da
istəyirlər. Mənim işimin 50 faizi
araşdırmadır. Ümumiyyətlə,
Amerikada universitetlərin inkişaf

etdirilməsi ilə bağlı qərarların
əsas hissəsi dialoqlar, müzakirələr
əsasında verilir. Bu dialoqlarda,
müzakirələrdə müəllimlər də
aktiv iştirak edirlər. Administrativ
qərarları dekan, yaxud rektor versə
də, müəllimlərin bu prosesdə rolu
böyükdür.
l 13 il əvvəl ilə bu günün ABŞ
tələbələrini müqayisə etsək…
l Artıq müəllimin bilik
üzərində monopoliyası yoxdur.
“Universitetdə bunu keçməyiblər”,
“Müəllim bunu mənə deməyib”
kimi cümlələrlə özünü müdafiə
etmək olmur. İndiki tələbələrin
informasiyaya çıxışı daha çoxdur.
Tələbə bunu bildiyi üçün, birincisi,
müəllimə marağı azalır. Müəllim
gərək tələbəyə ondan da nə isə
öyrənə biləcəyini göstərsin.
İkincisi, informasiya çoxluğundan
tələbənin fokusu dağılır. Tələbə
nəyin əhəmiyyətli, nəyin
əhəmiyyətsiz olduğunu seçməkdə
çətinlik çəkir.
l Yəni bu gün
müəllim olmaq asan deyil…
l Öz sahəmizi götürsək, burada
tələbələr maliyyə bazarında
müəllimdən də aktivdirlər. Çünki
texnologiya ilə hələ məktəb
vaxtından və daha çox ünsiyyətdə
olublar. Orta məktəb vaxtından
investisiyalar edirlər. Tələbə
deyir ki, bunu aldım, onu satdım,
belə qazandım. Əgər tələbədən
geri qalmaq istəmirsənsə, sən
də texnologiyanı bilməlisən.
Tələbələrin tələbləri də artır.
Tələbə düşünür ki, mənim 5-10 il
sonrakı vəziyyətə hazırlaşmağımda
sənin müəllim kimi nə rolun var?
Keçdiyin dərs mənə harada lazım
olacaq? Bunu ona izah etməlisən.
İndi tələbələrin dözümü azalıb. 4
ilin boşa keçmədiyini bilməlidir.
“ÇOX PUL QAZANMAQ
ISTƏYƏN BÖYÜK MƏSULIYYƏT
VƏ RISKLƏR GÖTÜRÜR”
l “Xaricdə yaxşı
araşdırmaçılar yaxşı qazanırlar”
deyirlər. Yaxşı qazana bilirsiniz?
l Akademik sahəyə gələn insan
müəllimlik etməyə, araşdırmaya
maraqlı olur. Bu, puldan kənar
məsələdir. Bu, həm dəyərdir,
həm də müstəqillikdir.
Mənə kimsə demir ki, bunu
et. Özüm fikirləşirəm ki,
mənə maraqlı olan nədir?
Akademik sektorda həm də iş
güvənliyi, iş və həyat balansın
olur. Biznes sektorunda çalışan
maliyyəçilər var ki, yüksək maaş
alırlar, amma özünə və ailəsinə

az vaxt qalır. Çox pul qazanmaq
istəyən böyük məsuliyyət və
risklər götürür. Maliyyə sektoruna
getsəydim, işimdə yüksəlmə
olsaydı, indikindən daha çox maaş
ala bilərdim. Ancaq seçimim elmi
sahədir.
Universitetdə müəllimin
maaşına gəlincə, Amerikada
universitetdə işləyən heç bir
adamın maaşı eyni deyil. Mənim
aldığım maaşla digər maliyyə
müəlliminin maaşı fərqlidir.
Eyni kafedradakı müəllim digər
müəllimdən 3 dəfə çox maaş ala
bilir.

l Maliyyə sahəsində
araşdırmalarınız hansı
istiqamətdədir və hansı
yenilikləri təklif edirsiniz?
l Doktoranturaya başlayanda,
böhran vaxtı idi deyə, şirkətlərin
maliyyə, mühasibatlıq
manipulyasiyaları, vergidən
yayınma məsələsi isti mövzular idi.
Dissertasiyamı o sahədə yazdım
ki, vergilər şirkətin dəyərinə necə
təsir edir? Vergi dərəcələrini
azaldıb artırmağın təsiri necə
olacaq?
Universitetdə işləyəndən sonra
şirkətlərin korporativ məsuliyyətli,
cəmiyyətə qarşı məsuliyyətli
olmağa çalışması və eyni
zamanda vergidən yayınmasını
araşdırdım. Bu tərəfdən də
auditorlara vergidən yayınmaq
üçün xərc çəkirlər. Bir mühasibatçı
müəllimlə şirkətlərin və dövlətin
itkisini araşdırmışdıq.
Vergidən yayınma üzrə
araşdırmalarımı davam etdirirəm.
Eyni zamanda başqa mövzular
da işləyirəm. Son məqalələrimdə
şirkətlərin kapital strukturuna
keçdim. Şirkət deyir ki, borc
alaq, yoxsa səhm buraxaq? Bəzən
baxırdıq ki, şirkətlər nəzəriyyənin
dediyinin əleyhinə gedirlər. Səhm
buraxmalıdır, amma borc alır,
yaxud əksinə. Biz izah etməyə
çalışırdıq ki, burada hansı
faktorlar əsas rol oynayır.

“UŞAQ ZƏHMƏT ÇƏKMƏYI BILSIN”
l Maliyyəçisiniz,
xərcləmək məsələsində
yanaşmanız necədir?
l Maliyyəçi olsam da,
xəsisliyi sevmirəm. Pulun
müəyyən qədər olandan
sonra, nəyə pul xərcləyəcəyini
bilməlisən. Məsələn,
keyfiyyətli qidadan pul
kəsməyi xoşlamıram. Rahat,
materialı sağlam geyimə pul
verərəm, amma geyimlərim
mütləq baha olmalıdır
yanaşmasında da deyiləm.
Büdcəm imkan verdiyi qədər
səyahətə pul xərcləyirəm.
l Pul yığırsınız?
l Pensiya yığımları var,
universitet də bura əlavələr
edir deyə, qocalıq üçün pul
yığım kimi qorxum yoxdur.
Bir də maliyyəçi olaraq
investisiyalar edirəm. Onun
üçün ayrıca yığımlar edirəm.
Ancaq uşaqlarımın təhsilinə
investisiya etmək üçün
qənaət edib müəyyən məbləğ
yığmaq fikrim var. İstədikləri
yaxşı təhsil verən ali təhsil
müəssisəsində oxumaları üçün
əlimdə pul olsun. Özlərinin
də üzərinə məsuliyyət
qoymaq şərtilə. Yəni ali təhsil
xərclərinin hamısını özüm

verəcəyimi demirəm.
Müəyyən qədər də özləri borc
alsınlar.
l Bunu Amerika
təcrübəsində görmüsünüz?
l ABŞ-a yeni gəldiyimdə
amerikalı otaq yoldaşım var
idi. Onun atasının şirkəti var
idi. Yaxşı maddi imkanları olsa
da, valideynləri onun müəyyən
xərclərini qarşılayırdılar,
müəyyən xərcləri öz öhdəsinə
buraxmışdılar. Həmin dostum
evləndi. Dedilər ki, biz başqa
ştata köçürük. İkinci əl əşyalar
aldılar, bu da onların cehizi
oldu. Ata-ana ev, hər əşyanın
yenisini və bahalısını alsın
söhbəti yoxdur. Bu o demək
deyil ki, ailə bağları yoxdur.
Sadəcə, uşaqlar sərbəst
olmaq istəyirlər. Burada orta
məktəb dövründən işləməyə
başlayırlar. Çox tələbəm var
ki, özü qazanır, evdən pul
almaq istəmirlər.
l Uşaqlarınıza bu
istiqamətdə nə öyrətməklə
başlamısınız?
l Düşünürəm ki, uşaqlara
büdcə kimi həftəlik pul verək
və onlar pulu idarə etməyi
öyrənsinlər. Mən oğluma
nə vaxtdır bunu öyrətmək
istəyirəm. Həftəlik pul
verirəm, deyirəm ki, bölüb
həftə ərzində xərcləməyi
öyrənsin. Amma hələ ki
öyrənməyib. Gələn həftənin
pulundan borc alır. Yaşı
çox deyil, görək nə vaxt
öyrənir (Gülür). Mən onun
tərəfdarıyam ki, uşaq zəhmət
çəkməyi bilsin. Zəhmət
çəkdikdə qədrini bilər və daha
çox qazanmağı öyrənər. Uşaq
səhv maliyyə qərarı verəndə
onu təkbaşına buraxmırıq
ki... Amma özləri də tənbəl
olmasın.
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RUSIYANIN PUC OLAN
QAZ UMIDLƏRI

