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Brüsseldə qəbul edilən 
qətnamələr hüquqi 
dəyərlərə tüpürən 
sifarişlərin, erməni 
lobbisinin beyninin 
məhsuludur. Qətnamələr 
real effekt verməyən 
kağız parçasından başqa 
bir şey deyil. 

Fransa Korsika 
adasında insan 
hüquqlarını boğur. 
Ada xalqının haqlı 
tələblərinə repressiya 
ilə cavab verən rəsmi 
Paris dünyada digər 
bölgələrdə separatizmə 
açıq dəstək verir.

Məişət 
texnikalarının 
düzgün istifadə 
qaydalarını 
bilmədikdə, həm 
canımıza, həm 
də cibimizə ziyan 
edirik. 

Bu gün yeni 
tikililərdən mənzil 
alarkən ən çox 
üzləşdiyimiz 
problemlərdən biri 
mənzilin sahəsinin 
qanunda nəzərdə 
tutulandan çox 
hesablanmasıdır. 

Bu maddə qəbul 
etdiyimiz qidalarda 
5-ci dad yaradır. Ondan 
daha çox hamımızın azı 
bir dəfə üz tutduğumuz, 
uşaqlarımızın sevimli 
məkanı olan “fast food” 
restoranlarında daha 
çox istifadə edilir. 

Aktrisa Günel 
Həmidova hesab 
edir ki, müasir 
gənclik pafosdan 
qaçır. Ona görə də 
pafoslu tamaşalar 
oynamaqla onları 
teatra cəlb etmək 
mümkün deyil.

AVROPA 
PARLAMENTINDƏKI 
“ŞIFRƏLƏRI” QIRSAQ... 

MÜSTƏMLƏKƏ 
SIYASƏTINDƏN ƏL 
ÇƏKMƏYƏN FRANSA

MƏIŞƏT TEXNIKASI 
ILƏ BAĞLI DÜZ 
BILDIYIMIZ SƏHVLƏR 

VƏTƏNDAŞ 
HAQLIDIR, 
YOXSA MTK?

“FAST FOOD” 
RESTORANLARININ 
MƏŞHUR SIRRI

TAMAŞAÇI SADƏLIK, 
SƏMIMILIK 
ISTƏYIR...

ÜÇ ƏSRİN QƏZETİ
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‘KASPİ’ QƏZETİ 1881-Cİ İLİN YANVARINDAN NƏŞR OLUNUR. QƏZETİN ÇAPI 1999-CU İLDƏ BƏRPA OLUNUB
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Yoldaşlıq deyil, 
qardaşlıq 

oyunu!

Tarixin 
sərgiləndiyi 

məkan

Gürcüstanda 
“ikinci cəbhə” 

ssenarisi

Quru 
sərhədləri 
açılacaq?

Almaniya 
erməniləri 

məyus etdi

Hələ məktəb illərindən ölkə xaricində 
çalışmaq kimi bir marağı olur. Universitet 

təhsilini bitirir, hərbi xidmətə gedir, 
qayıtdığında bu istək onda daha da artır. 

İmkanları araşdırmağa başlayır, eyni 
zamanda “Green card”a müraciət edir. 

Elə ilk cəhdində qəbul alır və ABŞ-a 
köçür. Söhbət hazırda “Meta” şirkətində 

kompüter və IT sistemlər dəstəkçisi 
üzrə mühəndis olaraq çalışan 

həmyerlimiz Orxan Mustafayevdən 
gedir. Soydaşımız bundan öncə ABŞ-

da “Netgear”, “Linkedin”, “TikTok” 
kimi şirkətlərdə çalışıb.

SILIKON VADISINDƏKI IŞ MÜHITININ INCƏLIKLƏRI
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Baş nazir deyib ki, bu ilin sonunadək 
Laçına ilk köç baş tutacaq. Yaddaqalan 
tarixi hadisələrdən biri işğaldan azad 
olunmuş Zəngilan rayonunun Ağalı 
kəndinə əhalinin köçürülməsinə 
başlanılmasıdır: “Mayın 27-də Zəngilan 
rayonunun Ağalı kəndində “Ağıllı kənd” 
layihəsinin birinci mərhələsi üzrə açılış 
mərasimi həyata keçirilib. 

Birinci mərhələdə 66 ailənin (326 
nəfər), indiyə qədər isə 86 ailənin 
(420 nəfər) Ağalıya köçürülməsi 
təmin olunub. Cari ilin sonuna 
qədər isə laçınlıların birinci 
qrupunun yerləşdirilməsi 
planlaşdırılır. Zabux və Sus 
kəndlərində 296 ailənin 
məskunlaşacağı nəzərdə tutulur.

DAHA BIR YADDAQALAN TARIXI HADISƏ

BIRINCI QRUPUN YERLƏŞDIRILMƏSI...

Bu ilin sonuna qədər laçınlıların birinci qrupunun yerləşdirilməsi 
planlaşdırılır. Zabux və Sus kəndlərində 296 ailənin məskunlaşacağı nəzərdə 
tutulur. Bu günlərdə isə, Talış kəndinə ilk 20 ailənin köçürülməsinə başlanılıb

BAŞ NAZIR ƏLI ƏSƏDOVDAN HÖKUMƏTIN HESABATI ZAMANI XOŞ XƏBƏR

“Linkedin”, “TikTok”, 
indi də  “Meta”

Azərbaycandan Türkiyəyə növbəti dəstək
Prezident İlham Əliyev Türkiyə 
xalqına, həlak olanların 
ailələrinə və türkiyəli həmkarına 
başsağlığı verib. O vurğulayıb ki, 
Azərbaycan hökuməti və xalqı 
zəlzələ baş verən andan qardaş 
Türkiyəyə humanitar yardımlar 
etmək üçün səfərbər olub: 
“Azərbaycandan 940 nəfər, o 
cümlədən xilasedicilər, tibb 
personalı və könüllülər zəlzələ 
bölgəsinə göndərilib”.

Türkiyəyə göndərilən 
xilasedicilərin sayına 
görə Azərbaycan dünya 
ölkələri arasında birinci 
olub. Xilasedicilərimizin və 
həkimlərimizin səyi nəticəsində 
dağıntılar altından 53 nəfər 
sağ çıxarılıb. Həmçinin 780 
nəfərin cəsədi dağıntılar altında 
aşkar edilib. Tibb personalımız 
ümumilikdə 3 mindən artıq şəxsə 
tibbi xidmət göstərib.

İlham Əliyev 
Şuşada keçirilməsi 

nəzərdə tutulan 
Türk Dövlətləri 

Təşkilatının Dövlət 
Başçılarının 

Zirvə görüşünün 
qardaş ölkəyə 

dəstək məqsədilə 
Ankarada 

keçirilməsi təklifi 
ilə çıxış edib. SƏHIFƏ 3-DƏ

www.kaspi.az
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Novruz 
Bayramınız Mübarək!
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“Azərbaycan torpağında 
çox qədim kökləri 
olan Novruz bayramı 
əcdadlarımızın indiki 
nəsillərə müqəddəs 
yadigarıdır. Zamanın bütün 
sınaqlarından çıxaraq əsrlərin 
yaddaşında silinməz izlər 
qoyan bu el bayramı uzaq 
dövrlərdən bəri xalqımızın 
mənəvi dünyasının 
dərinliklərinə nüfuz etmiş, 
ənənəvi dəyərlərimizin 

təşəkkülündə mühüm rol 
oynamışdır”.

Bu fikirlər Prezident İlham 
Əliyevin Novruz bayramı 
münasibətilə Azərbaycan 
xalqına təbrikində yer alıb.

Təbrikdə ulu babalarımızın 
zəngin daxili aləminin, 
müdrik həyat fəlsəfəsinin 
və gələcəklə bağlı işıqlı 
arzularının bahar bayramında 
dolğun təcəssümünü 
tapdığının vurğulanıb. 

Azərbaycan öz ərazisində 
yaşayan erməni sakinlərin 
reinteqrasiyası istiqamətində 
artıq addımlar atmaqdadır. 
Azərbaycan erməni sakinlərlə 
dialoq aparır və xoşniyyətli 
addım kimi bu çərçivədə 
növbəti görüşün Bakıda 
keçirilməsini təklif edib. Bu 
sözlər Xarici İşlər Nazirliyinin 
(XİN) mətbuat katibi Ayxan 
Hacızadənin Ermənistan 

XİN-in Azərbaycan əleyhinə 
16 mart tarixli saxta və yalan 
dolu bəyanatına dair şərhində 
bildirilib. “Ermənistan tərəfi 
isə bunun əksinə, Qərbi 
Azərbaycan İcmasının dialoq 
təklifini tamamilə rədd edib. 
Bu isə Ermənistanın bölgədə 
sülh və sabitlikdə maraqlı 
olmadığının və ikiüzlü siyasət 
aparmasının göstəricisidir”, - 
XİN rəsmisi vurğulayıb.

“Azərbaycanın quru 
sərhədlərinin açılması ilə 
bağlı dəqiq vaxt demək 
mümkün deyil”.“Report” 
xəbər verir ki, bunu 
jurnalistlərə Baş nazirin 
müavini, Operativ 
Qərargahın üzvü Şahin 
Mustafayev deyib. 
“Operativ Qərargah 
tərəfindən mövcud 
epidemioloji vəziyyətə 

uyğun olaraq qərarlar 
qəbul olunur. Vəziyyətə 
uyğun müvafiq qərar 
veriləcək”, - deyə o əlavə 
edib.

Xatırladaq ki, 
COVID-19 pandemiyasının 
geniş yayılmasının 
qarşısının alınması 
məqsədilə 5 aprel 2020-ci 
il tarixdən Azərbaycanın 
quru sərhədləri bağlıdır.

18 MART ŞƏNBƏ 2023

Milli Məclisin plenar 
iclasında Nazirlər 
Kabinetinin 2022-ci 

ildə fəaliyyəti haqqında hesabatı 
dinlənilib. Hesabatı Baş nazir Əli 
Əsədov təqdim edib.

İQTİSADİ ARTIM DAVAM EDİB
“Ötən il qlobal geosiyasi 

gərginlik və Rusiya-Ukrayna 
müharibəsi səbəbindən dünya 
iqtisadiyyatında baş verən 
dəyişikliklərə baxmayaraq, 
Azərbaycanda iqtisadi artım 
davam edib”, - baş nazir deyib. 
Ə.Əsədovun sözlərinə görə, 
2022-ci ildə ölkədə 133,8 milyard 
manatlıq ümumi daxili məhsul 
istehsal olunub. Hazırda valyuta 
ehtiyatlarımız 62,5 milyard ABŞ 
dollarıdır.

SU EHTİYATLARINDAN 
SƏMƏRƏLİ İSTİFADƏ

Baş nazir ölkədə yaşanan 
su probleminə də toxunub. 
“Azərbaycanda su ehtiyatlarından 
səmərəli istifadə ilə bağlı komissiya 
və əsas ərzaq məhsullarının 
ehtiyatı yaradılıb”, - deyə o bildirib. 
Onun sözlərinə görə, ölkədə 
su probleminin həlli hökumət 
qarşısında duran ən mühüm 
vəzifələrdən biridir. 

ORTA İLLİK İNFLYASİYA 
13,9 % TƏŞKİL EDİB 

Əli Əsədov onu da bildirib ki, 
Azərbaycanda istehlak qiymətləri 
idxal edilmiş inflyasiya hesabına 
artıb. Onun sözlərinə görə, ticarət 
tərəfdaşımız olan ölkələrdə 
inflyasiya templərinin artması 
müşahidə edilib, orta illik inflyasiya 
20,4 % olub. Bu proses ölkə 
daxilində də qiymətlərin ümumi 
səviyyəsinin artmasına təsir 
göstərib. Ə.Əsədov qeyd edib ki, 
2022-ci ildə Azərbaycanda orta 
illik inflyasiya 13,9 % təşkil edib: 
“Xüsusilə, ərzaq qiymətləri idxal 
vasitəsilə daxili ərzaq inflyasiyasına 
ciddi təsir göstərib. İdxal olunan 
məhsulların illik qiymət indeksinin 
artımı 22 %-dən çox olub. 
Azərbaycandakı inflyasiya əsasən 
idxal edilib. Buna baxmayaraq, 
yüksək neft qiymətləri 
şəraitində tədiyə balansının 
profisitli olması, valyuta 
bazarında tarazlıq, qəbul 
edilmiş makro-fiskal 
çərçivə parametrləri 
və monetar 
şərait inflyasiya 
təzyiqlərini 
nisbətən 
məhdud-
laşdırıb”.

YADDA QALAN 
TARİXİ HADİSƏ

Baş nazir deyib ki, bu 
ilin sonunadək Laçına ilk 
köç baş tutacaq, 296 ailə 
məskunlaşdırılacaq. Onun sözlərinə 
görə, yaddaqalan tarixi hadisələrdən 
biri işğaldan azad olunmuş Zəngilan 
rayonunun Ağalı kəndinə əhalinin 
köçürülməsinə başlanılmasıdır: 
“Prezident İlham Əliyevin və 
Birinci vitse-prezident Mehriban 
Əliyevanın iştirakı ilə mayın 27-də 
Zəngilan rayonunun Ağalı kəndində 
“Ağıllı kənd” layihəsinin birinci 
mərhələsi üzrə açılış mərasimi 
həyata keçirilib. Birinci mərhələdə 
66 ailənin (326 nəfər), indiyə qədər 
isə 86 ailənin (420 nəfər) Ağalıya 
köçürülməsi təmin olunub. Cari 
ilin sonuna qədər isə laçınlıların 
birinci qrupunun yerləşdirilməsi 

planlaşdırılır. Zabux və Sus 
kəndlərində 296 ailənin 
məskunlaşacağı nəzərdə 
tutulur. Bu günlərdə 
Talış kəndinə ilk 20 
ailənin köçürülməsi 
həyata keçirilir”.

Bu ilin sonuna qədər laçınlıların birinci qrupunun yerləşdirilməsi 
planlaşdırılır. Zabux və Sus kəndlərində 296 ailənin məskunlaşacağı nəzərdə 

tutulur. Bu günlərdə isə, Talış kəndinə ilk 20 ailənin köçürülməsinə başlanılıb.

Prezident İlham Əliyevdən 
Novruz təbriki 

Rəsmi Bakıdan Ermənistan 
XİN-Ə TUTARLI CAVAB

QURU SƏRHƏDLƏRİ 
NƏ ZAMAN AÇILACAQ? Hökumətin hesabatı zamanı çıxış 

edən Milli Məclisin Əmək və sosial 
siyasət komitəsinin sədri Musa 
Quliyev sənədsiz evlərin qeydiyyatı 
məsələsini qaldırıb. O, hökumətdən 
sənədsiz evlərin qeydiyyata alınması 
məsələsinin nəzarətə götürülməsini 
istəyib.

Komitə sədri vurğulayıb ki, bu 
gün müvafiq icazə olmadan tikilən 
sənədsiz fərdi yaşayış evlərinin 
sayının 500 mindən çox olduğu 
bildirilir: “Bu problem illərdir 
Milli Məclisdə qaldırılır, hökumət 

müxtəlif qərarlar verib, dövlət 
başçısının tapşırıqları olub. Ancaq 
problem ölü nöqtədən tərpənmir. 
Nəticə etibarilə problemin vaxtında 
və əsaslı həll edilməməsi yeni 
problemlər yaradır. Sənədsiz evlər 
sənədsiz məhəllələrə, sənədsiz 
məhəllələr isə sənədsiz qəsəbələrə 
çevrilir”.

MÜƏLLİM VƏ HƏKİMLƏRİN 
PENSİYA YAŞI ARTIRILSIN

Milli Məclisin Səhiyyə 
komitəsinin sədri Əhliman 

Əmiraslanov həkim və müəllimlərin 
təqaüdə göndərilməsi üçün qoyulan 
yaş həddinin artırılması təklifini 
irəli sürüb.

Bildirib ki, həkim və 
müəllimlərin işçi kimi 
saxlanılmasında 65 yaş həddi 
ilə bağlı məsələyə yenidən 
baxılmalıdır. Onun sözlərinə görə, 
rayonlarda xeyli vakant yerlərin 
olmasını nəzərə alaraq həkim və 
müəllimlərin təqaüd yaş həddi 
istisna olaraq 70 yaşa qədər 
artırılması məqsədəuyğun olardı.

SƏNƏDSİZ EVLƏR PROBLEMİ NƏZARƏTƏ GÖTÜRÜLSÜN

Əli 
Əsədov

LACINA LACINA 
QAYIDIS QAYIDIS 
BASLAYIRBASLAYIR
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M artın 16-da 
Ankarada Türk 
Dövlətləri 

Təşkilatının Dövlət 
Başçılarının Fövqəladə 
Zirvə görüşü keçirilib. 
Prezident İlham Əliyev də 
zirvə görüşündə iştirak 
etmək üçün martın 15-də 
Türkiyəyə səfər edib. 

Qeyd edək ki, bu 
tədbirin Şuşada 
keçirilməsi nəzərdə 
tutulmuşdu. Lakin 
Türkiyədə baş vermiş 
dəhşətli zəlzələ ilə 
əlaqədar Prezident İlham 
Əliyev qardaş ölkəyə 
dəstək məqsədilə Zirvə 
görüşünün Ankarada 
keçirilməsi təklifi ilə 
çıxış edib. Digər iştirakçı 
ölkələrin rəhbərləri ilə 
razılaşdırıldıqdan sonra 
bununla bağlı müvafiq 
qərar qəbul olunub.

