AVROPANIN

STRATEJI SECIMI

YAXIN ŞƏRQƏ
UĞURSUZ
SƏFƏR

Baydenin Ciddədə
kifayət qədər
soyuq qarşılanması
müzakirə
mövzusudur.
Səudiyyə artıq ABŞın əsas “yanacaq
tankeri” olmağa razı
deyil. Ər-Riyadda
başa düşürlər ki,
dəyişən dünyada
krallıq Rusiya və Çinlə
əməkdaşlıqdan daha
çox faydalanacaq.
Bəzi Səudiyyə
rəsmilərinin dediyi
kimi, ABŞ hazırda
mühazirə oxumaq
iqtidarında deyil.

“Avropa istəyirsə, buyursun, xərcini çəksin və qazını alsın. Biz isə öz qazımızı
və hətta üçüncü tərəfin də qazını verə bilərik. Çünki biz qaz ölkəsi olaraq heç
kəsə qısqanclıqla yanaşmırıq. Əsas odur ki, kapital yatırılsın və qazanılsın”.
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DÖVLƏT BAŞÇIMIZIN VERDIYI VƏDLƏR HƏYATDA TƏSDIQINI TAPDI

SƏHIFƏ 3-DƏ

SƏHIFƏ 11-də

XƏZƏRIN “BƏD
ÜZÜ”, YOXSA

MƏSULIYYƏTSIZLIK?
“Dəniz təbiətdir.
Təbiətə hörmətlə
yanaşıb ondan
çəkinmək lazımdır.
Hovuzda insana
heç nə maneə
olmasa da, açıq su
hövzəsində dalğa,
külək, cərəyan,
qayalıq, suyun
temperaturu, insan
tərəfindən atılan
hansısa əşyalar və
s. problem yarada
bilir”

SƏHIFƏ 12-də

QONORARINDAN
NARAZI
OLANLAR
Tərcüməçi və
redaktorlar
kitab bazarında
qonorarın aşağı
olmasından gileygüzar edirlər.
Naşirlərin isə
öz arqumentləri
var. Onlar
təcrübəli, peşəkar
əməkdaşlara
daha çox qonorar
ödədiklərini
deyirlər.

SƏHIFƏ 15-də

Enerji təhlükəsizliyi
məsələsi hər zaman
ABŞ və Avropa
İttifaqına daxil olan
dövlətlər tərəfindən
xüsusi önəm kəsb
edib. Azərbaycan isə
hələ ötən əsrin 90-cı
illərində imzalanan
“Əsrin müqaviləsi”
ilə bu təhlükəsizlikdə
özünün əhəmiyyətli
yeri olduğunu
sonrakı illərdə sübut
etdi.

QƏLƏBƏNIN
TƏNTƏNƏSI
“Biz məqsədimizə nail olduq. Prezident İlham Əliyev Cocuq
Mərcanlıda olarkən qeyd etmişdi ki, zaman gələcək, işğal altındakı
digər ərazilərimizi də azad edəcəyik, Qarabağa həyatı qaytaracağıq”.

APREL DÖYÜŞLƏRINDƏN BAŞLANAN YOL
Ordumuz düşmən işğalındakı 2 min
hektara yaxın əraziyə nəzarəti bərpa
etdi. Bu qələbə Azərbaycan xalqında,
o cümlədən Silahlı Qüvvələrimizdə
böyük ruh yüksəkliyi yaratdı.
Prezident İlham Əliyevin həmin il
imzaladığı sərəncamlarla Cocuq
Mərcanlıda sürətli quruculuq
tədbirlərinə start verildi.
UZAQGÖRƏN SIYASƏTIN REAL NƏTICƏSI
İlham Əliyevin rəhbərliyi altında
həyata keçirilən siyasətin başlıca
məqsədi məhz keçmiş məcburi
köçkünlərimizin ən tez bir zamanda
öz diyarlarına, evlərinə geri dönmələri
üçün tam şərait yaratmaqdır. Cocuq
Mərcanlıya, indi isə Yeni Ağalı
kəndinə qayıdışın timsalında məhz bu
siyasət nümayiş etdirilir.
SƏHIFƏ 4-DƏ

NEFT HASILATI

AZALSA DA...

“Orada 3 yataqdan
söhbət gedir. Hazırda
bu yataqlarda kəşfiyyat
quyularının qazılması
həyata keçirilir. Təbii
ki, burada işlər müsbət
sonluqla nəticələnərsə,
Azərbaycanda neft
hasilatını müəyyən
müddət sabit saxlamaq
mümkün olacaq”.