Avropada təbii qazın qiymətində müşahidə olunan ucuzlaşma
üzləri güldürür. Belə anlaşılır ki, qarşıdan gələn qış mövsümünü
Rusiya qazı olmadan da keçirmək mümkün olacaq. Avropanın
qaz idxalında Rusiyanın payı 40 faizdən 7 faizə düşüb.
AZƏR NURİYEV

A

azernuriyev@kaspi.az

vropa sevinc içindədir. Təbii qazın
qiymətində kəskin ucuzlaşma
xəbərləri qitə ölkələrində az qala
toy-bayram kimi qarşılanıb. Doğrudan
da, zarafat deyil, insanlar qorxu içində
bu qışdan necə çıxacaqlarını düşünürdü.
Hökumətlər də əhalini qənaət rejiminə
keçmək barədə xəbərdarlıq edirdi. Amma
gözlənilmədən qiymətlər 1000 kubmetr
üçün hətta 900 dollara kimi düşdü.
Halbuki mart ayında az qala 4000 dollara
kimi yüksəlmişdi. Qitədə qaz ehtiyatlarının
son 5 illik dövr üzrə orta göstəricini
keçərək 72 faizə çatması isə o
deməkdir ki, qarşıdan gələn
qış mövsümünü Rusiya qazı
olmadan da keçirmək mümkün
olacaq. Necə deyərlər,
Rusiyanın Avropanı
“qaz şantajı” planı puç
olur. Avropa bütün
diqqətini bu problemi
həll etməyə yönəltdi və
mayın sonlarına doğru
qaz anbarları 50 faiz
dolumluluq səviyyəsini keçdi.
Bəs görəsən, qiymətin ucuzlaşmasının
səbəbi nədir? İlkin olaraq əsas səbəb
kimi Avropa İttifaqında anbarlarda qaz
ehtiyatlarının maksimuma yaxınlaşması
və regiondakı anomal isti hava şəraiti
göstərilir. Eyni zamanda, elektrik enerjisi
istehsalında külək enerjisinin payının
əhəmiyyətli dərəcədə artmasını da bura
daxil etmək olar. Analitiklər əmindirlər
ki, Avropa İttifaqının yanacaq xərclərinin
məhdudlaşdırılması tədbirləri, o
cümlədən gündəlik qiymət dəyişkənliyini
məhdudlaşdırmaq üçün ümumavropa
qiymət həddi ilə bağlı müzakirələri də
qiymətlərə təsir edib.
RUSIYA QAZINDAN ASILILIQ AZALIB
Avropa Rusiya qazından asılılığını
azaldıb. Qaz idxalında Rusiyanın payı 40
faizdən 7 faizə düşüb. Yaranmış vəziyyətdə

başqa təchizatçılar axtarılır, bərpa olunan
enerjiyə sürətli keçmək istiqamətində
planlar cızılır. Regionda bərpa olunan
enerjinin güclü və uğurlu inkişafı
hədəfdədir. Bəzi ölkələr ümumiyyətlə
Rusiya qazından tamamilə imtina
ediblər. Rusiya qazından ən çox asılı olan
ölkələrdən biri Almaniya idi. Ancaq hətta
Almaniya belə bu qış Rusiya qazı olmadan
keçinməyə hazırdır. Avropa ölkələri
baha olmasına baxmayaraq, ABŞ-dan
kifayət qədər sıxılmış qaz alıblar. Avropa
ölkələrinin ABŞ və Norveçdən aldıqları qaz
tələbatın təxminən 80 faizini ödəyir.
AVROPAYA SATA BILMƏDIYI
QAZI ÇINƏ YÖNƏLTMƏK ISTƏYIR
Rusiya isə Avropaya
sata bilmədiyi qazı Asiyaya
istiqamətləndirməyə çalışır.
Əsas hədəf Çindir. Ancaq
bu istiqaməti hərəkətə
gətirmək üçün illər lazımdır.
Rusiya iqtisadçılarının
fikrincə, Moskvanın
Pekinlə danışıqlarda
mövqeləri zəifdir. Pekin
bilir ki, Rusiya Avropaya sata
bitmədiyi qazı ona satmağa çalışır. Ona
görə də qərar verməkdə tələsmir və qazın
qiymətini aşağı salmağa çalışır ki, bu da
Rusiyanın maraqlarına cavab vermir.
“Qazprom” da Pekinlə danışıqlardan
narazıdır. Bu baxımdan, hazırda şirkətin
Avropa bazarını Asiya bazarı ilə əvəz etmək
arzusunun reallaşması praktik baxımdan
mümkün deyil. Buna görə də rusiyalı
iqtisadçılar Sibirin qaz infrastrukturunun
inkişafına xərclərin azaldılmasının
vacibliyini bildiriblər. Çünki Sibirin qaz
infrastrukturuna qoyulacaq yatırımlar
geri qayıtmayacaq. Buna baxmayaraq,
Rusiya Çinə yönələcək “Sibirin gücü - 2”
boru xəttinin tikintisinə başlamaq istəyir.
Boru xətti Monqolustanın ərazisindən
keçməlidir. Rusiya hakimiyyəti hesab
edir ki, Çinin iqtisadi inkişafı artdıqca bu
ölkənin əlavə enerjiyə ehtiyacı olacaq.

NISBƏTƏN AŞAĞI QIYMƏTLƏR
NƏ QƏDƏR DAVAM EDƏCƏK?
İqtisadçılar qeyd edirlər ki,
gələcəkdə qaz qiymətləri hava və
tələbatdan asılı olacaq. Yaxın iki
həftə ərzində Avropada nisbətən
mülayim hava şəraitinin hökm sürəcəyi
proqnozlaşdırılır. Buna görə anbarlar
daha yavaş sürətlə boşalacaq. Daha
uzunmüddətli proqnozlar göstərir ki,
bu qış Avropanın əksər hissəsində
həmişəkindən daha isti keçəcək.
“Soyuq və mülayim qışlar arasındakı
fərq təxminən 25 milyard kubmetr qaz
və ya Avropanın ümumi tələbatının
7-8 faizini təşkil edir”, - deyə analitik
Nikolin Bromander izah edir. Bununla
belə, analitiklər əmindirlər ki,
avropalılar rahatlaşmamalıdırlar.

Soyuq qış zamanı Asiyada LNGyə tələbatın artması, LNG-nin
daşınmasında hər hansı gecikmələr
və qaz infrastrukturunda böyük
pozuntular kimi amillər də qiymətlərə
təsir edə bilər. İndi bir neçə LNG
tankeri İspaniya sahillərində dövr edir:
ölkədə boşalma üçün boş yer yoxdur
və bütövlükdə Avropada yenidən
qazlaşdırma qabiliyyəti kifayət deyil.
“Bütün problemlər arxada qaldı?
Əlbəttə yox. Hazırda hava nisbətən isti
olsa da, uzun qış mövsümün sonunda
və ya gələn qışın əvvəlində qiymətlərin
bahalaşmasına səbəb ola bilər”, - deyə
ICIS-in qaz bazarları üzrə baş eksperti
Tom Marczek-Manser deyir.

“CORRIERE DELLA SERA”: AVROPANIN
DONMASI GƏLƏN ILƏ QALDI
“Avropa ölkələri gələn qış enerji
böhranı yaşayacaq, qiymətlər yenidən
bahalaşacaq”. Bu fikri isə “Corriere
della Sera” qəzetinin köşə yazarı
Federiko Rampini səsləndirib. O
yazır ki, Avropada qazın qiymətinin
pik səviyyələrlə müqayisədə 70 faiz
ucuzlaşmasına baxmayaraq, İtaliyada
istehlakçılar üçün enerji qiymətləri
yüksək olaraq qalır. Rampini
proqnozlaşdırır ki, Avropada
qaz qiymətləri bu il olduğu kimi
eyni dinamika ilə gələn qışa qədər
yenidən artacaq. Məqalədə qeyd
edilir ki, sıxılmış qazla dolu gəmilər
Britaniya və İspaniya
sahillərində yeni
qiymət artımı
ərəfəsində
düzülüb və bu qazı
Avropada

saxlamaq üçün yer yoxdur. Lakin gələn
il, Rampinin fikrincə, Rusiyanın qaz
tədarükünü tam kəsə biləcəyini nəzərə
alsaq, vəziyyət təkrarlanacaq. Problem
ondadır ki, Hollandiya və Norveç,
eləcə də ABŞ və Avstraliyadakı digər
istehsalçılar hasilatlarını Avropanın
ehtiyac duyduğu həcmdə artıra
bilməyəcəklər.