Rəcəb Tayyib Ərdoğan 
Türkiyədə baş verən 
zəlzələdən sonra 
“Fəlakət - Fövqəladə 
halların idarə edilməsi 
və humanitar yardım” 
mövzusunda Fövqəladə 
Zirvə görüşünün 
keçirilməsi təşəbbüsünə 
görə Prezident İlham 
Əliyevə minnətdarlığını 
bildirib. 

“ERMƏNISTAN 
MƏSULIYYƏT 

DAŞIMALIDIR”
Dövlət başçısı qeyd edib ki, 30 illik işğal 

dövründə yüzlərlə şəhər və kəndimiz, tarixi 
və dini abidələr, qəbiristanlıqlar Ermənistan 
tərəfindən məqsədli şəkildə dağıdılıb: 
“Yerlə-yeksan edilən Ağdam şəhərini 
xarici ekspertlər “Qafqazın Hirosiması” 
adlandırırlar. Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda 
67 məsciddən 65-i ermənilər tərəfindən 
dağıdılıb, qalan ikisindən isə donuz və inək 
tövləsi kimi istifadə edilib. Birinci Qarabağ 
müharibəsi nəticəsində 4 minə yaxın 
vətəndaşımız itkin düşüb. Onların demək olar 
ki, hamısı işgəncələrə məruz qalaraq qətlə 
yetirilib. Torpaqlarımız azad edildikdən sonra 
bir neçə yerdə kütləvi məzarlıq aşkar etmişik. 
Ermənistan hələ də azərbaycanlı itkinlərin 
taleyi barədə məlumat verməkdən yayınır.

2022-ci ildə Praqa və Soçidə Ermənistanın 
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü və 
suverenliyini tanımasına baxmayaraq, hələ 
də öz qoşunlarını tam olaraq Azərbaycan 
ərazilərindən çıxarmayıb. Qarabağda 
qanunsuz erməni dəstələri və kriminal 
ünsürlər qalmaqdadır. Ermənistan həm də 
Zəngəzur dəhlizinin açılması öhdəliyindən 
yayınır. Beləliklə, Ermənistan 2020-ci 
il noyabrın 10-da imzalanmış Bəyanatı 
kobudcasına pozur və buna görə məsuliyyət 
daşımalıdır”.

9 YENI ŞƏHƏR VƏ 300-DƏN 
ÇOX KƏND, QƏSƏBƏ QURULUR

Prezident İlham Əliyev 2020-ci ildə 
Qarabağın və Şərqi Zəngəzurun Ermənistan 
işğalından azad olunmasından sonra 
Azərbaycanın bu ərazilərdə genişmiqyaslı 
yenidənqurma işləri apardığını deyib: “Biz 
sıfırdan 9 yeni şəhər və birinci mərhələdə 
300-dən çox kənd və qəsəbə qururuq. Bu, 
milli hökumət tərəfindən postmünaqişə 
dövründə öz maliyyə resursları hesabına 
həyata keçirilən nadir və misligörünməmiş 
bir yenidənqurma modelidir. Eyni 
zamanda keçmiş məcburi köçkünlərin öz 
doğma yurdlarına dönüşü üçün “Böyük 
Qayıdış” proqramının icrasına başlamışıq. 
Yenidənqurma prosesində Türkiyə 
şirkətləri podratçı kimi bir çox infrastruktur 
layihələrində fəal iştirak edirlər. Bu günə 
qədər Türkiyə şirkətləri ilə imzalanmış 
kontraktların dəyəri 3 milyard ABŞ 
dollarından çoxdur. Əziz qardaşım Rəcəb 
Tayyib Ərdoğan azad edilmiş torpaqlara üç 
dəfə səfər edib, Şuşa, Füzuli, Zəngilan və 
Cəbrayıla gedib.

Fürsətdən istifadə edərək, işğaldan 
azad edilmiş Füzuli rayonunda Özbəkistan 
tərəfindən tikilən məktəbə və Qazaxıstan 
tərəfindən inşa olunan yaradıcılıq mərkəzinə 
görə Özbəkistan Prezidenti Şavkat 
Mirziyoyevə və Qazaxıstan Prezidenti Kasım-
Jomart Tokayevə minnətdarlığımı bildirirəm”.

Prezident İlham 
Əliyev Şuşada 
keçirilməsi 
nəzərdə tutulan 
Türk Dövlətləri 
Təşkilatının Dövlət 
Başçılarının Zirvə 
görüşünün qardaş 
ölkəyə dəstək 
məqsədilə Ankarada 
keçirilməsi təklifi 
ilə çıxış edib. Digər 
iştirakçı ölkələrin 
rəhbərləri ilə 
razılaşdırıldıqdan 
sonra bununla bağlı 

müvafiq qərar 
qəbul olunub. AZƏRBAYCAN TÜRKIYƏ ÜÇÜN SƏFƏRBƏR OLUB

TÜRKIYƏ ILƏ AZƏRBAYCAN MÜTTƏFIQDIR

Prezident 
İlham Əliyev 
zirvə görüşündə 
çıxış edərək 
Türkiyə xalqına, 
həlak olanların 
ailələrinə 
və türkiyəli 
həmkarına 
başsağlığı verib. 
O vurğulayıb ki, 
Azərbaycan hökuməti və xalqı zəlzələ baş 
verən andan qardaş Türkiyəyə humanitar 
yardımlar etmək üçün səfərbər olub: 
“Azərbaycandan 940 nəfər, o cümlədən 
xilasedicilər, tibb personalı və könüllülər 
zəlzələ bölgəsinə göndərilib. Türkiyəyə 
göndərilən xilasedicilərin sayına görə 
Azərbaycan dünya ölkələri arasında birinci 

olub. Xilasedici-
lərimizin və 
həkimlərimizin 
səyi nəticəsində 
dağıntılar 
altından 53 nəfər 
sağ çıxarılıb. 
Həmçinin 780 
nəfərin cəsədi 
dağıntılar altında 
aşkar edilib. Tibb 

personalımız ümumilikdə 3 mindən artıq 
şəxsə tibbi xidmət göstərib.

Bu günə qədər 45 milyon ABŞ 
dollarından artıq vəsait AFAD və digər 
humanitar qurumların bank hesabına 
köçürülüb. Bununla yanaşı, qardaş 
Türkiyəyə 5320 ton humanitar yardım 
çatdırılıb”.

Prezident İlham 
Əliyev bildirib ki, 
Azərbaycan və 
Türkiyə həm sevincli, 
həm də kədərli 
günlərdə daim 
bir-birinin yanında 
olub: “Bundan sonra 
da belə olacaq. Əminəm ki, əziz qardaşım, 
hörmətli Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğanın 
liderliyi sayəsində Türkiyə bu zəlzələnin 
nəticələrini uğurla aradan qaldıracaq. 
Cümhurbaşqanı Rəcəb Tayyib Ərdoğanın 
2020-ci ildə İkinci Qarabağ müharibəsində 
ilk saatlardan başlayaraq son günə qədər 
Azərbaycana göstərdiyi siyasi və mənəvi 
dəstək bizə əlavə güc verdi. Eyni zamanda, 
44 günlük müharibə dövründə bütün Türkiyə 

xalqı Azərbaycanın 
yanında idi. 
Müharibə zamanı və 
tarixi Zəfərimizdən 
sonra Türkiyədən 
minlərlə dəstək 
və təbrik mesajları 
gəlib. 2021-ci 

ilin iyun ayında Qarabağın tacı olan Şuşa 
şəhərində Türkiyə ilə Azərbaycan arasında 
Şuşa Bəyannaməsi imzalanıb və bizim 
əlaqələrimiz rəsmən müttəfiqlik səviyyəsinə 
qaldırılıb.

Türkiyə son 20 ildə Cümhurbaşqanı 
Rəcəb Tayyib Ərdoğanın liderliyi ilə böyük və 
şərəfli yol keçib, dünyada söz sahibi olub, güc 
mərkəzinə çevrilib. Bu gün dünyada Türkiyə 
ilə hesablaşırlar və ona hörmət edirlər”.

BƏXTIYAR MƏMMƏDLI   
bextiyarmemmedli@kaspi.az

NÖVBƏTI DƏSTƏKNÖVBƏTI DƏSTƏK
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AZƏRBAYCANDAN TÜRKIYƏYƏAZƏRBAYCANDAN TÜRKIYƏYƏ
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Millət vəkili Vüqar İsgəndərov 
bildirib ki, Fransanın xarici 
siyasətində islamofobiya, 
türkofobiya daim hiss olunub: 
“Ermənistan Azərbaycan ərazilərini 
30 il ərzində işğal altında saxladığı 
halda Fransa ATƏT-in Minsk 
qrupunun üzvü olaraq neytral 
mövqe sərgiləyə bilməyib. Açıq-
aşkar Ermənistanı dəstəkləyib. 
Ümumiyyətlə, Minsk qrupunun 
həmsədrlərinin hər biri ehtimal 
edirdilər ki, münaqişənin həlli 
uzandıqca Azərbaycanda yeni 
nəsillər Qarabağı və digər işğal 
altındakı ərazilərimizi unudacaq, 
işğal faktı ilə barışacaqlar. Amma 
Azərbaycanda dünyaya gələn hər 
bir uşaq Şərqi Zəngəzur, Qarabağ 
doğumlu oldu. Məhz bu uşaqlar 
böyüyərək, həmçinin bütövlükdə 
Azərbaycan xalqı səfərbər olaraq 44 
günlük Vətən Müharibəsində şanlı 
qələbəmizin qazanılmasını təmin 
etdilər”.

BERLIN ÖZ 
SIMASINI QORUYUB SAXLADI

Millət vəkili deyib ki, Makronun 
nümunəsində Fransa özünün 
qeyri-demokratik, qərəzli, 
qeyri-obyektiv imicini 
yaradıb. Almaniyaya 
gəldikdə isə, deputat 
söyləyib ki, bu dövlət ATƏT-
in Minsk qrupunun üzvü 
olsa da, həmsədr 
deyildi: “Almaniya 
bu müddətdə 
neytrallığını 
qoruyub 
saxlamağı 

bacardı, vacib məqamlarda 
beynəlxalq hüququn 
prinsiplərindən çıxış edərək mövqe 
ortaya qoydu. Ara-sıra bizim üçün 
xoş olmayan qərarların şahidi 
olsaq da, ümumilikdə rəsmi Berlin 
münaqişə illərində, müharibə 
günlərində, postmünaqişə 
dövründə öz simasını qoruyub 
saxladı. Prezident İlham Əliyevin 
Almaniyaya işgüzar səfəri 
dövründə bu dövlətin prezidenti 
və kansleri ölkəmizin ərazi 
bütövlüyünə, suverenliyinə hörmət 
etdiyini açıq şəkildə bəyan etdilər. 
Onlar ermənilərin arzularının 
əksinə olaraq, separatizmə, 
Qarabağın “müstəqilliyinə” 
dəstək ifadə etmədilər, ölkələrin 
ərazi bütövlüyünün toxunulmaz 
olduğunu vurğuladılar. Bununla 
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə 
hörmət olunmasının zəruriliyini 
bütün dünyaya nümayiş etdirdilər. 
Nəzərə alaq ki, Almaniya ilə 
Azərbaycan arasında iqtisadi, siyasi 
əlaqələr daim inkişaf edir, Berlin 
Cənubi Qafqazda Bakını özünə 
vacib tərəfdaş sayır. Azərbaycan 
sadəcə Almaniya üçün deyil, 

ümumən Avropa üçün etibarlı 
tərəfdaşdır və “qoca qitə”nin 
enerji təhlükəsizliyində 
mühüm rol oynayır. 
Düşünürəm ki, belə gerçəklik 

fonunda Almaniyanın 
Ermənistan-
Azərbaycan 
münasibətlərinin 
tənzimlənməsinə 
müsbət təsiri ola 
bilər”.

Xatırlatmaq yerinə düşər 
ki, Azərbaycan Prezidentindən 
öncə Ermənistan Baş naziri 
Nikol Paşinyan martın 
əvvəlində Berlində səfərdə 
olub. Həmin vaxt Ermənistan 
mediası Qarabağdakı 
erməni icmasının “öz 
müqəddəratını təyin etmə” 
məsələsinin Almaniyada 
müzakirə olunduğunu, 
guya rəsmi Berlinin buna 

tərəfdar çıxdığını tirajlamağa 
başlamışdı. Lakin Prezident 
İlham Əliyevlə keçirilən 
görüşlərdə Almaniya 
rəsmilərinin səsləndirdiyi 
fikirlər, Azərbaycanın ərazi 
bütövlüyünə və suverenliyinə 
verilən dəstək erməni yalanını 
növbəti dəfə ifşa etdi. Görünən 
budur ki, müasir Avropanın 
iki əsas gücü sayılan Fransa 
və Almaniyanın Azərbaycan-

Ermənistan sülh prosesinə 
yanaşmaları tam fərqlidir. 
Almaniya ərazi bütövlüyünə 
hörmət prinsipini əsas 
tutaraq beynəlxalq hüququ 
dəstəkləyir, Fransa isə 
bölgədə erməni separatizmini 
körükləməyə çalışır. Bu 
reallıq fonunda sual yaranır: 
Sülh prosesində Almaniya 
Avropanın adından neytral 
vasitəçi kimi çıxış edə bilərmi?

Prezident 
İlham Əliyevin 

Almaniyaya 
işgüzar səfəri iki 

ölkə arasında 
münasibətlərin 

daha da 
gücləndirilməsinə, 

əməkdaşlığın 
genişlən-

dirilməsinə 
mühüm töhfə 

verəcək. Diqqəti 
çəkən xüsusi 

məqam Almaniya 
rəsmilərinin 

Azərbaycanın 
ərazi bütövlüyünə, 

suverenliyinə 
növbəti dəfə 
dəstək ifadə 
etmələridir.

Prezident Ilham Əliyevin 
qısa zaman kəsiyində 
Almaniyaya ikinci dəfə 

səfər etməsi Cənubi Qafqaz 
üçün mühüm iqtisadi və 
geosiyasi əhəmiyyətə malikdir. 
Almaniya Azərbaycanın 
Avropada ən vacib siyasi-
iqtisadi tərəfdaşlarından 
biridir. İki ölkə arasında 
siyasi münasibətlərin yüksək 
səviyyəsi qarşılıqlı səfərlər və 
intensiv parlamentlərarası 
əməkdaşlıqda öz əksini tapıb. 
Ölkələrimiz arasında diplomatik 
münasibətlərin qurulmasının 
30 illiyinin qeyd olunduğu 
2022-ci ilin yekunlarına görə, 
Azərbaycanla Almaniya 
arasında ticarət 
dövriyyəsi, qarşılıqlı 
ixrac artıb. Ötən il iki 
ölkə arasında ümumi 
ticarət dövriyyəsinin 
həcmi 1 milyard 255 
milyon ABŞ dolları 
olub və Almaniya 
Azərbaycanın xarici 
ticarət dövriyyəsində 

əsas ölkələr sırasında 8-ci 
yeri tutub. Azərbaycanda 
qeydiyyatdan keçmiş 239 alman 
şirkəti var və hazırda onlardan 
166-sının fəaliyyəti aktivdir. 
Bu şirkətlər sənaye, kənd 
təsərrüfatı, nəqliyyat, rabitə, 
tikinti, bank, sığorta, ticarət 
və xidmət sahəsində fəaliyyət 
göstərirlər. Almaniya şirkətləri 
işğaldan azad edilmiş ərazilərdə 
aparılan bərpa-quruculuq 
işlərində iştiraka da maraq 
göstərirlər və bununla bağlı 
müraciət ediblər. Ümumiyyətlə, 
Almaniya Azərbaycanı Cənubi 

Qafqazda vacib 
tərəfdaş kimi 
qəbul edir, 

ölkəmizin 

regionda lider mövqeyini, 
həmçinin beynəlxalq səviyyədə 
tanınmış sərhədləri daxilində 
suverenliyini və ərazi 
bütövlüyünü tam dəstəkləyir. 

ƏRAZI BÜTÖVLÜYÜNƏ, 
SUVERENLIYƏ DƏSTƏK

Prezident İlham Əliyevin 
martın 13-14-də Almaniyaya 
işgüzar səfəri iki ölkə arasında 
münasibətlərin daha da 
gücləndirilməsinə, əməkdaşlığın 
genişləndirilməsinə mühüm 
töhfə verəcək, münasibətləri 
yeni müstəviyə daşıyacaq. 
Xatırladaq ki, səfər zamanı 
dövlətimizin başçısı almaniyalı 
həmkarı Frank Valter 
Ştaynmayer, kansler Olaf 

Şolts, Almaniyanın aparıcı 
şirkətlərin nümayəndələri 
ilə görüşüb. Prezident 
İlham Əliyevin Berlində 
iştirak etdiyi görüşlərdə 
diqqəti çəkən xüsusi 
məqam Almaniya rəsmi 
şəxslərinin Azərbaycanın 
ərazi bütövlüyünə, 
suverenliyinə növbəti dəfə 

dəstək ifadə etmələridir. 