SƏHIFƏ 13-də

OKSFORD

PROFESSORUNUN

MÜBAHISƏLI IDDIASI

YAXIN GƏLƏCƏKDƏ ŞUŞADA, AĞDAMDA...
Azərbaycan qısa müddətdə, yalnız öz
gücünə arxalanaraq dilbər guşəmiz
Qarabağı dünyanın ən müasir, ən abad
yaşayış məntəqələrindən birinə çevirəcək.

Adları titrlərdə yanaşı gedən cütlük
Abdulqəni Əliyev: “Ətrafımda olanların arasında
“gördüyüm iş xoşuna gəlsin” dediyim adam Lalədir”
Lalə Əliyeva: “Nə yazıramsa, birinci ona oxuyuram,
nə çəkirəmsə, birinci ona göstərirəm”

Sevgili olduğu vaxtlarda həyat yoldaşına
“istəyirəm böyük evim olsun, sən də onun
kraliçası olasan” deyirmiş. Evlənirlər, amma 20 il
nə evləri olur, nə də kraliçalıq yada düşür.

SƏHIFƏ 8-9-DA

Pele, Maradona, Ronaldo,
Lionel Messi... Onlar
bütün zamanların ən
yaxşı futbolçusu adına
əsas namizədlərdir.
İndiyə qədər bununla
bağlı xeyli müzakirə,
müqayisə aparılıb.
Xüsusən də Ronaldo ilə
Messi arasında. Oksford
professorunun iddiası
yeni müzakirəyə rəvac
verib.

SƏHIFƏ 16-da
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Azərbaycanın
2022-2026-cı illərdə
sosial-iqtisadi
inkişaf Strategiyası
təsdiqləndi
Prezident İlham Əliyev
“Azərbaycan Respublikasının
2022–2026-cı illərdə sosialiqtisadi inkişaf Strategiyası”nın
təsdiq edilməsi haqqında
sərəncam imzalayıb. Sərəncamda
deyilir:
1. “Azərbaycan Respublikasının
2022-2026-cı illərdə sosialiqtisadi inkişaf Strategiyası”
təsdiq edilsin (əlavə olunur).
2. Bu Sərəncamın 1-ci hissəsi
ilə təsdiq edilən “Azərbaycan
Respublikasının 2022–2026cı illərdə sosial-iqtisadi inkişaf
Strategiyası”nda (bundan sonra
– Strategiya) nəzərdə tutulmuş
tədbirlərin əlaqələndirilməsini,
icrasına nəzarəti və hesabatlılığını
Azərbaycan Respublikasının
Nazirlər Kabineti həyata keçirsin.
3. Azərbaycan Respublikasının
Nazirlər Kabineti:
3.1. Strategiyanın həyata
keçirilməsi ilə bağlı görülən işlər,
o cümlədən Strategiyada nəzərdə
tutulmuş tədbirlərin icra vəziyyəti
barədə ildə iki dəfə Azərbaycan
Respublikasının Prezidentinə
məlumat versin;
3.2. icrası davam etməkdə olan
konsepsiya, strategiya, dövlət
proqramı, milli fəaliyyət planları
və bu kimi digər sənədlərin
Strategiya ilə əlaqələndirilməsi
istiqamətində zəruri tədbirlər
görsün;
3.3. bu Sərəncamdan irəli gələn
digər məsələləri həll etsin.
4. Strategiyada nəzərdə
tutulmuş tədbirlərin
icrasının monitorinqini
və qiymətləndirilməsini,
Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin sifarişi əsasında,
İqtisadi İslahatların Təhlili və
Kommunikasiya Mərkəzi həyata
keçirsin.
5. Azərbaycan Respublikasının
Maliyyə Nazirliyi Azərbaycan
Respublikasının İqtisadiyyat
Nazirliyi ilə birlikdə Strategiyada
dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına
maliyyələşdirilməsi nəzərdə
tutulmuş tədbirlərin icrası üçün
tələb olunan vəsaitin dövlət
büdcəsinin 2023-2026-cı illər
üzrə proqnozlarında nəzərdə
tutulması ilə bağlı zəruri tədbirlər
görsün.