RAKURS
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19 NƏFƏRIN
acı və qürur

dolu hekayəsi

“Parabüzən” həqiqətlərimizi sadə dillə danışan ekran əsəridir. Film həm də
tarixə baxışdır. Bu, tariximizin hər bir özünə hörmət edən vətəndaşının bilməli
olduğu ağrılı səhifələrindən biridir. “Parabüzən” o ağrılı illərin bütün
həqiqətini, qorxusunu və ən əsası, ümidini çatdırmağın ən yaxşı yoludur.

M

TƏRANƏ MƏHƏRRƏMOVA

taranamaharramova@kaspi.az

üharibə, qaçqınlıq,
əsirlik, mühasirə
haqqında əsərlər
həmişə təsirli və kədərlidir.
Xüsusən sənədli ekran
əsərlərinin yaddaşda iz
buraxması və emosiyalar
doğurmasının həqiqətləri
çatdırmaq baxımından
effekti inanılmazdır.

Biz 1-ci və 2-ci Qarabağ
müharibəsi başlayana,
bir milyon insanımız
qaçqın və məcburi köçkün
düşənə, torpaqlarımız
işğal olunana qədər belə
təsirli kadrları filmlərdə,
muzeylərdə, telekanallarda
izləmişik. Leninqrad
blokadası haqda sənədli
və bədii kinoepopeyaların
təsirindən uzun illər
qurtula bilməmişik. İndi
isə ekranlarda Qarabağ
müharibəsinin ağrı-acısının,
erməni vandallığının
əks olunduğu kadrları –
başımıza gətirilən oyunları,
öz həqiqətlərimizi
izləyirik. “Parabüzən”
sənədli filmi məhz bu
həqiqətləri dolğunluğu ilə
ekranda nümayiş etdirdi.
Film ev-eşiyindən, isti
ocağından didərgin düşən,
müharibə yaralarını görən,
mühasirə həyatının bütün
çətinliklərini yaşamış
insanların son dərəcə
kədərli hekayələridir:
aclıq, soyuq, qorxu və
heç vaxt itməyən ümid…
Tamaşaçılar “Parabüzən”in
qəhrəmanlarının sənədli
filmlərin səciyyəvi quru

rəqəmləri və faktlarından
daha güclü təəssürat və
emosiya yaradan hekayələri
ilə üz-üzə qaldılar.
Yaradıcı heyət
qəhrəmanlarının dili ilə
Qarabağ müharibəsinin
yaratdığı ürək dağlayan
atmosferi dəqiqlik və
detalları ilə ekrana gətirə
bilib.
54 GÜN ƏSIRLIKDƏ
KEÇƏN GÜN
“Parabüzən” 54 gün
az qala dünyadan təcrid
olunmuş halda yaşayan,
mübarizə aparan və sağ
qalan 19 nəfərin acı və qürur
dolu hekayəsidir. Mühasirə
günlərində ermənilərdən
necə gizlənmələri, ölümqalım uğrunda mübarizələri,
mühasirədən hansı yolla
çıxmaları, bir-birlərinə

dəstək olmaları, “ölsək də,
qalsaq da bir” ideyaları sona
qədər onları mübariz edib.
Onlar hər an ölüm təhlükəsi
ilə üzləşiblər, yorğun,
çaşqın halda, qarşıda onları
nə gözlədiyini bilmədən
gecələr yol gedib, gündüzlər
daldalanacaq tapıblar.
Ailələrinə, övladlarına
qovuşmaq ümidi onları bir
an da tərk etməyib.
Filmin lentə alındığı
kadrlarda 19 nəfərin
mühasirəyə düşdüyü yer Kəlbəcərin Çaykənd kəndi,
mühasirədə qaldıqları ərazi
- Laçının Oğuldərə kəndi
və mühasirəni yardıqları
yer - Laçının Güləbird kəndi
yer alıb. Tamaşaçılar da
sanki hadisəni yaşayırmış
kimi həmin yerləri qarışqarış gəzir, eyni həyəcan və
qorxunu yaşayırlar…

REAL FAKTLAR VƏ HƏYAT HEKAYƏLƏRILƏ ZƏNGIN SÜJET
29 illik işğalın
birbaşa acısını çəkən,
o dəhşətli günləri
yaşayan şahidlər
getdikcə azalır. Elə
“Parabüzən”də olduğu
kimi: bəzi qəhrəmanları
həyatdan köçüb,
bəziləri ölkədən gedib,
bəziləri qocalıb əldən
düşüb… Amma onların
xatirələri həmişə
dəhşət saçır. İndi onlar
həmin günlərdən yuxu
kimi danışırlar. Xilas
olduqlarına, əzizlərinə
qovuşduqlarına
hələ də inanmırlar.
Filmdəki kadrlar,
əslində, mühasirənin
əzablarına qatlaşan

və ümidini itirməyən, birlik
nümayiş etdirən insanların
timsalında bütöv xalqımızın
nə qədər mübariz olduğunu
təcəssüm etdirir.
Torpaqlarımız işğaldan
azad edildikdən sonra yaradıcı
heyətin mühasirədə qalmış
şəxslərlə birlikdə hadisələrin
yaşandığı ərazilərə səfər
etməsi, onların vaxtilə
daldalandığı yerləri yenidən
gəzməsi təsirli xatirələrdir. 29
illik vətən həsrətindən sonra
mühasirədə mübarizə aparan
insanların torpağının artıq
azad olması onlar üçün ən
xoşbəxt anlardır.
ZƏFƏR GÜNÜNÜN MÜJDƏSI
Parabüzən – uğur

böcəyidir, verdiyi ümid
heç vaxt itmir. Uşaqlıq
xatirələrimizdə yaranan inam
bu filmlə özünü bir daha
doğrultdu. Necə ki, uşaqlıqdan
bəri uçurduğu böcək filmin
prodüseri İmdad Əliyevin
illər sonra da inamını qırmır.
Parabüzən mühasirədə olan
atası və yerlilərini öz izi ilə
azadlığa qovuşdura bilir.
Bu kadrlarla parabüzən
həm də xilasın simvoluna
çevrilir. Xoş niyyətli böcək
qəhrəmanlarına təkcə
mühasirədən xilas olmağın
yolunu göstərmir, həmçinin
qarşıdakı böyük Zəfərin
yaxında olduğunun müjdəsini
verir.
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HƏQIQƏT VƏ
ÜMIDI ÇATDIRMAĞIN
ƏN YAXŞI YOLU
Qarabağ müharibəsi zamanı
ermənilərin mühasirədə saxladığı
insanlarımızın yaşantılarından
bu qədər ətraflı və maraqlı
danışan sənədli və bədii filmlər
barmaqla sayılacaq qədər azdır
desək, yanılmarıq. “Parabüzən”
həqiqətlərimizi sadə dillə danışan
ekran əsəridir. Film həm də tarixə
baxışdır. Bu, tariximizin hər bir
özünə hörmət edən vətəndaşının
bilməli olduğu ağrılı səhifələrindən
biridir. “Parabüzən” o ağrılı illərin
bütün həqiqətini, qorxusunu və ən
əsası, ümidini çatdırmağın ən yaxşı
yoludur. Təqdimatda da səsləndiyi
kimi: “Ermənilərin xalqımıza
qarşı təcavüzünü anlamaq üçün
filmi xarici dillərə çevirmək və
haqq səsimizi dünyanın diqqətinə
çatdırmaq baxımından əhəmiyyətli
olacaq”.
Sənədli ekran əsəri həmçinin
ordumuzun rəşadətinə, Ali
Baş Komandanın qətiyyətinə,
xalqımızın sarsılmaz birliyinə,
gənclərimizin şücaətinə inamı ifadə
edir. İtməyən ümid, insanların
birliyi, mühasirə günlərindən
filmin qəhrəmanının günümüzə
qədər qorunub saxladığı
üçrəngli bayrağımız elə böyük
Zəfərimizə aparan yoldur. Doğma
torpaqlarından didərgin düşən
insanlar bir daha sübut etdilər:
onların ruhunu sındırmaq olmaz və
düşmən heç vaxt qalib gəlməyəcək!
“Parabüzən” Qlobal Media
Qrupun dəstəyi ilə ərsəyə gəlib.
Filmin yaradıcı heyəti - direktoru
Fuad Hüseynəliyev, rejissor və
ssenari müəllifi Ayaz Mirzəyev,
prodüseri İmdad Əliyev təxəyyüllə
deyil, real faktlar və həyat
hekayələrilə zəngin süjet xəttini,
ümumilikdə filmin motivini
baxımlı və təsirli kadrlarla təqdim
etməyə nail olublar. Ekran əsəri
informasiyalılığı və faktların
konkretliyi ilə seçilir. “Parabüzən”
sənədli film sərhədlərini
gözləməklə bir növ bədii
kinematoqrafiya effekti də yaradır.
Yəni xatirələrdən kitablaşan, daha
sonra real həyatın salnaməsinə
çevrilən hadisələrin günlərin
birində bədii lentdə əbədiləşməsi
də gözləniləndir…
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təntənəsinin gözləntisində
44 günlük
müharibəmiz,
qələbəmiz,
tarixi
savaşımız,
şanlı
qələbəmizin
təəssüratları,
yaşantıları
hələ də
keyfiyyətli
ekran
həllini tapa
bilməyib. Bu
gün Zəfər
bayramında
nümayiş
etdirmək
üçün
filmlərimiz
yoxdur.

