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Prezident İlham 
Əliyev martın 10-
da İsrail Dövlətinin 
kəşfiyyat naziri Gila 
Gamlieli qəbul edib.
Görüşdə X Qlobal 
Bakı Forumunun 
əhəmiyyətinə 
toxunulub, bu tədbirin 
yüksək səviyyədə təşkil 
olunduğu bildirilib.

Planetin ən zəngin 
dövlətlərindən biri 
sayılan Səudiyyə 
Ərəbistanı getdikcə 
daha əlçatan olur və 
müxtəlif yerlərdən 
olan insanlar onun 
mədəniyyəti, tarixi 
və görməli yerləri ilə 
tanış olmaq imkanı 
əldə edirlər.

Ekspertlər deyirlər 
ki, son illər yerli 
kərə yağlarının maya 
dəyəri artıb. Yem 
qiymətləri bahalaşıb, 
heyvandarlıq üçün 
örüş sahələri 
azalıb. Ona görə 
də ölkə daxilində 
yağ istehsalı sərfəli 
deyil. 

PREZIDENT 
ISRAILLI NAZIRLƏ 
GÖRÜŞÜB

MÜASIRLIKLƏ ƏNƏNƏVI 
MƏDƏNIYYƏT 
ARASINDA

ISTEHSALIMIZ 
AZALIR, IDXAL 
ISƏ ARTIR

SƏHIFƏ 4-də

SƏHIFƏ 7-də

SƏHIFƏ 15-də

Azərbaycan 
Qarabağda yenidən 
şəhid verdi. Özü 
də rus hərbi 
kontingentinin 
müvəqqəti 
nəzarətində olan 
ərazilərimizdə 
separatçıların 
açdığı atəş 
nəticəsində.

Paytaxtın bəzi 
ərazilərində içməli 
su qrafiklə verilir. 
Rəsmi qurumlar 
bunu mənbələrdə 
suyun azalması 
ilə əsaslandırır. 
Mütəxəssislər isə çıxış 
yolu olaraq innovativ 
yanaşmaların tətbiqini 
zəruri hesab edirlər. 

Akademik Milli Dram 
Teatrının aktrisası 
Rada Nəsibova: 
“İnsanlara baxırsan, 
məmnunluq faizi çox 
azdır. Elə hər şeydən 
narazıdırlar. Xoşbəxt 
olmağı bacarmırlar. 
Sanki hər şeydən 
doymuşuq, hər 
şeydən narazıyıq”.

SEPARATIZMƏ 
“SÜLHMƏRAMLI” 
DƏSTƏYI 

YENIDƏN 
“KÖHNƏ SISTEM”Ə 
QAYITDIQ

“QADIN KIMI DƏ 
XOŞBƏXTLIYIMI 
KIMDƏSƏ AXTARMIRAM”
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Makronun 
növbəti 

fiaskosu

Xəstəlik, 
yoxsa 

vərdiş?

Bakının 
mərkəzində 

silahlı 
insident

Fitili 
çəkilmiş 

saatlı 
bomba

Iran indi 
də sadə 

vətəndaşı 
hədəf alıb

SƏHIFƏ 3-DƏ

Azərbaycan daha bir beynəlxalq 
tədbirə ev sahibliyi edir . 9-11 mart 
tarixlərində X Qlobal Bakı Forumu 
keçirilir. Prezident İlham Əliyevin 
dəstəyi və Nizami Gəncəvi Beynəlxalq 
Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə 2013-
cü ildən keçirilən Forum bu dəfə 
“Dünya bu gün: çağırışlar və 
ümidlər” mövzusuna həsr olunub. 

Bakıda keçirilən növbəti 
beynəlxalq tədbirdə 4 Prezident, 
2 Baş nazir, 6 spiker və nazir, 
BMT-nin 5 qurumunun 
rəhbərlikləri, 25 sabiq prezident, 
21 sabiq Baş nazir, 23 ölkənin 
xarici işlər nazirlərinin müavinləri 
olmaqla, ümumilikdə 61 ölkədən 
360-dək nümayəndə iştirak edib.

X QLOBAL BAKI FORUMU KEÇIRILIR

61 ÖLKƏDƏN 360-DƏK NÜMAYƏNDƏ

Bakı ardıcıl ikinci mühüm beynəlxalq tədbirə ev sahibliyi etdi. Yenidən 
dünyanın bir çox dövlət və hökumət başçıları, düşüncə sahibləri, ictimai-siyasi 
xadimlər, beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri paytaxtımıza təşrif buyurdu.

Son vaxtlar sosial şəbəkələrdə paylaşımlardan 
biri də kanadalı bəyin “Vağzalı” sədaları altında 

azərbaycanlı gəlinin nənəsi ilə etdiyi rəqsdir. 
Videoda əlində gəlin çiçəyi ilə evə daxil olan bəy, 

nənənin oynamağını görüb eyni əl hərəkətləri 
ilə ona qarşılıq verməyə çalışır. Əcnəbi 
kürəkənin rəqsi, sevinci sosial şəbəkə 

istifadəçiləri tərəfindən geniş müzakirələrə 
səbəb oldu. Biz də toyları gündəm olan 

əcnəbi bəy və azərbaycanlı gəlinlə 
söhbətləşdik. “Ailə” rubrikamızın 

qonaqları Daniel Moreau və Tomris 
Bayramovadır.

KANADALI KÜRƏKƏNIN SEVGI HEKAYƏSI

SƏHIFƏ 8-9-da

UMIDLƏR FORUMU
CAGIRISLAR VƏ

“TRABZONSPOR”DA 
GƏRGIN GÜNLƏR

O TAKSININ 
DALINCA BAXMA...

Toyları gündəm 
olan cütlük

SƏHIFƏ 16-da SƏHIFƏ 11-də

Türkiyənin tanınmış futbol klublarından 
olan “Trabzonspor” ciddi təlatüm 
yaşamaqdadır.  Keçən il 38 illik 
fasilədən sonra çempionluq 
sevinci yaşayan klubu istefalar 
dalğası bürüyüb. Bir-birinin 
ardınca prezident Ahmed 
Ağaoğlu və baş məşqçi 
Abdulla Avcı istefa verib. 

Son vaxtlar paytaxt 
sakinlərinin taksi xidmətləri 
ilə bağlı şikayətləri artıb. 
Xüsusilə sürücülərin 
sərnişinlərə davranışı, 
müəyyənləşdirilən qiymətdən 
artıq ödəniş tələb 
etməsi kimi məqamlar 
narahatlıq doğurur. 

BIZLƏRI XƏRCƏ SALAN 
NOVRUZ SÜFRƏSI

Qarşıdan Novruz gəlir. 
Folklorumuzun ən şirin 
deyimləriylə zəngin 
bu bayramın həm də 
özünəməxsus süfrə 
mədəniyyəti var. İndi 
bir çoxlarımızı Novruz 
süfrəsinin neçəyə başa 
gələcəyi düşündürür.

SƏHIFƏ 10-da

AZƏRBAYCAN DAHA BIR BEYNƏLXALQ TƏDBIRƏ EV SAHIBLIYI EDIR
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Prezident İlham Əliyev martın 
10-da İsrail Dövlətinin kəşfiyyat 
naziri Gila Gamlieli qəbul edib.

AZƏRTAC xəbər verir 
ki, görüşdə X Qlobal Bakı 
Forumunun əhəmiyyətinə 
toxunularaq, bu tədbirin yüksək 
səviyyədə təşkil olunduğu 
və burada dünyanın nüfuzlu 
siyasətçilərinin, xeyli sayda 
ölkə və beynəlxalq təşkilatların 
nümayəndələrinin iştirak etdiyi, 
aktual məsələlərin müzakirəsi 
üçün Forumun yaxşı imkan 

yaratdığı vurğulanıb.
Azərbaycan ilə İsrail arasında 

ikitərəfli əlaqələrin müxtəlif 
istiqamətlərdə uğurla inkişaf 
etdiyi bildirilərək ölkəmizin 
İsraildə səfirliyinin açılmasının 
önəmi, eyni zamanda, bu ilin 
fevralında Prezident İlham 
Əliyevin Münxendə İsrail 
Dövlətinin müdafiə naziri Yoav 
Qallant ilə görüşü qeyd edilib.

Söhbət zamanı əməkdaşlığın 
perspektivləri ətrafında fikir 
mübadiləsi aparılıb.

Bir müddət əvvəl 
Tehrandakı səfirliyimizə 
xain terror hücumunun 

ədalətli araşdırılması ilə 
bağlı rəsmi Bakının haqlı 
tələbini yerinə yetirməyən 
İran hakimiyyəti indi də sıravi 
Azərbaycan vətəndaşlarını 
hədəfə alıb. Belə ki, Almaniyada 
yaşayan Azərbaycan vətəndaşı 
1997-ci il təvəllüdlü Fərid Səfərli 
İranda itkin düşüb. Fevralın 
20-də İrana gedib martın 5-də 
geri qayıtmalı olan F.Səfərlinin 
telefonuna martın 4-dən zəng 
çatmayıb. Məlum olayla bağlı 
həm valideynlərinin, həm də 
səfirlik və konsulluq xətti ilə 
rəsmi müraciətlərə baxmayaraq, 
Azərbaycan vətəndaşının itkin 
düşməsi olayına Tehran rejimi 
yenə də susmaqla cavab verir. 
Eynilə səfirliyimizə edilən 
terror hücumunun araşdırılması 
tələbinə sərgilədiyi mövqe kimi. 

İTKİN TƏLƏBƏ İLƏ BAĞLI İRANA 
NOTA VERİLİB

Artıq Xarici İşlər Nazirliyi 
tərəfindən Azərbaycan 
vətəndaşının itkin düşməsi 
ilə bağlı İrana nota da verilib. 
Qeyd edək ki, İranda xarici ölkə 

vətəndaşlarının sirli şəkildə 
yoxa çıxması, rəsmi qurumlar 
tərəfindən oğurlanıb işgəncələrə 
məruz qalmasına dair kifayət 
qədər faktlar mövcuddur. Elə 
Azərbaycan dövləti və Fəridin 
valideynlərini də narahat edən 
başlıca səbəblərdən biri budur. 

SEVDİYİ QIZLA DANIŞMAQ ÜÇÜN 
FARS DİLİNİ ÖYRƏNİRMİŞ

“İranda itkin düşmüş 
Azərbaycan vətəndaşı Fərid 
Səfərli fars dilini öyrənirmiş. Bu 
barədə “Report”a onun anası 
Dilarə Əskərova bildirib.

Onun sözlərinə görə, Fəridin 
sevdiyi xanım milliyyətcə fars 
olub. O, sevdiyi xanımla daha 
yaxşı ünsiyyət qura bilməsi 
üçün fars dilini öyrənməyə 
başlayıb: “Fərid utancaq uşaq 
olduğu üçün sevdiyi qız və onun 
milliyyəti ilə bağlı məsələləri 
ailəsi ilə bölüşməyib. O, bu 
barədə dostları ilə danışırdı. 
Məsələ barədə biz də Fəridin 
dostlarından məlumat almışıq”.

Azərbaycanın Almaniyadakı 
səfirliyi ilə danışdığını deyən 
D.Əskərova bildirib ki, Fəridlə 
bağlı hansısa yeni bir məlumat 
yoxdur.

Preizdent İlham Əliyev 
“İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 
təsdiq edilməsi haqqında” 
29 dekabr 2015-ci il tarixli 
qanunun tətbiqi barədə” 
15 fevral 2016-cı il tarixli 
fərmanında dəyişiklik edib.

AZƏRTAC xəbər verir ki, 
bununla bağlı Prezident İlham 
Əliyev yeni fərman imzalayıb.

Fərmana əsasən, 

Azərbaycanda qiymətli 
metalların və qiymətli daşların 
hasilatı sahəsində qiymətli 
metalların və qiymətli 
daşların uçotu, saxlanılması 
və mühafizəsi qaydalarının 
pozulması ilə əlaqədar 
işlərə baxılması səlahiyyəti 
Energetika Nazirliyindən 
alınaraq İqtisadiyyat Nazirliyinə 
verilib.

Martın 10-da Bakıda silahlı 
insident olub, 2 nəfər yaralanıb. 
Daxili İşlər Nazirliyinin 
(DİN) Mətbuat Xidmətindən 
“Report”a bildirilib ki, paytaxtın 
Nəsimi rayonunda 2 nəfərin 
odlu silahdan açılan atəşdən 
yaralanması ilə bağlı polisə 
məlumat daxil olub. 

Araşdırmalarla məlum olub 
ki, hadisədə 2 nəfər xəsarət 
alıb. Xəsarət alanlar - 2002-ci 
il təvəllüdlü Fəqan Rəhimli, 
1983-cü təvəllüdlü Tamerlan 
Hüseynovdur. Onlar xəstəxanaya 

çatdırılıb. Silahlı insidenti 
törətməkdə şübhəli bilinən şəxs 
polis əməkdaşları tərəfindən 
saxlanılıb.

Xəsarət alanlar TƏBİB-in 
tabeliyindəki Kliniki Tibbi 
Mərkəzə (KTM) yerləşdirilib. 
Onların müayinə və müalicəsi 
davam etdirilir. Sağ baldırın 
aşağı üçdə bir hissəsini dəlib 
keçən güllə yarası diaqnozu 
qoyulan Fəqan Rəhimlinin 
cərrahi əməliyyat edilməsi 
qərara alınıb, vəziyyəti orta ağır 
qiymətləndirilir. 

11 MART ŞƏNBƏ 2023

HƏM XARİCİ İŞLƏR 
NAZİRLİYİ, HƏM DƏ 

KONSULLUQ BU İŞLƏ 
MƏŞĞULDUR

Azərbaycan 
vətəndaşının İranda 
itkin düşməsi ilə bağlı 
Xarici İşlər Nazirliyi də 
mövqeyini açıqlayıb. 
“İranda Fərid Səfərlinin 
itkin düşməsi ilə 
bağlı Təbrizdəki Baş 
Konsulluğumuza da 
məlumat verilib” - 
Azərbaycan Xarici İşlər 
Nazirliyinin sözçüsü Ayxan 
Hacızadə deyib. O bildirib 
ki, araşdırma davam edir: 
“Həm Xarici İşlər Nazirliyi, 
həm də konsulluq bu işlə 
məşğuldur. Hələ ki, bir 
yenilik yoxdur”. 

Onu da bildirək ki, 27 
yanvar 2023-cü il tarixində 
ölkəmizin İrandakı 
səfirliyinə qarşı baş vermiş 
terror hücumundan 
sonra, Azərbaycan 
Respublikasının Xarici 
İşlər Nazirliyi ölkəmizin 
vətəndaşlarına zəruri 
olmadığı təqdirdə İran 
İslam Respublikasına 
səfər etməməyi, səfər 
edənlərin isə yüksək 
ehtiyatlılıq nümayiş 
etdirmələri barədə səyahət 
xəbərdarlığı yayıb.

Almaniyada 
yaşayan Azərbaycan 
vətəndaşı Fərid 
Səfərli İranda itkin 
düşüb. Fevralın 20-də 
İrana gedib martın 
5-də geri qayıtmalı 
olan soydaşımızın 
telefonuna martın 
4-dən zəng çatmayıb. 
Molla rejimi hələ də 
susqunluq nümayiş 
etdirir. 

 İqtisadiyyat Nazirliyinin 
səlahiyyətləri artırıldı

Prezident İsrailin kəşfiyyat 
nazirini qəbul edib

Bakının mərkəzində  
silahlı insident

DÖVLƏTİMİZİN NARAHATLIĞININ CİDDİ ƏSASLARI VAR
Əslində İrana gedən 

vətəndaşlarımızın üzləşə 
biləcəyi təhdidlərlə əlaqədar 
dövlətimizin narahatlığının 
çox ciddi əsasları da var. 

Beynəlxalq hüquqla 
toxunulmazlıqları ən yüksək 
səviyyədə təmin edilməli 
olan səfirliyimizə edilən 
xain hücuma İran rejiminin, 

polisinin, xüsusi xidmət 
orqanlarının hansı münasibət 
sərgilədiyi videogörüntülər, 
tutarlı əsaslarla sübut 
olundu və təsdiqləndi. 
İndi isə söhbət sadə 
Azərbaycan vətəndaşlarının 
təhlükəsizliyindən gedir. 
Hansı ki, İran rejimi 
azərbaycanlılara qarşı 

mənfi emosiyaları artırmaq 
məqsədi ilə bu məsələdə 
daha aqressiv yanaşma 
ortaya qoya bilər. Sadə 
Azərbaycan vətəndaşlarını 
açıq hədəfə çevirər. Bu 
səbəbdən, Fərid Səfərlinin 
üzləşdiyi vəziyyətlə 
qarşılaşmamaq üçün hər 
birimiz diqqətli olmalıyıq.    