PREZIDENT MEDIA

NÜMAYƏNDƏLƏRINƏ MÜRACIƏT EDIB

Azərbaycan
Prezident İlham
Əliyev media
nümayəndələrini
mətbuat günü
münasibətilə təbrik
edib. Prezident
müraciətində
bildirib ki, söz
və məlumat
azadlığının təmin
edilməsi, mütərəqqi
qanunvericilik
bazasının
formalaşdırılması,
redaksiyaların
müstəqilliyinin
gücləndirilməsi
istiqamətində
həyata keçirilən
sistemli tədbirlər
nəticəsində
Azərbaycan mediası
sürətli inkişaf
mərhələsinə
qədəm
qoymuşdur.

H

örmətli media
nümayəndələri!
Əziz jurnalistlər!
Sizi Azərbaycan milli
mətbuatının yaranmasının
ildönümü münasibətilə
səmimi-qəlbdən təbrik
edirəm. Müstəqillik
dövrümüzdə ilk dəfə
Azərbaycan jurnalistləri
Ermənistanın 30 ilə
yaxın davam edən
işğalından sonra öz peşə
bayramlarını ölkəmizin
mədəniyyət paytaxtı, milli
mətbuatımızın inkişafında
xüsusi yeri olan, Qarabağın
tacı Şuşa şəhərində qeyd
edirlər. Milli Mətbuat Günü
ilə bağlı Şuşada keçirilən
ilk tədbir zəngin ənənələrə
malik Azərbaycan
mediasının tarixində
əlamətdar hadisə olacaqdır.

“

DÖVRÜN BAŞLICA VƏZIFƏSI
XX əsrin sonlarında
müstəqilliyini yenidən
bərpa etmiş Azərbaycanda
xalqımızın ümummilli lideri
Heydər Əliyevin rəhbərliyi
ilə həyata keçirilmiş
demokratik islahatlar
bütün sahələrdə olduğu
kimi, milli informasiya
resurslarının inkişafında da
əsaslı dönüş yaratmışdır.
Söz və məlumat azadlığının
təmin edilməsi, mütərəqqi

qanunvericilik bazasının
formalaşdırılması,
redaksiyaların
müstəqilliyinin
gücləndirilməsi
istiqamətində həyata
keçirilən sistemli
tədbirlər nəticəsində
Azərbaycan mediası
sürətli inkişaf mərhələsinə
qədəm qoymuşdur.
Kommunikasiya
vasitələrinin
transformasiya mərhələsini
yaşadığı, rəqəmsal
platformaların və sosial
media alətlərinin öz əhatə
dairəsini genişləndirdiyi
hazırkı dövrdə milli
informasiya resurslarımızın
potensialının və
qlobal informasiya
şəbəkəsində mövqelərinin
gücləndirilməsi başlıca
vəzifələrdən biridir..
VƏTƏN MÜHARIBƏSI
ZAMANI MƏTBUATIN ROLU
Azərbaycan Respublikası
müstəqil siyasət yürüdən,
müasir, güclü, beynəlxalq
münasibətlər sistemində
layiqli yeri olan dövlətdir.
Məhz buna görə qlobal
informasiya məkanında
ölkəmizin yüksək
beynəlxalq nüfuzuna xələl
gətirmək, daxili həyatına
təsir göstərmək cəhdləri

səngimir. Vətən müharibəsi
zamanı Azərbaycan mediası
informasiya cəbhəsində
mübarizə apararaq,
kütləvi dezinformasiya
hücumlarının
qarşısının alınmasında,
cəmiyyətimizin
operativ və düzgün
məlumatlandırılmasında
böyük rol oynamışdır.
DÖVLƏTÇILIK MARAQLARI
UCA TUTULMALI
Vətənpərvərlik, yüksək
milli şüur, ali məqsədlər
uğrunda cəmiyyətimizin
səfərbər olunmasına
layiqli töhfələr vermiş
Azərbaycan jurnalistləri
hər zaman prinsipiallıq
nümayiş etdirməli, saxta
və yalan məlumatlara
söykənən kampaniyaların
qlobal səviyyədə vüsət
aldığı bir şəraitdə
Azərbaycanın dövlətçilik
maraqlarını uca tutmalı,
vətəndaşlarımızın dolğun
və düzgün məlumat əldə
etmək hüquqlarını təmin
etməli, cəmiyyətimizin
tərəqqisi naminə var
gücləri ilə çalışmalıdırlar.
Bir daha peşə bayramınız
münasibətilə sizi təbrik
edir, hər birinizə cansağlığı
və işlərinizdə uğurlar
arzulayıram”.