Z

XANIM AYDIN

xanimaydin@kaspi.az

əfərimiz müqəddəs, əbədi,
rəşadəti və özəlliyi heç
nəylə əvəz olunmayan,
bəlkə də, indiyə qədər heç vaxt
duymadığımız, dadmadığımız
bir hisdir. Bu hissi şeirə,
musiqiyə çevirdik, bəs filmə?
Filmə də çevirə bildikmi? 44
günlük bu tarixi savaşımızın,
şanlı qələbəmizin təəssüratları,
yaşantıları ekran həllini də
tapa bildimi? İnsanlar Zəfərin
təntənəsini tamaşaçı kimi də
yaşaya bildilərmi?
ÇƏKILƏN VƏ ÇƏKILMƏKDƏ
OLAN FILMLƏR
“Azərbaycanfilm”
kinostudiyasının mətbuat
katibi Ramil Ələkbərovdan
aldığımız məlumata görə, ötən
2 ildə qələbəmizin bədii həllini
verən bir sıra filmlər çəkilib və
çəkilməkdədir: “Təkcə 2022ci ildə 5 film istehsal olunub,
hazırda daha 2
film üzərində iş
gedir. “İstehkam”
adlanan film
Zəfər günü ərəfəsində
İctimai televiziyada ilk dəfə
göstəriləcək.
Bundan başqa,
Xalq artisti,
kinorejissor

Vaqif
Mustafayev
“Həyat, deyəsən,
gözəldir” filmini bu il təhvil verib.
“Narimanfilm” kinostudiyası
ilə müştərək istehsal etdiyimiz
“Doğma torpaq” filminin rejissoru
və ssenari müəllifi İlqar Safatdır.
Filmin post-prodakşn işləri
aparılır. Qarabağ mövzusunda
elan etdiyimiz müsabiqə avqust
ayında yekunlaşdı. Müsabiqədə
Mirsadıq Ağazadənin “Supəri”,
Türkan Hüseynin “Axırıncı palata”
və Nicat Dadaşovun “Zirzəmi”
ssenariləri qalib oldular.
“ZƏFƏRIMIZƏ LAYIQ
FILMLƏR ÇƏKILMƏLIDIR”
Xalq artisti, Azərbaycan
Kinematoqrafçılar İttifaqının sədri
Rasim Balayev deyir ki, 90-cı
illərdə yerli kino sektoru dağıldı:
“Kino çəkilişləri də dayandı.
Halbuki ona qədər Azərbaycan
kinosu əməlli-başlı inkişaf
etmişdi. 90-cı illərdən
2000-ci illərədək dövlət
sifarişi ilə filmlər
çəkilmədi.

Bununla
da estafet qırıldı. Bunun
nəticələrini biz bu gün görürük.
O estafeti davam edəcək gənclər
yetişmədi. O illərdə yaxşı ssenari
yazan, yaxşı film çəkən rejissorlar
da var idi. İndi onlar, heyif ki,
dünyalarını dəyişiblər. Son
zamanlardan danışsaq, Ramiz
Fətəliyevdən başqasını tanımıram.
Mənə elə gəlir ki, bunun qaydasına
düşməsi üçün zaman lazımdır,
amma oturub gözləmək də olmaz.
Qələbəmizi özündə əks etdirən,
Zəfərimizə layiq
filmlər də
çəkilməlidir”.

Ramil
Ələkbərov

RASIM BALAYEV:
“MƏNI QANE EDƏN
FILM YOXDUR”
“Birinci Qarabağ savaşından sonra bir
neçə yaxşı film çəkilmişdi” deyir Rasim bəy:
“Ümumən götürəndə o da az idi. Amma o
müharibədə biz məğlub olmuşduq. Amma
indi 44 günlük İkinci Qarabağ savaşında
qələbə çalmışıq. Bu qələbə bizə üç minədək
şəhid, minlərlə qazinin qanı, canı bahasına
başa gəlib. Bizim çoxlu Milli qəhrəmanımız,
müharibədə xüsusi igidlik, şücaət göstərən
igidlərimiz var. Onlar haqqında mütləq bədii
filmlər çəkilməlidir. Amma hələlik ortada
kino işçisi, tamaşaçı kimi məni qane edən
filmimiz yoxdur. Bilirsinizmi, yaxşı ssenari
yazan gənclərimiz yoxdur. İrimiqyaslı film
çəkə biləcək rejissorlarımızı görə bilmirəm.
Eşitdiyimə görə, Qarabağ haqqında bir
bədii filmin çəkilişlərini türk qardaşlarımıza
həvalə ediblər. Düşünürəm ki, onlar bu
müharibəni bizim kimi təsəvvür, bizim kimi
hiss edə bilməzlər. Bu möhtəşəm qələbəyə
film sektorunun töhfəsi kimi yaxşı bir bədii
film çəkmək olardı. Bunu oturub,
düşünüb, müzakirə etmək,
çıxış yolu tapmaq lazımdır.
Bildiyim qədəriylə,
hansısa film çəkilib, baxış
keçirilib, amma “brak”
hesab olunub, efirə
buraxılmayıb.
Belə şeylərə
görə bir ölçü
Rasim
götürülməlidir”.
Balayev

“BELƏ FILMLƏRI ÇƏKMƏK BÖYÜK MƏSULIYYƏT TƏLƏB EDIR”
Şair Qulu Ağsəs də hesab edir ki, Zəfərimizi özündə
əks etdirən bədii filmlərə ehtiyacımız var: “Vaxtilə
televiziya kanallarının birində belə bir polemika
açmışdım: müharibə, ədəbiyyat və müharibə ədəbiyyatı.
Verilişə ədəbiyyatşünas-alim Rüstəm Kamal, Əfqanıstan
müharibəsi iştirakçısı, qazi, yazıçı Zakir Sadatlı və qazi
Həsən Əliyevi dəvət etmişdim. Mövzu belə idi ki, bizdə
ədəbiyyat da var, müharibə də var, bəs niyə müharibə
ədəbiyyatı yoxdur? Təbii ki, yazıçı, tənqidçi və iştirakçı
hərə öz fikrini söylədi, amma biz ortaq bir nəticəyə
gəlib çıxa bilmədik. Bu polemikanı illər sonra “Ulduz”
jurnalında davam etdirdim. Bir çoxlarının fikri bu oldu
ki, qələbə qazanmamışıq, qələbə olmayanda yazmaq
da çətin olur. 44 günlük Zəfərimizə qədər özümün
də ürəyimdə utanc hissi vardı müharibədən yazanda.