Iran indi də sadə Iran indi də sadə 
vətəndaşı hədəf alıbvətəndaşı hədəf alıb
Iran indi də sadə Iran indi də sadə 
vətəndaşı hədəf alıbvətəndaşı hədəf alıb
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Azərbaycan daha bir beynəlxalq 
tədbirə ev sahibliyi edir. 9-11 
mart tarixlərində X Qlobal 

Bakı Forumu keçirilir. Prezident 
İlham Əliyevin dəstəyi və Nizami 
Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin 
təşkilatçılığı ilə 2013-cü ildən 
keçirilən Forum bu dəfə “Dünya 
bu gün: çağırışlar və ümidlər” 
mövzusuna həsr olunub. 

TƏMSILÇILIK SƏVIYYƏSI 
Beynəlxalq tədbirdə 4 Prezident, 

2 Baş nazir, 6 spiker və nazir, BMT-
nin 5 qurumunun rəhbərlikləri, 25 
sabiq prezident, 21 sabiq Baş nazir, 
23 ölkənin xarici işlər nazirlərinin 
müavinləri olmaqla, 
ümumilikdə 61 ölkədən 
360-dək nümayəndə 
iştirak edib. Forumun açılış 
mərasimində çıxış edən 
Prezident İlham Əliyev Qlobal 
Bakı Forumunun aparıcı 
beynəlxalq platformalardan 
birinə çevrilməsi ilə bağlı 

mühüm nailiyyətlərinə görə Nizami 
Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin  
İdarə Heyətinin üzvlərini təbrik 
edib. Bu ilin yanvar ayında Davos 
Dünya İqtisadi Forumunda, fevralda 
Münxen Təhlükəsizlik Konfransında 
iştirak etdiyini xatırladan dövlət 
başçısı vurğulayıb ki, Bakı Qlobal 
Forumunun iştirakçılarının təmsilçilik 
səviyyəsi və intellektual potensialı 
aparıcı beynəlxalq konfranslara 
uyğundur.

ŞƏRQ-QƏRB QARŞIDURMASI
Prezident İlham Əliyev 

Azərbaycanın Qoşulmama Hərəkatına 
sədrliyi dövründə təşkilatın üç 
Zirvə toplantısının  təşkil edildiyini, 
Hərəkatın institusional inkişafına 

böyük diqqət ayrıldığını, COVID-
19-a dair BMT Baş Assambleyasının 
Xüsusi Sessiyasının keçirildiyini, irəli 
sürülən təşəbbüslərin Ümumdünya 
Səhiyyə Təşkilatı tərəfindən istifadə 
edildiyini xatırladıb. Dövlətimizin 
başçısı soyuq müharibənin 
bitməsindən sonra bu günədək 
baş vermiş ən ciddi Şərq-Qərb 
qarşıdurmasından, Ermənistan-
Azərbaycan münasibətlərindən, 
sülh, əməkdaşlıq, ərazi bütövlüyünə 
və suverenliyə hörmət, habelə 
sərhədlərin toxunulmazlığı 
məsələlərindən, Azərbaycanın 
Avropanın enerji təhlükəsizliyindəki 
rolundan, ölkəmizin tranzit 
imkanlarından, nəqliyyat-logistika 
mərkəzinə çevrilməsindən də 

danışıb. Çıxışının sonunda 
o, Forum iştirakçılarını 
gələcəyimizi planlaşdırmaq üçün 
dəyərli ideya və tövsiyələrlə çıxış 
etməyə, beləliklə də dünyamızın 
daha dinc və təhlükəsiz olmasına 
töhfə verməyə səsləyib. Forum 
panel müzakirələrlə öz işini 
davam etdirib.

X Qlobal Bakı Forumunun 
əhəmiyyətini “Kaspi” qəzetinə şərh 
edən millət vəkili Hikmət Babaoğlu 
deyib ki, Azərbaycanın 10 ildir ev 
sahibliyi etdiyi beynəlxalq tədbir 
müxtəlif tərəflərin fikirlərini toplayan 
mühüm platformadır. O, Bakının artıq 
dünyanın ən aktual problemlərinin 
müzakirə olunduğu Davosa 
çevrildiyini bildirib: “Qlobal Bakı 
Forumu Azərbaycanın uğurlarının 
dünyaya təqdimatı üçün daha bir 
mühüm platformadır. Artıq 10 ildir 
təşkil olunan tədbirdə dünyada baş 

verən ən aktual problemlər müzakirə 
olunur. Bu günlərdə isə “Bakıda 
dünyanın sülh və sabitlik uğrunda 
mübarizəsinə dair səfərbərlik elan 
olundu” desək, yanılmarıq. 
Azərbaycan bu mənada mühüm 
bir təşkilatçı rolunu oynadı. 
Hadisələrə rəsmi Bakının 
prizmasından baxsaq görərik 
ki, Cənubu Qafqazda 
təhlükəsizlik bu gün 
dünyanın gələcək 
təhlükəsizlik 
arxitekturasında 

mühüm elementlərdən biridir. İkinci 
dünya müharibəsindən sonra ilk 
dəfədir ki, beynəlxalq təşkilatlar 

dünyanın yeni nizamı ilə bağlı 
böyük çətinlik və ziddiyyətlər 
qarşısında qalıblar. Bu 
müddət ərzində dünyada 
indiki qədər miqrasiya baş 

verməyib. Bu miqrasiya 
problemlərini orta 
əsrlərdə baş vermiş 
böyük xalqlar 
köçünə bənzətmək 
olar”.

RUFİK İSMAYILOV
rufikismayilov@kaspi.az

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

BURADA SİZİN
REKLAMINIZ OLA BİLƏR

DÜNYA NIZAMINI 
TƏHDID EDƏN 

MIQRASIYA 
Millət vəkilinin sözlərinə görə, 

dünyanın demoqrafik, etnosiyasi, 
etnomədəni balansını dəyişəcək 
səviyyədə miqrasiya prosesi baş 
verir ki, bu, təhlükəsizlik üçün böyük 
təhdiddir: “Çünki bundan sonra 
bəlkə də, mədəniyyətlərin ünsiyyəti, 
dialoqu, adaptasiyası, qarşıdurması 
mərhələsi gələcək. Şərqi Avropada 
baş verən müharibələr kontekstində 
yalnız Ukraynadan Avropaya 20 
milyon insan miqrasiya edib. Bunun 
üzərinə Cənub Şərqi Asiyanı, 
Banqladeşi, Şimali Afrikanı, Suriyanı, 
digər ərəb ölkələrini gəldikdə görərik 
ki, dünya bir xaos içindədir. Buna 
bir nizam vermək o qədər də asan 
məsələ deyil. Bunun üçün fəaliyyətdə 
olan siyasətçilərin, prezidentlərin, 
baş nazirlərin, parlament sədrlərinin, 
beynəlxalq təşkilat rəhbərlərinin 
təcrübəsinə, intellektinə dayanan 
gücdən istifadə olunmalıdır. Bu güclər 
Bakıda toplaşırlar. Onlar dünyanın 
yeni nizamının, təhlükəsizlik 
arxitekturasının necə olacağına 
dair istiqamət müəyyənləşdirirlər. 
Bununla bağlı ideyalar irəli sürülür. 
Latviyanın eks-prezidentinin qeyd 
etdiyi kimi, Qlobal Bakı Forumu 
ideyalar və fikirlər mübadiləsi habıdır. 
İndiyə qədər hansısa beynəlxalq 
təşkilata, foruma bu cür fundamental 
qiymət verildiyini xatırlamıram”.

QLOBAL BAKI FORUMUNUN MISSIYASI 
Deputat H.Babaoğlu bildirib 

ki, ideya istehsalı çox mürəkkəb 
prosesdir. Onun qənaətincə, bunun 
üçün intellektual potensial və təcrübə 
önəmlidir: “Amma bu da hər vaxt 
baş verən hadisə deyil. Qlobal Bakı 
Forumu bu missiyanı yerinə yetirir, 
dünyanı ideyalarla zənginləşdirir. 
Bu ideyalar da gələcək dünyamızda 
sabitliyi, təhlükəsizliyi təmin 
edəcəkdir. Nəzərə alaq ki, bəşəriyyət 
yeni, qeyri-müəyyən tarixi mərhələ 
astanasındadır. Məhz belə bir 
mərhələdə Qlobal Bakı Forumu və 
orada səsləndirilən ideyaların mühüm 
əhəmiyyəti önə çıxır”.

AZƏRBAYCANIN UĞURLARININ TƏQDIMATI ÜÇÜN MÜHÜM PLATFORMA

Hikmət Hikmət 
BabaoğluBabaoğlu

Bakı ardıcıl 
ikinci 

mühüm 
beynəlxalq 
tədbirə ev 

sahibliyi 
etdi. 

Qoşulmama 
Hərəkatının 

Zirvə 
görüşündən 

dərhal sonra 
yenidən 

dünyanın bir 
çox dövlət 

və hökumət 
başçıları, 
düşüncə 

sahibləri, 
ictimai-siyasi 

xadimlər, 
beynəlxalq 

təşkilatların 
nümayəndə-

ləri 
paytaxtımıza 

təşrif 
buyurdu. 
Bu dəfə X 

Qlobal Bakı 
Forumunda 

dünyanı 
narahat 

edən 
problemlərin 

müzakirəsi 
üçün...

CAGIRISLAR VƏCAGIRISLAR VƏ
UMIDLƏR FORUMUUMIDLƏR FORUMU
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Ədalət Ədalət 
VerdiyevVerdiyev

Hərbi ekspert Ədalət Verdiyev 
bildirdi ki, Qarabağ iqtisadi rayonunda 
gərginliyin pik həddə çatmasının əsas 
səbəbi Rusiya hərbi kontingentinin 
öz vəzifə borcunu tam həcmdə yerinə 
yetirməməsindən qaynaqlanır: “Birgə 
bəyanatın imzalanmasından 30 ay 
keçməsinə 
baxmayaraq, 
Qarabağ iqtisadi 
rayonunda hələ 
də qanunsuz 
erməni 
silahlılarının 
mövcudluğunu 
müşahidə edirik. 

Onların 
zaman-

zaman atəşkəsi 
pozması, son dəfə 

isə Azərbaycan hərbi 
qulluqçularını şəhid etməsi bu 

gərginliyi pik həddə çatdırıb. Sosial 
şəbəkələrdə yayılan görüntülərdə 
Rusiya sülhməramlı kontingentinin 
nəinki qanunsuz erməni silahlılarını 
tərksilah etmədiyi, əksinə onların 
təminat, təchizatında artıq birbaşa 
iştirakı məlum olur. Belə olan halda həm 

Müdafiə Nazirliyi, 
həm Xarici İşlər 
Nazirliyinin 
verdiyi 
bəyanatları da 
nəzərə almaqla 
hazırkı durumu 
barıt çəlləyinə 
bənzədə bilərik”.

Ə.Verdiyevin fikrincə, həm 
ictimaiyyətdə, həm rəsmi dövlət 

qurumları tərəfindən səslənən 
bəyanatlardan məlum olur 
ki, Azərbaycan istənilən 
halda erməni silahlılarının 
ərazidən çıxarılması və 

qanunsuz silah-sursat 
daşınmasının 
qarşısını almaq 
üçün ciddi 

addımlar 
atmaq 

qərarına 

gəlib: “Bu addımlar təbii ki, ilk növbədə 
delimitasiya olunmayan Azərbaycan- 
Ermənistan şərti sərhədində sərhəd-
nəzarət məntəqəsinin qurulmasını, həm 
də rus hərbçilərinin nəzarətində olan 
ərazilərdə təmizləmə əməliyyatının 
həyata keçirilməsini nəzərdə tutur. 
Proseslərin bundan sonrakı inkişafı daha 
çox Ermənistan və Rusiyanın üzərinə 
götürdüyü öhdəlikləri nə dərəcədə 
yerinə yetirməsindən asılı olacaq. Yaxın 
müddətdə Azərbaycan təzyiqlərini daha 
effektiv və təsirli bir şəkildə davam 
etdirəcək”.

Sahib Sahib 
AlıyevAlıyev

SILAH-SURSAT DAŞINMASININ QARŞISINI ALMAQ ÜÇÜN...

SEPARATIZMƏ SEPARATIZMƏ 
“SULHMƏRAMLI” “SULHMƏRAMLI” 
DƏSTƏYIDƏSTƏYI

TƏFSILAT

Qarabağda Rusiya hərbi kontingentinin 
müvəqqəti nəzarətində olan 
ərazilərdə qanunsuz erməni 

silahlı birləşmələrinin mövcudluğu ciddi 
təhlükəsizlik problemlərinə yol açır. 
Martın 5-də Xankəndi-Xəlfəli-Turşsu 
torpaq yolunda ermənilərin qanunsuz silah 
daşıması ilə bağlı ərazidə keçirilən əməliyyat 
zamanı qarşı tərəfin təxribatı nəticəsində 
Azərbaycan Ordusunun 2 hərbçisi şəhid 
oldu. Hadisə ilə bağlı Rusiya hərbi 
kontingenti yanlış informasiya yayaraq, 
guya ermənilərin silah daşımadığına 
dair fikir formalaşdırmağa çalışdı. Lakin 
Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi Rusiya 
hərbi kontingentinin sülhməramlı adı 
altında qanunsuz erməni silahlılarına 
dəstək verməsi ilə bağlı video görüntüləri 
ictimaiyyətə təqdim etdi. Bu, bir daha 
Rusiyanın üçtərəfli bəyanatdan irəli 
gələrək öz missiyasını, Ermənistanın 
isə üzərinə götürdüyü öhdəlikləri yerinə 
yetirmədiyinı isbatlayır. Nəticədə bölgədə 
gərginlik özünün pik həddinə çatmaqdadır. 
İndiki halda vəziyyətin gərginləşməsi isə 
Azərbaycanı adekvat addımlar atmağa 
məcbur edir. Bu məcburiyyətdən irəli 
gələrək, Azərbaycan yaxın vaxtlarda 
antiterror əməliyyatı keçirəcəkmi?      

“ABŞ VƏ AVROPA HAYLARIN 
MARAĞINDAN ÇIXIŞ EDIR”

Milli Məclisin deputatı Sahib Alıyev 
mövzu ilə bağlı “Kaspi”yə açıqlamasında 
bildirdi ki, ABŞ və Avropa Birliyinin Qafqaz 
üzrə xüsusi nümayəndələrinin bölgəyə 
səfərlərdən sonra verdikləri açıqlamalar 
vəziyyətin doğrudan da gərgin olduğunu 
göstərdi: “Bu gərginliyin yaranmasında 
qətiyyən maraqlı olmayan bir tərəf var, 
o da Azərbaycandır. Biz, özəlliklə Avropa 
İttifaqının Cənubi Qafqaz və Gürcüstan 
böhranı üzrə xüsusi nümayəndəsinin burada 
mümkün qədər hayların maraqlarından çıxış 
etməyə çalışdığını yaxşı bilirik və görürük. 
Ən azından, bu, açıqlamalarından bəllidir. 
Ancaq bütün bunlara rəğmən, Toivo Klaar 
özü belə Azərbaycan Prezidenti İlham 
Əliyevin regionda sülh tərəfdarı olduğunu 
dilə gətirdi. Eyni yanaşmanı, Toivo Klaardan 

fərqli olaraq 
nisbətən 
neytrallığını 
qoruyub 
saxlamaqla 
ABŞ Dövlət 
Departamentinin 
Qafqaz danışıqları üzrə 
baş müşaviri Lui Bono da 
təsdiqlədi. Həm də etiraf 
etdi ki, Laçın yolu ilə qanunsuz 
yüklər daşınıb”.  