Şuşada Beynəlxalq Media Forumu
Medianın İnkişafı
Agentliyinin təşkilatçılığı ilə
iyulun 22-də Şuşada Milli
Mətbuat Günü münasibətilə
“Mediada qlobal trendlər,
yeni çağırışlar” mövzusunda
beynəlxalq media forumu
işə başlayıb. Trend-in
məlumatına görə,
forumda əvvəlcə
Azərbaycan
Respublikasının
Dövlət Himni
səsləndirilib, ulu
öndər Heydər
Əliyevin və
torpaqlarımızın
azadlığı uğrunda

mübarizədə canlarından
keçmiş şəhidlərimizin əziz
xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla
yad edilib. Sonra Prezidentin
köməkçisi - Prezident
Administrasiyasının Xarici
siyasət məsələləri şöbəsinin
müdiri Hikmət Hacıyev

Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyevin 22
İyul – Milli Mətbuat Günü
münasibətilə Azərbaycanın
media nümayəndələrinə
ünvanlandığı təbrik
məktubunu oxuyub.
Tədbir çərçivəsində

“Yeni media jurnalistikasına
keçid: Konvergensiya və
yeni imkanlar”, “Media
etikası: Rəqəmsal mühitdə
jurnalistlərin peşə
davranışı”, “Azərbaycan
mətbuatında Şuşa izi” və
“Azərbaycan mediasının
beynəlxalq əməkdaşlıq
perspektivləri” adlı
panel iclasları keçirilib.
Forumda
Azərbaycanın media
nümayəndələri,
ekspertləri və rəsmi
şəxslər, həmçinin xarici
media təmsilçiləri
iştirak edirlər.
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“Avropa istəyirsə,
buyursun, xərcini çəksin
və qazını alsın. Biz isə
öz qazımızı və hətta
üçüncü tərəfin də
qazını verə bilərik.
Çünki biz qaz
ölkəsi olaraq heç
kəsə qısqanclıqla
yanaşmırıq. Əsas odur
ki, kapital yatırılsın və
qazanılsın”.

SECIMI

BƏXTIYAR MƏMMƏDLI

E

bextiyarmemmedli@kaspi.az

nerji təhlükəsizliyi
məsələsi hər zaman ABŞ
və Avropa İttifaqına daxil
olan dövlətlər tərəfindən xüsusi
önəm kəsb edib. Azərbaycan isə
hələ ötən əsrin 90-cı illərində
imzalanan “Əsrin müqaviləsi”
ilə bu təhlükəsizlikdə özünün
əhəmiyyətli yeri olduğunu
sonrakı illərdə sübut etdi.
Rusiya ilə Ukrayna arasında
baş verən müharibə isə qoca
Avropanı Kremldən asılılığı
azaltmaq və alternativ mənbələr
axtarmaq məcburiyyətində
qoydu.
BAŞ VERƏN
PROSESLƏR FONUNDA...
Xüsusilə mavi yanacaq
baxımından Rusiyadan asılı olan
Avropa ölkələri məngənədən
nisbətən qurtulmaq üçün
Azərbaycana üz tutmalı
oldular. Cənub Qaz Dəhlizinin
məhz indi baş verən proseslər
fonunda Avropa üçün birinci
dərəcəli əhəmiyyət kəsb etdiyi
özünü göstərdi. Onu qeyd edək
ki, Cənub Qaz Dəhlizi vasitəsilə
hazırda 10 milyard kub metr qaz
ixrac olunur. Halbuki kəmərin
imkanları daha çoxdur və rəsmi
Bakı hər zaman Avropaya
bu imkandan istifadə imkanı
yaradacağını da bəyan edib.
Yaranmış situasiya fonunda Aİ
bu istiqamətdə Azərbaycanla
danışıqlar aparırdı. İyulun 18də isə Avropa Komissiyasının
(AK) Prezidenti Ursula fon der
Lyayen və Prezident İlham
Əliyev arasında Azərbaycan
və Aİ arasında enerji
sahəsində strateji əməkdaşlıq
haqqında qarşılıqlı anlaşma
memorandumu imzalanıb.
Bu sənədin
Azərbaycan
üçün siyasi
və iqtisadi
əhəmiyyəti
nədən ibarət
İlham
Şaban
olacaq?