Necə yazasan ki, həm ədəbiyyata sadiq qala, həm də
reallıqdan uzaq düşməyəsən? Axı biz məğlub tərəf idik.
Çox şükür ki, indi qalibik. Zəfərlə bağlı, əlbəttə ki, yaxşı
filmlər çəkilməlidir. Amma belə filmləri çəkmək böyük
məsuliyyət tələb edir. Ssenari müsabiqələri elan
olunur, orada münsif kim olacaq, kim seçəcək yaxşı
ssenarini? Dövlət pul ayıracaq, bəs pulun başında
kim duracaq? Bunlar çox ciddi məsələlərdir.
Mənim şübhələnməyə, təşviş keçirməyə haqqım
var. Çünki ötən 30 il ərzində – işğal dövründə
müharibə filmləri üçün ayrılan vəsaitlə ortaya
çox keyfiyyətli nümunələr çıxarılmadı. Bu
tendensiyanın davam edəcəyindən qorxuram.
Zəfər günü ilə bağlı yaxşı film çəkmək üçün
ilk növbədə yaxşı ssenari olmalıdır. Yaxşı

ssenaristin ssenarisi əsasında yaxşı rejissorun çəkəcəyi
filmi istəyirəm. Bunun üçün obyektivlik, peşəkar
yanaşma olmalıdır. Ssenaristləri yaxşı ssenari yazmağa
sövq etmək lazımdır. Yoxsa ki, eyni siyahılar, eyni
adamlar, eyni ssenaristlər, eyni rejissorlar, həmişə
Mədəniyyət Nazirliyinə yol tapan adamlar... Sonra
da tamaşaçı çəkilən filmə baxmaq üçün kinoteatra
getmək istəmir. Mən çox istərdim ki, Zəfərlə
bağlı çəkilən filmlərdə köhnə tendensiya davam
etməsin, tanışlıq, dostluq və s. amillər
kənarda dursun. Sadə, potensiallı,
istedadlı adamlar üzə çıxa bilsinlər.
Ümid edirəm ki, yaxın gələcəkdə
Zəfərimizə layiq, bəzək-düzəksiz,
Qulu
Ağsəs
pafossuz filmlər çəkiləcək”.

IQTISADIYYAT
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ŞAXƏLƏNMIŞ BANK
SEKTORU YOXDUR

“Fitch
Ratings”in
ekspertləri
Azərbaycanın
bank
sektorunda
irəliləyişlərin
olduğunu
qeyd etsələr
də, sektorun
hələ də zəif
olduğunu
bildirirlər.
Bank
ekspertləri
beynəlxalq
agentliyin
yanaşmasının
ədalətli
olduğunu deyir
və sektoru zəif
salan faktorları
sadalayırlar.

ZƏRIF SALMANLI

O

zarifsalmanli@kaspi.az

ktyabrın 21-də “Fitch
Ratings” beynəlxalq kredit
reytinq agentliyi Azərbaycan
Respublikasının uzunmüddətli yerli
və xarici valyutada reytinqini “BB+”
səviyyəsində bir daha təsdiq edərək
proqnozu “sabit”dən “pozitiv”ə
yüksəldib. «Fitch Ratings»in ekspertləri
Azərbaycanın bank sektorunda
irəliləyişlərin olduğunu qeyd etsələr
də, sektorun hələ də zəif olduğunu
bildiriblər. Bəs görəsən, agentlik niyə
bank sektorumuzun zəif
olduğunu düşünür?
Bank sektorumuzu
necə gücləndirə,
beynəlxalq
səviyyəyə çatdıra
bilərik? Yerli
ekspertlərimiz
bu barədə nə
düşünürlər?
BANK SEKTORUNU
GÜCLƏNDIRƏN
AMILLƏR
İqtisadçı Xalid
Kərimli
“Kaspi”yə açıqlamasında dedi ki,
bank sektorumuz ümumi şəkildə
zəifdir: “Son illərdə Azərbaycanda
bank sektorunun güclənməsinin
səbəblərindən biri 2015-ci ildən sonra

maliyyə stabilliyinin yaradılması və
manatın məzənnəsinin dollara nisbətdə
sabit saxlanması ilə əlaqədardır.
Bu dövrdə iqtisadiyyatın inkişaf
etməsi, əhalinin gəlirlərinin artması
bank sektorunun da güclənməsinə
gətirib çıxarıb. Amma ümumi şəkildə
yanaşsaq, bəli, bank sektorumuz hələ
zəifdir”.
RƏQABƏT ZƏIF OLANDA
BANKLAR DA GÜCLÜ OLA BILMIR
Ekspertin fikrincə, bank sisteminin
zəif olmasının bir sıra səbəbi var:
“Əsas səbəblər idarəetmə, rəqabət və
iqtisadiyyatın strukturu ilə bağlıdır.
Digər səbəb odur ki, Azərbaycanda
bank sektorunda xarici kapitallı
bankların iştirak səviyyəsi aşağıdır.
Azərbaycan bazarında xarici kapitallı
bank çox azdır və nüfuzlu banklar
aktiv deyil. Bu da rəqabətin
aşağı səviyyədə olmasına
gətirib çıxarır. Rəqabət
zəif olanda banklar da
güclü ola bilmir”.
İqtisadçı bildirdi
ki, bank sektorunda
rəqabət səviyyəsini
aşağı salan əsas faktor
Azərbaycanda bankların
bir çoxunun ya dövlət
bankı olması, ya da məmur
biznesinə bağlılığıdır: “Kapital
bazarında inkişafın aşağı səviyyədə
olması da bankların inkişafına
məhdudiyyətlər qoyur. Ümumiləşdirmə
aparsaq, bazar məhduddur və bölünüb.
Bu da bankların rəqabət aparmasına
imkan vermir”.

İQTISADIYYATIN STRUKTURU DA
BANK SEKTORUNA MƏNFI TƏSIR EDIR

Xalid
Kərimli

X.Kərimli qeyd etdi ki, Azərbaycan
iqtisadiyyatının strukturu da bank
sektorunun güclənməsinə
təsir göstərir: “Azərbaycanda
dövlətin əlində olan sektorlar
hələ də aparıcı mövqeyə
malikdir. Enerji və digər

sektorlar dövlətin əlində cəmləşib
və bu da bank sektorunun inkişafına
imkan vermir. 2015-ci ilə kimi
Azərbaycanda 45-ə yaxın bank var idi.
İndi isə bankların sayı 30-a yaxındır.
Kiçik banklar birləşir və yaxud da ləğv
olunur, bazarda daha güclülər qalır”.

Bank məsələləri üzrə ekspert Əkrəm
Həsənov dedi ki, Azərbaycanın bank
sektoru da iqtisadiyyatımız kimi,
əsasən, neft gəlirlərindən asılıdır:
“Çünki Azərbaycanda iqtisadiyyatın
digər sahələri kifayət qədər inkişaf
etməyib. Bizdə hansı sahəyə baxırsan
əsas oyunçular, yəni sahibkarlar dövlət
sektoruna bağlıdırlar. Dövlətin də əsas
gəliri neftdəndir. Bu o deməkdir ki, bank
sektorunda qeyri-sabitlikdir. Bu da bank sistemi
üçün təhlükədir. 2015-ci ildə neftin qiyməti kəskin
düşəndə, milli valyutamızda devalvasiya olanda gördük
ki, Azərbaycanın bank sistemi çox zəifdir”.
Ekspert bildirdi ki, son vaxtlar bank sektorunun
güclənməsinin bir sıra səbəbləri var: “Dünya bazarında
neftin və qazın qiyməti qalxıb, Rusiya Ukrayna ilə
müharibədədir, dünyada enerji böhranıdır. O cümlədən
bizim valyuta ehtiyatlarımız artıb və bunun hesabına
Azərbaycan iqtisadiyyatına əlavə pul gəlib. Dövlət sektoru
böyük vəsaitlər xərcləyir. Bundan özəl sektor da vəsait
götürür. Bu puldan bank sektoruna düşür və onlar da
güclənir. Bu, təbii ki, əhaliyə də müsbət təsir
edir. Vətəndaş maaş alır, əməkhaqqına
güvənib kreditlər götürür və banklar yenə
fəallaşmağa başlayırlar. Amma təəssüf ki,
hazırda Azərbaycanda şaxələnmiş bank
sektoru yoxdur”. Ə.Həsənov qeyd etdi
ki, bank sektorunda boşluqlar da
mövcuddur: “Azərbaycanda normal
qanunvericiliyi, idarəetməsi, nəzarət
sistemi olan güclü bank sistemi
Əkrəm
yoxdur”.
Həsənov
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İnsanlar
qardaş
ölkədə turizm
qiymətlərinin
bahalaşacağından
ehtiyatlanırlar.
Ekspertlər
isə deyirlər
ki, bu cür
vergilər
əksər turizm
ölkələrində
tətbiq
edilir.
Türkiyədə də yük
turistin deyil,
turizmçilərin
üzərinə
düşəcək.

TÜRKIYƏDƏKI TURIZM
VERGISI QORXUDUR
“DÜNYADA SƏYAHƏT
XƏRCLƏRI ARTIB”
Mütəxəssis vurğulayır ki,
COVID-dən sonrakı dövrdə
dünyada səyahət xərcləri
təxminən 50 faiz artıb:
“Dünyada 2019-cu ilə qədər
bir turistin ortalama səyahət
xərcləri şərti olaraq 1000
dollara bərabər idisə, 20212022-ci illərdə 1500-2000
dollara qədər artdı. Türkiyə
üçün isə bu artım 20-30 faiz
oldu. Ümid edirik ki, bu maddə
Türkiyəyə gələn turistlərin sayına
və xərclərinə ciddi təsir etməyəcək”.