RUFİK İSMAYILOV
rufikismayilov@kaspi.az
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BURADA SİZİN
REKLAMINIZ OLA BİLƏR

Avropa 
Parlamen-
tinin başqa 
bir dərdi 
Türkiyədir. 
Azərbay-
canla 
Türkiyənin 
strateji 
müttəfiqliyini yeni şərtlərə uyğun şəkildə 
rəsmiləşdirən Şuşa Bəyannaməsindən 
sonra bu qurumun xüsusilə 
aqressivləşdiyini görməkdəyik. Beləcə, 
Avropa Parlamentinin qərarlarındakı 
“şifrələri” qırsaq, onları Azərbaycanla 
Türkiyənin yaxınlaşmasını təmin edən 
etnik-milli bağlılıq kontekstinə qarşı 
həmlə kimi oxuya bilərik. Bu müttəfiqlik 
dünyadakı mövcud ideologiyaların önünə 
keçir və alternativ kimi fərqli bir ideoloji 
xətti stimullaşdırır. Bu zəmin gələcəkdə 
xeyli tutarlı immunitet formasına düşəcək. 

Avropa Parlamenti yeni ideologiyaya 
qarşı “demokratiya”, “insan hüquqları” 

adı altında pərdələnən, əslində 
isə nasist mahiyyətli tezislərlə 
hücuma keçir. Çünki gələcəkdə 
regiona təsir imkanları kimi 
əlində tutduqları ideoloji tezislər 
sıradan çıxa və uzunluğu, eni 

və dərinliyi böyük ölçüdə 
olan uçurumun içərisinə 
yuvarlana bilər. 

Ona görə də, 
Qərb yaxşı olardı ki, 
Avropa Parlamentinin 

“marionetka” 
rolunu heçə 

endirsin 
və onu sırf 
Avroatlantik 
məkanın 
dəyərli 
hüquqi qolu 
kimi inkişaf 
etdirsin. 
Hərçənd ki, 

bu, artıq müşkülə çevrilib, ox yaydan çıxıb 
və Avropa Parlamentindəki bədxassəli 
şişlər metastaz verərək, qurumun 
əsl funksiyasını, qərar qəbul etmək 
orqanlarını dağıdıb.

AVROPA PARLAMENTI 
BÜTÖVLÜKDƏ QƏRB DEYIL 

Yaxşı olar ki, Azərbaycana çağırışlar 
edən, ərazi bütövlüyü məsələsini 
Ermənistanın revanşist məqsədləri 
uğrundakı addımların ayağına verən 
Avropa Parlamenti başını qaldırıb öz 
dağıntılarını təmir etsin. Azərbaycan 
Avroatlantik məkanın hüquqi-
siyasi dəyərlər sisteminə inteqrasiya 
etməyi məqbul sayır, üstəgəl Qərblə 
münasibətlərə xələl gəlməsində qəti 
maraqlı deyil. Onu da nəzərə almaq 
lazımdır ki, Avropa Parlamentinin 
Azərbaycana münasibətinin xarakteri 
Avropanın qonşuluq siyasətinin 
prioritetləri ilə üst-üstə düşmür. Ancaq 
Azərbaycan Avropa Parlamentini 
ümumilikdə Qərbin kompleks yanaşması 
kimi nəzərdən keçirən baxışa sahib 
deyil. Ona görə də Azərbaycanın Qərblə 
münasibətlərindəki xətlər gərilib qırılmaq 
həddinə çata bilməz. 

AVROPA PARLAMENTINDƏKI AVROPA PARLAMENTINDƏKI 
“SIFRƏLƏRI”“SIFRƏLƏRI”
QIRSAQ..QIRSAQ....
Dünya siyasi sisteminin orbiti 

yerindən oynadıqca, Azərbaycana 
qarşı köhnə vərdişlərinə yeni 

forma verən qüvvələr də aktivləşir.  Ola 
bilsin ki, həmin dairələr bu aktivləşməni 
qlobal arenada baş verən dəyişikliklər 
fonunda Azərbaycana qarşı fürsət kimi 
qiymətləndirirlər. Ancaq Azərbaycan 
Rusiya-Ukrayna müharibəsinin davam 
etdiyi zamanda nəticə əsaslı qərarlar verərək 
əhəmiyyətini artırır. Bakının mexanizmləri 
Rusiya ilə Qərbə istiqamətlənən xarici 
siyasətdəki incə balansı ayaqda saxlayır, 
Çinlə münasibətlərdə yeni səhifələrin 
vərəqlənməsinə səbəb olur. Lakin 
Azərbaycanı hər vəchlə strateji boşluqlara 
salıb öz tərəfinə çəkmək həm Qərbdə, həm 
də Rusiyadakı dairələrin zehniyyətində 
möhkəm oturub. Bunun təzahürlərini 
müxtəlif formalarda görürük, məsələn, 
Rusiyada ara-sıra Kremlin təlimatı ilə 
Azərbaycan əleyhinə çıxışların şahidi 
oluruq. Qərbdə də anti-Azərbaycan çarxın 
səslərini tez-tez eşidirik. 

AVROPA PARLAMENTININ NIMDAŞLIĞI
Qərb demişkən, son günlər onun bir 

parçası olan Avropa Parlamentinin yenidən 
fəallaşdığını və bu aktivliyini ənənəvi 
nimdaş meyarlara söykədiyini görürük. 
Qərb siyasi təsir vasitəsi kimi Avropa 
Parlamentindən gen-bol istifadə etməyə 
çalışır və bu orqan da əlindən gələni edir ki, 
Azərbaycanla münasibətlərin ruhu kölgə 
altına alınsın. Gah Ermənistana sonsuz 
sevgi, gah Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü, 
suverenliyini qaranlıq boşluqlara doğru 
itələmək üçün siyasi əsaslar yaradılması 
cəhdləri Avropa Parlamentinin ümdə 
şakəridir. 

Avropa Parlamentinin daxilindəki 
böhran, korrupsiya qalmaqalları, qurumun 

erməni biznesmen Samvel Karampetyanın 
əlində girov olması faktları isə günbəgün 
siyasət kitabxanasının rəflərində damğalı 
arxiv kimi qalaqlanır. 

Avropa Parlamentinin Azərbaycana qarşı 
hədyanları Bakının Qərblə münasibətlərinin 
kökünə zərbə vurmasa da, hansısa bir 
nöqtəni ləkələyir. 

AVROPA PARLAMENTI 
BUNU BACARMIR, BACARMAYACAQ DA 

Bununla da qurum çalışır ki, 
Azərbaycan əleyhinə qətnamələri 
Avropanın qanunvericilik səlahiyyətinin bir 
hissəsinə çevirsin və digər prosedurların 
tətbiqi üçün şans yaratsın. Ancaq 
Avropa Parlamenti bunu bacarmır, 
bacarmayacaq da... 

Çünki qəbul etdiyi qətnamələr 
hüquqi dəyərlərə tüpürən 
sifarişlərin, erməni lobbisinin 
beyninin məhsuludur. Belə 
olan təqdirdə, Avropa 
Parlamentinin qətnamələri 
hüquqi qüvvəsi olmayan, 
real effekt verməyən 
kağız parçasından 
başqa bir şey 
deyil. 

AQŞIN KƏRIMOV 

Korrupsiyada ittiham olunan Avropa 
parlamentinin keçmiş vitse-prezidenti Yeva Kayli
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FRANSIZ MƏTBUATI DA MAKRONA QARŞI ÇIXDI

Özünü “müasir demokratik dəyərlərin
yaradıcısı” adlandıran Fransa Korsika
adasında açıq şəkildə insan hüquq və
azadlıqlarını boğur. Ada xalqının haqlı
tələblərinə repressiya ilə cavab verən

rəsmi Paris dünyada digər bölgələrdə
separatizmə açıq dəstək verir.

SSRİ-nin süqutu dünya 
düzənini dəyişməklə 
yanaşı, separatizmə də 

rəvac verdi və bu təhdiddən 
ən çox zərər çəkən ölkələrdən 
biri Azərbaycan oldu. Erməni 
separatizmi torpaqlarımızın işğalı, 
yüz minlərlə insanın ev-eşiyindən 
didərgin düşməsi ilə nəticələndi.  
30 il əvvəl Azərbaycanın 
yaşadıqlarına laqeyd münasibətin 
mənfi nəticələrini həmin 
dövlətlər artıq öz üzərlərində 
hiss edirlər. Məsələn, İspaniyada 
Kataloniya, İtaliyada Cənubi Tirol 
və Sardiniya, Belçikada Flandriya 
və Valloniya kimi regionlarda 
bu tendensiya artıq geniş vüsət 
alıb. Həmin regionda yaşayan 
insanların öz milli kökləri və 
dilləri var, lakin onlar məxsus 
olduqları ölkənin tərkib hissəsi 
kimi çıxış edirlər. Eyni zamanda, 
Fransanın özündə də belə bölgələr 
mövcuddur. Maraqlıdır ki, 
Qarabağdakı bir ovuc erməni üçün 
xüsusi status tələb edən Fransa 
özü bu bölgələrə müstəqillik 
və ya muxtariyyət vermək 
istəmir, onların sakinlərinə 
qarşı zorakılıqlardan çəkinmir. 
Korsikada gərginlik artıq pik 
həddə çatıb.

AYRI-SEÇKILIK, AŞAĞILAMA, 
SIYASI TƏQIB

Fransa məhkəməsi Korsika 
adasında yerləşən dövlət 
müəssisələrində Korsika dilindən 
istifadəni qanunsuz hesab edib. 
Adadakı dövlət qurumlarında 
Korsika dilinin işlədilməsinin 
“qanunsuz” olduğuna qərar 
verilib. Məhkəmə həmçinin 
bu qənaətə gəlib ki, “Korsika 
xalqı” ifadəsinin mövcudluğu 
Fransa Konstitusiyasına ziddir. 
Muxtariyyət tərəfdarı olan 
aparıcı siyasətçilər məhkəmə 
qərarını dərhal tənqid ediblər. 

AZƏR NURİYEV
azernuriyev@kaspi.az

MüstəmləkəMüstəmləkə  
siyasətindən siyasətindən 
əl çəkməyənəl çəkməyən  
FransaFransa

Fransanın nüfuzlu 
nəşrlərindən hesab 
edilən “mediapart” yazır 
ki, Makronun siyasəti 
qüsurludur. “Hökumət 
problemin həll yolunu 
müəyyənləşdirməyib. Vaxt 
uzatmaqla məşğuldur. 
Ta ki, zorakılıqlar baş 

verənə qədər. Bununla da 
hökumət özünü ayaqdan 
vurur”. 

“Le Monde” qəzetinin 
şərhi də bu səpgidədir: 
“Korsikalıların hüquqlarını 

heçə sayan hakimiyyət 
başqa ölkələrdə eyni tələb 
və ideyalara dəstək verir. 
Qəribə deyilmi?”. 

Göründüyü kimi, Fransa 
terrorçu Araik Arutyunyana 
dəstək verir, Korsika xalqı 
uğrunda mübarizə aparan 
liderləri isə həbsə atır. 

Adanın icra şurası və Korsika 
Assambleyasının sədrləri 
bildiriblər ki, bu qərar Korsika 
parlamenti üzvlərini debatlar 
zamanı öz dillərində danışmaq 
hüququndan məhrum etmək 
deməkdir.  

BMT-nin azlıqlar üzrə 
xüsusi məruzəçisi Fernan de 
Varenn Tvitterdə bildirib ki, 
Korsikada yalnız fransız dilindən 
istifadə icazəsi ayrı-seçkilikdir 
və bu, beynəlxalq hüququn 
pozulmasıdır. 

ÖZGƏ GÖZÜNDƏ  
TÜK AXTARAN PARIS

Beləliklə, Fransanın köhnə 
mərəzi, yaxud köhnə xəstəliyi 
yenidən baş qaldırıb. Bu ölkənin 
rəsmiləri, başda prezident 
Emmanuel Makron olmaqla 
yenidən separatizm əhvalına 
bürünüblər. Dünyanın müxtəlif 
bölgələrində bölücülüyə dəstək 
verməklə 
varlıqlarını 
xatırlatmağa 
çalışırlar. 
Amma 
unutduqları 
bir məqam 
var - Korsika 
problemi. 
Paradoksal 
haldır ki, 
korsikalıları 
separatizmdə, 

ölkəni parçalamaqda 
ittiham edən Fransa 
hakimiyyəti öz sərhədlərindən 
kənarda separatçılara dəstək 
verir. Onların Qarabağdakı 
separatçılara olan münasibəti 
bunun bariz nümunəsidir. 
Necə deyərlər, özgə gözündə 
tük axtaran Parisin öz gözündə 
görmədiyi nədir? 

Napoleon Bonapartın 
doğulduğu, dilinə və 
mədəniyyətinə görə Fransanın 
digər bölgələrindən fərqlənən, 
coğrafi baxımdan İtaliyaya daha 
yaxın olan Korsika bu günə qədər 
qaynar ictimai-siyasi proseslərə 
ev sahibliyi edib. Mərkəzi 
hakimiyyətin hədəfinə çevrilən 
Korsika Fransanın 18 bölgəsindən 
biri sayılır. 350 min əhalisi olan 
ada məhdud muxtariyyəti təmin 
edən xüsusi regional status 
ilə idarə olunur. Fransanın ən 
yoxsul bölgəsi olan Korsika 

adasının sakinlərinin 
tələbləri bəllidir 

- muxtariyyətin 
genişləndirilməsi, 
siyasi məhbuslara 

amnistiya, Fransa 
Konstitusiyasında 
Korsikaya xüsusi 
yer ayrılması, 
Korsika dilinin 

Konstitusiyada 
rəsmi dil kimi təsbit 

olunması və s.

ILK AVROPA KONSTITUSIYASI 
KORSIKADA OLUB

1755-ci ildə uzun illər 
davam etmiş azadlıq 
mübarizəsindən sonra 
Paskal Paoli tərəfindən 
əsası qoyulmuş müstəqil 
Korsika Respublikası 
mövcudluğunun ilk 
illərində bir sıra tarixi 
siyasi “ilk”lərə imza atıb. 
Onun Konstitusiyası 
maarifçilik dövrünün 
prinsiplərinə uyğun 
şəkildə hazırlanmış 
müasir tipli ilk Avropa 
Konstitusiyası idi. Elə 
həmin Konstitusiyada Yer 
üzünün tarixdə ilk dəfə 
qadınlara seçki hüququ 
tanınmışdı. Korsika 
Respublikası dünyanın 
ilk müasir demokratiyası 
hesab olunurdu. Lakin 
demokratiya və azadlıq 
erasının ilk qaranquşu 
çox yaşamadı. Cəmi 14 il 
sonra, 1769-cu ildə Fransa 
adanı işğal edib, Korsikanı 
özünün müstəmləkəsi 
elan etdi. Elə o zamandan 
etibarən korsikalılar 
öz azadlıqları uğrunda 
mücadilə aparır, lakin 

hələ də Fransa işğalından 
yaxa qurtara bilmirlər. İki 
əsrdən çoxdur ki onların 
azadlıq mübarizəsi Fransa 
hökuməti tərəfindən 
amansızlıqla boğulur, 
ictimai fəallar uydurma 
ittihamlar əsasında həbs 
edilir, dözülməz fiziki 
və mənəvi işgəncələrə 
məruz qalırlar. 
Hətta həbsxanadan 
buraxıldıqdan sonra da 
təqiblər davam etdirilir, 
onların adları terrorçular 
siyahısına salınır və daimi 
polis nəzarəti altında 
yaşamalı olurlar. 

MüstəmləkəMüstəmləkə  
siyasətindən siyasətindən 
əl çəkməyənəl çəkməyən  
FransaFransa



Tbilisidə Rusiyapərəst 
“Mühafizəkar Hərəkat” 
Partiyasının tərəfdarları 
Gürcüstanda “Xarici agentlər 
haqqında” qanunla bağlı 
referendum keçirilməsini 
tələb ediblər. “Qərb bizim 
evimiz, seçimimiz deyil. 
Seçimimiz Gürcüstandır”, - deyə 
“Mühafizəkarlar Hərəkatı”nın 
liderlərindən biri Şota 
Martınenko bildirib. 

HAKIMIYYƏT ZƏIFLIYINI 
GÖSTƏRDI?

Gürcü politoloq Qulbaat 
Rtsxiladze hesab edir ki, 
Gürcüstan hökuməti 
parlamentdə qəbul edilmiş 
“Xarici agentlər haqqında” 
qanun layihəsini 
geri gö-

türməklə öz zəifliyini göstərib. 
“Bununla da “sönməkdə olan” 
müxalifət bu qalmaqalla yenidən 
gücləndi”, - deyə ekspert bildirib. 
“Xarici agentlər haqqında” 
qanunun ləğvinə baxmayaraq, 
müxalifət qüvvələrinin niyə 
etirazları dayandırmamaq 
qərarına gəldiyindən danışan 
Rtsxiladze qeyd edib ki, 
“özlərini at belində hiss edən” 
bu insanlar başqa məsələlərdə 

də hakimiyyətə öz 
fikirlərini yeritməyə 
çalışacaqlar.