“AVROPANIN BIZDƏN
NƏ QƏDƏR QAZ ALACAĞINI
BILMIRDIK”
Enerji məsələləri üzrə
ekspert İlham Şaban bildirdi
ki, “Şahdəniz”dən sonra
növbəti qaz yatağımızın
ehtiyatları böyük bazarlara
çıxacaq: “Növbəti qaz yatağı
isə “Abşeron”dur. İndiyədək
onun ikinci mərhələsinin layihə
şəklində işlənməməsinə səbəb
odur ki, Avropanın bizdən nə
qədər qaz alacağını bilmirdik.
Məhz Avropa mediasından
sızdırılan məlumata görə, 10
milyard kub metr qaz almaq
niyyətindədirlər”.
Ekspert vurğuladı ki,
Cənub Qaz Dəhlizinin imkanı
31 milyard kub metr Avropa
sərhədinə, Avropa ərazisində
isə 20 milyard kub metrə
qədərdir: “Biz bu gün 10
milyard kub metr qazdan bir
az artıq ixrac edirik və bunu 20
milyard kub metrə qədər də
çatdırmaq imkanımız var. Elə
bu səbəbdən də məhz Cənub
Qaz Dəhlizi vasitəsilə Avropaya
qaz ixracı 20 milyard kub metrə
qədər qaldırılacaq”.
“ƏSAS ODUR KI, KAPITAL
YATIRILSIN VƏ...”
İ.Şaban gələcəkdə
Türkmənistan
qazının bu
dəhliz vasitəsilə
Avropaya ixracı
məsələsinə
toxunaraq qeyd
etdi ki, belə
bir addımın
atılması
mümkündür:
“Buraya
nəinki

Türkmənistanın, başqa ölkələrin də qoşulması üçün heç bir
maneə yoxdur. Amma bunun
üçün investisiyalar və əlavə
qurğuların tikilməsi vacibdir.
Kim bunun üçün investisiya
yatıracaqsa, o da bəhrəsini
görəcək. Yəni söhbət Avropadan
gedirsə və istəyirsə, onda
buyursun, xərcini çəksin. Biz
isə öz qazımızı və hətta üçüncü
tərəfin də qazını verə bilərik.
Çünki biz qaz ölkəsi olaraq heç
kəsə qısqanclıqla yanaşmırıq.
Əsas odur ki, kapital yatırılsın
və qazanılsın”.
“AZƏRBAYCANA
UZUNMÜDDƏTLI
ÖHDƏÇILIK LAZIM IDI”
Beynəlxalq idarəetmə
üzrə ekspert Əhməd Əlili
bildirdi ki, bu sənədi Avropa
İttifaqının strateji seçimində
dönüş kimi görmək lazımdır:
“Çünki Avropa İttifaqı uzun
müddətdir ki, Rusiya qazından
imtina etməyi planlaşdırır.
Amma onu nə ilə əvəz edəcəyi
barədə qəti qərar verə bilmirdi.
Azərbaycan tərəfinə lazım idi
ki, uzunmüddətli öhdəçilik
ortada olsun. Çünki qazın
istehsalı elə bir məsələdir ki,
burada uzunmüddətli öhdəçilik
olmalıdır. Yəni qaz çıxarılandan
dərhal sonra satılmalıdır.
Onu neft kimi uzun müddət
anbarlarda saxlamaq olmur.
Avropa İttifaqı da üzərinə
qısamüddətli öhdəlik götürmək
istəyirdi ki, hazırda Rusiya
ilə yaranmış böhran fonunda
məsələləri bu və ya digər
formada həll edə bilsin”.

“BRÜSSELDƏN DAHA
ÇOX XOŞ SÖZLƏR
EŞIDƏCƏYIK”

Ekspert vurğuladı ki, bu
sənəd Avropa İttifaqı ilə
uzunmüddətli öhdəliyin, o
cümlədən strateji seçimin
Azərbaycan üzərində
cəmləndiyi bir məqamdır:
“Əsrin müqaviləsi”
imzalanandan sonra
ABŞ və Avropa İttifaqının
strategiyasına təsir edə bilən
uzunmüddətli strategiya
formalaşdı. Hesab edirəm
ki, hazırda biz oxşar prosesləri
yaşamaqdayıq. İndiki proseslər
Azərbaycanın yaxın on ildə xarici
siyasətinə təsir edən bir məqam olacaq.
Bu, Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan
arasında yaxınlaşmanı təmin
edən bir sənəddir. Əlbəttə ki, bu
kontekstdə sənədin Azərbaycan üçün
pozitiv tərəfləri çox olacaq. Həm sosial-siyasi
proseslərin inkişafı, xüsusilə postmünaqişə
cəmiyyəti quruculuğu məsələsində, həm də
Qarabağla bağlı olan proseslər
fonunda, düşünürəm ki,
Brüsseldən daha çox xoş
sözlər eşidəcəyik. Bir sözlə,
bu sənədin əhəmiyyəti
Əhməd
olduqca vacibdir”.
Əlili