AYGÜN ƏZIZ

T

aygunaziz@kaspi.az

ürkiyədə 2023-cü il yanvarın
1-dən yeni qanun qüvvəyə
minəcək. Qanuna əsasən,
hotellər, qonaq evləri, termal
istirahət mərkəzləri və turistlərin
yerləşdiyi digər məkanlarda
gecələməyə görə, bütün xidmətlərin
dəyərinin 2 faizi məbləğində rüsum
alınacaq.
Məlumdur ki, hər il, xüsusilə
yay aylarında ölkəmizdə ən çox
turistik səfərlər qardaş Türkiyəyə
edilir. Buna səbəb isə qiymətlərin
nisbətən sərfəli olmasıdır. Bundan
əlavə, minlərlə azərbaycanlı
tələbə Türkiyədə təhsil alır, bəzi
vətəndaşlar müalicə məqsədilə
gedir, bəziləri işləyir... Yəni
bir ayağımız qardaş ölkədədir.
Bəs yeni qanun bu axına necə
təsir edəcək? Ümumiyyətlə, 2
faizlik rüsum Türkiyə turizmini
bahalaşdıracaqmı?
“DÖVLƏT VERGI TƏTBIQ
ETMƏKLƏ XƏRCLƏRI ARTIRIR”
Turizmçi Ceyhun Aşurov deyir
ki, bu qanun Türkiyədə də geniş
müzakirələrə səbəb olub və qiymət
artımı ilə bağlı ciddi narahatlıq
doğurub: “Əslində, bu
məsələ 2019-cu ildə
gündəmə gəlmişdi.
Sonra COVID-19
pandemiyası ilə
əlaqədar olaraq,
ertələndi. Bu,
Türkiyədə turizm
nümayəndələri
arasında xeyli
müzakirələrə
Ceyhun
səbəb oldu.
Aşurov
Çünki onlar

daha çox turist cəlb etmək istəyirlər
və qiymətin qalxmağına təsir edən
hər hansı faktor isə buna əngəl ola
bilər. Hətta Türkiyədə turizmçilər
iddia edirlər ki, onlar qiymətləri
aşağı salmaq istəyir, dövlət vergi
tətbiq etməklə xərcləri artırır”.
“ARTIMI YERLI
TURISTLƏR HISS EDƏCƏK”
Mütəxəssis bildirir ki, belə
vergilər turizm potensialı olan
bir çox ölkələrdə
var: “Xüsusən,
turizmin mənfi
təsirləri, ərazinin
aşınması və
digər ekoloji
vəziyyətlərlə
bağlı əlavə xərclər
yarandığına görə, bəzi
Avropa ölkələrində
turistlərin daha çox

ziyarət etdiyi məkanlarda bu və ya
buna oxşar vergilər var. Region,
sahə, bələdiyyə, şəhər vergisi kimi
müxtəlif vergilər tətbiq olunur.
Təbii ki, bu vergilər Avropada
adambaşı qiymətlərdə və turizm
paketlərində cüzi də olsa, qiymət
artımına səbəb olur. Amma
konkret olaraq, Türkiyə misalından
danışsaq, hazırda Türkiyə lirəsi
dəyər itirib və alıcılıq qabiliyyəti
aşağı düşüb. Xaricdən gələn
turistlər üçün bu maddə
ciddi dəyişikliyə səbəb
olmayacaq.
Daha çox
yerli turistlər
və Türkiyə
vətəndaşları
xərclərin
artmasını
hiss
edəcəklər”.

ƏN YÜKSƏK TURIZM VERGISI
Azərbaycan Ekoturizm
Assosiasiyasının İcraçı direktoru
Samir Dübəndi deyir ki, turizm vergisi
ilə bağlı ən yüksək rəqəm Yaponiyadadır:
“Bəzi ölkələrdə isə turistdən alınan vergi
turizm agentlikləri vasitəsilə yerləşmə
qiymətlərinin içinə əlavə olunur. Yəni
turist artıq ölkəyə gələrkən biletindən
vergi tutulur. Bu yığımlar turizm
infrastrukturunun normal vəziyyətdə
saxlanılmasına və inkişaf etməsinə, eyni
zamanda yerli əhalinin güzəranı, sosialiqtisadi durumlarının bərpa olunmasına
və bu sahədə olan müxtəlif xərclərə sərf
edilir. Ümumdünya Turizm Təşkilatı
da bu haqda bəyanatlar verir və bunu
dəstəkləyir”. Türkiyədəki yeniliyin
azərbaycanlılar üçün bahalaşmaya
səbəb olub-olmayacağına gəldikdə isə
mütəxəssis bildirir ki, bu məbləğ
turistlərin hiss edəcəyi
qədər çox deyil: “Bu
səbəbdən düşünmürəm
ki, Azərbaycandan gedən
turistlər ciddi bahalaşma
ilə qarşılaşalar. Amma
bu məbləğlər
toplandıqda,
ciddi
rəqəmlərə
Samir
çevrilir”.
Dübəndi

“ÇƏTINLIK TURISTIN DEYIL, TURIZMÇILƏRIN ÜZƏRINƏ DÜŞƏCƏK”
“Haberglobal”ın apardığı araşdırmaya
əsasən isə 2 faizlik vergi turist üçün əlavə
xərclərə səbəb olacaq. Məsələn, 5 min
TL-lik (təxmini 450 manatlıq) yerləşmə
haqqı üçün 400 TL (təxmini 36 manat)
ƏDV ödəyəcək müştəri, bundan əlavə
100 TL (9.14) də yerləşdirmə vergisi
ödəyəcək. Alanya Turizm Müəssisələri
Dərnəyi Başçısı Burhan Sili vurğulayıb
ki, sabit vergi olsaydı, bu, tələbata təsir
edə bilərdi. Bu halda ciddi dəyişiklik
olmayacaq. Çətinlik turistin deyil,
turizmçilərin üzərinə düşəcək”.

DÜNYADA TURIZM VERGISI
Almaniyanın müxtəlif şəhərlərində
turizm şəhərlərinin saxlanmasında
istifadə edilmək üçün turizm vergisi
alınır. Məsələn, Berlin və Hamburq
kimi şəhərlərdə adambaşına gündə 5
avro və ya müştərinin hotel hesabından
5 faiz tutulur. Romada turizm vergisi
gündə 3-7 avro arasında dəyişə bilər.
Venesiya isə illərlə turistlərdən şəhərə
girmək üçün 10 avro alınması ilə bağlı
müzakirələr aparır. Kiçik Asiya ölkəsi
Butanı ziyarət etmək istəyənlər gündə

200-250 dollarından keçməli olurlar.
Lakin bu vergiyə yuxarıda qeyd olunan
nümunələrdən fərqli olaraq yaşayış,
nəqliyyat, tur xidmətləri və yemək də
daxildir. Tayvan giriş üçün 8 avro vergi
alır. Bu gün Şengen vizası əldə edib
Avstriyaya səfər etməyi bacarsanız,
hotel hesabında 3,02 avro məbləğində
artıq miqdar görəcəksiniz. Bolqarıstan
gündə 1,50 avro alarkən, zəngin
turistlərin ünvanı olan Karib dənizində
gündəlik turizm vergisi 13 avro ilə 45
avro arasında dəyişir.

SƏNƏT

“BUTUN NOT
DƏFTƏRLƏRIMI
YANDIRDIM”
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Humay Abbas: “Elə bilirəm ki, kanon mənim alın yazımdır, mənim taleyimdir. O
məni tapıb, mən onu yox. İnsanlar məni dinləyəndə qibtə etdiklərini hiss edirəm.
Bu, məni sevindirir, yaşadır. Bu sənətlə daha çox məşğul olmağa sövq edir”.