RUSIYAPƏRƏSTLƏR  
REFERENDUM TƏLƏB EDIR

REGION 7

Qonşu Gürcüstanda 
martın 7-dən 
başlanan gərginlik 

səngisə də, proseslərin 
hər an nəzarətdən 
çıxması, xaotik hal alması 
istisna deyil. Düzdür, 
hakim “Gürcü Arzusu” 
müxalifətin son illər 
ən irimiqyaslı etiraz 
aksiyaları qarşısında 
geri çəkilərək qalmaqallı 
“Xarici agentlər haqqında” 
qanunu geri götürdü. 
Bununla da bir növ özünü 
məğlub, müxalifəti isə 
qalib duruma salmış oldu. 
Lakin bu, müvəqqəti gediş 
də ola bilər. Etirazlara 
səbəb “Xarici agentlər 
haqqında” qanun layihəsi 
olsa da, gərginliyin 
kökünü qlobal mənada 
axtarmaq variantını 
səsləndirənlər var. Bu da 
ondan ibarətdir ki, Qərbin 
planı sadəcə Gürcüstanda 
Rusiyaya qarşı ikinci 
cəbhənin açılmasıdır. 
Hədəf bəllidir. Nəyin 
bahasına olursa-olsun 

ölkədə xaos və qarşıdurma 
yaratmaq, neytrallığına 
son qoymaq. Lakin sabit 
Gürcüstan hər kəs, o 
cümlədən Azərbaycan 
üçün zəruridir. Çünki 
qonşudakı problemlər və 
gərginlik yaxşı heç nə vəd 
etmir.

TBILISI “IKINCI 
CƏBHƏ”NIN AÇILMASINA 
IMKAN VERMƏYƏCƏK

Baş nazir İrakli 
Qaribaşvili qəti şəkildə 
bildirib ki, ölkədə 
Rusiyaya qarşı “ikinci 
hərbi cəbhə”nin 
açılmasına imkan 
verməyəcək. Onun 
bəyanatını isə müxalifət 
Qərbə qarşı açıq 
mübarizə çağırışı kimi 
qiymətləndirib. Təbii ki, 
Rusiya və Qərb arasında 
geosiyasi mübarizə 
Gürcüstan hakimiyyətinin 
seçimidir və daxili işidir. 
Gərginlik mövzusu olan 
qanun layihəsini Qərb 
qurumları sərt tənqid 
edir, onu “rus qanunu” 
adlandırırlar.  

18 MART ŞƏNBƏ 2023

Gürcü mediası 
yazır ki, “Xarici agentlər 

haqqında” qanun layihəsinin 
ölkədə böyük ictimai 

narazılıq doğurmasının bir 
səbəbi də odur ki, beynəlxalq 

təşkilatların Cənubi Qafqaz 
üzrə nümayəndəlikləri 

Tbilisidə yerləşir. Bu 
sahədə minlərlə insan 

çalışır. Yəni qanun 
layihəsi geniş 
kütlələrə birbaşa 
təsir edir. Şərhçilər 
müxalifətin iqtidarı 
istefaya məcbur 

etmək gücünün olmadığını, 
etirazların zamanla səngiyəcəyi 
fikrini bölüşürlər. 

Xatırladaq ki, qalmaqallı qanun 
layihəsinə görə, maliyyəsinin azı 20 
faizini xaricdən alan qurumlar bunu 
bəyan etməlidilər. Məqsəd “xarici 
təsirin şəffaflığını” təmin etməkdir. 
Tənqidçilər isə bu layihəni 
Rusiyanın 2012-ci ildə qəbul 
etdiyi “Xarici agentlər haqqında” 
qanunla müqayisə edirlər. 
Bu səbəbdəndir ki, etirazçılar 
“Rusiya qanununa yox!” şüarı 
səsləndirirlər. Qanunvericilik aktını 
populist “Xalqın Gücü” partiyası 

hazırlayıb. Bu partiya avqustda 
“Gürcü Arzusu”ndan ayrılan, 
ancaq hələ də hakim çoxluğu 
dəstəkləyən bir qrup tərəfindən 
təsis olunub. Hakim partiya və 
“Xalqın Gücü”nun qanun layihəsinə 
mümkün reaksiyanı yanlış 
hesabladığı görünür. Parlamentin 
keçmiş üzvü, konstitusiya hüququ 
üzrə ekspert Vaxtanq Xmaladze 
gürcü mediasına deyib ki, ola bilsin, 
hakim partiya daha gənc nəslin 
böhran anında hərəkətə keçəcəyini 
gözləməyib. “Yeni nəslin dəyişiklik, 
daha çox azadlıq, mümkün 
qədər az məhdudiyyətlərlə bağlı 

güclü arzusu var. Bu arzu yaşlı 
nəsildəkindən daha güclüdür. 
Hökumət gənclərin belə intensiv, 
sürətli və emosional reaksiya 
verəcəyini gözləmirdi”, – deyə 
Xmaladze vurğulayıb. Ekspertin 
sözlərinə görə, hətta “xarici 
təsirin şəffaflığı” layihəsinin 
detallarını anlamayanlar belə, 
onun əhəmiyyətini dərk edirdi. 
“Hökumət eyni zamanda bu 
layihələrin opponentlərinə onların 
tərəfdarlarından daha güclü 
ictimai inamın mövcudluğunu da 
görə bilməyib”, - deyə Xmaladze 
vurğulayıb.

QALMAQALLI QANUN NIYƏ ETIRAZ DOĞURUB?

Tbilisidə 
“Xarici agentlər 

haqqında” 
qanun layihəsinə 

qarşı çıxanların 
etirazları artıq 

qlobal xarakter 
alır. Ekspertlər 
hazırda qonşu 
ölkədə hakim 

qüvvə ilə 
müxalifətin 

deyil, Qərblə 
Rusiyanın 

yarışdığı 
qənaətin-

dədirlər. 

AZƏR NURİYEV
azernuriyev@kaspi.az

Gürcüstanda “ikinci Gürcüstanda “ikinci 
cəbhə” ssenarisicəbhə” ssenarisi

Irakli Qaribaşvili 

Gürcüstanda “ikinci Gürcüstanda “ikinci 
cəbhə” ssenarisicəbhə” ssenarisi
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Silikon Vadisində çalışan 
həmyerlimiz Orxan Mustafayev: 

“Beynəlxalq sertifikatların varsa, 
Amerikada sənə iş verməsələr də, 

şans verirlər, müsahibəyə dəvət 
edirlər. İlk sertifikatımı “Google” 

şirkətindən aldım. CV-yə onu əlavə 
edəndən sonra müraciət etdiyim 

şirkətlərdən daha çox zəng gəldi”.

H ələ məktəb illərindən 
ölkə xaricində çalışmaq 
kimi bir marağı olur. 

Universitet təhsilini bitirir, hərbi 
xidmətə gedir, qayıtdığında 
bu istək onda daha da artır. 
İmkanları araşdırmağa başlayır, 
eyni zamanda “Green card”a 
müraciət edir. Elə ilk cəhdində 
qəbul alır və ABŞ-a köçür. 
Söhbət hazırda “Meta” şirkətində 
kompüter və IT sistemlər 
dəstəkçisi üzrə mühəndis olaraq 
çalışan həmyerlimiz Orxan 
Mustafayevdən gedir.

O, bundan öncə ABŞ-
da “Netgear”, “Linkedin”, 

“TikTok” kimi şirkətlərdə çalışıb.
Qeyd edək ki, O.Mustafayev 

1993-cü ildə Bakı şəhərində 
anadan olub. Orta təhsilə 240 
nömrəli məktəbdə başlayıb. 5-ci 
sinifdə isə texniki humanitar 
liseyinə keçib. Memarlıq və İnşaat 
Universitetində İnformasiya 
texnologiyaları və sistemləri 
mühəndisliyi üzrə bakalavr təhsili 
alıb.

“İLK CƏHDİMDƏ 
“GREEN CARD” UDDUM”

● Orxan bəy, Azərbaycanda 
3-4 il çalışandan 

sonra 

Amerikaya getmisiniz. Karyeranın 
ilk dövründə Amerikaya getmək 
qərarı verməyiniz necə oldu?

● Mən universiteti bitirəndən 
sonra “Bakı-2015” Birinci 
Avropa Oyunlarında çalışdım. 
Sonra hərbi xidmətə getdim, 
qayıdanda da “Bakı-2017” IV 
İslam Həmrəylik Oyunlarında İT 
mühəndis olaraq çalışdım. Sonra 
bir şirkətdə işlədim. Ancaq hələ 
məktəb vaxtından bilirdim ki, ölkə 
xaricində daha böyük şirkətlər 
var və orada da çalışa bilərəm. 
Əsgərlikdən qayıdandan sonra 
məndə xaricdə özümü yoxlamaq 
marağı, arzusu artmışdı. Bəxtim 
onda gətirdi ki, ilk cəhdimdə 
“Green card” uddum və 2018-ci 
ildə Amerikaya köçdüm.

● Ölkə xaricində 
çalışmaq deyəndə, 
elə hədəf Amerika 
idi?

● Amerika 
istəyərdim, amma 

sənəd məsələsi çətin 
olduğu üçün Avropadan 
başlamaq fikrim var idi.

● “Green card”la 
getsəniz belə, fərqli 

ölkənin mühitinə 
düşürsünüz…

● Bacımgil 
Amerikada 
yaşayırlar, 
onların 

mənə böyük 
dəstəyi oldu. İş 

həyatı cəhətdən 
yanaşanda 

isə, “Green 
card”la 

gəlsəniz 
belə, 

burada sıfırdan başlayırsınız. 
Əslində, “Green card”ın müsbət 
cəhətləri çoxdur, Amerika 
vətəndaşı kimi olursan, yalnız 
seçkilərdə səs vermək hüququn 
olmur. Ancaq iş mühitinə düşmək 
lazımdır.

“AMERİKAYA GƏLƏNDƏN 
3 AY SONRA İŞƏ BAŞLADIM”

● Getdikdən 3 ay sonra 
Amerikada öz sahəniz üzrə iş 
tapmısınız. Azərbaycandakı 
təcrübə ilə işə qəbul etdilər?

● Azərbaycanda olanda 
Amerikanın iş mühiti ilə bağlı 
müəyyən məlumatlarım var idi, 
bilirdim ki, rəqabət böyükdür. 
Ancaq iş mühitinin içinə 
düşəndə Amerikadakı rəqabətin 
böyüklüyünü daha çox hiss etdim. 
Azərbaycanda hardasa 4 ilə yaxın 
iş təcrübəm var idi. Amerikaya 
yeni gəldiyimdə müxtəlif 
şirkətlərə CV göndərirdim. 
Əlaqə saxlayırdılar, amma çoxu 
Amerika təcrübəsi istəyirdi. 
Düşündüm ki, mən Amerikada 
müəyyən sertifikatlar almalıyam. 
Beynəlxalq sertifikatların varsa, 
Amerikada sənə iş verməsələr də, 
şans verirlər, müsahibəyə dəvət 
edirlər. İlk sertifikatımı “Google” 
şirkətindən aldım. CV-yə onu 
əlavə edəndən sonra müraciət 
etdiyim şirkətlərdən daha çox 
zəng gəldi. Bu zənglərdən biri 
də “Netgear” şirkətindən oldu. 
Amerikaya gələndən 3 ay sonra bu 
şirkətdə işə başladım.

● 6 ay sonra o işdən niyə 
ayrıldınız?

● “Netgear” müqavilə ilə 
işləyirdi, daimi işçiləri yox idi. 
Layihələrə görə işçi götürürdülər. 
Layihəni icra etmək üçün mənə 
40 gün vaxt vermişdilər. Mən 20 
günə bitirdim. Onların xoşuna 
gəldi və müqaviləni 5 ay uzatdılar. 
Müqavilənin bitməsinə bir neçə 
gün qalmış artıq “Linkedin” 
şirkətindən təklif aldım və bu 
şirkətə keçdim.

“QƏRAR VERDİM Kİ, SİSTEM 
İNZİBATÇISI OLMAQ İSTƏYİRƏM”

● Bir çox şirkətlər işə 
qəbulda “Linkedin” profilinə 
baxırlar. Bəs “Linkedin” işə 
qəbulda bu sosial şəbəkədəki 
profilinizə baxdımı?

“AMERİKADA 
SİSTEM, BAXIŞLAR 
FƏRQLİDİR”

Bir həkim 
zənginin həsrəti 

Sən demə, sadə bir telefon zəngi ürək 
xəstəliyi olan xəstələrin sağ qalmasına 
səbəb ola bilir. Xəstənin vəziyyəti ilə daim 
maraqlanan tibb işçisinin adi telefon zəngi, 
“özünü necə hiss edirsən?” sualı xəstələrə 
yenidən həyat verə bilir... 

Bu, Los-Ancelesdəki Cedars-Sinai 
Klinikasının xəstələrə adi telefon zənginin 
təsiri ilə bağlı araşdırmalarından sonra sübut 
olunub. Sorğuda 50 və daha yuxarı yaşda 
olan 1300-dən çox xəstə iştirak edib. Onların 
hər biri dörd il ərzində ürək çatışmazlığı 
səbəbindən xəstəxanaya yerləşdirilənlər olub.

“HƏKİMİN İSTİRAHƏT VAXTIDIR”
Xarici mediadan oxuduğum bu xəbər 

diqqətimi niyə cəlb etdi? Bu cür qayğıya 
bizim tibb sahəsində özümün və çevrəmdəki 
insanların rast gəlməməsi səbəbindən. 
İndiyə qədər 4 dəfə əməliyyat keçirən və 
çoxlu müayinələrdən keçən, dövlət və özəl 
xəstəxanaların qapısını yaxşı “tanıyan” 
bir insan kimi şəxsi təcrübəmdən söz 
açıram. Müxtəlif illərdə ölkənin çoxsaylı 
təcrübəli tibb işçiləri ilə rastlaşmışam. 
Amma heç vaxt nə əməliyyatdan sonra, nə 
də müalicə müddətində oxşar telefon zəngi 
eşitməmişəm. Bütün həkimlər vəzifələrini 
müayinə otağından və palatadan çıxandan 
sonra bitmiş hesab ediblər. Hətta bəzən 
əməliyyatdan sonra hər hansı sualla bağlı 
telefon açdıqda nəinki həkim, hətta tibb 
bacısı da cavab verməyib. “Həkimin istirahət 
vaxtıdır”, - deyən “etibarlı” tibb bacılarının 
cavabına da yəqin ki, əksər pasiyentlər alışıb.

 
HƏKİMDƏN DAHA ÇOX DİQQƏT GÖZLƏYİRİK

Deyə bilərsiniz, nə həkimin, nə də digər 
tibb personalının xəstə qarşısında belə bir 
öhdəliyi yoxdur. Amma insanlıq, xəstənin 
durumundan nigarançılıq hissi ki, olmalıdır. 
Peşəkar olduqlarını danmıram, bununla belə 
başı çəkən adam kimi tibb işçilərimizin bu 
cür laqeyidliklərini inkar edə bilmərəm. 

Biz həkimdən daha çox diqqət gözləyirik. 
Başqa bir termin olmadığı üçün onu “şəfa” 
adlandıraq. Həkimin empatiyası, yoluxucu 
inamı ilə yarada biləcəyi sehrə ümid edirik. 
Bu, bəzən “özünü necə hiss edirsən?” kimi 
sualı da ola bilər...

XƏSTƏNİN ÜMİDİ VƏ SAĞALMA HİSSİ
Uzun-uzadı müşahidələrimdən sonra 

bu qərara gəlmişəm: bizim həkim-pasiyent 
münasibətlərində kəskin empatiya 
çatışmazlığı var. Bu, həkimin xəstənin 
qəlbinə, qayğılarına daha yaxından 
tanış olması hissidır. Həkim və xəstə 
arasında əvəzolunmaz münasibət yaradan 
kərpiclərdir. Bunlar inam toxumlarıdır - 
xəstənin ümidi və sağalma hissi onlardan 
cücərir. Belə humanist münasibətləri ölçmək 
və rəqəmsallaşdırmaq çətindir. Heç bir 
texnologiya heç vaxt həkimi tamamilə əvəz 
edə bilməz.

Təəssüf ki, xüsusən süni intellekt tibbi 
praktikaya nüfuz etdikcə, empatiya və xəstə 
ilə səmimi münasibət qurmaq bacarığı da 
azalır. Ona görə də bu mövzuda idealist 
deyiləm: humanist hisslərin texnologiyaya 
uduzmadığı vaxtlarda belə qarşılaşmadığımız 
münasibətlə bundan sonra çətin rastlaşaq... 

ABŞ-DA YAŞAYAN AZƏRBAYCANLI GƏNC SILIKON VADISINDƏKI IŞ MÜHITININ INCƏLIKLƏRINI AÇIQLAYIR INCƏ BAXIŞ

Təranə Məhərrəmova
taranamaharramova@kaspi.az

● Artıq Amerikada bir neçə 
böyük şirkətdə təcrübəniz 
var. Sizcə, yeni getdiyinizdə 
niyə Amerika iş təcrübəsini 
istəyirdilər?

● Əslində, Azərbaycanda olanda 
da bunu bilirdim, amma mühitə 
düşməyənə qədər adam tam da 
qəbul etmir. Amerikada sistem, 
baxışlar fərqlidir. Azərbaycanda 
çox önəmli hesab edilən məsələ 
Amerikada iş mühitində o qədər 
də önəmli olmur. Yaxud əksinə. 
Məsələn, Amerikada baxırlar ki, 

bu gün sən neçə problem həll 
etmisən, neçə dəqiqəyə həll 
etmisən və müştəri ilə problem 
yaşandımı? Bununla işçinin 
performansını yoxlayırlar. 
Azərbaycanda işinizin 

keyfiyyətinə və şikayətlərə 
baxırlar. Əgər kimsə 

şikayət etdisə, 
sizinlə danışırlar. 
Azərbaycanda 
əsas odur ki, 
problem vaxtında 
həll olunsun, 
uzanmasın.