“YEGANƏ YOL ODUR KI....”
S.Alıyev bildirdi ki, bu yüklərin 

daşınmasının qarşısının alınmasının bir yolu 
var. O yol, Toivo Klaarın dediyi kimi, heç də 
Rusiya hərbi kontingentinin blok-postlarına 
yeni avadanlıqların quraşdırılmasından 
keçmir. Çünki bizim Müdafiə Nazirliyi də 
açıq şəkildə bildirdi ki, bir çox halda bu 
qanunsuz daşımaların başında elə həmin 
Rusiya hərbi kontingenti durur: “Bunun 
qarşısının alınmasının yeganə yolu odur 
ki, Ermənistanla şərti sərhəddə - Laçın 
yolunun başlanğıcında Azərbaycan özünün 
sərhəd-nəzarət məntəqəsini qursun. 
Ermənistandan gələn və gedən yüklər, 
eyni zamanda adamlar orada yoxlamadan 
keçirilib buraxılsın. Əks təqdirdə, Qarabağda 
təxribatlara son qoyulmayacaq. Hayların 
əllərində alət olduğu geosiyasi oyunçuların 
təkidi ilə qarşıda daha böyük gərginliklər ola 
bilər. Fikrimcə, hər an antiterror əməliyyatı 
gözlənilir. Bunun Azərbaycan öz sərhəd-
nəzarət məntəqəsini qurmaq istəyəndə, 
addımlarına qarşı dirəniş göstəriləcəyi 
təqdirdə reallaşması mümkündür. Bir 
daha vurğulayıram ki, bu cür arzuolunmaz 
halların baş verməməsi üçün birinci, sərhəd-
nəzarət məntəqəsi 
qurulmalıdır. İkinci, 
Qarabağdakı qanunsuz 
silahlı birləşmələr 
təcili şəkildə oradan 
çıxarılmalıdır. Bunlar 
baş vermədiyi təqdirdə 
orada hər an 
təxribat və 
ona cavab 
əməliyyatı 
gözlənilir”. 

Azərbaycan Qarabağda yenidən şəhid 
verdi. Özü də rus hərbi kontingentinin 
müvəqqəti nəzarətində olan 
ərazilərimizdə separatçıların 
açdığı atəş nəticəsində. Bölgədə 
vəziyyətin gərginləşməsi 
antiterror əməliyyatlarını yenidən 

aktuallaşdırıb. 
BƏXTIYAR MƏMMƏDLI   
bextiyarmemmedli@kaspi.az
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ZƏLZƏLƏ FAY XƏTTI ŞƏRQI ANADOLUYA DOĞRU IRƏLILƏYIR 
“İndi zəlzələ fay xətti 

Şərqi Anadolu bölgəsinə 
doğru irəliləyir. Elazığda 
baş verən zəlzələ İqdırda 
gözlənilən zəlzələnin 
fəlakətə səbəb olacağını 
göstərdi” deyən Ünsal 
bölgədə “İkinci Çernobıl 
yaşanacaq” xəbərdarlığını 
edib. Onun sözlərinə 
görə, Avropa İttifaqı bu 

işi öz üzərinə götürməli, 
stansiyanı bağlamalıdır. 
Avropa İttifaqı, Türkiyə, 
İran, Azərbaycan, 

Gürcüstan tez zamanda 
bir araya gəlməlidir. 
Nüvə stansiyasının qısa 
müddətdə bağlanması 

həyata keçirilməlidir, 
əks halda bu böyük bir 
təhlükədir. Partlayış 
olsa, bütün ölkələr 
fəlakətin miqyasından 
şoka düşəcək - bir canlı 
belə qalmayacaq”.

Serdar ÜnsalSerdar Ünsal

FITILI CƏKILMIS FITILI CƏKILMIS 
SAATLI BOMBASAATLI BOMBA

Türkiyədə yaşanan zəlzələdən sonra fay xəttinin Şərqi Anadoluya doğru istiqamətlənməsi “Metsamor” AES təhdidini 
daha da artırır. Mütəxəssislər də  bildirir ki, qəza baş versə, bölgədə bir canlı belə qalmayacaq. Rəsmi Bakı  

təhlükə ilə əlaqədar həyəcan təbili çalır və istismar müddətini başa vurmuş AES-in bağlanmasını tələb edir. 

“IKINCI ÇERNOBIL” YAŞANA BILƏR 
Türk mediası da 

xəbərdarlıq edir ki, 
Kahramanmaraş mərkəzli 
zəlzələlərin ardından İqdır 
və Ermənistanda baş verə 
biləcək yeraltı təkanlarda 
“Metsamor” ciddi zədə ala 
bilər. İqdır Azərbaycan Evi 
Dərnəyinin sədri Serdar 
Ünsal, “İqdırda baş verə 
biləcək zəlzələ fəlakətə 
səbəb olacaq, bu bölgədə 
ikinci Çernobıl yaşanacaq” 
deyib. Onun sözlərinə 
görə, 1977-ci ildə Sovet 
İttifaqı tərəfindən tikilən 
“Metsamor” 
Türkiyə-
Ermənistan 
sərhədinə çox 
yaxındır: 
“Bu 
stansiya da 
Çernobıl AES 
üslubunda 
tikilib. Onun adı 
ABŞ və Avropada 
qəzalı stansiya 
kimi qeyd olunsa da, 
məsələ həllini tapmır. 
Memarlıq cəhətdən 
nasaz 

olduğu bil-dirilən və lazımi 
soyuducu suyun olmamasına 
baxmayaraq fəaliyyətini 
davam etdirən AES Ağrı 
dağı qırılma xəttində 
yerləşir. “Metsamor” 1988-
ci ildə Ermənistanda böyük 
dağıntılara səbəb olan 
Gümrü zəlzələsindən sonra 
1989-cu ildə təhlükəsizlik 
səbəbi ilə bağlansa da, 1993-
cü ildə yenidən fəaliyyəti 
bərpa edilib. Başlanğıcda 
2040-cı ilə qədər istifadə 
ediləcəyi deyilən stansiyanın 
son istifadə müddəti 2026-cı 

il olaraq təyin olunub. 
İqdırlılar AES-ın 

bir an əvvəl 
bağlanmasını 
istəyirlər”.

IQ DIRDA 
XƏRÇƏNGƏ 

YOLUXANLARIN 
SAYI ARTIB 

Serdar Ünsal 
deyir: “1977-ci 

ildə Ermənistanda 
tikilmiş “Metsamor” 
AES fitili çəkilmiş saatlı 

bombadır. 

1988-ci ildə Ermənistanda 
baş verən 6,9 bal gücündə 
zəlzələdə “Metsamor”un 
iki aqreqatı zədələndi. 
Ermənistan hakimiyyəti 
bu stansiyanın sınıq 
yerlərini betonla doldurdu. 
Araşdırmalarımda 
göstərmişəm ki, 1988-ci ildə 
İqdırda xərçəng xəstəliyinə 
yoluxma çox nadir idi. Lakin 
AES fəaliyyətə başlayandan 
sonra İqdırda xərçəng 
hadisələri artmağa başladı. 
Hər il 2000-dən çox insana 
xərçəng diaqnozu qoyulur. 
Ona görə də “Metsamor” 
AES bağlanmalıdır, özü 
də mümkün qədər tez. 
İqdırda və ya Ermənistanda 
zəlzələ baş verərsə, insanlar 
bilməyəcək, öz həyatları 
üçün narahat olsunlar, yoxsa 
qəzalı AES-dən yayılacaq 
radiasiyaya diqqət etsinlər? 
Bu radiasiya insanları 
təhdid edir. Avropa İttifaqı 
bu stansiyanı bağlamaq 
üçün Ermənistana pul 
verdi. Amma ermənilər bu 
pulu xərcləyib, stansiyanı 
bağlamadılar. 2026-cı  
ildə bağlayacaqlarını 
deyirlər”.

Qardaş Türkiyədə 
yaşanan güclü zəlzələ 

Ermənistanda yerləşən və 
bölgə dövlətləri üçün ciddi 
təhdid yaradan “Metsamor” 
Atom Elektrik Stansiyası 
(AES) ilə bağlı məsələni 
yenidən gündəmə gətirib. 
Mütəxəssislər həyəcan 
təbili çalır. Heç kim seysmik 
zonada yerləşən AES 
ətrafında da zəlzələnin baş 
verəcəyini istisna etmir. Bu 
zaman isə zəlzələdən də 
irimiqyaslı fəlakət yaşana 
bilər. “Metsamor” AES 
Azərbaycana, Türkiyəyə, 
Ermənistana və bütün 
regiona böyük nüvə 
təhlükəsi yaradır. 

Bu narahatçılığı 
prezident İlham Əliyev 
Atom Enerjisi üzrə 
Beynəlxalq Agentliyin 
(AEBA) Baş direktoru 
Rafael Mariano Qrossini 
qəbul edərkən xüsusi 
vurğulayıb. Nüvə 
təhlükəsizliyi probleminə 
toxunan dövlətimizin 
başçısı AES-in köhnə 
texnologiya ilə işlədiyini və 
ciddi texniki problemlərinin 
olduğunu diqqətə çatdırıb. 
Azərbaycan Prezidentinin 
AEBA-nin Baş direktoru 
ilə görüşdəki “Metsamor” 
AES vurğusu Ermənistanın 
ciddi narahatçılığına səbəb 
olub. Onlar dərhal rəsmi 
Bakının narahatçılığının 
əsassız olduğunu bəyan 
etməyə tələsiblər. 

Yeri gəlmişkən, 
qardaş Türkiyə 
mediası, 
siyasiləri də 
zəlzələdən 
sonra 
“Metsamor” 
AES-

lə bağlı narahatçılıq 
ifadə edən materialların 
dərcini artırıblar. Qeyd 
olunur ki, növbəti zəlzələ 
qəzalı vəziyyətdə olan bu 
stansiyanı yerlə-yeksan edə 
bilər. Bu səbəbdən, dünya 
ictimaiyyətini stansiya ilə 
bağlı qəti addımlar atmağa 
çağırışlar səslənir.

ATOM SAHƏSI ÜZRƏ 
MÜTƏXƏSSISLƏR HƏYƏCAN 
TƏBILI ÇALIR 

Müxtəlif beynəlxalq 
təşkilatların və atom sahəsi 
üzrə mütəxəssislərin artıq 
istismar müddəti bitmiş 
“Metsamor” AES-i “bütün 
bölgə üçün təhlükə” 
adlandıraraq xəbərdarlıq 
etmələrinə baxmayaraq, 
Ermənistan nəinki 
stansiyanın fəaliyyətini 
dayandırmır, əksinə, 
onun fəaliyyətini 2026-
cı ilə və ondan sonrakı 
müddətə uzadıb. Avropa 
İttifaqının Xarici Əlaqələr 
və Təhlükəsizlik Siyasəti 
üzrə Ali Nümayəndəsinin 
(Aİ Komissiyasının) 
Ermənistan üzrə 
tərəfdaşlığın 
implementasiyası haqqında 
2022-ci il 17 may tarixli 
hesabatında da qeyd 
edilib ki, “Metsamor” AES 
nüvə təhlükəsizliyi üzrə 
beynəlxalq səviyyədə 
qəbul edilmiş standartlara 

tam cavab 
verəcək formada 
təkmilləşdirilə 
bilməz və buna 
görə də onun 
bağlanması və 

təhlükəsiz 
şəkildə 
istismardan 

çıxarılması 
tələb 

olunur.

AZƏR NURİYEV
azernuriyev@kaspi.az
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Fransa 
Afrikadakı 

mövqelərini 
itirməkdə 

davam edir. 
Son vaxtlar 

Çin, Türkiyə, 
Rusiya 

və digər 
dövlətlər 
Fransanı 

uzun illər 
istismar 

etdiyi 
qitədən 
sıxışdır-

mağa 
başlayıblar. 

Bunun 
qarşısını 

almağa 
çalışan 

Emmanuel 
Makron da 

bu günlərdə 
beş günlük 
Afrika turu 

ilə fiaskoyla  
yadda qalıb. 

Fransa bəşər tarixinə 
qəddar müstəmləkəçi 
dövlət kimi düşüb. Son 

vaxtlar Paris rəsmiləri bu 
ləkəni üzərlərindən silməyə 
çalışsalar da, heç nəyə nail 
ola bilmirlər. Prezident 
Emmanuel Makron da bu 
günlərdə beş günlük Afrika 
turu zamanı nə qədər səy 
göstərsə də, heç nəyə nail 
ola bilməyib. Son vaxtlar 
Makron ölkəsinin Afrikanın 
problemlərinə yeni yanaşma 
nümayiş etdirəcəyi ilə bağlı 
vədlər verir. O, Fransanın 
Afrika ölkələrinin daxili 
işlərinə qarışmamaq siyasəti 
yürüdəcəyini deyir. Amma 
müşahidəçilər hesab edirlər ki, 
Makronun “Fransa Afrikası” 
dövrünün başa çatdığı barədə 
son açıqlamaları ilk baxışdan 
maraqlı olsa da, mahiyyət 
etibarilə Parisin siyasətində 
ciddi dəyişikliklərdən xəbər 
vermir. 

Əslində Makronun 
turnesinin əsas hədəflərindən 
biri Afrikada itirilən 
mövqelərin bərpası olub. 
Belə ki, son vaxtlar Çin, 
Türkiyə, Rusiya və digər 
dövlətlər Fransanı sürətlə 
qitədən sıxışdırmağa 
başlayıblar. Afrika artıq 
Fransanın geosiyasi təsir 

və təzyiq məkanı sayıla 
bilməz. 2000-ci illərdən 
Fransa biznesinin qitədəki 
mövqeləri də durmadan 
zəifləyir. Səfər ərəfəsində 
prezident Makron Afrikadakı 
rəqibləri ilə silahlanma 
yarışına girməyi və ya yerli 
bazarlara nəzarət uğrunda 
mübarizəni ağlabatan hesab 
etmədiyini iddia etsə də, onun 
turu ekspertlər tərəfindən 
təsir uğrunda mübarizə kimi 
qiymətləndirilib. 

“Afrika olmasaydı, Fransa 
üçüncü dünya ölkələri 
səviyyəsinə düşərdi”, - deyən 
keçmiş prezident Jak Şiraka 
oxşamağa çalışan Makron beş 
gün ərzində Afrikanın dörd 
paytaxtına - Librevil (Qabon), 
Luanda (Anqola), Brazzavil 
(Konqo Respublikası) və 
Kinşasaya (Konqo Demokratik 
Respublikası) səfər edib. 
Afrikanı xarici siyasətində 
prioritet elan edən Makron 
2017-ci ildən bəri Afrika 
ölkələrinə 18 səfər edib. Keçən 
il iyul ayında o, Kamerun, 
Benin və Qvineya-Bisauda, 
avqustda isə Əlcəzairdə olub. 

FRANSA AFRIKA ILƏ BAĞLI 
SIYASƏTINI DƏYIŞIR?

“Fransa Afrika ilə 
bağlı siyasətini dəyişir” 

açıqlaması verən Makronu 
böyük əksəriyyət səmimi 
saymır. Ondan əvvəlki 
prezidentlər - Nikola Sarkozi 
və Fransua Ollandın da 
dilindən analoji bəyanatlar 
səslənib, vədlər verilib. 
Lakin heç birinin real təsiri 
görünməyib. Elə Makronun 
beş il əvvəl Afrikada olarkən 
“ölkəsinin Afrikanın daxili 
işlərinə qarışmayacağı” 
barədə nitqini də çoxları 
unutmayıb. Lakin paralel 
olaraq Fransanın Afrikanın 
Sahel bölgəsində (Mali, Çad, 
Burkina-Faso, Mavritaniya 
və Niger) başladığı “Barxan” 
(“Opération Barkhane”) 
əməliyyatı davam etdirilib. 
Bu əməliyyat yalnız ötən 
ilin noyabrında başa çatıb. 
Həmin əməliyyatdan sonra 
Fransanın 5 min hərbçisi 
bölgədən çıxarılıb. İndi də 
Makron “hərbi bazaların 
fəaliyyətində tam yeni 
taktika”dan bəhs edir. Amma 
Fransa bu hərbi bazaları 
bağlamaq və ya onların 
fəaliyyətlərini minimuma 
endirmək niyyətində deyil. 
Sadəcə, bəzi bazaların adları 
“hərbi akademiya” olacaq, 
bəziləri isə yenə də kağız 
üzərində “yerli hərbçilərlə 
birgə idarəetmə sistemi”nə 
keçiriləcəkdir.