“MƏNIM ÜÇÜN
KANON CANLIDIR”
Humay Abbas “kanonu
mən seçməmişəm” deyir:
“Uşaq vaxtı əlimə qaşıq
götürmüşəm, mikrofon
kimi tutub elə hey mahnı
oxumuşam. Müğənni olmaq
istəyirdim. Valideynlərim
musiqiyə həvəsimi görüb
evə pianino almışdılar.
Məni də S.Ələsgərov adına
1 saylı incəsənət məktəbinə
apardılar ki, pianino
sinfinə yazdırsınlar. Musiqi
məktəbinin direktoru məndə
musiqi duyumunun olduğunu
dedi və yeni açılmış kanon
sinfinə məsləhət gördü. Bu
yeni aləti bizə göstərdilər.
Mənə çox qeyri-adi göründü.
Müəllim barmaqlarıma
üskükləri də taxdı. Diqqətlə
onlara baxdım, maraqlı gəldi
mənə. Sonradan ifa etdikcə
də kanonu çox sevdim,
bağlandım. Bu gün kanon
mənim həyat dostumdur.
Addım-addım mənimlə yol
gedən sirdaşım, yoldaşım,
həmdəmimdir. Mən ona əşya,
alət kimi baxmıram. Mənim
üçün kanon canlıdır. Onun
ruhu var, hiss edir, yaşayır.
Bu gün əldə edə bildiyim
hər bir şeyə görə kanonuma
borcluyam”.
“25 IL KANON IFAÇILIĞINDAN
DƏRS DEMIŞƏM”
Humay xanım deyir ki,

kanonla məşğul olmaq üçün
ilk növbədə onu sevmək
lazımdır: “Əgər uşağın marağı,
istəyi yoxdursa, alınmaz.
Bəzən valideynlər güclə
uşağı kanon ifaçısı etmək
istəyirlər. Belə olmaz. Elə
uşağı nə qədər öyrədirsənöyrət, xeyri yoxdur. İçində
istək olmur. Görürsən ki, nə
qədər əlləşib-vuruşursan
heç nə alınmır. Ona görə
deyirəm ki, bu işdə sevgi
çox vacibdir. Ümumiyyətlə,
uşağı ancaq sevgisi olan
işə yönləndirmək lazımdır.
Bu mərkəzə gələnəcən 25
il kanon ifaçılığından dərs
demişəm. Mənim tələbələrim
artıq özləri müəllimdir. Hər
cür uşaq görmüşəm. Burada
da çox gözəl ansamblımız var.
Dövlət tədbirlərinə, xarici
səfərlərə gedirik”.
“OTAĞA GIRDIM VƏ
GÜNLƏRLƏ ÇIXMADIM”
İfaçı sənət yolundakı
sədləri aşa bilib: “Məktəbi
bitirəndə Asəf Zeynallı adına
Musiqi Kollecinə daxil olmaq
istəyirdim. Atam isə mənim
həkim olmağımı istəyirdi
və sənəti davam etməyimə
qətiyyən razı deyildi. Mənə
qadağa qoydu. Bütün not
dəftərlərimi yandırdım. Otağa
girdim və günlərlə çıxmadım,
yemək yemədim. Atam gördü
ki, mən əldən gedirəm. Ancaq
ondan sonra təhsilimi davam
etməyimə icazə verdi”.
“HƏYAT YOLDAŞIM
MƏNI IŞIMƏ QISQANIRDI”
Sənətçi ailələrində
qısqanclıq, sənət və ailə
problemləri daim mövcuddur.
Onlardan qurtulmaq, deyəsən,
mümkün deyil. Nə qədər
desək, nə qədər çalışsaq
da, gəlib əmələ çatanda
qısqanclıq baş qaldırır.
Humay xanımdan da bu cür
problemlər yan keçməyib:
“Həyat yoldaşım məni
işimə qısqanırdı. O, özü
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üzuli “Yeddi cam”
poemasında deyir ki,
“Хоş nəğmələr ilə
edərək aləmi məmnun,
Bir huri, mələk üzlü çalırdı
iri Qanun”.
Hələ Füzuli dövründən
məşhur olan qanun, yəni
kanon alətinin ifaçısı Humay
Abbasla söhbətləşdik. O, həm
də Müdafiə Nazirliyi Həzi
Aslanov adına Ordu İdeoloji
Mədəniyyət Mərkəzinin
mahnı və rəqs ansamblının
rəhbəridir.

SÖHBƏTLƏŞDI:
XANIM AYDIN
xanimaydin@kaspi.az

“Həyat
mübarizədir
və heç nə asan
başa gəlmir”,
- deyir ifaçı:
“Çətinliklərdən
Allaha inamımla,
güvənimlə
çıxmışam. Elə
bir vəziyyət olub
ki, heç bir çıxış
yolum olmayıb.
Amma Allaha
inanmışam,
bilmişəm ki,
alınacaq,
düzələcək. Allahı
daim içimdə
hiss edirəm,
danışıram.
Arzularımı
gerçəkləşdirir

də musiqiçidir. Möhləm
Müslumovun tələbəsi olub.
Biz bir yerdə oxumuşduq,
sevib evlənmişdik. Buna
baxmayaraq, ifaçılığı davam
etməyimi istəmirdi. Amma
mən təslim olmadım. Çünki
mən az-çox tanınıramsa,
sevilirəmsə, bu, kanonun
sayəsindədir. Mən onu
heç vaxt buraxa bilmərəm.
Demirəm ki, ailəni sənətə
qurban vermək lazımdır.
Amma kanondan da ayrıla
bilməzdim. Elə bilirəm ki,
kanon mənim alın yazımdır,
mənim taleyimdir. O məni
tapıb, mən onu yox. İnsanlar
məni dinləyəndə qibtə
etdiklərini hiss edirəm. Bu,
məni sevindirir, yaşadır. Bu
sənətlə daha çox məşğul
olmağa sövq edir”.
“KANONUN MƏNƏ
FƏSADI DA OLUB”
“Kanonun mənə fəsadı da
olub”, deyir Humay xanım: “O
vaxt kanonun qutusu indikilər
kimi yumşaq parçadan
yox, taxtadan hazırlanırdı
və ağır olurdu. Az qala elə
mənim çəkimdə idi. Anamatam işdə olduqlarından
kanonumu dərsə özüm
daşıyırdım. Bu, zamanla
onurğamda əyrilik yaratdı.
Ona görə də həyatımın ən
maraqlı hobbisi olan
üzgüçülüklə məşğul
olmağa başladım.
Bu gün də üzmək
mənim ən sevimli
məşğuliyyətimdir”.

Fotolar: Rüfət Mikayılov/Global Media Group

“UŞAQLARIMI TAM YERBƏYER
EDƏNDƏN SONRA...”
Hislərini sözə də çevirən Humay
xanım deyir ki, hələlik şeir kitabını
çap etməyə vaxtı yoxdur: “Uşaqlarımı
tam yerbəyer edəndən, yəni özümə
də vaxt ayıra biləndən sonra kitabımı
çıxaracağam. Şeir yazmağımsa belə
başladı. İctimai Televiziyada “Səhər
sovqatı” adlı bir veriliş vardı. Bir şair, bir
xanəndə və musiqiçilər dəvət olunurdu.
Bir dəfə məni də dəvət etmişdilər. Həmin
verilişdə sözlə musiqinin vəhdəti məni
ovsunladı. Elə bir qəribə ovqata saldı ki,
yazmaq istədim. Elə ilk şeirimi də onda
yazdım. Sonra zamanla yenə də bu hissi
duyduqca yazırdım”.
“ÇƏTINLIKLƏRDƏN ALLAHA
INAMIMLA, GÜVƏNIMLƏ ÇIXMIŞAM”
“Həyat mübarizədir və heç nə asan
başa gəlmir”, - deyir ifaçı: “Çətinliklərdən
Allaha inamımla, güvənimlə çıxmışam.
Elə bir vəziyyət olub ki, heç bir çıxış
yolum olmayıb. Amma Allaha inanmışam,
bilmişəm ki, alınacaq, düzələcək. Allahı
daim içimdə hiss edirəm, danışıram.
Arzularımı gerçəkləşdirir. Həmişə
Məkkəni ziyarət etmək istəmişəm.
Amma alınmırdı. Bu yaxınlarda Səudiyyə
Ərəbistanına 12 günlük beynəlxalq
festivala getdik. Hər gün 2 dəfə səhnəyə
çıxırdıq. Konsertdən sonra səfirimiz bizə
yaxınlaşdı, nəyə ehtiyacımızın olduğunu
soruşdu. Məkkəyə getmək istədiyimizi
bildirdik. Olduğumuz şəhərlə Məkkə
arasında da xeyli məsafə vardı və saat
da axşam doqquz idi. O, bir anlıq nəsə
düşündü və dedi ki, hazırlaşın, gedək.
Beləcə Məkkə ziyarətinə getdim”.
Söhbətimizin sonunda ifaçı arzusunu
da dilə gətirdi: “Ölkəmizə saf, dürüst
insanlar arzu edirəm. Son zamanlar
getdikcə insanlar korlanır, qəlbləri
qaralır sanki. İstərdim ki, hamının fikri
saf, ürəyi təmiz olsun”.