● “Google” da 
işləmək arzusunda 

olduğunuz iki 
şirkətdən biri olub. 

Hazırda o şirkətə CV 
göndərirsiniz?
● (Gülür) Hələ ki 

“Meta”da öyrənəcəyim 
şeylər çoxdur. Sistem 
inzibatçısı vəzifəsinə 
keçmək fikrim var və 
artıq Linux əməliyyat 
sistemi üzrə beynəlxalq 
sertifikatım var. İndiki 
əsas planım odur 
ki, özümü inkişaf 
etdirim, müəyyən 
sertifikatlar alım və 
sistem inzibatçılığı 

vəzifəsinə rahat 
keçim.

● Digər şirkətlər kimi onlar da 
baxırlar, amma fərqli nəsə sual 
olmadı. “Linkedin”ə işə qəbulda 
Azərbaycandakı təcrübəm rol oynadı. 
Avropa Oyunları və İslam Həmrəylik 
Oyunlarında işləməyim onları cəlb 
etdi. “Linkedin”də 2,5 il işlədim 
və bu şirkət karyerama çox yaxşı 
təsir göstərdi, bütün maraqlarımı 
dəyişdirdi. Mən İT sistemləri üzrə 
mühəndis olaraq başladım, sonra baş 
mühəndis oldum. Ancaq bu şirkətdə 
qərar verdim ki, sistem inzibatçısı 
olmaq istəyirəm. Çünki orada daha 
maraqlı proqram və sistemlərlə 
işləyirsən.

● Növbəti iş yeriniz “TikTok” olur. 
Amma oradan tez ayrılmısınız.

● Əslində, “Tiktok”um yoxdur, 
istifadə etmirəm. Bu şirkətdə işləmək 
hədəflərim arasında deyildi. Mənə 
özləri yazdılar. Onların təklif etdiyi iş 
mənim sahəmdən bir qədər fərqli idi, 
bunu bildirdim. Daha sonra sahəmə 
uyğun vakansiya təklif etdilər. Mən də 
CV-mi göndərdim. Dedilər ki, maraqlı 
bir layihə var. “Linkedin”də 2,5 il 
idi işləyirdim, yenilik istəyirdim. Bu 
səbəbdən o layihədə işləmək təklifini 
qəbul etdim. Məndə İT mühəndisliyi 
idi, bu şirkətdə İT infrastruktur və 
sistemləri üzrə layihə menecmenti 
işini görürdüm. Maraqlı layihə idi, çox 
şey öyrəndim.

“META” VƏ “GOOGLE”DA
İŞLƏMƏK ARZUM İDİ”

● Amma “Meta”da işləmək 
hədəfləriniz sırasında olmamış olmaz.

● “Meta” və “Google”da işləmək 
arzum idi. Özümü bu şirkətlərdə 
işləyən təsəvvür edirdim. İki 
gündən bir “Meta” və “Google”a CV 
göndərirdim. Çünki bu şirkətlərə 
milyonlarla CV gəlir. Sizi görmə 
ehtimalları çox azdır. Bundan öncə 
“Meta” mənə iki dəfə iş təklif etmişdi. 
Birinci dəfə mən “Linkedin”də işə 
başlayandan bir-iki ay sonra idi. 
Müsahibə etdilər, ikinci mərhələdə 
kəsildim. Səbəbini demədilər. Sonra 
təcrübə yığdım, müəyyən özünə 
əminlik qazandım. 2021-ci ildə 
mənə “Linkedin”dən yazdılar. O vaxt 
Bakıda bacımın toyuna gəldim, ona 
görə alınmadı. Həm də yaşadığım 
şəhərdən uzaq idi. Keçən il onlar işçi 
axtarırdılar, mən də işlərə baxırdım. 
Müraciət etdim, CV-mi bəyənmədilər, 
mən də əl gəzdirib təkrar müraciət 
etdim və beləliklə, “Meta”da işə 

başladım.
● CV-

də nəyi 
bəyən-
mədilər?

● CV-də məlumat çoxdur, 
onların vaxtı azdır. Onlar qısa CV-
ləri daha çox sevirlər. Ancaq lazımlı 
məlumatları saxladım. Bəzilərini əlavə 
etdim, bəzilərini sildim.

“MƏN BURADA HƏR GÜN YENİ 
NƏLƏRSƏ ÖYRƏNİRƏM”

● “Meta” arzuladığınız iş yeri olub. 
Necə bir iş mühitindəsiniz?

● Mən burada hər gün yeni nələrsə 
öyrənirəm, bu, çox yaxşıdır. Eyni 
zamanda, bu mühit sənin qarşına 
gələcəklə bağlı məqsədlər qoyur. 
Gələcəkdə nə olmaq istəyirsən? Onlar 
bu sualın cavabını sizdən tələb edirlər. 
Bu, mənim profilimə uyğun idi. 
Müdirim bilir ki, nə istəyirəm, məni 
yönləndirir, köməklik edir.

Burada işə başlayanda iki həftə 
treninq oldu. Dedilər ki, bizə sual 
verəndə, sevinirik, kömək etmək 
istəyirik. Bu, xoşuma gəldi. Bir də 
burada gördüyüm kollektivi heç 
yerdə görməmişəm. İnsanları çox 
seçirlər. Aura, atmosfer başqadır.

● Seçilmişlərin 
çalışdığı mühitdə 
rəqabət necə gedir?

● “Amazon”dan 
başqa Amerikanın 
bütün qlobal 
kompaniyalarının 
əsas ofisi Silikon 
Vadisində yerləşir. 
Çox rəqabətli 
mühitdir. Sənə kiminsə 
“özünü inkişaf etdir” 
deməyinə ehtiyac qalmır. 
Səndən çox və səndən az 
bilənlər var. Görürsən ki, 
az bilən sənə çatmaq istəyir, 
sən də səndən çox bilənə. Bu 
sizə böyüməyə köməklik edir. 
Sanki bir-birinizlə yarışırsınız. 
Amma sağlam rəqabətdir. 
Məsələn, mən pandemiya 
dövründə “MacBook”ların 
sistem inzibatçılığı üzrə 
(Jamf Pro) sertifikatını 
almışdım. Onu bizdə 
iclaslarda deyəndə, o birilərin 
gözləri yandı. Mənə yazdılar, 
maraqlandılar. Onlarda da 
nəsə olanda, mən tez 
maraqlanıram.

“LINKEDIN”,“LINKEDIN”, “TIKTOK”, “TIKTOK”,  
INDI DƏ INDI DƏ “META”“META”

MÜSAHIBƏ

aygunasimqizi@kaspi.az

AYGÜN ASİMQIZI

Sənə 
kiminsə 
“özünü 
inkişaf 

etdir” 
deməyinə 

ehtiyac 
qalmır. 
Səndən 

çox və 
səndən az 

bilənlər var. 
Görürsən 

ki, az bilən 
sənə çatmaq 

istəyir, sən 
də səndən 
çox bilənə. 

Bu sizə 
böyüməyə 

köməklik 
edir. Sanki 

bir-birinizlə 
yarışırsınız
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Bu gün yeni tikililərdən 
mənzil alarkən ən 
çox üzləşdiyimiz 
problemlərdən biri 
mənzilin sahəsinin 
qanunda nəzərdə 
tutulandan çox 
hesablanmasıdır. Belə 
vəziyyətdə həm qanun 
pozulur, həm də 
vətəndaşlar 
ciddi 
məbləğdə 
maddi 
vəsait 
itirirlər.

Vətəndas haqlıdır,Vətəndas haqlıdır,  
YOXSA MTK?YOXSA MTK?

Əmlak eksperti Elnur Fərzəliyev 
deyir ki, ölkədə 

daşınmaz əmlak 
sahəsi baxımsız 
vəziyyətdədir. 

Həmsöhbətimizin 
sözlərinə görə, 

problemlərin 
aradan 
qalxması, 

bununla 
bağlı 

standartın müəyyən olun-ması üçün 
müvafiq qanun hazırlanmalıdır: 
“Mənzilin sahəsinin  yanlış 
hesablanması vətəndaşa qarşı 
haqsızlıqdır. Çox sayda vətəndaş artıq 
bununla bağlı məhkəmələrə müraciət 
edib, öz hüququnu məhkəmə vasitəsilə 
bərpa edə bilib. İstənilən halda 
vətəndaşa dəyən zərər ödənməlidir. 
Çox az sayda tikinti şirkətlərini çıxmaq 
şərtilə, əksər binalar satışı özünə sərf 
edən formada aparır”.

TIKINTI ŞIRKƏTLƏRI 
MƏNZIL SATMAMALIDIR

Problemin həlli yoluna gəldikdə 
isə ekspert bildirir ki, tikinti 
şirkətləri mənzil satmaqla məşğul 
olmamalıdırlar. Onların işi binanı 
tikib, təhvil vermək olmalıdır: “Tikinti 
şirkətləri özəl sektordur. Tutaq ki, 
mənzil almaq istəyirəm. Etirazımı 
bildirdikdə, şirkət deyəcək ki, 
istəmirsən, alma. Aidiyyəti qurumlar 
bu məsələni tənzimləməlidir. Problem 

bizdə tikinti şirkətlərinin mənzil 
satması ilə bağlıdır. Tikinti şirkəti 
ancaq bina tikməlidir. Bu fəaliyyət 
normaldır, çünki ölkədə həm ev 
problemini həll edirlər, həm də köhnə 
binaları yeniləyirlər. Bu dövlətə bir 
dayaqdır. Amma satış mexanizmi 
onlardan alınmalıdır. İşi hansısa rəsmi 
dövlət qurumu aparmalıdır ki, həm 
satılan ümumi sahə, kvadratlar düz 
olsun, həm də mənzilin bir neçə nəfərə 
satılması halları aradan qalxsın”.

Hüquqşünas Sabir Qəniyev deyir 
ki, mənzillərdə istifadə olunmayan 

yerlər kvadrata salınmamalıdır: 
“Təəssüf ki, hazırda özəl tikinti 
müəssisələrindən, MTK-lardan mənzil 
əldə edərkən, vətəndaşla bağlanan 
müqavilədə mənzilin sahəsinə 
divarın çöl hissəsini də daxil edirlər. 
Mənzildəki eyvan sahəsi, şaxta da 
sahəyə vurulur. Bu qanunsuzdur. 
Çünki tikinti obyektlərində sahələrin 
ölçülməsi qaydası var. Həmin qayda 
da Azərbaycan Respublikasının 
Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura 
komitəsinin kollegiyasının 4 dekabr 
2012-ci il tarixli 7 nömrəli qərarı ilə 
tənzimlənir. Həmin qərara əsasən, 
mənzilin sahəsi dedikdə, iç divarların 
bir üzündən qarşıdakı divarın üzünə 
qədər olan məsafə nəzərə alınmaqla 
hesablanır. İstifadə olunmayan 
yerlər kvadratda vurulmamalıdır. 
Qaydaların 3.8-ci bəndinə əsasən 
eyvan və terrasların sahələri, 
şüşəbənd hesablanarkən müvafiq 
olaraq azaltma əmsalları tətbiq edilir. 
Belə ki, eyvan və terrasların sahələri 
0,3, şüşəbənd və lociyalar 0,5 azalma 
əmsallarına vurulmaqla mənzilin 

ümumi sahəsinə daxil edilir. Yəni 
eyvanın sahəsi 10 kvadratmetrdirsə, 
o demək deyil ki, müqaviləyə 10 
kvadratmetr yazılmalıdır. Çünki onlar 
azaldılmış əmsallarla hesablanır”. 

MƏHKƏMƏYƏ MÜRACIƏT ETMƏLISINIZ
Hüquqşünas deyir ki, əgər MTK 

dövlətin qoyduğu qaydalara uyğun 
olaraq hesablama aparmırsa, 
məhkəməyə müraciət etməlisiniz: 
“Təbii ki, sizin MTK ilə bağlanan 
müqavilədə mənzilin sahəsi dövlətin 
qoyduğu qaydalardan fərqli olaraq 
hesablanırsa, deməli, bu qanunsuzdur. 
Əlavə ödədiyiniz vəsaitin qaytarılması 
və sizə dəyən mənəvi zərərin 
ödənilməsi ilə bağlı 
məhkəməyə müraciət 
etməlisiniz. Bu 
məbləğin məhkəmə 
vasitəsilə tikinti 
şirkətindən 
tutulması 
mümkündür, 
hüqu-
qidir və 
qanu-
nidir”.

Yeni tikililərlə bağlı ən böyük 
problemlərdən biri də 
mənzilin sahəsinin fərqli 

göstərilməsidir. Lakin bu fərqlilik 
hər zaman alıcının ziyanına işləyir. 
Mənzil Tikinti Kooperativlərindən 
(MTK) müqavilə ilə mənzil alan 
vətəndaşlar sonradan əmlak çıxarışı 
əldə edərkən əksər hallarda problemlə 
üzləşir. Çünki müqavilədə göstərilən 
rəqəmlərlə çıxarışda göstərilən 
rəqəmlər eyni olmur.  Məsələn, yeni 
tikilidən mənzil alan vətəndaş 100 
kvadratmetrin pulunu MTK-ya ödəyir. 
Çıxarış aldıqda isə sənəddə qanuni 
şəkildə 85 kvadratmetr qeyd olunur. 
1 kvadratmetrin qiymətini ortalama 
1000 manatdan götürsək, vətəndaş 15 
min manat zərərə düşür. İllərdir bu 
problem davam edir və həllini tapmır. 
Bəs nə üçün bununla bağlı standart 
müəyyən olunmur? 

EYVANIN SAHƏSI 
BÖYÜK OLANDA MÜŞTƏRI UDUZUR

Ölkədəki qiymətləndirmə 

şirkətlərindən 
birinin rəhbəri 
olan Vüsal Məstəliyev deyir ki, 
qiymətləndirmə zamanı mənzilin 
ölçüsü mübahisə yaradır: 

“İqtisadiyyat Nazirliyi yanında 
Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinin 
çıxarış vermək üçün ümumi qaydaları 
var. Bu qaydalara əsasən, mənzildə 
daxili sahələr ölçülür və vətəndaşa 
ona uyğun çıxarış verilir. MTK-lar isə 
mənzili satanda kvadratı çöl divardan 
çöl divara hesablanır. Əlbəttə ki, bu 
da müştərinin ziyanınadır. Ona görə 
vətəndaşlar mənzil alanda çalışırlar 
ki, eyvanın sahəsi böyük olmasın. 
Çünki eyvanın sahəsi böyük olanda da 
müştəri uduzur. Elə mənzillər var ki, 
eyvan sahələri 25-30 kvadratmetrdir. 
Müştəri mənzil alanda bu məbləği 
ödəyir, çıxarışda isə eyvan və 
arakəsmələrə görə ciddi pul itirir. 
Əvvəllər eyvanın sahəsini ümumiyyətlə 
çıxarışa salmırdılar. İndi 0,3 və 0,5 
əmsalı ilə hesablayırlar”.

AYGÜN ƏZIZ
aygunaziz@kaspi.az

EYVAN VƏ TERRAS 
AZALDILMIŞ ƏMSALLARLA 

HESABLANIR

DAŞINMAZ ƏMLAK SAHƏSI BAXIMSIZ VƏZIYYƏTDƏDIR

Elnur Elnur 
FərzəliyevFərzəliyev

Sabir Sabir 
QəniyevQəniyev



Səudiyyə Ərəbistanı Milli 
Muzeyi ölkənin əsas, ən 
maraqlı və zəngin muzeyidir. 

Kral Əbdüləzizin tarixi mərkəzinin 
mühüm bir hissəsidir. Paytaxt 
Ər-Riyadın tarixi mərkəzində 
yerləşən muzey binası Əl-Vadi 
Parkı və əl-Madi Parkı ilə əhatə 
olunub. Muzey binasının əsas 
fasadı Məkkəyə istiqamətlənmiş 
aypara formasındadır. 

Milli Muzey Ər-Riyadın 
qədim Murabba rayonunun 
abadlaşdırılması planının bir 
hissəsinə çevrilib.  Səudiyyə 
Ərəbistanının 100 illik yubileyinə 
hazırlıq üçün yaradılan muzey 
binasını layihələndirmək 
və qurmaq üçün cəmi 26 ay 
vaxt verilib. Məşhur kanadalı 
memar Raymond Moriyama 
ölkənin əsas muzeyinin layihəsi 
üzərində işləyərkən Qızıl qum 
təpələrinin forma və rənglərindən 
ilhamlanaraq özünün ən gözəl 
əsərini yaradıb.

Hazırda ikimərtəbəli muzey 
binası təkcə sərgi məkanı 
deyil, həm də tarixi abidələrin 
toplanması, qeydiyyatı, bərpası və 
mühafizəsi ilə məşğul olan elmi 
mərkəzdir. Məkan konsepsiyasına 
görə də klassik muzeylərdən çox 
fərqlənir. Burada eksponatlar 
ayrı-ayrı əşyalar kimi deyil, vahid 
kompozisiyada nümayiş etdirilir. 
Muzey 1999-cu ildə yaradılıb. 
Tarixçilər “Yerdən Aya və tarixdən 

əvvəlki dövrlərdən müasir 
dövrlərə qədər səyahət etmək 
istəyirsənsə, bu muzeyi ziyarət et” 
deyirlər.
KRALLIĞIN TARIXI ILƏ TANIŞLIQ

Krallığın tarixinə bələd olmaq 
istəyənlər bu ölkədə səfərdə 
olarkən mütləq bu muzeyə baş 
çəkirlər. 