Makron son zamanlar tez-tez “köklü 
humanitar dəyişikliklər”dən də bəhs 
edir. Lakin onun bu vədlərinin də boş 
söz yığnağı olduğunu afrikalılar da gözəl 
anlayırlar. Məsələn, o, Fransanın əsrlər 
boyu Afrikanı qarət edərək daşıdığı 
tarix və mədəniyyət incilərinin geri 
qaytarılacağı, sahiblərinə veriləcəyi 
barədə vədlər verməkdədir. O, turne 
boyu da afrikalıları əmin etməyə çalışıb 
ki, Fransa parlamentində bununla bağlı 
müvafiq qanun layihəsi təsdiqlənəcək. 
Lakin Fransadakı muzeylərin Afrikadan 
aparılmış, sayı təqribən 90 min olan 
eksponatı asanlıqla qaytaracaqlarını 
düşünmək sadəlövhlük olardı. Paris 
2021-ci ildə Beninə cəmi 26 eksponat 
verməklə “ciddi proses getdiyini” 
göstərib. 

“FRANSA SIZƏ “YAXŞILIQ ETMƏK” 
MƏCBURIYYƏTINDƏ DEYIL” 

Öz növbəsində Afrika ölkələri 
Fransanı öhdəliklərini yerinə 
yetirmədiyinə görə tənqid edirlər. 
Parislə münaqişəyə səbəb olan hərbi 
çevrilişlərdən sonra keçmiş Fransa 
koloniyaları olan Mali və Burkina-
Fasoda anti-fransız əhval-ruhiyyəsi 
yüksəlir. Makronun Konqo səfəri isə 
əməllicə fiasko olub. Prezident Feliks 
Çisekedinin Makrona Fransanın 
1994-cü il soyqırımında iştirakını 
xatırlatmağından sonra mübahisə 
yaşanıb. F.Çisekedi Fransanın Konqoda 
təhlükəsizliyin bərpasına necə kömək 
edəcəyini soruşub. Diplomatik cavab 
əvəzinə E.Makron jurnalistlərin gözü 
qarşısında həmkarı ilə mübahisə etməyə 
başlayıb və Fransaya aid edilə biləcək 
məsuliyyəti rədd etdiyini söyləyib. 
“Mən həqiqətin tərəfdarıyam. Amma 
bütün yükü öz üzərimə götürməkdən 
imtina edirəm. Fransa sizə “yaxşılıq 
etmək” məcburiyyətində deyil, bu, sizin 
vəzifənizdir”, - deyə E.Makron bildirib. 

Növbəti qalmaqal isə Burkina-
Fasoda yaşanıb. Prezident Makron 
ilə Burkina-Faso və qitənin bir sıra 
digər ölkələrinin hakim dairələri 
arasında münasibətlər, xüsusən 
də 2020-2022-ci illərdə baş 
verən bir sıra hərbi çevrilişlərdən 
sonra pisləşib. Nəticədə ötən il 
Fransa qoşunları Mərkəzi Afrika 
Respublikası və Malidən çıxarılıb. 
Bu ilin fevralında 2009-cu ildən 

orada yerləşən fransalı hərbçilər 
Burkina-Fasonu da tərk ediblər. 
Bunun ardınca ölkənin yeni 
hakimiyyət orqanları Fransa ilə 
1961-ci ilin aprelində imzalanmış 
hərbi əməkdaşlıq haqqında sazişi 
denonsasiya ediblər.

Beləliklə, Fransa nə qədər 
səy göstərsə də, Afrikada 
əvvəlki mövqelərini bərpa edə 
bilmir. Yeganə çıxış yolu Fransa 

dövlətinin etdiyi haqsızlıqlara, 
soyqırımılarına görə Afrika 
xalqlarından üzr istəməsi ola 
bilər. Özü də Fransa tək Afrikada 
deyil, Cənub-Şərqi Asiya və 
digər ərazilərdə törətdiyi qanlı 
müstəmləkə cinayətlərinə, 
soyqırımı aktlarına görə də üzr 
istəməli və məsuliyyətini etiraf 
etməlidir. Amma hələ ki, biz bunun 
işartılarını görmürük. 

ÇIXIŞ YOLU FRANSANIN AFRIKA XALQLARINDAN ÜZR ISTƏMƏSI OLA BILƏR 
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Daniel 
Moreau: 
“Musiqi 
sədaları 

altında otağa 
daxil oldum 

və gördüm 
ki, artıq 

rəqs edirəm. 
Dəqiq nə 

etmək lazım 
olduğunu 

bilmirdim, 
gördüyümü 

təkrarlamağa 
çalışırdım. 

Ən əsası, 
mən 

gözləmirdim 
ki, bu 

videoya 2 
milyon adam 

baxacaq”.

Son vaxtlar sosial 
şəbəkələrdə 
paylaşımlardan 

biri də kanadalı bəyin 
“Vağzalı” sədaları altında 
azərbaycanlı gəlinin nənəsi 
ilə etdiyi rəqsdir. Videoda əlində 
gəlin çiçəyi ilə evə daxil olan bəy, 
nənənin oynamağını görüb eyni əl 
hərəkətləri ilə ona qarşılıq verməyə 
çalışır. Əcnəbi kürəkənin rəqsi, 
sevinci sosial şəbəkə istifadəçiləri 
tərəfindən geniş müzakirələrə səbəb 
oldu. Biz də toyları gündəm olan 
əcnəbi bəy və azərbaycanlı gəlinlə 
söhbətləşdik. “Ailə” rubrikamızın 
qonaqları Daniel Moreau və Tomris 
Bayramovadır.

“BIZI ƏTRAF MÜHIT, 
TƏBIƏT SEVGISI BIRLƏŞDIRDI”

Tomris deyir ki, onları bir araya 
gətirən ətraf mühit, təbiət sevgisi 
olub: “2018-ci ilin sonu dostlarımın 
məsləhəti ilə karyeramı inkişaf 
etdirmək üçün Kanadaya getməyə 
cəhd etdim və immiqrasiya 
proqramlarına 
müraciət etdim. 2019-
cu ilin sonu 
Kanadada 
oturum 
hüququ 
aldığım 
barədə 

məktub gəldi. 
Çox sevindim və 

biletimi 2020-ci ilin 
martına aldım. Uçuşuma 

2 gün qalmış koronavirusla 
bağlı bütün sərhədlər bağlandı. 

Vizam il yarımlıq olduğu üçün 
müddəti bitdi və mən Azərbaycanda 
qaldım. Yenidən Kanadaya viza 
üçün müraciət etdim. Orada da 
koronavirusla bağlı vəziyyət ağır 
idi. Nəticədə bütün proqramlar 
donduruldu və vizamla bağlı 
məlumat gəlmədi. ABŞ-ın keçirdiyi 
“Greencard” lotereyasında iştirak 
etdim. Əslində, 14 il ard-arda 
müraciət edirdim, lakin qazana 
bilmirdim. 2021-ci ildə ilk olaraq 
Kanadadan vizamla bağlı müraciət 
gəldi, 1 ay sonra “Greencard” 
udmağımla bağlı məlumat aldım. 
Qarşımda çox böyük seçim var idi. 
ABŞ-da müsahibə mərhələsini 
həll edənə qədər Kanada ilə 
maraqlanırdım. Orada ətraf mühitlə 
bağlı təşkilatları, onlayn proqramları 
araşdırarkən Daniellə tanış olduq. 
Çünki o da ətraf mühit, heyvanların 
mühafizəsi ilə maraqlanırdı. Bizi 
təbiət, ətraf mühit birləşdirdi. Biz 
artıq onlayn şəkildə münasibət 
qurduq, hobbilərimiz, maraqlarımız 
əsasında dost kimi danışırdıq. 

Bundan sonra seçimim Kanada 
oldu və biletimi aldım”. 

“DANIELLƏ TANIŞLIĞIM 
ƏSL XOŞBƏXTLIK IDI”

Daniel dünyanın 
ən məşhur Niaqara 

şəlaləsinin yaxınlığında 
yaşayır. Tomris məhz 
bu yeri gördükdən sonra 
orada yaşamağa qərar verib: 
“Torontoya, rəfiqəmin yanına 
köçəcəkdim. Daniel isə tam 
başqa şəhərdə - Niaqarada 
yaşayır. Şəlalə evindən 10 
dəqiqəlik məsafədə yerləşir. 
Torontoya gəldikdən 
sonra Daniellə görüşdük. 

Təbiət həvəskarı olduğum 
üçün şəlaləni görəndən sonra 

dedim ki, mən burada yaşamaq 
istəyirəm. Bakı ilə müqayisədə 
orada təbiətə çox yaxın olursan”.

BIR DƏ ONUN 
PARILDAYAN GÖZLƏRI...

Danielin isə diqqətini 
Tomrisin insanlarla münasibəti, 
dostlarının çox olması, təbiət 
sevgisi çəkib. Əcnəbi kürəkən 
deyir ki, Tomrisin Kanadada 
belə, dostlarının sayı Danielin 
dostlarından çoxdur: “Tomrislə 
hansı şəhərə bir yerdə getsək, 
orada mütləq tanışı çıxır. Hətta 
Kanadada o qədər dostları var 

ki, Tomrislə görüşmək üçün öz 

aralarında 
rəqabət aparırlar. 
Mənim Kanadanın bir 
çox şəhərlərində dostlarım yoxdur, 
amma Tomrisin var. Bakıda da 
onu sevən çox insanın olduğunu 
gördüm. Tomris insanlarla 
dünyanın hər yerində münasibətlər 
qurmağı bacarıb. Üstəlik, o 
insanlar Tomrisi çox sevirlər. Belə 
bir xanımla rastlaşmaq mənim 
üçün tapıntıdır. Deməli, çox gözəl 
insandır ki, hamı onu çox istəyir. 
Bir də onun parıldayan gözləri... İlk 
dəfə videosöhbət zamanı Tomrisin 
gözlərini görəndə, anladım ki, 
bu, ilk baxışdan sevgidir. Biz bir-
birimizə çox bənzəyir, hər mənada 
bir-birimizi tamamlayırıq”.

“DANIEL KANADALI 
DEYIL, DÜNYALIDIR”

Tomris isə Danieli dünya 
vətəndaşı adlandırır: “Daniel 
çox mehriban, dünya ilə çox 
iç-içə insandır. Mən ona dünya 
vətəndaşı deyirəm. Çünki hər 
bir mədəniyyətə, dinə çox böyük 
hörmətlə yanaşır. O, gördüyüm 
insanlardan tam fərqlənir. Ailəsi 
də özü kimidir. Onlar dünyanın bir 
çox ölkələrinin mədəniyyətləri ilə 
yaxından tanışdılar. Əslində biz 
tanış olanda Daniel Azərbaycanın 
ancaq adını eşitmişdi. Amma indi 
Azərbaycana vurulub, Bakını çox 
sevir. Artıq Azərbaycan dilini 
öyrənmək üçün kitab alıb. Onun 
belə xüsusiyyətləri, çox gözəl insan 
olması, təbiəti, 
heyvanları 
sevməsi məni 
təsirləndirdi. 
Məsələn, 
Danielin pişiyi 
var. Pişiyi 
sığınacaqdan 
götürərkən, “ən 
zəif, xəstə, heç 
kim tərəfindən 
götürlməyən heyvan 
hansıdırsa, onu mənə 
verin” deyib. Belə 
insanı necə sevməmək 
olar?”

“ILK DƏQIQƏDƏN 
AILƏLƏR ASANLIQLA 
ÜNSIYYƏTƏ 
GIRDILƏR”

Uzaq Kanadada 
ailə tanışlığı və elçilik 
də dövrün tələblərinə 
uyğun olaraq, onlayn 
şəkildə, videozənglə 
olub. Tomris deyir ki, 
ilk dəqiqədən ailələr 
asanlıqla ünsiyyətə girdilər: 

“Nənəm, 2 xalam ingilis dili 
müəllimidirlər. Ona görə 
də ünsiyyət çətin olmadı. 
Düzdür, məsələni anama 
deyəndə, çox narahat oldu. 
Uzaq ölkədə və tək idim. Təbii 
ki, qorxdu. Amma mənim 
Daniellə bağlı heç bir şübhəm 
yox idi. Biz Daniellə tanış olan 
kimi o da, anasına məlumat 
vermişdi. Bu, onun ailəsi üçün 
də müəyyən qədər şok idi. 
Bizim tanışlığımızdan, əyani 
görüşümüzdən 1 ay sonra 
o, məni öz valideynləri ilə 
tanış etdi. Bundan sonra mən 
Danieli anamla tanış etdikdə, 
anam gördü ki, o, çox ciddi 
insandır. Biz ikimiz də artıq 
uşaq deyilik. Həyatdan nə 
istədiyimizi bilirik. Buna görə 
də valideynlərimiz bizi anladı 
və dəstəklədi”. 

VIDEOZƏNGLƏ 
ELÇILIK MƏRASIMI

Daniel deyir ki, elçilikdə 
ən həyəcanlı məqam 
internetin kəsilməsi olub: 
“1 saata yaxın qoşula 
bilmədik, internet çox zəif 
idi. Bu, bizi həyəcanlandırdı. 
Mədəniyyətlərimiz fərqli olsa 
da, ailələrimiz çox oxşar və 
mehribandırlar. Hər ikimizin 
ailəsi böyükdür. Onlayn elçilik 
çox sadə idi. Xüsusi geyimlər 
geyinilməmişdi. Amma həmin 
gün o qədər gülmüşdük ki, üz 
əzələlərimiz ağrıyırdı. Bu, bir 
daha sübut etdi ki, biz düzgün 
seçim etmişik və ailələrimiz 
bir-birinə uyğundur. Elçilikdə 
unutmadığım məqamlardan 
biri o idi ki, Tomrisin ailə 
üzvləri çox idi və hamısı eyni 
anda danışdığı üçün başa 
düşməkdə çətinlik çəkirdik”.

“NÖVBƏTI TOY NIAQARADA 
OLACAQ”

Cütlüyümüz Kanadada 
ailə arasında kiçik 

mərasimdən 
sonra, Bakıda 
da adət-

ənənələrə 
uyğun toy 

edib. Tomris 
deyir ki, yaz-yay 

aylarında 3-cü 
toyu da Niaqarada 

edəcəklər: “Kanadadakı 
toyumuz ailə daxilində və 

dostlarımızla oldu. Kanada 
soyuq ölkə olduğu üçün yay 

və ya yazda Niaqarada da 
toy edəcəyik. Əslində, mən 
Bakıdakı toyun da böyük 
olacağını düşünmürdüm. 
Amma insanları dəvət etdikcə, 
say çoxaldı. Hətta kifayət qədər 

də inciyənlər oldu. Biz kiçik bir 
zalda və nə qədər sadə etmək 
istəsək də, yenə də böyük toy 
oldu”.

Daniel: “Kanadada toy 
etsək də, Tomrisin ailəsini 
gördükdən sonra, istədik ki, 
onlar da, Tomrisin dostları 
da bizim sevgimizi qeyd 
etsinlər”.

“MUSIQI SƏDALARI ALTINDA 
OTAĞA DAXIL OLDUM VƏ...”

Danielin “Vağzalı” 
sədaları altında nənə 
ilə məşhur rəqsinə 
gəldikdə isə, əcnəbi 
yeznə deyir ki, toyda 
onu nə gözləyəcəyini 
bilmirdi, amma 
uyğunlaşacağına 
əmin idi: “Düzü, 
Azərbaycandakı 
toy haqqında heç 
bir fikrim yox idi 
və məni orada 
nə gözləyəcəyini 
bilmirdim. Amma 
qərara gəldim ki, nə olursa 
olsun uyğunlaşacam. Sonra 
başa düşdüm ki, tam olaraq 
adət-ənənələrə riayət etmədim 
(gülür - A.Ə.) Musiqi sədaları 
altında otağa daxil oldum və 
gördüm ki, artıq rəqs edirəm. 
Dəqiq nə etmək lazım olduğunu 
bilmirdim, gördüyümü 
təkrarlamağa çalışırdım. Ən 
əsası, mən gözləmirdim ki, 
bu videoya 2 milyon adam 
baxacaq. Bu, mənim üçün ən 
böyük şok idi. İndi mənə bu 
adət-ənənələr daha maraqlı 
gəlir. Özümə söz vermişəm 
ki, bu ənənələri öyrənəcəm. 
Tomrisin nənəsi, hansı ki, bir 
yerdə oynadıq, baxmayaraq 
ki, illərdir ingilis dilini 
istifadə etmir, təqaüddədir. 
Amma o, mənimlə ingilis 
dilində danışmağa çalışır. 
Mən də istəyirəm ki, növbəti 
səfərlərimdən birində artıq 
azərbaycanca danışa bilim. 
Burada hamı mənə çox 
mehriban münasibət göstərir. 
Gələn dəfə öz hörmətimi 
göstərmək naminə insanlarla 
Azərbaycan dilində danışıb, 
onlara öz fikirlərimi öz 
dillərində çatdıracağam. Necə 
ki, onlar mənimlə mənim 
dilimdə danışırlar”.