“QARABAĞ” YOLUNA KONFRANS LIQASINDA DAVAM EDƏCƏK
Avropadakı qürurumuz
“Qarabağ” Avropa
Liqasının qrup
mərhələsində son
matçını keçirib. Qurban
Qurbanovun komandası
Bakıda “Frayburq”u qəbul edib.
Qrupda 1-ci yeri təmin edən
Almaniya təmsilçisi üçün

görüş formal xarakter daşısa
da, “Qarabağ” üçün vacib matç
olub. Almaniyadakı görüşdə bu
rəqibinə uduzan (1:2) “Qarabağ”
Bakıda bu komanda ilə heçheçə edib - 1:1. Qrupun digər
görüşündə “Nant” (Fransa)
“Olimpiakos”a (Yunanıstan)
qalib gəlib - 2:0. Nəticədə Ağdam
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XAQANI MƏMMƏDOV: “ƏLIYARIN
“YIYƏSI” OLMADI, QALDI GERIDƏ”

ƏLIYAR
AĞAYEV

Tarixdə ilk dəfə Azərbaycanın FİFA referisi Çempionlar
Liqasının qrup mərhələsinin oyununu idarə etdi.
Mütəxəssislər Əliyar Ağayevin hakimlik potensialının
kifayət qədər yüksək olduğu qənaətindədirlər.

B

funksiyasını Kamal Umudlu yerinə
yetirib.
Həmyerlimiz oyunu yüksək
səviyyədə idarə etməklə ona
bəslənilən etimadı doğruldub.
GƏNC OLMASINA BAXMAYARAQ,
SOYUQQANLILIĞI ILƏ SEÇILIB
Qeyd edək ki, Əliyar Ağayev
yaşıl meydanlarda göründüyü
ilk günlərdən azarkeşlərin və
futbol ictimaiyyətinin etimadını
qazanıb. Gənc olmasına
baxmayaraq, yerli hakimlər
arasında öz soyuqqanlılığı ilə
seçilib. Eyni zamanda, dünya
miqyaslı hakimlər kimi hər
xırda qayda pozuntusuna
görə fit çalıb oyunun tempini
öldürmür. O, gənc yaşlarından
öz adından söz etdirməklə, əsl
uğur hekayəsi yazıb.

“Atam hakim olduğundan,
evimizdə futbolla bağlı söhbətlər
gedirdi. Mən də yəqin bundan
təsirlənərək futbolu çox sevirdim.
Sonradan seçim qarşısında
qaldım. 8-ci sinifdə həm
oxumağa, həm də idmanla məşğul
olmağa qərar verdim. Beləliklə,
xarici dilə həvəsliydim deyə
Azərbaycan Dillər Universitetinə
daxil olmağı qarşıma məqsəd
qoydum. 9-10-cu siniflərdə

AFFA Hakimlər
Komitəsinin keçmiş
sədri Xaqani
Məmmədov
hesab edir ki,
Əliyar Ağayev
Çempionlar
Liqasının
qrup
mərhələsinin
oyununu
idarə etməyə
4 il bundan
qabaq
hazır idi. Sadəcə
olaraq AFFA Hakimlər
Komitəsinin sabiq sədri
Fritz Ştuxlik onun
hakimliyinə zərbə vurub.
X.Məmmədov onun
kadrı olan Ağayevin bu
təyinatına görə hamıdan
çox sevindiyini bildirib:
“O, buna çoxdan layiq
idi. Sadəcə olaraq Ştuxlik
UEFA ilə münasibət qura
bilmədi. Hansı ki, onu
buna görə gətirmişdilər.
Amma heç nə edə
bilmədi. UEFA da gördü

ki, maraqlanmırlar. Amma
indiki komitə sədri Barış
Şimşək belə başa düşürəm
ki, hansısa cəhdləri edir”.
Keçmiş komitə sədri
bildirib ki, vəzifəsində
qalsaydı, Əliyar Ağayev
artıq ÇL-in qrup
mərhələsində bir neçə
oyun idarə edərdi:
“İnanıram ki, bundan
da yaxşı oyunlar idarə
edəcək. Əliyar belaruslu
hakim Klubakovla birlikdə
kateqoriya almışdı. O,
indi ÇL-in qrupunda
vacib oyunları idarə edir.
Hansı ki, Əliyar ondan
güclüdür. Amma Klubakov
qabağa getdi. Əliyarın
isə “yiyəsi” olmadı, qaldı
geridə. Təvazökarlıqdan
uzaq olsa da deyim ki, mən
qalsaydım, Əliyar artıq
ÇL-in qrup oyunlarını
idarə etmişdi. Çünki biz iş
görmüşdük və görürdük.
Hər şey hazır idi. Ştuxlik
isə gəldi, ancaq özü üçün
işlədi, pulunu qazandı,
getdi”.

ƏLIYAR AĞAYEVIN UĞURLARI
HƏLƏ QABAQDADIR

HÖVSANDAN BAŞLAYAN UĞURLU YOL
Əliyar 17 oktyabr 1987ci ildə Bakıda anadan olub.
Hövsan qəsəbəsindəki 270
saylı orta məktəbi bitirib.
Sonra Bədən Tərbiyəsi və
İdman Akademiyasında futbol
ixtisası üzrə təhsil alıb. Hərbi
xidmətdən qayıdıb eyni ixtisas
üzrə magistraturada oxuyub.
4-cü sinifdən başlayaraq məqsədi
futbolçu olmaq olub. Əliyarın
atası da futbol hakimi olub:

atılacaq. Ağdam təmsilçisi pleyoffda “Fiorentina” (İtaliya),
“Anderlext” (Belçika), “Lex”
(Polşa), “Partizan” (Belqrad),
“Dnepr-1” (Ukrayna), “Gent
(Belçika), “Bazel” (İsveçrə)
və ÇFR (Rumıniya) kimi
komandalardan biri ilə
qarşılaşacaq.

www.kaspi.az

FƏXRI
u həftə Azərbaycanın
futbol tarixi üçün önəmli
bir hadisə ilə yadda qaldı.
Tarixdə ilk dəfə Azərbaycanın FİFA
referisi Əliyar Ağayev Çempionlar
Liqasının qrup mərhələsinin
oyununu idarə etdi. Həmyerlimiz
“Kopenhagen” (Danimarka) “Borussiya” (Dortmund) matçının
baş hakimi oldu.
1:1 hesablı heç-heçə ilə başa
çatan görüşdə Əliyar Ağayev
futbolçulara 4 sarı vərəqə
göstərib. O, meydan sahiblərindən
Denis Vavro və Lukas Leragerə,
qonaqlardan isə Antonio Modesto
ilə Emre Cana rəsmi xəbərdarlıq
edib.
Qeyd edək ki, bu oyunda Əliyar
Ağayevə Zeynal Zeynalov və Akif
Əmrəli yan xətt hakimləri qismində
yardımçı olublar. Dördüncü hakim

təmsilçisi mərhələni 3-cü pillədə
tamamlayıb və Avropa Liqasında
pley-offa adlaya bilməyib.
“Qarabağ” yoluna Konfrans
Liqasında davam edəck.
Qeyd edək ki, Çempionlar
Liqasında 1/8 finalın, Avropa
Liqası və Konfrans Liqasında
pley-offun püşkü noyabrın 7-də

gördüm ki, futbolla dərsi eyni
zamanda çatdıra bilmirəm. Bu
zaman futbola üstünlük verdim.
Amma zədələndiyimə görə iki il
futbol oynamağı buraxdım”.
Ə.Ağayev futbolu buraxdığı
18 yaşından etibarən hakimlik
kurslarına yazılır. Bununla
da onun hakimlik karyerası
başlayır. Hakim kimi ilk oyunu 22
yaşında Premyer Liqada “Xəzər
Lənkəran” – “Turan” qarşılaşması

X.Məmmədov qeyd edib
ki, Əliyar Ağayevin uğurları
hələ qabaqdadır: “Əliyar
daha da qabağa gedəcək.
Çünki hamı ilə yaxşı
münasibət qura bilir: UEFA
nümayəndələri ilə də,
meydanda futbolçularla da.
Hər şey onun öz əlindədir.
Amma mən ona yüz faiz
inanıram. Bəlkə də Əliyar
qrup oyunlarını
idarə edənlər
arasında ən
gənclərindəndir.
Adətən UEFA ÇLin qrup mərhələsinin
sanballı oyunlarını 40-45

yaş arası hakimlərə tapşırır.
Çünki bu, hakimlərin ən
yaxşı, müdrik çağlarıdır.
Ona görə
də hələ
Əliyar
üçün
hər şey
qabaqdadır”.

Xaqani
Məmmədov