Muzeyin dəhlizləri və 
qalereyaları ziyarətçiləri zaman 
və məkanı aşan macəraya aparır, 
bədii və tarixi sübutların şahidi 
olursan. Burada interaktiv 
nümayişlər vasitəsilə Ərəbistan 
yarımadasının coğrafiyası və 
geologiyası ilə tanış olmaq, flora 
və faunanın inkişafını izləmək 
mümkündür. Muzeydə ərəb və 
İslam incəsənətinin, eləcə də 
memarlığının maraqlı nümunələri 
var.

Səudiyyə Ərəbistanının 
Azərbaycandakı Səfirliyinin 
azərbaycanlı jurnalistlər 
üçün təşkil etdiyi media tur 
çərçivəsində krallığın milli 
muzeyinin unikal tarixi 
kolleksiyaları ilə yaxından tanış 
olmaq imkanı qazandıq.   

“INSAN VƏ KAINAT”DAN 
BAŞLANAN YOL...

Milli Muzeyin kolleksiyası 
Səudiyyə Ərəbistanının daş 
dövründən bu günə qədər olan 
tarixini və həyatını əks etdirir. 
Sərginin əsas eksponatı Rub əl-
Xali səhrasında tapılan meteorit 
parçasıdır. Ziyarətçilər arxeoloji 

tapıntılar, zərgərlik məmulatları, 
musiqi alətləri, geyimlər, silahlar, 
qablar və s. kolleksiyaları 
görürlər.

Muzeyin direktoru Ali al-
Hammad 
ekspozisiyalar 
haqqında 
məlumat 
verərək bildirdi 
ki, eksponatlar 
tarixi ardıcıllıqla 
düzülmüş 
səkkiz sərgi 
salonu və ya 
qalereyada 
nümayiş 
etdirilir. Onların 
hər birinin öz memarlıq həlli var.

Birinci zalda “İnsan və Kainat” 
ekspozisiyası yerləşir. Burada 
vaxtilə Ərəbistan yarımadasında 
dolaşan heyvanlar, həmçinin 
mağara rəsmlərini və Nəcrandakı 
qayadan tapılmış qədim insanın əl 
izi nümayiş etdirilir.

“Peyğəmbərin missiyası” 
qalereyasında Məhəmməd 
Peyğəmbərin həyat və 
missiyasına ayrıca ekspozisiya 
həsr olunub. Bir divarda 
Peyğəmbərin ailəsini və 
qohumlarını təfərrüatı ilə izah 
edən böyük bir nəsil ağacı 
var. Beləliklə, ziyarətçilər 
Məhəmməd peyğəmbərin 
dövründə virtual olaraq 
Mədinəyə daşınır və ya  
Mədain Saleh ətrafında səyahət 
edirlər. 
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“ISLAMDAN 
ƏVVƏLKI DÖVR – 

CAHILIYYƏ” 
İslamdan əvvəlki dövrün dini 

və sosial modelləri ilə “İslamdan 
əvvəlki dövr – cahiliyyə” 
qalereyasında tanış olmaq 
mümkündür. Yazı və xəttatlığın 

təkamülü çoxlu misallarla nümayiş 
etdirilir və izah olunur.

“İslam və Ərəbistan yarımadası” 
qalereyası Peyğəmbərin Mədinəyə 
gəlişi ilə başlayan, Ərəbistan 
yarımadasının Osmanlı imperiyasının 
tərkibində olduğu dövrə qədər 
olan İslam dövrünü əhatə edir. 
Ekspozisiyada müsəlmanların müxtəlif 

sahələrdə - dulusçuluqdan 
tibb və astronomiyaya qədər 
nailiyyətlərini əks etdirən 
eksponatlar var. Burada 
daşa həkk olunmuş ərəb 
xəttatlığının nümunələrini 
də görmək olar. Qalereyada 
əhatə olunan dövrə 
Mədinədə İslam başlanğıcları 
və xilafətin yüksəliş və süqut 
tarixi də daxildir. 
“Ərəb krallıqları” adlı 

zalda erkən krallıqlar təsvir edilir. 
Eramızdan əvvəl IV minillikdən 
eramızın IV əsrinə qədər olan 
dövrü əhatə edir. Bu dövrə aid 
eksponatlar Ərəbistan yarımadasında 
antik dövrdə, orta əsrlərdə və 
daha yaxın dövrlərdə mövcud olan 

sivilizasiyalardan söz açır. 
Eksponatlar Məhəmməd ibn 
Səud və Turki ibn Abdullah 
tərəfindən yaradılan ilk iki 
Səudiyyə dövlətinin tarixini və 
mədəniyyətini işıqlandırır. 

“Birləşmə zalı” Səudiyyə 
Ərəbistanının kralı Əbdüləzizə 
həsr olunub. Ziyarətçilər 
burada kralın tərcümeyi-halı 
və səltənət tarixi ilə tanış ola 
bilirlər. 

“Həcc və İki Müqəddəs Məscid 
qalereyası”nın zallarının əsas eksponatı 
Məkkə və onun ətrafının böyük 
maketidir. Həcc mərasimləri, ərazidəki 
dövlətlərin bu ayinlərin qorunub 
saxlanmasında rolu, tarixi ziyarət 
yolları, Məkkə və Mədinənin inkişafı 
ekspozisiyada vurğulanır. 

Sərgidə əllə yazılmış 
Quran, əntiq əşyalar, 
qədim əlyazmalar, 
tarixlərə şahidlik etmiş 
digər eksponatlar xronoloji 
ardıcıllıqla təqdim olunur.

Muzeydə bütün 
məlumatlar səyahətçilərə 
ərəb dili ilə yanaşı ingilis 
dilində də təqdim olunur. 
Bundan əlavə, ziyarətçilər 
mini teatrlara və video 

təqdimatlara baxa bilirlər. 
Səudiyyə Ərəbistanının 
keçmişi haqqında məlumat 
əldə etmək üçün istifadə 

edilən sənədli filmlər 
və simulyasiyalar kimi 
multimedia təqdimatları 
böyük marağa səbəb olur.

Mu-
zeyin 
direk-
toru bildirdi ki, burada 
milli bayramlarda müxtəlif 
tədbirlər keçirilir. Xüsusi 
sərgilər üçün daha iki 
qalereya fəaliyyət göstərir.

Xüsusi fotoqrafiya 
guşələrində muzeydə 
keçirilən tədbirlərlə tanış 
olmaq mümkündür. 

Səudiyyə tarixinin Səudiyyə tarixinin 
sərgiləndiyi məkansərgiləndiyi məkan

Paytaxt Ər-Riyadın 
tarixi mərkəzində 
yerləşən muzey 
təkcə sərgi 
məkanı deyil, 
həm də tarixi 
abidələrin 
toplanması, 
qeydiyyatı, 
bərpası və 
mühafizəsi ilə 
məşğul olan elmi 
mərkəzdir. Məkan 
konsepsiyasına 
görə də klassik 

muzeylərdən 
çox fərqlənir.

TƏRANƏ MƏHƏRRƏMOVA
taranamaharramova@kaspi.az

DÖVRLƏRƏ ŞAHIDLIK EDƏN EKSPONATLAR

Səudiyyə tarixinin Səudiyyə tarixinin 
sərgiləndiyi məkansərgiləndiyi məkan



Həmsöhbətimizin 
sözlərinə 
görə, xüsusilə 
yay fəslində 
kondisionerləri 
tez-tez söndürüb-
yandırmaq da çox 
enerji sərfiyyatına 
səbəb olur: 
“Kondisionerinizi 
daim yandırıb-
söndürsəniz, 
cihazlarınız bütün 
sistemlərini 
yenidən işə 
saldıqları üçün 
demək olar ki, 
bir neçə dəfə çox 
enerji sərf edirlər. 
Nəticə etibarı ilə, 
elektrik enerjisi 
istehlakı yandırma 
və söndürmə 
tezliyindən asılı 
olaraq daim artır. 
Bu səbəbdən 
gün ərzində 
ətraf mühitin 
temperaturu 
sabitləşənə qədər 
kondisioner-
lərinizi 
mümkün qədər 
söndürməməyə 
və tək bir 
temperaturda 
işlədilməsinə 
diqqət etməlisiniz. 
Bundan əlavə, 
kondisioner öz 
gücünə uyğun 
naqillə çəkilməli 
və avtomatla 
qoşulmalıdır”.
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Məişət 
texnika-

larının 
düzgün 
istifadə 

qaydalarını 
bilmə-

dikdə, həm 
canımıza, 

həm də 
cibimizə 

ziyan 
edirik. 
Yanlış 

istehlak 
daha çox 

elektrik 
israfına 

səbəb olur 
və cihazın 

ömrünü 
azaldır.

TELEFONLARI ƏN AZ NEÇƏ FAIZDƏ ŞARJ ETMƏLIYIK?

TEZ-TEZ 
SÖNDÜRÜB-
YANDIRMAQ 
ZIYANLIDIR

S oyuducu, kondisioner, 
paltaryuyan və qabyuyan 
maşınlar, telefonlar, kompüterlər 

hamımızın həyatını asanlaşdıran 
önəmli cihazlardandır. Lakin 
bu məhsulların düzgün istifadə 
qaydalarını bilmədikdə, həm canımıza, 
həm də cibimizə ziyan edirik. Yanlış 
istehlak daha çox elektrik israfına 
səbəb olur və cihazın ömrünü azaldır. 
Sıradan çıxan cihaz isə evdə yanğına, 
partlayışa səbəb ola bilir. Bəs evdəki 
elektrik əşyalarımızın istifadəsi ilə 
bağlı bu günə qədər düz bildiyimiz 
səhvlər nələrdir?

SOYUDUCULAR HƏDDINDƏN 
ARTIQ ƏRZAQLA DOLDURULARSA...

Önəmli məsələlərdən biri, 
soyuducunun yerinin düzgün 
seçilməsidir. Soyuducunu 
yerləşdirərkən onun pəncərədən və qaz 
pilətəsindən uzaq, soba ilə arasında ən 
azı 10 sm məsafədə olmasına diqqət 
yetirməliyik. Həmçinin soyuducu 
divara tam söykənməməlidir. Elektrik 
mütəxəssisi, mühəndis Fuad Kərimov 
deyir ki, soyuducunu ekonom 
rejimində istifadə etməyin 
ən vacib addımlarından 
biri ehtiyacınıza uyğun 
məhsulları almaqdır: 
“Ehtiyacınızdan daha 
çox məhsul alsanız, 
enerji istehlakı 
artacaq. Soyuducular 
həddindən artıq ərzaqla 

doldurularsa, yüklənəcək və daha çox 
enerji sərf edərək işləyəcək”.

BIR DƏFƏYƏ ÇOX PALTAR 
YUMAQ IŞIMIZI RAHATLAŞDIRIR?

Bu gün insanların ən sevdiyi 
ixtiralardan biri də paltaryuyan 
maşınlardır. Lakin onlarla bağlı da düz 
bildiyimiz səhvlər çoxdur. Ən böyük 
səhvlərdən biri paltaryuyan maşınların 
qapısını bağlı saxlamaqdır. Mütəxəssis 
deyir ki, paltar yuyulduqdan sonra, 
nəmin buxarlanması üçün maşının 
qapısı açıq olmalıdır: “Qapı bağlı 
qaldıqda, içəridə qalan nəm pis qoxuya 
səbəb olur. Daha sonra bu qoxu 
növbəti yuyulmada paltarlara hopur. 
Soyuducu kimi paltaryuyan maşının da 
yük götürmə dərəcəsi var. Əgər 3 kilo 
yuya bilmə gücü varsa, 6 kilo paltar 
yumağa çalışdıqda, bu, mühərriki 
sıradan çıxarır. İnsanlar düşünür ki, 
bir dəfəyə çox paltar yumaq onların 
işini rahatlaşdırır və qənaət edirlər. 
Amma bu, əksinədir. Çünki maşın 
gərgin işləyəndə daha çox elektrik 
sərf edir. Bundan əlavə, məişətdə 
istifadə olunan elektrik avadanlıqları 
iş bitdikdən sonra cərəyandan 
ayrılmalıdır. 

Birbaşa birləşmiş və daimi qoşulu 
qalan avadanlıqlar öz gücünə uyğun 
naqillərlə və mühafizə açarları ilə 
qoşulmalıdır. Naqilində, korpusunda 
birləşdirici başlığında nasazlıq olan 
heç bir avadanlığı təhlükəsizlik 
baxımından işlətmək olmaz”.

KONDISIONERLƏRIN IDEAL 
TEMPERATURU NEÇƏDIR?

Bir çoxumuzun şikayəti yay 
aylarında elektrik sərfiyyatının 
çox olmasıdır. Bunu kondisionerlə 
əlaqələndirib, yayda işıq pulu 
qəbzlərinə təəccüblənmirik. Amma 
düzgün istifadə etməklə, sərfiyyatı 
az da olsa, azalda bilərik. Mütəxəssis 
deyir ki, diqqət etməli olduğunuz 
ilk məqam kondisionerlərin işlədiyi 
temperaturdur. Hər kəsin özünü rahat 
hiss etdiyi temperatur fərqli olsa da, 
22-25 dərəcə arasındakı temperatur 
ideal mühit temperaturu kimi tanınır. 
Önəmli olan çölün temperaturu 
ilə evin temperaturundakı balansı 
qorumaqdır. Məsələn, çöldə 30 dərəcə 
isti olanda, eviniz daha tez soyusun 
deyə 18 dərəcəyə təyin edilməsi, 
kondisionerinizin daha gərgin 

işləməsinə 
səbəb 
olur. Bu 
da elektrik 
istehlakını 
artırır.

İnformasiya Texnologiyaları 
üzrə ekspert Qafar Əhmədov deyir 
ki, telefonumuzu söndürsək belə, 
batareya daim işləyir, keyfiyyətdən 
düşür. Amma bu prosesin sürətini 
azalda bilərik: “Telefonun 0 faizə 
qədər enerjisini işlətdikdən sonra şarj 
etmək batareyanın ömrünü azaldır. 
Çünki passivləşən batareya birdən-birə 
bütün enerjini özünə çəkir. Bu da tam 
hərəkətsiz zərrəciklərin daha sürətlə 

yer dəyişməsinə gətirib çıxarır, nəticədə 
batareyaya zərər dəyir. Bu 5 və 10 faizə 
də aiddir. Minimal şarj 
həcmi 20 faiz götürülür, 
bu zaman batareya normal 
şəkildə enerji yığmağa 
başlayır. Telefon 100 faiz 
enerji yığdıqdan sonra 
şarj etməyi dayandırır. 
Bundan sonra cihazı şarjda 
saxlamaq məsləhət deyil”.

BU ZAMAN BATAREYA PARTLAYA BILƏR
Həmsöhbətimizin sözlərinə görə, 

cihazları həddən 
artıq soyuq və isti 
temperaturda şarj 
alətinə qoşmaq olmaz. 
Bu prosesdə batareya 

bir neçə aya xarab ola 
bilər: “Bu yeganə haldır 
ki, bu zaman batareya 
hətta partlaya bilər. Bu 

hala daha çox avtomobildə rast gəlinir. 
Belə ki, telefon şarj alətinə taxılıb 
şüşənin önünə qoyulur, üzərinə günəş 
şüaları düşür. Bunu etmək olmaz. 
Ümumiyyətlə, cihazları soyuqda və 
istidə saxlamaq olmaz. Bundan əlavə, 
telefonların dəstəkləmədiyi adapter 
başlıqları ilə şarj etməyin. Məsələn, 
“x” firmanın məhsulunu “y” adapteri 
ilə şarj etmək telefonunuzun ömrünü 
azaldır”.

UNUTMAYIN, YANLIŞ ISTEHLAK DAHA ÇOX ELEKTRIK ISRAFINA SƏBƏB OLUR

MƏISƏT TEXNIKASI ILƏ BAĞLI MƏISƏT TEXNIKASI ILƏ BAĞLI 
DÜZ BILDIYIMIZ SƏHVLƏRDÜZ BILDIYIMIZ SƏHVLƏR
MƏISƏT TEXNIKASI ILƏ BAĞLI MƏISƏT TEXNIKASI ILƏ BAĞLI 
DÜZ BILDIYIMIZ SƏHVLƏRDÜZ BILDIYIMIZ SƏHVLƏR

AYGÜN ƏZIZ
aygunaziz@kaspi.az



QIDADAKI NEQATIVLƏRI ÖRT-BASDIR EDIR
“Ratatouille” cizgi filmində bir 

səhnə var. Dequstator Anton Ego 
“Ratatuy” adlanan yeməyi dadan 

kimi üz ifadəsi dəyişir. Keçmişə qayıdır, 
anasının bişirdiyi yeməyin ətrini, dadını 
bütün dərinliyinə qədər hiss edir. Bu 
yeməyin içində nə var ki, Anton Egonu 
uşaqlığına aparır? Deyirlər, aşpazın 
yeməklərinin sirri Monosodyum Glutamat 
adlanan maddədir. Xalq dilində buna Çin 
duzu da deyilir. Əsasən zərərli olaraq bilinir. 
Bəs əslində bu maddə nədir?