Tomris: “Danieli 
həyəcanlandırmamaq üçün 
toy adətləri ilə bağlı heç bir 
məlumat verməmişdim. Sadəcə 
bildirdim ki, musiqi, yeməklər 
və qonaqlar olacaq. Biz ancaq 
rəqs edəcəyik. O da gələn kimi 
rəqs etməyə başladı. (Gülürlər 
- A.Ə.)
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Daniel Azərbaycan toyunu 
çox bəyənib. Rəqslərinə toyda 
da davam edib: “İnsanlarda olan 
enerji, sevinc xoşuma gəldi. Hətta 
Tomris mənə deyirdi ki, bu, 
hələ balaca toydur, hamı dəvət 
olunmayıb. Buna baxmayaraq, 
insanların coşqun rəqsləri  
mənim üçün çox qeyri-adi idi. 
Ən çox rəqsləri bəyəndim. Hamı 
bir-birini toyda çox yaxşı tanıyır, 
hamı özünü rahat hiss edirdi. 
Gələn dəfə gələndə bəlkə mən də 
yerli əhali kimi rəqs edə biləcəm. 
Çalışdılar ki, toyda mənə rəqs 
etməyi öyrətsinlər, mən də eyni 
hərəkətləri təkrarladım (gülür 
- A.Ə.). Yeməklər həddindən 
artıq dadlı idi. Mən həyatımda 
bir masanın 
üzərində bu 
qədər müxtəliflik, 
fərqli yeməklər 
görməmişdim”.

“PLOV GƏTIRƏNƏ, 
RƏQQASƏYƏ 
KIÇIK MƏBLƏĞDƏ 
ŞIRINLIK VERDIM”

Daniel hətta 
toyda ofisianta 
“şirinlik” də 
verib: “Tomris 
əvvəlcədən 
mənə demişdi ki, 
cüzdanında hazır 

xırda pul olsun. Plov gətirənə, 
rəqqasəyə kiçik məbləğdə şirinlik 
verdim. Ailəm əliaçıqdır. Biz 
bu mədəniyyətə öyrənmişik. 
Kanadada çay pulu mədəniyyəti 
inkişaf edib. Əksər restoranlarda 
20-30, bəzən 40 faiz çay pulu 
verilir”.

“KANADADA ONA TURŞU 
QOVURMALI PLOV BIŞIRIRƏM”

Tomris deyir ki, Daniel 
plovumuzu çox sevir: “Kanadada 
ona turşu qovurmalı plov 
bişirirəm. Çox sevir. Məsələn, 
şabalıdın dadını məni tanıyandan 
sonra bilib. Mənimlə tanış 
olmazdan əvvəl o, heç vaxt şabalıd 
yeməmişdi”

Daniel: “Tomrisin nənəsi ətli 
blinçiklər bişirmişdi. Çox dadlı 
idi. Ümumiyyətlə, plov, kabab, 
dolma - burada hər şey dadlıdır”.

“ƏSLINDƏ BU MƏNIM ÜÇÜN 
QURTULUŞ IMIŞ”

Tomris ard-arda gələn 
şanssızlıqlardan sonra arzusuna 
çatıb. Deyir ki, vaxtında 
Kanadaya gedə bilməmək onu 
təəssüfləndirmişdi, indi isə 
arzuladığı işə də, ailəyə də sahib 
olub: “Əlbəttə, pandemiyaya 
görə vaxtında Kanadaya gedə 
bilməməyim məni o zaman 
təəssüfləndirmişdi. Anladım ki, 
əgər qarşında olan bir imkan 
qapısı bağlandısa, əslində yaxşı 

axtarsan, başqa imkanları 
da tapacaqsan. Deməli, 
mən Daniellə tanış 
olmaq üçün 2020-ci ildə 
deyil, 2021-ci ilin sonu 
Kanadaya getməli idim. 
O zaman düşünürdüm 
ki, həyat nə üçün mənə 
belə haqsızlıq etdi. 
Əslində bu, mənim 
üçün qurtuluş imiş. Mən 
daha yaxşı maddi baza 
toplayıb Kanadaya köçə 
bildim. İndi həyatımla 
bağlı planlarıma məni 
anlayan biri ilə davam 
edirəm”.

Toyumuzdakı 
yeməklər 

həddindən 
artıq dadlı 

idi. Mən 
həyatımda 

bir masanın 
üzərində 
bu qədər 

müxtəliflik, 
fərqli yeməklər 
görməmişdim.

“VAĞZALI” SƏDALARI ALTINDA RƏQS EDƏN KANADALI BƏY VƏ ONUN AZƏRBAYCANLI XANIMI “KASPI”DƏ  

TOYLARI GÜNDƏM OLAN CÜTLÜKTOYLARI GÜNDƏM OLAN CÜTLÜK

SÖ
HBƏTLƏŞDI

aygunaziz@kaspi.az
AYGÜN ƏZIZ

Fotolar:Fotolar: Rüfət Mikayılov/ Global Media Group Rüfət Mikayılov/ Global Media Group

“HƏYATIMDA BIR MASANIN ÜZƏRINDƏ BU 
QƏDƏR FƏRQLI YEMƏKLƏR GÖRMƏMIŞDIM”
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Qarşıdan Novruz gəlir. Torpağın 
oyanışı, yazın başlanğıcının 
xəbərçisi. Novruz hər birimizin 

səbirsizliklə gözlədiyi, adət-ənənələri ilə 
ailəmizə sevinc bəxş edən ən qədim milli 
bayramlarımızdandır. Rəngarəng adət-
ənənələrlə zəngin bu bayramın həm də 
özünəməxsus süfrə mədəniyyəti var. İndi 
bir çoxlarımızı, xüsusilə də valideynləri 
düşündürən ən mühüm sual uşaqlarımıza 
sonsuz sevinc yaşadan Novruz süfrəsinin 
neçəyə başa gələcəyidir.  Biz də bayram 
bazarlığına çəkəcəyiniz xərcin nə qədər 
olacağını araşdırdıq. 

BAZARDA ÜZLƏŞDIYIMIZ MƏNZƏRƏ
Bayram süfrələrinin olmazsa-olmazı 

çərəzlərdir: fındıq, qoz, püstə, badam, iydə, 
innab... Üstəlik içliyi fındıq və ya qozdan 
hazırlanan şəkərbura, paxlava, İrəvan kətəsi 
və s. həmişə Novruzun bəzəyi olub. 

Gəlin birlikdə bu gözəl nemətlərin 
qiymətləri ilə tanış olaq. Bayram ərəfəsində 
piştaxtalarda olan qiymətlər təxminən 
belədir: fındıq (qabıqlı) – 6-8, fındıq ləpəsi – 
13,50-30, qoz (qabıqlı) – 7-10, qoz ləpəsi 13-
30, badam (qabıqlı) 6-8, badam ləpəsi 25-30, 
püstə 28-39, iydə və innab isə 8-10 manat 
civarındadır.  Novruz bayramının atributu 
sayılan səməninin də qiyməti boyundan, 
formasından, bəzəyindən asılı olaraq dəyişir. 
Ən sadə səmənini 2-3, bər-bəzəkli, xonça 
üstündə “qız evi”nə aparılan, ay, ulduz, buta 
formalı qablardakı səməninin qiyməti isə 
25-30 manatdır. 

Təəssüfləndirici məqam odur ki, indi 
səmənini hazır şəkildə pul verib alırıq. 
Amma əvvəllər hər bir ocaqda evin xanımı 

özü 
“Səməni, saxla məni, ildə cücərdərəm səni” 
deyib, buğda göyərdərdi. İnsanlar inanardı 
ki, səməni yaxşı cücərsə, həmin il onlar üçün 
ruzili-bərəkətli, xeyirli-uğurlu il olacaq. 

NOVRUZ SÜFRƏSININ BƏZƏYI PLOV 
Plov isə bizim bütün bayramlarımızın, 

xoş günlərimizin əvəzsiz təamıdır. Bir 
qazan turşu-qovurmalı plov üçün ərzaqların 
qiymətləri də dodaq uçuqladır. İndi 
bazarlarda müştərilərə 
təqdim olunan 1 kq 
ət 15-17, 1 kq düyü 
3-6, kərə yağı 10-20, 
şabalıd 8-12, rəng 
və növlərindən asılı 
olaraq albuxara 
6-13, ərik qurusu 
13-25, kişmiş 
6-12 manatdır. 
Belə olduğu halda 
4-5 nəfərlik bir 
ailə üçün plovun 
hazırlanmasına 
təxminən 37-54 manat 
vəsait lazımdır. 

Novruz bayramına sayılı 
günlər qalıb. Artıq həm 
marketlər, həm də səyyar 
satış məntəqələrində 
bayram bazarlığı 
məhsulları satışa 
çıxarılıb. Məhsul bol, 

qiymətlər isə... 
XANIM AYDIN  
xanimaydin@kaspi.az

Bəs biz necə az pul xərcləyib, bayrama 
hazırlaşa bilərik? İqtisadçı Eldəniz Əmirov 
deyir ki, bu, həddindən artıq çətin sualdır: 
“İndiki qiymətlər çərçivəsində məhdud 
vəsaitlərlə bayram keçirmək üçün məsləhət 
vermək çox çətindir. İnsanların əlində bəlli 
– minimum miqdarda  məbləğ, bazarda 
isə artan qiymətlər var. Amma bunu deyə 
bilərəm ki, bayram yarmarkalarında 
nisbətən ucuz qiymətlər olur. Bazarlarda 
günün sonuna doğru qiymətlər müəyyən 

qədər enir, alış-verişin azaldığı bir vaxtda 
nisbətən ucuz məhsullar tapmaq 
mümkündür. Məsləhətim budur 
ki, insanlar öz büdcələrinə uyğun, 
yəni çox da israfçılıq etmədən, 
minimal  pul xərcləməklə 
bayram bazarlığı etsinlər. 
Ən vacib məhsulları almaq 
lazımdır. Bu isə hər ailənin 
ehtiyacına uyğun olaraq 
dəyişir”. 

YARMARKALARDA ALVERÇI 
YOX, FERMER OLMALIDIR

İqtisadçı bayram yarmarkaları ilə 
bağlı da danışdı: “Sözün əsl mənasında 

kənar subyektlərin müdaxiləsi 
olmadan birbaşa fermerlərin 
özünün məhsullarını bazara 

çıxarmağa real şərait 
yaradılmalıdır. Yarmarkalar 

tək həftə sonları yox, 
bayram ərəfəsində 7-10 

gün müddətində təşkil olunmalıdır. Elə 
bir mexanizm formalaşdırılmalıdır ki, 
yarmarkalarda məhsul satanlar, həqiqətən 
də, alverçilər yox, fermerlər olsun”. 

Düşünəndə görürük ki, mövcud 
qiymətlərlə başa gələcək bayram bazarlığı 
orta statistik azərbaycanlı üçün əlverişli 
deyil. Amma yenə də Novruz yeni gün 
deməkdir. Yeni gün isə yeni sabah, yeni 
ümiddir. Ümidlərimizin bu bayram çin 
olması arzusu ilə...

MINIMUM MƏBLƏĞLƏ BAYRAM BAZARLIĞINI NECƏ EDƏ BILƏRIK?

ŞƏKƏRBURA, 
PAXLAVA BƏZƏK VERIR XONÇAYA

Bayram xonçası şəkərburasız, 
paxlavasız olmaz. Gəlin 1 kq içlikdən 
hazırlanan (bu ölçüyə əsasən 60-80 
şəkərbura hazırlamaq mümkündür) 
şəkərburanın orta qiymətini də 

hesablayaq. Təxminən 1 kq fındıq 
ləpəsi 13,50-30, şəkər tozu 

1.60-2, un 1.20-2, 1 litr süd 
2, 1 ədəd yumurta 0.16, 

kərə yağı 10-20 
manatdır. Reseptə 
uyğun hesablasaq, 

evdə 1kq-lıq içlikdən 
bişirilən şəkərbura bizə 
təxminə 40-60 manata 
başa gəlir. 1 kq içlikdən 

hazırlanan paxlavaya da 
təxminən elə bu qədər pul 

xərcləməli olacağıq. Satışda 

isə şəkərburanın bir ədədi ölçü və 
“brend”indən asılı olaraq 0.80-1.50, 
paxlavanın isə 1 kq-ı 18-30 manat arası 
dəyişir. Burada həm də şəkərbura və 
paxlavanın içliyində hansı ləpədən (qoz 
və ya fındıq) istifadə olunması da böyük 
rol oynayır. 

KASIB MALI – ŞORQOĞALI
Şəkərbura, paxlavaya baxanda 

şorqoğalı nisbətən ucuz başa gəlir. Çünki 
içliyi un və ədvalardan ibarətdir. Amma 
ona da kifayət qədər çox kərə yağı istifadə 
olunur. Bir kiloqram undan şor qoğalı 
hazırlamaq üçün bizə təqribən 20-25 
manat lazımdır. Qeyd edim ki, satışda 
ölçüsündən  və “brend”indən asılı olaraq 
şorqoğalının qiyməti 0.50-1.20 manat 
arası dəyişir. 

Eldəniz Eldəniz 
ƏmirovƏmirov

SÜFRƏSISÜFRƏSI
FINDIQ QABIQLI BADAM QABIQLI

6-8azn 6-8azn

SADƏ SƏMƏNİ
2-3azn

AY, ULDUZ, BUTA 
FORMALI 
QABLARDA
SƏMƏNİ

25-30azn

7-10azn 28-39azn

8-10azn

13,50-
30azn

25-30
azn

13-30
azn

FINDIQ LƏPƏSİ BADAM LƏPƏSİ

QOZ QABIQLI PÜSTƏ

QOZ LƏPƏSİ İYDƏ və İNNAB

BIZLƏRI XƏRCƏ SALANBIZLƏRI XƏRCƏ SALANBIZLƏRI XƏRCƏ SALANBIZLƏRI XƏRCƏ SALAN

PLOVUN 
HAZIRLANMASI
37-54 

AZN
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Hazırda bir çoxlarımız müxtəlif taksi Hazırda bir çoxlarımız müxtəlif taksi 
xidmətlərindən istifadə edirik. Bizi ən xidmətlərindən istifadə edirik. Bizi ən 
çox maraqlandıran məqam isə qiymətdir. çox maraqlandıran məqam isə qiymətdir. 
Ancaq diqqət yetirməli olduğumuz başqa Ancaq diqqət yetirməli olduğumuz başqa 
nüanslar da var...nüanslar da var...

O TAKSININ O TAKSININ 
DALINCA DALINCA 
BAXMA...BAXMA...

Hüquqşünas Ceyhun Cəfərli isə, 
taksi sürücülərinin davranışları 
səbəbindən pozulan müştəri 
hüquqlarına diqqət çəkir. Bildirir 
ki, taksi sürücüləri davranışlarına 
görə məsuliyyət daşıyırlar: “Özəl 
taksi xidmətlərində qiymətlər tələb-
təklif, bazar qaydaları əsasında 
müəyyənləşir. Taksi xidməti 
göstərən sürücülər ilk növbədə 

fərqlənmə nişanı, 
müvafiq lisenziya 
almalı, onun 
əsasında fəaliyyət 
göstərməlidir. 
Əgər sərnişinlərə 
keyfiyyətsiz, aşağı 
səviyyəli taksi 
xidməti göstərirlərsə, 
məsuliyyət daşıyırlar. 

Həmçinin təhlükəsizliyə riayət 
etmirlərsə də, məsuliyyətə cəlb 
olunurlar. Avtomobil standartlara 
cavab verməli, istismara yararlı 
olmalıdır. Bəzən etik davranış 
qaydaları da pozulur, buna görə də 
məsuliyyət yaranır”. 

SÜRÜCÜ ILƏ TAKSI XIDMƏTI 
GÖSTƏRƏN ŞIRKƏT ARASINDA 
OLAN MƏSƏLƏ

C.Cəfərlinin sözlərinə görə, gediş 
məsafəsinə görə müəyyənləşdirilən 
qiymət məsələsində müştərilərin 
heç bir günahı yoxdur: “Qiymət 
sürücü ilə taksi xidməti göstərən 
şirkət arasında olan bir məsələdir 
və onların arasında olan əməkdaşlıq 

müqaviləsi ilə tənzimlənir. Hansı 
qaydada razılaşırlarsa, ona əməl 
olunmalıdır. Sürücünün müəyyən 
olunmuş qiymətə etiraz etmək 
haqqı var. Həmin şirkətdə işləmək 
sürücünün öz seçimidir, heç 
kim onu məcbur etmir. Yaranan 
problemlərə görə müştəri narazı 
qalanda artıq həmin şirkətdən 
istifadə etməyəcək. Yəni bu hallar 
şirkətin nüfuzuna da təsir edir. 
Nəticədə müştərilərin sayı aşağı 
düşəcək, gəlirlərin səviyyəsi  
enəcək”.   

TAKSI SÜRÜCÜLƏRI 
ILƏ MÜQAVILƏ BAĞLANILMIR? 

Hüquqşünas qeyd edir ki, sürücü 
ilə şirkət arasında müqavilə olanda, 
məsuliyyət də yaranır: “Amma 
şirkətlərin sürücü ilə konkret 
müqavilə bağladığına inanmıram. 
Sadəcə, sürücünün adını sistemə 
salır, avtomobili, nömrəsini verir 
və şəxslər də işə başlayır. Müqavilə 
mütləq şəkildə olmalıdır. Aralarında 
müqavilə varsa, 
bu zaman mülki 
məsuliyyət 
mövcuddur. 
Müqavilə 
yoxdursa, çətin 
məsələdir”. 

E.Muradlı bütün bu problemlərin 
kökündə taksi qiymətlərinin çox ucuz 
olmasının dayandığı qənaətindədir: “Qiymət 

məsələsinə də baxılmalıdır. 
Qiymətlərin bu qədər ucuz 
olması arzuolunan deyil. 
İnsanlar üçün əlçatan 

olsa da, sonradan 
taksinin vaxtında 
gəlməməsi, 

qiymətlə bağlı 
narazılıq, 

sürücünün 
müştəriyə 

qeyri-

etik davranışları kimi hallar ortaya çıxır. 
Müştərilər belə hallarda məhkəməyə, 
həmçinin İqtisadiyyat Nazirliyi yanında 
Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət 
Dövlət Xidmətinə müraciət edə, öz haqlarını 
tələb edə bilərlər”. 

E.Muradlının sözlərinə görə, taksi 
şirkətləri haqsız rəqabət aparırlar, yalnız 
özlərinə sərf edən qərarlar qəbul edirlər: 
“Qiymətləri hədsiz aşağı salıb, sürücüləri də 
kor-koranə şəkildə işə götürürlər. Beləliklə, 
bu cür hallar ortaya çıxır. Hansısa faktları 
sübut etmək, problemlərin operativ həllinə 
nail olmaq üçün bir sistem, mexanizm 
olmalıdır, o da hazırda yoxdur”. 

ZƏRIF SALMANLI
zarifsalmanli@kaspi.az

TAKSI 
SÜRÜCÜLƏRININ 

MƏSULIYYƏTI

UCUZ QIYMƏTLƏR PROBLEM YARADIR

Son vaxtlar paytaxt sakinlərinin taksi 
xidmətləri ilə bağlı şikayətləri artıb. 
Xüsusilə sürücülərin sərnişinlərə 

davranışı, müəyyənləşdirilən qiymətdən artıq 
ödəniş tələb etməsi kimi məqamlar narahatlıq 
doğurur. 

Mövcud mənzərəni şikayətlərdən də görmək 
mümkündür: 

“Hava limanından taksi sifariş etmişəm. 
Proqramda 8 manat məbləğ yazılsa da, taksi 
gəlməmişdən zəng vurub deyir “18 manat 
verəcəksinizsə, yaxınlaşım”. 

Başqa bir şikayətçinin üzləşdiyi problem 
də diqqəti cəlb edir: “Sürücü mənə zəng edib 
bildirdi ki, müəyyənləşdirilmiş qiymət az olduğu 
üçün gələ bilməyəcək”.

Vəziyyəti bir az da qəlizləşdirən digər 
bir məqam son vaxtlarda taksi şirkətlərinin 
proqramlarında tətbiq olunan yenilikdir. Belə 
ki, sürücü nə qədər uzun müddət yolda qalsa, 
vətəndaş bir o qədər artıq məbləğ ödəməlidir. 

Göründüyü kimi, bir tərəfdə hüquqları 
pozulan sərnişinlər, qiymətlərdən narazı qalan 
sürücülər, digər tərəfdə isə bu problemlərin 
yaşanmasına şərait yaradan taksi xidməti 
şirkətləri...

TAKSILƏRƏ VAHID 
NƏZARƏT MƏRKƏZI YARADILSIN

Nəqliyyat məsələləri üzrə ekspert Elməddin 
Muradlı təklif edir ki, ödənişlərlə bağlı 

taksometr 
sisteminə keçmək 
lazımdır: “Lakin bu sahədə hansısa yenilik 
yoxdur. Düzdür, qanunda var, olmalıdır. Amma 
bunu reallaşdırmaq çox uzun prosesdir”. 
Ekspertin sözlərinə görə, taksi fəaliyyətindəki 
xaosun qarşısını almaq üçün təkmilləşdirmə 
işləri aparılmalıdır: “Taksi şirkətlərinə, taksilərə 
vahid bir mərkəzdən nəzarət olunmalıdır. 
Bəziləri bu məsələni səhv anlayır. Vahid 
mərkəzdən nəzarət tamam başqa anlayışdır. Bu 
sistem taksi şirkətlərinin ləğvi anlamına gəlmir”. 

E.Muradlının qabartdığı digər məqam 
sürücülərin sağlamlıq məsələsi ilə bağlıdır. 
Bildirir ki, işə götürülən zaman 
sürücülərin sağlamlığı ilə 
bağlı qaydalara ciddi nəzarət 
olunmalıdır. “Köhnə qaydalar 
bitməli, mütərəqqi bir sistem 
tətbiq olunmalı və buna uyğun 
da işlər qurulmalıdır”, – 
ekspert deyir. 

Elməddin Elməddin 
MuradlıMuradlı

Ceyhun Ceyhun 
CəfərliCəfərli



Samir 
Eyyubov
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R.Qarayev bildirdi ki, 
yaşanan bu problem həm də, 
kənd təsərrüfatında düzgün 
planlaşdırma olmamasının 
nəticəsidir: “Ölkədə kənd 
təsərrüfatı sahəsində müəyyən 
boşluqlar var. Müəyyən təhlillər 
doğru aparılmır, statistik 
məlumatlar düzgün deyil, 
planlama düzgün təşkil olunmur. 
Planlaşdırma odur ki, bir məhsula 

hərtərəfli baxmaq lazımdır. 
Statistik məlumatlar, təhlillər 
olmalıdır ki, bu məhsulu əkəndə, 
biz nə qədər fayda götürəcəyik? 
Misal üçün, biz pambıq əkəndə, 
pambıqdan son nöqtədə onun 
heyvanlar üçün yem kimi 
istifadəsinə qədər baxmalıyıq. Yəni 
məhsul istehsal edəcəyiksə, orada 
heyvandarlığı da düşünməliyik. 
Çoxşaxəli məhsul əkmək lazımdır. 

Həm heyvandarlıqda istifadə edək, 
həm də digər sahələrdə strateji 
əhəmiyyəti olsun. Üstəlik də 
gəlirlilik önəmlidir”.

İqtisadçı deyir ki, xaricdən 
gətirilən məhsul indi yerli 
istehsaldan daha ucuz başa gəlsə 
də, bir müddət sonra onların 
qiyməti də artacaq: “Yerli istehsal 
azalır, idxaldan asılılıq artır. 
İdxal məhsulları yerli istehsaldan 

daha münasib qiymətə başa gəlir, 
ona görə seçim olur. Ancaq bu, 
indi üçün belədir. Bu, sonradan 
qiymətlərin artmasına gətirib 
çıxaracaq. Çünki bazarda ancaq 
idxal məhsulları olacaq, yerli 
istehsal da o qədər deyil ki, 
alternativ olsun, rəqabət yaransın. 
İdxaldan asılılıq olacaqsa, bir 
müddət sonra burada da istədikləri 
qiymətləri təyin edə biləcəklər”.

Ekspertlər deyirlər ki, son illər yerli 
kərə yağlarının maya dəyəri artıb. Yem 
qiymətləri bahalaşıb, heyvandarlıq üçün 
örüş sahələri azalıb. Ona görə də, ölkə daxilində 
yağ istehsalı sərfəli deyil. İstehsalçılar kərə yağı 
istehsal edib yerli bazarda rəqabətdə uduzmaqdansa, 
pendir hazırlayıb Rusiyaya göndərməyi üstün tuturlar.

ÖLKƏDƏ 
YEM BAZASI QITDIR”

EKSPERT: “İDXAL MƏHSULLARI DAHA BAHA OLACAQ”

Rauf 
Qarayev

AYGÜN ASIMQIZI
aygunasimqizi@kaspi.az

022-ci ildə Azərbaycana 18 min 
562 ton kərə yağı idxal olunub. 
2021-ci ildə bu rəqəm 15 min 

34 ton idi. Əvvəlki illərdə bu rəqəm 16 
və 14 min ton olub. Yəni ötən il kərə 
yağı idxalı artıb. Eyni zamanda ötən 
il Azərbaycanda kərə yağı istehsalı 
azalıb. Dövlət Statistika Komitəsinin 
məlumatına görə, ötən il Azərbaycanda 
kərə yağı istehsalı 2021-ci illə 
müqayisədə 8,3 faiz azalıb. 

Əslində, yerli kərə yağımızın 
keyfiyyətinə söz ola bilməz. Üstəlik, 
kənd təsərrüfatının inkişafı son illər 
ölkənin hədəfləri sırasındadır. Bəs o 
zaman kərə yağı istehsalının deyil, 
idxalın artmasının səbəbi nədir?

“ÖLKƏDƏ SÜD 
İSTEHSALI CİDDİ ŞƏKİLDƏ AZALIB”

Ekspert Samir 
Eyyubov deyir 
ki, hazırda kərə 
yağını idxal etmək 
iqtisadi cəhətdən 
daha səmərəlidir: 

“Azərbaycanın hər 
zaman kərə 

yağı ilə bağlı 
idxaldan 
ciddi 
asılılığı 

var idi. Biz heç vaxt özümüzü kərə yağı 
ilə təmin etməmişik. Rusiya-Ukrayna 
müharibəsindən sonra idxaldan 
asılılıq artdı. Çünki heyvan yeminin 
qiyməti kəskin şəkildə bahalaşdı. Bu 
da südün qiymətinə təsir göstərdi. Litri 
65-70 qəpiyə olan süd bu gün 90-95 
qəpik civarındadır. Demək olar ki, 30 
faizə qədər qiymət artımı var. Yerli 
istehsaldakı kərə yağının da qiyməti 30 
faiz artdı. Bu zaman xaricdən məhsul 
idxal etmək iş adamlarına iqtisadi 
cəhətdən daha səmərəli olur.

Digər tərəfdən, ölkədə süd istehsalı 
ciddi şəkildə azalıb. Yemin qiyməti 
bahalaşıb, südün qiyməti artır. Yerli 
emal təsərrüfatları rəqabətə dözümlü 
olmur, məcbur qalıb istehsal həcmlərini 
azaldırlar. Belə-belə 
fermerlər müflis olur, 
təsərrüfat-
larını 
bağlayırlar.

Həm də, 
Rusiyada 
ciddi 
pendir 
tələbatı 
formalaşıb. 
Bu, emalçı-
larımıza 
iqtisadi 
cəhətdən 
daha 

səmərəli və maraqlıdır. İstehsalçılara 
kərə yağı istehsal edib yerli bazarda 
rəqabətdə uduzmaqdansa, pendir 
hazırlayıb Rusiyaya göndərmək daha 
maraqlıdır”.

S.Eyyubov deyir ki, yerli kərə yağımız 
keyfiyyətli olsa da, qiymət cəhətdən 
rəqabətdə xarici məhsullara uduzur: 
“İki il öncə də Ukrayna, Belarus yağları 
daha ucuz qiymətə idi, nəinki yerli 
kərə yağları. Sadəcə, qiymət fərqi bu 
qədər kəskin deyildi. Ona görə yerli 
kərə yağına tələb indikindən xeyli 

çox idi. İndi 
30 faizə qədər 
fərq ortaya 
çıxır. Alıcılıq 
qabiliyyəti də 
hazırda elə 
yüksək deyil. 

Sözsüz ki, 
istehlakçı 
daha ucuz 
məhsula qaçır. 
Burada artıq 
fərq etmir, 
hansı ölkənin 
məhsuludur, 
maddi 
durumuna 
uyğun olanı 
alır. Beləliklə, 
yerli məhsula 
tələb azalır”.

İqtisadçı Rauf Qarayev 
də deyir ki, yerli istehsalın 
azalmasının səbəbi hazırda 
ölkəmizdə heyvandarlığın 
səmərəli olmamasıdır: 
“Kərə yağının əsas mənbəyi 
heyvandarlıqdır. Kərə yağının 
istehsalının azalması bizdə 
heyvandarlıq sahəsində müəyyən 
problemlər yaşandığını göstərir. 
Məsələn, heyvanların yemi 
azalıb. Bir tərəfdən torpaq 
sahələri zəbt olunub və örüş 
sahələri yoxdur. Ölkədə yem 
bazası qıtdır, heyvanların 
bəslənməsi üçün yem azdır. 
Xaricdən alınma isə baha başa 
gəlir. Fermer də hesab-kitab edir, 
heç bir gəliri olmadığını görür, 
nəticədə məcbur qalıb heyvan 
saxlamaqdan imtina edir, onun 
yerinə kənd təsərrüfatının digər 
sahələri ilə məşğul olur. Bu da 
ölkədə heyvandarlıqda müəyyən 
tənəzzülə 
gətirib çıxarır. 
Nəticədə biz 
kərə yağı 
istehsalının 
azalmasını 
müşa-
hidə 
edi-
rik”.

18 MİN 562 
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15 MİN 34 
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Səudiyyə Ərəbistanı tarixən 
qapalı və mühafizəkar ölkə 
olub. Dünya turistləri krallığı 

“kəşf olunmamış, sirlərlə dolu 
ölkə” də adlandırırlar. Ancaq vaxt 
keçir və hər şey dəyişir. Sərhədlər 
yavaş-yavaş ziyarətçilərin üzünə 
açılır, viza şərtləri asanlaşır. 
Planetin ən zəngin dövlətlərindən 
biri sayılan Səudiyyə Ərəbistanı 
getdikcə daha əlçatan olur. Ölkədə 
artıq turizmə, müxtəlif beynəlxalq 
tədbirlərin keçirilməsinə üstünlük 
verilir. 

MÜASIRLIKLƏ ƏNƏNƏVI 
MƏDƏNIYYƏTIN TƏZADLARI

Paytaxt Ər-Riyad bizi 
rəngbərəng işıqlara bürünmüş uca 
göydələnləri, gözqamaşdıran işıq 
seli ilə qarşılayır. “Dünyanın heç 
yerində belə parlaq işıqlar yoxdur. 

Elə bil şəhərin üzərinə 

göydən zər səpilib”, - deyə 
ilk təəssüratımızı bir-birimizlə 
bölüşürük. Ər-Riyad müasir 
tikinti və ənənəvi mədəniyyətin 
təzadlarını, Şərq koloriti ilə Qərbin 
elementlərini bir arada görə 
biləcəyiniz şəhərdir. 

Ər-Riyad ölkənin ən böyük 
siyasi, iqtisadi və mədəni 
mərkəzidir. Şəhərdə böyük sənaye 
müəssisələri fəaliyyət göstərir. 
Paytaxtın bir neçə ali məktəbində 
ərəb və ingilis dilində təhsil, İslam 
Universiteti dünya ölkələrindən 
tələbələri də cəlb edir. Səudiyyə 
Ərəbistanından olan gənclərin bir 
qismi isə Qərbi Avropa və Amerika 
universitetlərində təhsil alırlar. 