Qida məsələləri üzrə ekspert Ağa 
Salamov dedi ki, Çin duzu əsasən xaricdən 
gətirilən məhsullarda olur: “Bu maddə 
Monosodyum Glutamat E 621 kodu ilə 
tanınır. Umami - yəni 5-ci dad verən bir 
maddədir. Turş, acı, şirin, duzlu - 4 dadı 
birləşdirib 5-cini ortaya çıxarır. Bəzən 
insanlar bu qatqı maddəsinin istifadə 
olunduğu məhsullardan asılı qalır. Ölkəyə 
idxal olunan kolbasa məmulatları, “fast 
food” ətləri, toyuqları, qırmızı ət məhsulları, 
hazır şorbalar, konservləşdirilmiş məhsullar 
və sairdə “Çin duzu”na rast gəlmək olar”.   

INSAN ACANDA ARTIQ EV YEMƏYI ISTƏMIR
Ekspert bildirdi ki, yerli “fast 

food”lara “Çin duzu” vurulmur: “O, insan 
orqanizmində istehsal olunduğu üçün 
yad deyil. Amma bədənə kənardan da 
daxil olması gələcəkdə fəsadlar yaradır. 
Monosodyum Glutamat vurulan məhsullar 
çox yeyildiyi zaman kökəlmə və asılılıq 
yaradır. İnsanlarda parkinson, alzaymer, 
ürək qan-damar, böyrək xəstəlikləri, 
qaraciyər piylənməsi, mədəaltı vəzin 
yüklənməsi kimi hallar ola bilər. Bu 
məhsulları istehlak edən insanın şüuraltında 
umami dadı formalaşır. Yəni insan acanda 
artıq ev yeməyi istəmir. Ona görə “fast 
food” yerlərində adam sayı 
daha çoxdur. Bu asılılığa 
ən çox uşaqlar düşür. 
Azərbaycandakı yerli “fast 
food”larda “Çin duzu”na 
rast gəlməmişəm”.

İstehsal 
meneceri Sayat 
Quliyevanın 
sözlərinə görə, 
Monosodyum 
Glutamatın 
istifadəsinə 
icazə verilir: “Bu 

maddə əlavə olunan yemək yedikdə ağız 
suyu miqdarından artıq ifraz olunur və 
həmin qidaya tələbi artırır, insanın 
davamlı qəbul etməsinə səbəb olur. 
Proteindir, bəzi standartlara görə 
0.1 - 0.8  faiz aralığında istifadə 
edilməsinə icazə verilir, artıq 
olduqda məhsulun dadını pozur”.  

ŞIRKƏT SIRRI OLARAQ 
GIZLI SAXLANILIR

S.Quliyeva bildirdi ki, “Çin duzu” 
əvvəllər şəkər qamışı, şəkər çuğunduru 
və nişastanın fermentasiyası ilə əldə 
edilsə də, sonralar bakteriyaların 
mayalandırılması üsuluyla istehsal 
olunmağa başlanılıb: “Dəniz 
məhsullarında, yəni bəzi balıqlarda, 
krevetkalarda, soya, pomidor, kartof, 
yer kökü, yaşıl çay, pendir, toyuq əti və 
sairdə təbii olaraq mövcuddur. Sonralar 
çipslər, hazır şorbalar, bulyonlar, duzlu 
çubuqlar, bəzi qənnadı məmulatları, 
qarışıq ədviyyatlar, mayonezlər, salatlar 
və ya ətlərin marinə edilməsi üçün 
istifadə edilən yağların tərkibinə 
də dad və aromaları daha 
da gücləndirmək üçün 
vurulmağa başlanıldı. 

Şirkət sirri 
və resepti olaraq 
istehlakçılara bu 
barədə məlumat 
verilməsə də, “fast 
food”larda geniş 
yayılıb. Hətta bəzi 
kənd təsərrüfatı 
gübrələri və bitkinin 
inkişafına təsir edən 
qatqıların tərkibində 
də mövcuddur. Meyvə, 
meyvə şirələri, tam şəkərli 
məhsullarda  “Çin duzu”ndan 

istifadə edilmir”. 

Bu maddə qəbul etdiyimiz qidalarda 
5-ci dad yaradır. Ondan daha çox 
hamımızın azı bir dəfə üz tutduğumuz, 
uşaqlarımızın sevimli məkanı olan “fast food” 
restoranlarında daha çox istifadə edilir. Lakin 
xüsusilə də uşaqlarımızın sağlamlığı baxımından 

hansı müsbət və mənfi təsirlərinin 
olduğundan o qədər də məlumatlı deyilik...   

ZƏRIF SALMANLI
zarifsalmanli@kaspi.az

SOSIAL

Terapevt 
Fəxriyyə 
Əhmədovanın sözlərinə görə,  

Monosodyum Glutamat Asiya və 
Şərqdə daha çox istifadə olunur: 
“İllərdir xeyirli və ya zərərli olması 
mübahisə mövzusudur. “Çin restoranı 

sindromu” adı altında məlumdur. Çünki 
restoranda qida qəbul etdikdən sonra 
insanlarda başağrı, ürək döyünməsi, 
boyunda qızarıqlıq, sinədə ağrı əmələ 

gəlib. Bu da maddənin yan təsiri kimi 
dəyərləndirilib. 

Hər hansı qida məhsulundakı 
neqativləri ört-basdır etmək 
üçün də istifadə oluna bilər. 
Eyni zamanda konservant 

xüsusiyyətlərə malikdir. Qidaya 
əlavə olunduqda 
öz xüsusiyyətlərini 
saxlaya bilir, onu 

çox köhnəlməyə 
qoymur. Təbii 
halda qarğıdalı, süd 

və sairdə var”. 

HƏM 
ÖLDÜRÜCÜ, 

HƏM XEYIRLI...
Həkim dedi ki, 

Çin duzundan bəzən 
tibbi məqsədlər 

üçün istifadə edilsə də, 
zərərləri daha çoxdur: 
“Həddindən artıq 
istifadə etdikdə allergik 

problemlər 
yaratması 

mümkündür. 
Hamilələr üçün çox 

təhlükəlidir. Bətndəki uşağın mərkəzi 
sinir sisteminə ciddi təsir edə bilər. 
Belə bir fikir var ki, astma yaradır və ya 
onu daha da qıcıqlandırır. Həmçinin, 
böyrək, qaraciyər çatışmazlığı, hormonal 
pozuntu yarada, gözün torlu qişasına 
ciddi təsir edə, görmə qabiliyyətini 
poza bilər. Bəzən tibbi məqsədlər üçün 
müəyyən dərmanlara əlavə olunur. 
İştahanı, mədə turşuluğunu artırır, 
həzm sistemini yaxşılaşdırır. Mərkəzi 
sinir sistemi, psixi xəstəlikləri olan 
insanların dərmanlarına əlavə edilir. Bu 
maddə mərkəzi sinir sisteminə keçmir. 
Yetkin adamlar üçün sutkada 1 kiloqram 
çəkiyə 1,5 qram, yeniyetmələr üçün 0,5 
qram qəbulu mümkündür. Körpələr 
üçün ümumiyyətlə qadağandır, istifadə 
olunmamalıdır”. 

DUZLA REAKSIYAYA GIRƏRƏK...
Diyetoloq Lalə Mahmudova da Çin 

duzunun zərərlərinin dəhşətli olduğu 
qənaətindədir: “Monosodyum Glutamat 
ilk dəfə 1908-ci ildə yapon kimyagər 
İkeda Kikyne tərəfindən bir dəniz 
yosunundan əldə edilib. İkeda bu yeni 
dadı Yaponiyada ləzzətli mənasına gələn 
“umami” adlandırıb. Tərkibində normal 
süfrə duzundan daha az natrium olan bu 
maddə duzla reaksiyaya girərək ləzzətin 
artmasına təsir edir. Amerika, Avropa 
Birliyi və Türkiyənin qida kodekslərinə 
görə istifadəsinə qanuni olaraq icazə 

verilir. Lakin istifadə zamanı 
sinə, üzdə qızarıqlıq, nəfəs 
darlığı, ödəm və tərləməyə 
səbəb olduğu bilinir. Yeni 
doğulan körpələrdə öyrənmə 
və yaddaş mexanizmində 

pozulmalara yol açdığı, 
böyüklərdə 

sonsuzluq, 
epilepsiya kimi 

xəstəliklərə 
səbəb olduğu 

məlumdur”.Lalə Lalə 
MahmudovaMahmudova

Fəxriyyə Fəxriyyə 
ƏhmədovaƏhmədova

Sayat Sayat 
QuliyevaQuliyeva

Ağa Ağa 
SalamovSalamov

“FAST FOOD”“FAST FOOD”  
RESTORANLARININRESTORANLARININ  
MƏSHUR SIRRIMƏSHUR SIRRI
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Elan saytları populyarlaşdıqca, onların vasitəsilə 
edilən fırıldaqçıların da sayı artır. Bəs buna qarşı necə 
qabaqlayıcı tədbirlər görmək olar? Saytların 
rəhbərliyi düşünür ki, onların gücü yalnız 
insanlara xəbərdarlıq etməyə çatır. Ekspert isə 

deyir ki, getdikcə artan fırıldaqçılığın qarşısını almaq 
üçün bəzi qabaqlayıcı tədbirlər görmək lazımdır. 

“Filan elan saytında maşın 
gördüm. Satıcı ilə danışdıq, 
razılaşdıq ki, ödənişin 

bir hissəsini göndərim. Lakin 
pulu göndərdikdən sonra həmin 
şəxslə əlaqə saxlamaq mümkün 
olmadı. İndi polisə müraciət 
etmişik. Lakin polis də şəxsin 
haqqında məlumatlar olmadığı 
üçün tapmaqda çətinlik çəkir”. Bu 
statusa sosial şəbəkədə rast gəldik. 
Şərhlərdə də insanlar bildirdilər 
ki, belə hallar çox baş verir. Elan 
saytlarının qeydiyyat hissəsinə daxil 
olduqda da görmək mümkündür ki, 
insanlardan sadəcə telefon nömrəsi 
və ya email ünvanı tələb olunur. 
Bəs bu cür fırıldaqçıların qarşısının 
alınması üçün elan saytlarının 
qeydiyyatı niyə ciddiləşdirilmir? 

“FIRILDAQÇILIQDA ŞÜBHƏLI 
BILINƏN HESABLARI BLOKLAYIRIQ” 

"Lalafo"-nun Azərbaycan 
şöbəsinin rəhbəri Pavel Kiryagin 
dedi ki, hələlik qeydiyyatı 
dəyişməyi planlaşdırmırlar: “Biz 
satıcı ilə alıcı arasındakı alqı-
satqının iştirakçısı deyilik. Qiymət, 
ödəniş üsulu, çatdırılma və s. 
haqqında bütün razılaşmaları 
satıcı və alıcı öz 
aralarında 
müzakirə 
edirlər. 
İstifadəçiləri 
məlumat-
landırmaq və yeni 
fırıldaqçılıq hallarının qarşısını 

almaq üçün şəxsi bülletenlər, 
xəbərdarlıq bannerlərindən 
istifadə edirik, başqa ölkələrdəki 
telefonlardan qeydiyyatdan 
keçmək imkanını aradan 
qaldırdıq, qeydiyyat zamanı 
nömrə yoxlanmasını tətbiq etdik, 
fırıldaqçılıqda şübhəli bilinən 
hesabları tez bir zamanda yoxlayıb 
bloklayırıq. Hüquq-mühafizə 
orqanları ilə də əməkdaşlıq edirik. 
Əsas çətinlik odur ki, fırıldaqçılar 
virtual, əsasən mövcud olmayan 
nömrələrdə və whatsapp kimi 
məşhur platformalar vasitəsilə, çox 
vaxt da xaricdə fəaliyyət göstərirlər. 
Ona görə onların şəxsiyyətini 
müəyyənləşdirib məsuliyyətə 
cəlb etmək çox çətindir. Odur ki, 
özünüzü qorumağın ən yaxşı yolu 
mesaj bölməsində söhbət etmək, 
şübhəli linkləri izləməmək, kart 
məlumatlarını ötürməməkdir”.

“POTENSIAL FIRILDAQÇILARIN 
SAYTA DAXIL 

OLMASININ 
QARŞISINI 
ALIRIQ”

Turbo.
az, Tap.az 

saytlarının rəhbərlərindən biri 
Orxan Vəliyev isə bildirdi ki, saytın 
istifadəçinin şəxsiyyətini təsdiq 
edən sənədləri toplamaq kimi 
hüququ yoxdur: “Əməliyyatın 
tamamlanma prosesində iştirak 
etmədiyimizdən və onlayn ödəniş 
xidmətlərimizin olmamasından 
asılı olmayaraq, həmişə əməliyyat 
iştirakçılarına kart məlumatlarını 
qorumaq barədə xəbərdarlıq 
edirik. Prosesdə iştirak edən hər 
bir tərəf öz şəxsi məlumatlarının 
qorunmasına nəzarət etməlidir. 
Bundan əlavə, satıcıların və 
alıcıların əməliyyat edərkən daha 
diqqətli olmaları üçün saytımızda 
digər saxtakarlıq sxemləri 
barədə xəbərdarlıq mesajları 
var. Həmçinin, saytda şübhəli 
fəaliyyəti aşkar etmək üçün 
müəyyən mexanizmlər mövcuddur 
ki, bunun nəticəsində potensial 
fırıldaqçıların sayta daxil olmasını 
bloklayır və qarşısını alırıq. 
Aldadılan istifadəçilər pozulmuş 
hüquqlarını qorumaq üçün 
sayt rəhbərliyi, aidiyyəti dövlət 
qurumlarına müraciət edə bilərlər. 
Aidiyyəti dövlət orqanlarından bizə 
müraciətlər olarsa, cavab verir və 
qanunvericiliyə uyğun addımlar 

atırıq. Həmçinin, 
istifadəçilərlə şəxsi 
məlumatlarını 

qorumaq və 
yaymamaq üçün 

maarifləndirmə 
işləri aparmağı 
planlaş-
dırırıq”.

ZƏRİF SALMANLI
zarifsalmanli@kaspi.az

Rəqəmsal marketinq 
mütəxəssisi Qələndər 
Məmmədlinin 
sözlərinə görə, bu tip 
ticari mübadilənin adı 
müştəridən müştəriyə 
satışdır: 
“Əşyaların satışı 
üçün olan bu tip 
elan saytlarında 
elektron ödəmə 

sistemi olmadığına 
görə adətən tərəflər 
arasında görüş olur. 
Amma saytlar elanın 
qiymətində ya da 

elanı ön sıralara 
çəkmək üçün 
müəyyən 
gəlir əldə 
edirlər deyə, 
düşünürəm 

ki, alanın da, satanın da 
təhlükəsizliyini təmin 
etməlidirlər. Çünki bir 
müştərinin zərər görməsi 
ümumi sektora olan 
inamın zəifləməsinə 
gətirib çıxarır. Bir 
nöqtədən sonra insanlar 
artıq bu tip saytlarda çıxan 
elana etibar etməməyə 
başlayacaq”. 

TƏDBIRLƏR GÖRÜLMƏSƏ, 
PROBLEM DAHA DA BÖYÜYƏCƏK

Q.Məmmədlinin 
fikrincə, saytlar müxtəlif 
qabaqlayıcı tədbirlər 
görməlidir: “Tədbirlərin 
ən birincisi odur ki, daimi 
elan yerləşdirən şəxslər 
qiymətləndirilməli, satış 
yekunlaşdıqdan sonra alıcı 
ona qiymət verməlidir. 
Bu etibarlılıq dərəcəsinə 
görə satış edən, elan 
yerləşdirənin daha 
uyğun hərəkət etməsinə 
gətirib çıxaracaq. Kim 
güvənlidirsə, müəyyən 
bal, ünvan qazanacaq və 
artıq insanlar məhsulu 
etibarlı satıcıdan əldə 
edəcəklər. Onda digərləri 
daha dürüst çalışmağa 

məcbur olacaq, yüksək 
reytinq əldə etmək 
istəyəcək. Reytinq sistemi 
qurularsa, dələduzluq 
halları da azala bilər. 
İkinci olaraq müxtəlif 
elektron rəqəmsal 
texnologiyalardan istifadə 
edərək şəxsin üzünün 
doğrulanması, vəsiqə 
və digər məlumatlarla 
qeydiyyatın aparılması 
prosesi daha izlənəbilən 
edər, dələduzluq 
hallarının böyük bir 
hissəsi həllini tapar. 
Əgər bunu sistematik 
şəkildə edə bilməsək, 
gələcəkdə problem daha 
da böyüyəcək”. 

Qələndər Qələndər 
MəmmədliMəmmədli

ALANIN DA, SATANIN DA TƏHLÜKƏSIZLIYI TƏMIN EDILMƏLIDIR

MƏHSUL ALMAQ MƏHSUL ALMAQ 
ISTƏYƏRKƏN ISTƏYƏRKƏN 
ALDANANLARALDANANLAR
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Günel xanım mütaliəni də çox 
sevir: “Mən uşaqlığımdan çox 
kitab oxuyuram. Yeni dövrün 
ədiblərindən Fərid Hüseyn, 
Cəlil Cavanşir, Aysel Fikrət 
və s. müəllifləri çox sevirəm. 
Ümumiyyətlə, əsəri oxuyanda 
ağlayıram, gülürəm, əsəbiləşirəm – 
bütün hissləri yaşayıram. Hərdən 
olur ki, müəlliflə də dalaşıram. 
Deyirəm ki, bu obrazı niyə belə 
elədin? Niyə başına bunlar gəldi? 
Emosiyasız oxuya bilmirəm”. 