Səudiyyə Ərəbistanında 
diskoteka tapılmır, ancaq  
bayram və ya adi günlərdə və 
işdən sonra ailələr şəhərə çıxır, 
kafelərdə oturur, canlı konsertlərə 
tamaşa edirlər. 10 ölkənin kiçik 

pavilyonunu birləşdirən 
“Dünya bulvarı” adlı 

yeni məkan təkcə səudiyyəlilərin 
deyil, turistlərin də əsas gəzinti 
yerinə çevrilib. Böyük ictimai park, 
Kral Əbdüləziz Xalq Kitabxanası, 
Kral Əbdüləziz Məscidi, Kral 
Əbdüləziz Auditoriyası və Qədim 
Əsərlər Mərkəzi kimi mütləq 
görüləsi məkanlar da turistlərə 
açıqdır.

DÖVLƏT TURIZMƏ  
DIQQƏTI ARTIRIR 

Turizm ölkədə iqtisadiyyatın 
əsas dayaqlarından birinə çevrilir. 
Səudiyyə Ərəbistanı yalnız 2019-cu 
ildə fəal şəkildə xarici qonaqları 
qəbul etməyə başladığı üçün 
burada turizm infrastrukturu qeyri-
bərabər inkişaf edib. Son vaxtlara 
qədər buraya yalnız diplomatlar, 
iş adamları və zəvvarlar gəlirdisə, 
indi ölkə turistlərə açıqdır. Səyahət 
sevən insanlar böyük şəhərləri - 
Ər-Riyad, Əl Xobar, Dammam, 
Ciddə və Taif şəhərlərini seçirlər. 
Turistlər Qırmızı dəniz və 
Fars körfəzindəki kurortlarda, 
çimərliklərdə dincəlməyə, 
heyrətamiz dağ panoramalarından 
zövq almağa, bədəvilərin min 
illər boyu gəzdiyi səhralara, milli 
parklara ekskursiyalarda iştirak 
etməyə gəlirlər.  
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TURISTLƏR ÜÇÜN SƏRT 
MƏHDUDIYYƏTLƏR 

YOXDUR
Son illər Körfəz ölkələrində 

qadınların hüquqlarını 
liberallaşdırmaq üçün bir sıra 
qanunlar qəbul edilib. 2017-
ci ilin sentyabrında Səudiyyə 
Ərəbistanı kralı ölkədə qadınlara 
avtomobil sürməyə icazə 
verən fərman imzalayıb. Artıq 
küçələrdə sükan arxasında 
qadınlara rast gəlinir. 

İctimai yerlərdə bütün 
qadınların uzun qara don – abaya 
geymələri məcburi deyil. Bu 
geyim yalnız müqəddəs yerlərə 
ziyarət zamanı məcburidir. 
Ölkədə islahatları ilə sevilən 
vəliəhd şahzadə Məhəmməd 
bin Salman Əl Səud deyib ki, 
qadınların belə sərt geyim 
tərzindən imtina etmək hüququ 
var. Ölkəyə səfər edən turistlər 
üçün də sərt məhdudiyyətlər 
yoxdur. 

Krallıqda çalışanların üçdə 
biri əcnəbilərdir. Əsasən, yoxsul 
Asiya və Afrika ölkələrindən olan 
işçilər ölkədə daimi yaşayır və 
işləyir. 

SƏUDIYYƏ ƏRƏBISTANINDA 
HAZIRDA 1444-CÜ ILDIR 

Səudiyyə Ərəbistanında 
hazırda cümə və şənbə istirahət 
günü sayılır. Namaz vaxtı bütün 
mağazalar və ofislər 15-20 
dəqiqə bağlanır və alıcılardan, 
o cümlədən gələn turistlərdən 
bayırda və ya foyedə gözləmələri 
xahiş olunur. 

Səudiyyə Ərəbistanı hələ 
də Məhəmməd Peyğəmbərin 
Mədinəyə hicrət etdiyi tarixdən 
- İslam təqvimi – Hicri-Qəməri 
təqvimindən istifadə edir. 
Hazırda ölkədə 1444-cü il, Şaban 
ayıdır...

Planetin 
ən zəngin 

dövlətlərindən 
biri sayılan 

Səudiyyə 
Ərəbistanı 

getdikcə daha 
əlçatan olur 
və müxtəlif 

yerlərdən olan 
insanlar onun 
mədəniyyəti, 

tarixi və 
görməli yerləri 
ilə tanış olmaq 

imkanı əldə 
edirlər. Ölkədə 
artıq turizmə, 

müxtəlif 
beynəlxalq 
tədbirlərin 

keçirilməsinə 
üstünlük 

verilir. 

Azərbaycan vətəndaşlarının 
krallığa səfəri viza ilə 
tənzimlənir. İnanclı insanlarımız 
arasında bu ölkəyə dini turizm 
məqsədilə gələnlər üstünlük 
təşkil edir. Kiçik Həcc (Ümrə) və 
böyük Həcc ziyarətlərinə gələn 
azərbaycanlıların sayı kifayət 
qədər çoxdur. İslam dininin 
mərkəzinə - Məkkəyə gəlib 
dünyanın ən böyük məscidi 
sayılan Əl-Haramda namaz 

qılmaq, müqəddəs Kəbəni, 
Mədinəni ziyarət etmək, bu 
mistik ab-havanı duymaq 
əksər inanclı insanlarımızın 
arzusudur. 

Ölkələrimiz arasında ikitərəfli 
münasibətlərin inkişafında 
turizm də mühüm rol oynayır. 
Azərbaycanın Səudiyyə 
Ərəbistanı Krallığındakı 
fövqəladə və səlahiyyətli səfiri 
Şahin Abdullayev azərbaycanlı 

jurnalistlərlə görüşündə iki 
ölkə arasındakı münasibətlərin 
inkişaf etdiyini bildirdi: 
“Azərbaycan və Səudiyyə 
Ərəbistanı arasında artıq bütün 
sahələrdə möhkəm dostluq və 
əməkdaşlıq əlaqələri qurulub. 
Siyasi əlaqələrin yüksək 
səviyyədə olması, əməkdaşlığın 
digər sahələrdə də inkişafına 
təkan verir”.

Krallıqda həmvətənlərimiz 

də çalışır. Belə ki, 2000-ci illərin 
əvvəllərində həkimlər bu ölkəyə 
gəlməyə başlayıb. Ölkənin 
şərqindəki “Saudi Aramco” 
neft şirkətində azərbaycanlı 
mühəndislər fəaliyyət 
göstərir. Son dövrlər ölkənin 
tanınmış restoran və digər iaşə 
obyektlərində idarəedici heyət 
olaraq, əsasən, azərbaycanlıların 
xidmətlərindən istifadə etməyə 
başlayıblar. 

MƏKKƏ VƏ MƏDINƏNI GÖRMƏK ARZUSU

TƏRANƏ MƏHƏRRƏMOVA
taranamaharramova@kaspi.az

Müasirliklə Müasirliklə ənənəvı ənənəvı 
mədəniyyət mədəniyyət 
arasındaarasında

Müasirliklə Müasirliklə ənənəvı ənənəvı 
mədəniyyət mədəniyyət 
arasındaarasında
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ZEHNI, FIZIKI FƏALIYYƏTƏ HEÇ BIR MƏNFI TƏSIR GÖSTƏRMIR 

Ümumən götürsək, 
tiklərə səbəb olan 
amillərdən maksimum 
uzaq durmaq məsləhət 
görülür. Ən yaxşısı 
isə arada orqanizmə 
istirahət verməkdir. 
Çünki insanın bir çox 
problemləri məhz gərgin 
və fasiləsiz işləməkdən 

yaranır. Bundan əlavə, 
nevroloji tiklərin 
qarşısını almaq üçün 
xüsusi məşqlər də var. 
Məsələn, gözlərimizi 
15 dəqiqə yumulu 
vəziyyətdə saxlamaq, 
pambığı ilıq suda 
isladıb gözün üstünə 
qoymaq çox faydalıdır. 

Həmçinin, gözləri 
iri açıb, sonra bir 
neçə saniyəlik 
yummaq, 
sakitləşdirici 
çaylar içmək 
də nevroloji 
tiklərə çox 
yaxşı təsir 
göstərir. 

Bəzi 
insanların 
danı-

şarkən tez-tez 
fərqli üz, əl-qol 
hərəkətləri 
etdiyinin 
şahidi oluruq. “Bəs bizə qəribə görünən 
bu hərəkətlərin səbəbi nədir?” – sualını 
veririk.  Bizim üçün fərqli görünən bu 
hərəkətlərin adı tibdə nevroloji tikdir, 
yəni sinir yığılmaları. Tiklər – istənilən 
yaşlı insanlarda qeyri-ixtiyari qısamüddətli 
əzələ yığılması nəticəsində baş verir. 
Sinir yığılmaları tezliyinə, intensivliyinə, 
müddətinə və müxtəlifliyinə görə dəyişir. 
Adətən, həm uşaqlar, həm də böyüklərdə 
xüsusi müalicəyə ehtiyacı olmur. Lakin daimi 
hal alanda nevropatoloqa müraciət etmək 
məsləhət görülür. Çünki nevroloji tiklərin əsas 
yaranma səbəblərindən biri əsəb sisteminin 
fəaliyyətinin pozulmasıdır. Bu cür disfunksiya 
halı beyindən əzələyə qeyri-adekvat impulslar 
göndərir ki, nəticədə qeyri-ixtiyari 
və qısamüddətli yığılmalar baş 
verir. İnsan özü-özlüyündə bunun 
qarşısını ala bilmir, proses 
spontan yaşanır. Əqli və 
fiziki gərgin işlər, xroniki 
yorğunluq, stress, 
qorxu, depressiya, 
nevroz, psixiki 
travmalar nevroloji 
tikləri tətikləyən 
səbəblərdir. 

RƏNGARƏNG NEVROLOJI TIKLƏR
Nevroloji tiklər rəngarəngdir. Onun mimik, 

motorlu, vokal, sensor və s. kimi müxtəlif  
növləri var. İnsanlarda ən çox müşahidə 
etdiyimiz mimik nevroloji tiklərdir. Buna göz 
qırpmaq, göz vurmaq, başı, dodağı tərpətmək, 
burun çəkmək, dil çıxartmaq və s. aiddir.  
Motorlu nevroloji tiklər isə ətrafların qeyri-
ixtiyari hərəkətidir. Yəni, çiyinləri çəkmək, 
ayaq atmaq, yumruq sıxmaq və s. 

Fit çalmaq, zarıltı, öskürək, bir-birinə 
bağlılığı olmayan söz və hecaların səslənməsi, 
boğazı qaşımaq və s. də vokal nevroloji 
tiklərdə özünü göstərir. 

Sensor tiklər isə bir 
qədər fərqlidir. Bu cür 

tiki olan insanlarda 
bədəninin müəyyən 
hissələrində qeyri-
ixtiyari hərəkətlər 

baş verir. 

Qarın, diafraqman reflektor hərəkəti, 
çanaq əzələlərinin titrəməsi bədən 
tikləri, qeyri-ixtiyari əl çalmaq, yüngülcə 
tullanmaq və önə-geriyə addımlamaq 
isə ətrafların tiki adlanır.  Nevroloji 
tiklərdə bir və bir neçə əzələ qrupu 
iştirak edə bilər. Bəzən onların bir neçə 
dəfə təkrar olunanlarına da rast gəlinir. 
Bu cür sinir yığılmaları mürəkkəb tiklər 

adlanır. Hoppanma, qaşınma, qeyri-ixtiyari 
söz təkrarları bura aiddir.

“HƏR ŞEY INSANIN PSIXOLOJI 
DURUMUNDAN ASILIDIR”

Psixiatr Afət Bağırova deyir ki, nevroloji 
tiklər özü-özünə də yarana bilir, hər 
hansı bir xəstəliyin fonunda da: “Hər şey 
insanın hansı psixoloji, nevroloji durumda 
olmasından asılıdır. Nevroloji tiklər əsasən 
stressdən, qorxudan sonra yaransa da, 
beyində funksional pozğunluq nəticəsində 
də ortaya çıxa bilir.  Ümumən götürsək, 
səbəblər həddindən artıq çoxdur. Məsələn, 
revmatizmin kəskin mərhələlərində, o 
cümlədən, doğum zamanı, uşağın ana 
bətnində keçirdiyi travmalar, qeysəriyyə 
əməliyyatı, hamiləlik zamanı ananın qanında 
olan viruslar nəticəsində uşaqda sonradan 
bu cür nevroloji tiklər müşahidə oluna 

bilər. Müalicə üçün ilkin olaraq, nevroloji 
tiklərin yaranma səbəbini düzgün tapmaq 

lazımdır. Çünki hər şey səbəbdən 
asılıdır. Məsələn, əgər səbəb stress və 

ya qorxudursa, onda psixoterapiyaya 
ehtiyac var. Tiki olan insan üçün 
komfortlu, sakit həyat şəraiti qurmaq 
vacibdir. Evdə valideynlər arasında 
problemlər olanda, xoşagəlməz 
hadisələr baş verəndə bu, uşaqların 
psixi durumuna çox pis təsir 
edir. Buna mütləq diqqət etmək 

lazımdır. Bəzən psixoterapiya ilə 
yanaşı, nevroloji və pedaqoji 

müalicəyə də ehtiyac 
duyulur”.

Bizim üçün 
fərqli görünən, 
tibdə nevroloji 

tik adlanan 
hərəkətlər 

insanlar üçün 
diskomfort 

yaradır. Göz 
qırpmaq, 

göz vurmaq, 
başı, dodağı 
tərpətmək, 

burun çəkmək, 
dil çıxartmaq 

və digər 
nevroloji tiklər 

qeyri-ixtiyari 
qısamüddətli 

əzələ 
yığılmalarıdır 
və müalicəsi 

yoxdur. 
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Nevroloji tikləri 
olan adamlar gündəlik 
həyatlarına da fikir 
verməlidirlər. Yəni 
öncədən profilaktik 
tədbirlər görmək də çox 
vacibdir. Bunun üçün 
sağlam həyat tərzi 
keçirmək, düzgün 
və balanslı şəkildə 
qidalanmaq, spirtli 
içkilərdən, siqaretdən 
imtina etmək, iş, yuxu və 
istirahətə düzgün vaxt 

ayırmaq lazımdır.
Sonda bildirmək 

istərdik ki, nevroloji 
tiklər sadəcə psixi 
və emosional 
pozğunluqların fonunda 
özünü büruzə verir və 
insanın zehni, fiziki 
fəaliyyətinə heç bir 

mənfi təsir göstərmir. 
Bu cür vəziyyətlərdə 

özümüzü narahat 
hiss etməmək 
üçün sadəcə bəzi 

qaydalara riayət etmək 
kifayətdir...

XƏSTƏLIK, YOXSA XƏSTƏLIK, YOXSA 
VƏRDIS?VƏRDIS?

XANIM AYDIN  
xanimaydin@kaspi.az

ORQANIZMƏ ISTIRAHƏT VERMƏK LAZIMDIR 

Afət Afət 
BağırovaBağırova
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B u gün həm teatr, həm 
də kino sahəsində eyni 
səviyyədə uğur qazanmaq 

hər aktrisanın işi deyil. Müsahibim 
hər iki sahədə sevilən, seçilən, 
Azərbaycan Dövlət Akademik Milli 
Dram Teatrının aktrisası Rada 
Nəsibovadır. 

“TEATR MƏKTƏBDIR, 
HƏR GÜN ÖYRƏNIRSƏN”

Rada xanım deyir ki, uşaqlıqda 
aktrisa olmaq barədə heç 
düşünməyib. O, həkim olmaq 
istəyirmiş: “Anam çox mütaliə 
edirdi, o oxuduğu kitabı bitirən 
kimi mən oxuyurdum. Beləcə 
məndə mütaliəyə həvəs yarandı. 
Əsərlərdəki obrazları sevməyə, 
onların yaşadığını yaşayaraq 
oxumağa başladım. 90-cı illərdə 
ekranlara Braziliya serialları çıxdı. 
Aktrisalara rəğbəti görəndə məndə 
də aktrisa olmağa həvəs yarandı. 
11-ci sinifdə “Hansı sənətin sahibi 
olmaq istəyirsən?” mövzusunda 
inşamda “aktrisa olmaq istəyirəm” 
yazdım. O dövrdə kinoya çox 
baxdığıma görə kino aktrisası 
olmaq istəyirdim. Amma tələbəlik 
illərimdə tamaşalara çox getdim 
və teatr məni daha çox cəlb etdi. 
Özümü daha çox kinoda sevirəm və 
görürəm. Amma teatr məktəbdir 
– hər gün səhnədə canlı məşq 
gedir, öyrənirsən. Serialda hər şey 
çox sürətli olur. Amma teatrda 
tamaşadan tamaşaya daha çox 
inkişaf edir, səhvlərini düzəldirsən”.

“MƏNIM IŞIM OYNAMAQDIR”
“İstəmədən oynadığım obrazlar 

olub”, - deyir aktrisa: “Rejissor 
əgər səni həmin obrazda görürsə, 
deməli, düz bilir. Aktyor rejissordan 
asılıdır. Mən rejissor məsləhət 
bilən rolu əvvəldə istəməsəm 
də, özümə sevdirib 
oynamışam. Obrazını 
sevməsən, tamaşaçını 
inandıra bilməzsən. Bəzən 
olur ki, oynadığım səhnəni 
başqa cür görürəm. 
Amma bu barədə 
rejissora heç nə 
demirəm. Mən 
aktrisayam, işim 
oynamaqdır. 
Quruluş vermək 
isə rejissorun 
işidir. O, 
özünə görə 

haqlıdır və o səhnəni elə görür. Mən 
rejissora da, ssenaristə də hörmətlə 
yanaşıram. O bilir nə yazır, o da 
bilir nə çəkir. Mən buna qarışa 
bilmərəm”. 

“INCƏSƏNƏTI QORUMAQ ISTƏMIRIK”
Rada xanım deyir ki, bu gün 

teatr və kinoya diqqət azdır: 
“İnkişaf üçün stimul çox vacibdir. 
Stimul olmayanda cücərən, 
yaşıllaşan həvəs solur. Bəzən 
bizim filmlərlə xarici filmləri 
müqayisə edirlər. Yaradıcı 
heyətimiz mükəmməldir, çox 
istedadlı xalqıq. Bizə ancaq yaxşı 
maliyyə lazımdır. Kifayət qədər 
pul ayrılmadığına görə hər şeydən 
kəsilir. Az bir maliyyə ilə ortalığa 
nəsə çıxarmağa çalışırıq. Düzdür, 
Felliniyə sual verəndə ki, yaxşı film 
üçün nə lazımdır, deyir ssenari! 
Ssenari olmasa yaxşı film çəkmək 
olmaz. Amma maddiyyat da çox 
önəmlidir. Yaradıcı heyətə yaxşı 
pul verilməlidir, geyim, qrim, 
məkanlar, həmçinin texnikaya 
da pul lazımdır. Hər şeyi dövlətin 
üstünə yıxmaq olmaz. Dünyanın 
hər yerində kinoya, teatra şirkətlər 
sponsorluq edir və bundan zövq 
alırlar. Bizdə bu yoxdur. Atatürk 
deyir ki, hər bir dövlətin pəncərəsi 
onun mədəniyyətidir. Biz isə sanki 
mədəniyyətimizi, incəsənətimizi 
qoruyub saxlamaq istəmirik”.

“ÜRƏYINDƏ KƏPƏNƏKLƏR UÇUŞUR”
“Aktrisa üçün ən böyük hədiyyə 

alqışdır”, - deyir aktrisa: “İfanın 
tamaşaçıya toxunmasını alqışla 
hiss edirsən və bu, elə bir hisdir 
ki, elə bil dərin nəfəs alırsan və 
ürəyində kəpənəklər uçuşur. İlk 
dəfə 16 yaşımda “Oqtay Eloğlu” 
tamaşasında Sevəri oynamışam. 
Sevərin qardaşı ilə qucaqlaşdığı 
səhnədə ilk alqışlarımı eşitmişəm. 
Onda qərarımı düz verdiyimi 
anladım, bildim ki, mən aktrisa 
olacağam”. 

Rada Nəsibova: “İnsanlara baxırsan, məmnunluq faizi çox 
azdır. Elə hər şeydən narazıdırlar. Xoşbəxt olmağı bacarmırlar. 
Sanki hər şeydən doymuşuq, hər şeydən narazıyıq”.

“Qadın kimi də “Qadın kimi də 
xoşbəxtliyimi kimdəsə xoşbəxtliyimi kimdəsə 
AXTARMIRAM”AXTARMIRAM”

Rada xanım deyir ki, dəyər 
insanın özündən başlayır: “Hər 
səhər oyanıram, güzgüyə baxıb 
deyirəm: “Yaxşı ki, varsan. 
Sən mükəmməlsən, sən hər 
şeyin öhdəsindən gələnsən!” 
Düşünürəm ki, insan özü-
özünə dəyər verirsə, onda hamı 
ona dəyər verir. Mən özüm 
özümə yetərəm. Hətta qadın 
kimi də xoşbəxtliyimi kimdəsə 
axtarmıram. Bu yaxınlarda 
“Kod adı “VXA” tamaşasını 
izlədim. Qadınlar nələrə dözüb, 
dəhşətli tale yaşayıblar. Amma 
indi azad, müstəqil ölkədə 
yaşayırıq. İnsanların hər şeyi 
var, istəklərimiz, arzularımız 
azaddır. Amma insanlara 
baxırsan, məmnunluq faizi 
çox azdır. Elə hər şeydən 
narazıdırlar. Xoşbəxt olmağı 
bacarmırlar. Bəs siz də o taleyi 
yaşasaydınız, necə olardı? 
Sanki hər şeydən doymuşuq, 
hər şeydən narazıyıq. Hər 
anımız üçün şükür etməliyik. 

Hər səhər dərindən nəfəs 
alıram, deyirəm, ilahi şükür. 
Özüm gedirəm, yaratdığın 
gözəllikləri görürəm. Mənim 
brend telefonum, geyimim, 
maşınım olmasa, 
dünyanın sonudurmu? 
Məgər restoranda 
oturub istədiyin yeməyi 
sifariş etməkdirmi 
xoşbəxtlik?” 

“KINO INSANLARA 
YAŞAMAĞI SEVDIRMƏLIDIR”

Mütaliəni çox sevən 
aktrisanın ən çox sevdiyi 
yazıçılar F.M.Dostoyevski, 
V.Hüqo, E.A.Po, C.London, 
T.Hardidir: “Xalid Hüseyninin 
“Çərpələnguçuran” əsərini 
oxudum. Mənə çox pis təsir 
etdi. O vaxt türk filmləri 
festivalı keçirilib, çoxu gedib 
baxmağa. Ədil İskəndərov 
tələbələrdən hansı filmi daha 
çox bəyəndiklərini soruşub. 
Əksəriyyəti “Avtobusda” filminin 
adını çəkib. O da cavab verib 
ki, o kino deyil, həyatdır. Kino 
yalan olmalı, insanlara yaşamağı 
sevdirməlidir. Mən düşünürəm 
ki, bədii əsər də elə olmalıdır”. 

“INSANLARIN 
DÜŞÜNCƏSINI DƏYIŞƏRDIM”

“Əlimdə bir sehrli çubuq 
olsa, insanların düşüncəsini 
dəyişərdim”, - deyir Rada 
xanım: “Məktəbi qurtaran kimi 
qızları, əsgərlikdən gələn kimi 
oğlanları evləndirir, xoşbəxtliyi 
bunda görür çoxu. Uşağı 
dünyaya gətirməyə nə var ki? 
Məgər valideyn olmaq təkcə 
onu yedizdirib, geyindirməkdən 
ibarətdir? Uşağı düzgün 
böyütmək, tərbiyə etmək 
lazımdır axı. Mənə elə gəlir ki, 
təhsilli yox, dürüst insanlar 
yetişdirmək lazımdır”.

Fotolar: Tapdıq Abdullayev/Global Media Group

Mənim 
brend 

telefonum, 
geyimim, 
maşınım 
olmasa, 

dünyanın 
sonudurmu? 

Məgər
 restoranda 

oturub 
istədiyin 

yeməyi sifariş 
etməkdirmi 
xoşbəxtlik?

SÖHBƏTLƏŞDI

XANIM AYDIN
xanimaydin@kaspi.az

“MƏN ÖZÜM ÖZÜMƏ YETƏRƏM”
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Nəticədə “Trabzonspor” 

Çempionlar Liqasının 
ön ələmə oyunlarında 
o qədər də güclü 
olmayan Danimarkanın 
“Kopenhagen” klubuna 
məğlub olub mübarizəni 
Avropa Liqasında davam 

etdirmək məcburiy-
yətində qaldı. 

Amma klub 
burada da 
uğursuzluğa 
düçar olaraq 
qrupda yalnız 
3-cü yeri 
tutdu və 
Konfrans 
Liqasının 

pley-
offunda 
müba-
rizə 
ilə 

kifayətlənməli oldu. 
Komanda bu mərhələdə 
də azarkeşlərini məyus 
etdi. Trabzonlular evdə 
1:0 hesabı ilə qalib 
gəlsələr də, səfərdə 0:2 
hesabı ilə məğlub olaraq 
mübarizəni dayandırdılar. 
“Trabzonspor”un ölkə 
çempionatındakı durumu 
da ürəkaçan deyil. Klub 
hazırda Superliqada 
38 xalla 6-cı pillədə 
qərarlaşıb. Komandanın 
çempionluq mübarizəsi 
aparan “Qalatasaray” 
və “Fənərbaxça”ya 
çatmaq şansı çox azdır. 
Nümayiş etdirilən 
oyun da gözləntilərin 
aşağısındadır. Ona 
görə də azarkeşlər həm 
rəhbərlikdən, həm də 
məşqçi heyətindən çox 
narazıdırlar. 

Verilən açıqlamalardan, atılan 
addımlardan görünür ki, “Trabzonspor”da 
daxili durum heç də sağlam olmayıb. 
Abdulla Avcı istefa açıqlamasında 
klubun vitse-prezidentinə, azarkeşlərə, 

futbolçulara təşəkkür 
etsə də, 2 il birlikdə 

çalışdığı klub prezidentinin adını çəkməyib. 
Bu, təbii ki, təsadüfi ola bilməz. Avcı qeyd 
edib ki, onu “Trabzonspor”a dəvət edən, 
həmişə arxasında duran vitse-prezidentin 
yaxşılıqlarını heç vaxt unutmayacaq. Bu 
açıqlama klubda prezidentlə baş məşqçi 
arasında münasibətlərin heç də yaxşı 
olmadığını göstərir. Üstəlik, Ərtoğrul 
Doğan prezidentliyə namizəd olacağını 

açıqlayıb. Yayılan xəbərlərə görə, 
istefa verən prezident Ahmed 
Ağaoğlu da prezident seçkilərinə 

qatılmaq haqqında düşünür. 
Digər bir problem isə klubun maddi 

durumunun yaxşı olmamasıdır. Yayılan 
xəbərlərə görə, mövsümün əvvəlində 10-
dan artıq yeni futbolçu gətirən klub heç bir 
oyunçusunu yaxşı qiymətə sata bilməyib. 

Avrokuboklardakı nəticələr də yaxşı 
olmayınca, maddi durum pisləşib. İndi 
yeni gələcək rəhbərlik bu problemi də həll 
etməlidir. 

BAŞ MƏŞQÇI POSTUNA 4 NAMIZƏD VAR 
Yayılan xəbərlərə görə, klubun yeni 

prezidentinin kim olmasından asılı 
olmayaraq tezliklə yeni baş məşqçi ilə 
anlaşmaq planları var. Namizədlər arasında 
2 il öncə “Beşiktaş”a çempionluq yaşadan 
Sərgən Yalçın, hazırda “Kayserispor”dakı 
işi ilə diqqətləri üzərinə çəkən Çağdaş Atan,  
“Trabzonspor”un əfsanəvi oyunçusu Fatih 
Təkkə və türk futbolsevərlərə yaxşı tanış 
olan xorvat Slovan Biliç də var. Onların hər 
hansı biri ilə qısa müddətdə anlaşma əldə 
etmək mümkündür. 

İndi klub yeni seçkilərə hazırlaşır. Yeni 
rəhbərlik məhz bu seçkidən sonra məlum 
olacaq. Həmin keçid dönəmində kluba vitse-
prezident Ərtoğrul Doğan rəhbərlik edəcək. 
Seçkilərin nəticələri bəlli olana kimi 
komandanı meydana Abdulla Avcının 
köməkçisi Orhan Ak çıxaracaq. Orham 
Ak həmişə Abdulla Avcının “sağ əli” kimi 
tanınıb. Onlar 2018-ci ildə də “İstanbul 
Başakşəhər” klubunda birlikdə çalışıblar. 

İkili Trabzona da birlikdə gəlib. 

AZARKEŞLƏR RƏHBƏRLIKDƏN 
VƏ MƏŞQÇI HEYƏTINDƏN 

NARAZIDIRLAR

Keçən il 
38 illik 
fasilədən sonra 
çempionluq 
sevinci yaşayan 
klubu hazırda 
istefalar dalğası 
bürüyüb. Bir-
birinin ardınca 
prezident Ahmed 
Ağaoğlu və baş 
məşqçi Abdulla 
Avcı istefa verib.

AVCINI KIM ƏVƏZ 
EDƏCƏK?

Türkiyənin tanınmış 
futbol klublarından olan 
“Trabzonspor” ciddi təlatüm 

yaşamaqdadır.  Keçən il 38 illik 
fasilədən sonra çempionluq sevinci 
yaşayan klubu istefalar dalğası 
bürüyüb. Bir-birinin ardınca prezident 
Ahmed Ağaoğlu və baş məşqçi Abdulla 
Avcı istefa verib. Prezident istefasını 
İdarə Heyəti ilə aralarında yaranan 
fikir ayrılığı ilə əlaqələndirib. 

Prezidentin ardınca baş məşqçi 
də istefasını açıqlayıb. O isə yeni 
rəhbərliyin yolunu açmaq üçün bu 
addımı atdığını bildirilib. Halbuki 
bu mövsümün əvvəlində təcrübəli 
baş məşqçi ilə yeni 3 illik müqavilə 
imzalanmışdı. 

Qeyd edək ki, A.Avcı 2020-ci ilin 
noyabrından Superliqa təmsilçisini 
çalışdırırdı. Onun rəhbərliyi altında 
komanda 1 dəfə ölkə çempionu olub, 2 
dəfə Türkiyə Superkubokunu qazanıb. 
Amma 2 ildə qazanılan bu uğurlar 
Abdulla Avcının postunu qoruyub 
saxlaması üçün kifayət etməyib. 

ÇEMPION HEYƏTI QORUYA 
BILMƏDILƏR

Türkiyənin 
Qara dəniz 
bölgəsini 
təmsil edən 
“Trabzon-
spor” 
klubu 
köklü 
klublardandır 
və coşqun 
azarkeş 

kütləsinə sahibdir. Azarkeşlər 
komandadan daim yaxşı nəticələr 
gözləyirlər. Amma keçən ilki 
çempionluqdan sonra heyəti tam 
qoruyub saxlamaq mümkün 
olmadı. Hücumda əsas söz 
sahibləri olan Vakeyema, 
Jerviniyo və Karnelius 
komanda ilə yolları ayırdılar. 
Ümumilikdə komandanı 
10-a yaxın futbolçu tərk 
etdi. Düzdür, onların 
əvəzinə Maksi Qomes, 
Trezeqe, Umut Bozok, Bartra 
və digər ulduz oyunçular 
alındı. Amma onlar gedənlərin 
yerini doldura bilmədi. 

Fatih 
Təkkə

Slovan 
Biliç  Çağdaş 

Atan
Sərgən 
Yalçın

Ahmed 
Ağaoğlu

Abdulla 
Avcı

“TRABZONSPOR”DA “TRABZONSPOR”DA GƏRGIN GUNLƏR GƏRGIN GUNLƏR 
“TRABZONSPOR”DA “TRABZONSPOR”DA GƏRGIN GUNLƏR GƏRGIN GUNLƏR 

Orhan 
Ak

Ərtoğrul 
Doğan

“TRABZONSPOR”DA DAXILI DURUM HEÇ DƏ SAĞLAM OLMAYIB
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