APARICILARDA MƏSULIYYƏT ÇATMIR
Özünü aparıcılıq sahəsində 

də sınayan aktrisanın fikrincə, 
aparıcı həm də araşdırmaçı 
olmalıdır: “Aparıcılar üçün çox vaxt 
redaktorlar sual hazırlayır, onlar da 
elə oradan oxuyurlar. Düşünürəm 
ki, aparıcı özü qonağını araşdırmalı, 
sualları hazırlamalıdır. Bir sözlə, 
aparıcılarımızda  məsuliyyət 
çatmır. Elə bilirlər ki, efirə çıxdı, 
salamlaşdı, sponsorunu təqdim 
etdi, sağollaşdı, vəssalam! Belə 
deyil axı”. Günel xanım deyir ki, son 
vaxtlar insanlar çox qəddarlaşıblar: 
“Hər şeyin başında sevgi dayanır. 
Amma son zamanlarda insanlarda 
sanki mərhəmət hissi azalıb. 
İnanmıram ki, Allah-taala hansısa 
bəndəsini mərhəmət hissindən 
kəm yaratsın. Sadəcə, bu duyğu hər 
hansısa bir travmadan azala bilər. 
Əlimdə güc olsaydı, qoymazdım 
ki insanlarda mərhəmət azalsın. 
Çünki mərhəməti olan insan pis 
adam ola bilməz”. 

Fotolar: 

Rüfət Mikayılov /Global Media Group

TAMASACI SADƏLIK,TAMASACI SADƏLIK,  
SƏMIMILIK SƏMIMILIK 
ISTƏYIR...ISTƏYIR...

Bakı 
Bələdiyyə 
Teatrının 
aktrisası 

Günel 
Həmidova 
hesab edir 
ki, müasir 

gənclik 
pafosdan 

qaçır. Ona 
görə də 
pafoslu 

tamaşalar 
oynamaqla 

onları 
teatra cəlb 

etmək 
mümkün 

deyil. Onun 
fikrincə, 

klassik 
əsərlər 

gənclərə 
uyğun 
tərzdə 

yenilənib 
təqdim 

edilərsə, 
nəticə əldə 

etmək 
çətin 

olmayacaq.

Budəfəki qonağımız Bakı 
Bələdiyyə Teatrının aktrisası 
Günel Həmidova ilə teatr, 

kino və bu sektorun mövcud durumu 
ilə bağlı söhbətləşdik. Günel xanım 
deyir ki, bu gün teatrımızda hər 
şey yaxşıdır: “Pandemiyadan sonra 
insanlar teatrlara axışır. Bu, çox 
sevindirici haldır. Amma düşünürəm 
ki, teatrın yaxşı əsərə, ssenariyə 
ehtiyacı var. Yaxşı yazıçılarımız 
çoxdur. Amma elə bil ki, əsərlərini 
teatra vermək istəmirlər. Daha çox 
görüntü dalınca qaçırlar. Yəni serial, 
film sektorunda görünmək istəyirlər. 
Burada təbii ki, bir qədər maddiyyat 
da dayanır. Teatrlarımızda çox 
gözəl yaradıcı heyət var. Gözəl və 
həm də yeni tamaşalar səhnəyə 
qoymaq potensialındadırlar. Biz 
klassik tamaşaları oynayırıq, 
bu, öz yerində. Amma yeni nəsil 
əsərlərin də səhnələşdirilməyini 
istəyirik. Səhnədə klassik və yeni 
tamaşalarla yanaşı, klassik əsərlərin 
dekonstruksiyasını da görmək 
istəyirəm. Amma dekonstruksiya 
bu şərtlə olmalıdır ki, əsərin özəyinə 
xələl yetirilməsin. Gəncləri teatra 
cəlb etməyin, klassik əsərlərə 
baxdırmağın bir yolu da budur. 
Çünki gənc nəsil pafosdan, ağır 
səhnələrdən qaçır. Son dövrlərdə 
ən yaxşı dekonstruksiya əsəri kimi 
İlqar Fəhminin ssenarisi əsasında 
səhnələşdirilən “İskəndərə yeni 
namə” tamaşasını qeyd etmək 
istəyirəm. Əsər həm səhnə həllini 
yaxşı tapıb, həm də texniki cəhətdən 
gözəl hazırlanıb. Baxın, bu cür 
tamaşalara gənclər də gələcək, 
böyüklər də. Belə bir söz var ki, 
teatrda hər şey qarderobdan 
başlayır. Mənim üçünsə teatrda hər 
şey ssenaridən başlayır”. 

“KINO SEKTORUNDA 
MALIYYƏ PROBLEMI VAR” 

Teatrla yanaşı, kino sektorunda 
çalışan Günel xanım bu sahədə olan 
çatışmazlıqlardan da danışdı: “Kino 
sektorunda maliyyə problemi var. Bu 
yaxınlarda aktyor Hikmət Rəhimov 
yaxşı bir söz dedi. Dedi ki, kinoya 
dövlət tərəfindən lazımi qədər 
maliyyə ayrılır. Amma 
yeyinti çoxdur. Mən 
də onun bu sözünü 
dəstəkləyirəm. 
Ona görə 
ortalığa 
ürəyimiz 

istəyən işləri çıxara bilmirik. Hər 
şey vizual görünüşdən başlayır. 
Aktyorun geyimi, makiyajı, çəkiliş 
məkanları, bir sözlə, hər bir şey 
yaxşı olmalıdır. Məsələn, imkanlı 
bir ailəni göstərirlər, amma ev 
buna uyğun seçilmir. Çünki yaxşı 
evlərin icarəsi bahadır. Bunların 
hamısının yerində olması üçün isə 
yaxşı pul lazımdır”. 

“UŞAQLAR ÜÇÜN 
OYNAMAQ IKIQAT ÇƏTINDIR”

İlk addımlarını Bakı Uşaq və 
Gənclər Teatrında atan aktrisa deyir 
ki, uşaqlar üçün oynamaq böyüklər 
üçün oynamaqdan ikiqat çətindir: 
“Burada aktyorun səhnədəki 
səmimiyyəti ikiqat çox olmalıdır. 
Uşaqları aldatmaq mümkün deyil.
Uşaqların psixologiyasını bilməlisən.  
Mən “Ağıllı tülkü” tamaşasında 
tülkü obrazını canlandırırdım. Bu 
obraza görə teatrın bir aktrisası 
ərizəsini yazıb işdən çıxdı. Məni bu 
rola təsdiq edəndə həmin aktrisanı 
mənə dublyor vermişdilər. O da 
narazılıq etmişdi ki, siz məni ona 
dublyor verirsinizsə, ərizəmi yazıb 
işdən çıxacağam. Bu söz quruluşçu 
rejissorun xoşuna gəlməmişdi. 
Aktrisa da sözünün üstündə 
dayanmış, ərizəsini yazıb işdən 
çıxmışdı. Bu hadisə mənə çox pis 
təsir etmişdi. Düşünürəm ki, peşəkar 
adam bunu etməməliydi. Amma illər 
sonra o, mənə yazıb, səhv etdiyini 
etiraf etmişdi”. 

Günel xanım deyir ki, aktrisa 
səhnədə də, kamera qarşısında 
da səmimi olmalıdır: “Hər şey 
bundan başlayır. Baxmayaraq ki, 
bizim xəmirimiz pafosla yoğurulub, 
indiki dövrdə buna ehtiyac yoxdur. 
Tamaşaçı bizdən sadəlik, səmimilik 
istəyir. Ssenari üzərində işləyəndə 
qəhrəmanımı sanki dünyaya 
gətirirəm. Ona xarakter, nəfəs 
verirəm. Buna görə də onların 
hamısı Güneldir. Obrazım mənim 

olmasa, olmaz. Elə bilərəm 
ki, kiminsə paltarını 

geyinmişəm, yaddır 
mənə”.

SƏ

NƏT SÖHBƏTI
XANIM AYDIN

khanimaydin@kaspi.az

EMOSIYASIZ 
OXUYA BILMIRƏM

Hərdən 
olur ki, 

müəlliflə də 
dalaşıram. 

Deyirəm ki, 
bu obrazı 
niyə belə 

elədin? 
Niyə başına 

bunlar 
gəldi? 
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Martın 26-da Bakıda Martın 26-da Bakıda 
“Qarabağ”la Türkiyənin “Qarabağ”la Türkiyənin 
“Qalatasaray” “Qalatasaray” 
komandasının xeyriyyə komandasının xeyriyyə 
matçı keçirəcəyi matçı keçirəcəyi 
artıq dəqiqləşib. artıq dəqiqləşib. 
Hər iki klub Hər iki klub 
bununla bağlı rəsmi bununla bağlı rəsmi 
açıqlama ilə çıxış açıqlama ilə çıxış 
edib. Görüş martın edib. Görüş martın 
26-sı saat 20:00-26-sı saat 20:00-
da Bakı Olimpiya da Bakı Olimpiya 
Stadionunda baş Stadionunda baş 
tutacaq. Oyun üçün tutacaq. Oyun üçün 
biletlərin qiymətinin biletlərin qiymətinin 
3 manat olacağı 3 manat olacağı 
açıqlanıb.açıqlanıb.

“Qalatasaray” yığmalara çağırılmayan 
bütün oyunçularını Bakıya gətirəcəyini 
bildirib. “Qarabağ”ın isə oyunçu baxımından 
çətinlikləri olacaq. Məsələ burasındadır ki, 
oyunun keçiriləcəyi vaxt komandanın əsas 

yerli futbolçuları yığmanın düşərgəsində 
olacaqlar. Baş məşqçi Qurban 

Qurbanov bu oyun üçün digər 
komandalardan oyunçu 

dəvət edə biləcəklərini 
bildirib. O, “ARB 24”ə 

açıqlamasında 
qeyd edib ki, 
xeyli futbolçu 

yığmaların düşər-
gəsində olacağından 

bu addımı ata bilərlər: 
“Oyunçularımızın sayı 

yetərli qədər deyil. Cəmi 
11-12 futbolçumuz qalacaq. Ola bilər 
ki, “Qalatasaray”la matç üçün digər 
klublarımızdan 2-3 futbolçu götürək. 
Bunun üçün klublardan xahiş edə bilərik. 
Hansı mövqeyimizdə çatışmazlıqlar, 
problemlər olacaq, onun üçün edəcəyik”.

YIĞMALARA YIĞMALARA 
ÇAĞIRILMAYAN BÜTÜN ÇAĞIRILMAYAN BÜTÜN 

ULDUZLAR BAKIYA ULDUZLAR BAKIYA 
GƏTIRILƏCƏKGƏTIRILƏCƏK

Türkiyənin tanınmış 
klublarından birinin 

Azərbaycan klubları ilə 
yoldaşlıq oyunu keçirməsi 
ideyası nəhayət, reallaşmaq 
üzrədir. Bu barədə fevralın 
6-da Türkiyədə baş vermiş 
zəlzələdən sonra xüsusilə çox 
danışılır. Yoldaşlıq oyununun 
keçirilməsi, oyundan əldə 
edilən gəlirin zəlzələdən 
zərər çəkən insanların 
problemlərinin həll edilməsinə 
yönəldilməsi ilə bağlı çağırışlar 
var. Bu, artıq reallaşır. Martın 
26-da Bakıda “Qarabağ”la 
Türkiyənin “Qalatasaray” 
klubunun xeyriyyə matçı 
keçirəcəyi dəqiqləşib. Hər 
iki klub bununla bağlı rəsmi 
açıqlama ilə çıxış edib. 
“Yoldaşlıq deyil, Qardaşlıq 
oyunu!” başlığı ilə keçiriləcək 
görüş martın 26-ı saat 20:00-
da Bakı Olimpiya Stadionunda 
baş tutacaq. Oyun üçün 
biletlərin qiyməti 3, 5, 30, 
50 və 100 manat arasında 
dəyişir. Əldə olunacaq bütün 
gəlirlər Türkiyədə baş vermiş 
zəlzələdən əziyyət çəkənlərə 
yardım üçün göndəriləcək. 

“QALATASARAY”  
VƏ TÜRKIYƏ SEVGISI 

“Qalatasaray” Azərbaycanda 
ən çox sevilən Türkiyə 

klublarındandır. 
Bizim azarkeşlərin türk 
futbolu ilə tanışlığının ilk illəri 
məhz bu klubun Avropadakı 
uğurlu çıxışlar dövrünə 
təsadüf edir. “Qalatasaray” 
UEFA kubokunu qazanan 
illərdən Azərbaycanda 
bu klubun böyük azarkeş 
kütləsi formalaşıb. Oyunun 
zəlzələdən zərər çəkənlərə 
yardım məqsədilə keçirilməsi 
də azərbaycanlı azarkeşlərin 
stadiona axın etməsini 
şərtləndirəcək. Azərbaycan 
xalqı zəlzələ baş verəndən 
dərhal sonra Türkiyəyə öz 
qardaşlıq əlini uzatmış və 
ölkənin hər yerində yardım 
kampaniyaları təşkil edilmişdi. 
Bu oyunda da əsas məqsəd 

“Qalatasaray”ın ulduz 
futbolçularının oyununu canlı 

izləməklə yanaşı, zəlzələdən 
zərər çəkənlərə yardım etmək 
olacaq. 

“Qalatasaray”ın baş 
məşqçisi Okan Buruk da 
matçla bağlı fikirlərini 
bölüşüb. O, “CBC Sport”a 
açıqlamasında azərbaycanlı 
azarkeşləri oyuna dəvət 
edib: “Türkiyədə baş verən 
zəlzələdən zərərçəkənlər üçün 
yardım məqsədilə martın 26-
da Bakı Olimpiya Stadionunda 
“Qarabağ”la keçiriləcək 
dostluq matçında bütün 
Azərbaycan xalqını gözləyirik. 
Qardaşlığımızı, dostluğumuzu, 
sevgimizi orada bərabər 
göstərərik”. 

“QALATASARAY”LA OYUN  HAMINI XOŞBƏXT EDƏCƏK

Oyunda 44 günlük Vətən 
Müharibəsi iştirakçısı Murad 
Hüseynov da tamaşaçılar 

arasında olacaq. O, müharibə 
dövründə Türkiyənin “A Haber” 

telekanalına müsahibəsində 
ən böyük xəyalının 
Xankəndidə “Qarabağ”la 
“Qalatasaray” arasında 
matçın keçirilməsi olduğunu 
bildirib. 

Vətən müharibəsi iştirakçısı Oxu.
Az saytına açıqlamasında xəbəri 
görəndə gözlərinin dolduğunu 
söyləyib: “Dünəndən çoxlu zəng gəlir, 
hamı o videonu atır. Xəbəri görəndə 
həyəcanlandım. Gözlərim doldu. Özüm 
“Qalatasaray” azarkeşiyəm. Amma bu 
oyunda qardaşlığa, birliyə azarkeşlik 
edəcəyəm”.

M.Hüseynov “Qarabağ”dan dəvət 
gəldiyini və oyunu canlı izləyəcəyini 

bildirib. O, Türkiyə kanalına müsahibə 
verərkən nə üçün bu fikri səsləndirdiyi 
ilə bağlı da danışıb: “Orada şeir demək, 
“Qalatasaray” barədə danışmaq 
ürəyimdən keçdi. Çox adam deyir 
ki, hazırlaşmışdın. Xeyr, elə bir şey 
yox idi. Sadəcə, ürəyimdən gəldi, şeir 
dedim və Xankəndidə “Qarabağ”la 
“Qalatasaray”ın oyununun keçirilməsi 
arzumu dilə gətirdim. İnşallah, 
Qarabağda da belə matç təşkil olunar”.

QAZI MURAD HÜSEYNOVUN ARZUSU GERÇƏKLƏŞIR 

“Qarabağ”ın kapitanı Maksim Medvedev də “Report”a 
açıqlamasında “Qalatasaray”la keçiriləcək oyunun hamını xoşbəxt 
edəcəyini bildirib. O, qarşılaşmaya böyük maraq olacağını 
düşündüyünü deyib: “Maraqlı oyun olacaq. Çox 
adam həmin matçı səbirsizliklə gözləyir. İndidən 
hamı mənə yazır ki, biletləri hazırla, gələcəyik. 
“Qalatasaray” önünə əsas heyətlə çıxa 
bilməyəcəyik. Çünki millilərə çağırılanlar 
meydanda olmayacaqlar. Ancaq əsas 
odur ki, “Qalatasaray” kimi komanda 
bizimlə yoldaşlıq görüşü keçirəcək”. 34 
yaşlı müdafiəçi AVRO-2024-ün seçmə 
mərhələsində martın 24-də Avstriya və 27-
də İsveçə qarşı keçiriləcək matçlar üçün 
Azərbaycan millisinə çağırılmayacağını da 
sözlərinə əlavə edib: “Çox güman ki, həmin 
vaxt “Qarabağ”ın düşərgəsində olacağam. Məni 
“Qalatasaray”la matçda görəcəksiniz”.

YOLDAŞLIQ DEYIL, YOLDAŞLIQ DEYIL, 
QARDAŞLIQ OYUNU!QARDAŞLIQ OYUNU!
YOLDAŞLIQ DEYIL, YOLDAŞLIQ DEYIL, 

QARDAŞLIQ OYUNU!QARDAŞLIQ OYUNU!
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