BURADA
SİZİN
REKLAMINIZ
OLA
BİLƏRDİ
Tel: (+994 55) 254 16 06
E-mail: kaspiqazeti@kaspi.az
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“Biz məqsədimizə
nail olduq.
Prezident
İlham Əliyev
Cocuq
Mərcanlıda
olarkən
qeyd etmişdi
ki, zaman
gələcək, işğal
altındakı
digər
ərazilərimizi
də azad
edəcəyik, o
torpaqları da
böyük tikintiquruculuq
meydanına
çevirəcək,
Qarabağa
həyatı
qaytaracağıq”.

RUFİK İSMAYILOV

M

rufikismayilov@kaspi.az

üzəffər Ali Baş
Komandan, Prezident
İlham Əliyevin rəhbərliyi
ilə Rəşadətli Ordumuz 2016-cı ilin
aprel, 2018-ci ilin may, 2020-ci
ilin sentyabr-noyabr döyüşlərində
Azərbaycan tarixinin şanlı
səhifələrini yazdı. Şəhidlərimizin
canı, qazilərimizin qanı bahasına
əvvəlcə Cəbrayıl rayonunun
Lələtəpə, Tərtər rayonunun Talış
strateji yüksəklikləri ordumuzun
nəzarətinə keçdi. Eyni zamanda
Cəbrayılın Cocuq Mərcanlı,
Goranboyun Gülüstan, Tərtərin
Qazaxlar, Suqovuşan kəndləri
istiqamətində mühüm əhəmiyyətli
yollar düşməndən təmizləndi.
APREL DÖYÜŞLƏRINDƏN, GÜNNÜT
ZƏFƏRINDƏN BAŞLANAN YOL
Bu qələbə Azərbaycan xalqında,
o cümlədən Silahlı Qüvvələrimizdə
böyük ruh yüksəkliyi yaratdı.
Prezident İlham Əliyevin həmin il
imzaladığı sərəncamlarla Cocuq
Mərcanlıda sürətli quruculuq
tədbirlərinə start verildi. Bakı
şəhərində məskunlaşmış 50 ailə
2017-ci ilin iyulunda, 100 ailə 2018ci ilin mayında Cocuq Mərcanlıda
inşa olunan fərdi evlərə köçürüldü.
Bununla da Böyük Qayıdışın
təməli qoyuldu. 2018-ci ilin may
ayı ərzində
isə Naxçıvan
Muxtar

Respublikasının
11 min hektardan artıq
ərazisi və Şərur rayonunun Günnüt
kəndi düşməndən azad edilərək
dövlət sərhədi boyunca əlverişli
mövqelər Azərbaycan Ordusunun
nəzarəti altına keçdi. Beləliklə,
Əlahiddə Ümumqoşun Ordunun
müdafiə zolağının ön xəttinin dövlət
sərhədi boyu əlverişli mövqelərə
irəli çəkilməsi əməliyyatı uğurla
nəticələndi, qarşıya qoyulan
məqsədə nail olundu. Ordumuzun
bu zəfəri Günnüt kənd sakinlərinin
öz dədə-baba yurdlarına geri
dönməsinə, daha bir yaşayış
məntəqəmizə həyatın yenidən
qayıtmasına səbəb oldu.
BÜTÜN ZƏRURI IŞLƏR GÖRÜLDÜ
2020-ci ilin 44 günlük Vətən
Müharibəsində Rəşadətli Ordumuz
300-dən artıq yaşayış məntəqəsini
döyüşərək düşməndən azad etdi.
“Dəmir Yumruq” adı altında
başladılan uğurlu hərbi əməliyyat
işğalçı Ermənistanın kapitulyasiya
aktına imza atmasına, işğal altındakı
digər ərazilərimizdən silahlı
birləşmələrini çıxartmasına səbəb
oldu. Prezident İlham Əliyevin,
Birinci vitse-prezident Mehriban
Əliyevanın işğaldan azad olunan
ərazilərə ard-arda səfərləri, dövlət
başçısının imzaladığı sərəncamların
nəticəsi olaraq Qarabağda,
mədəniyyət paytaxtımız Şuşada
və ətraf rayonlarda genişmiqyaslı
quruculuq tədbirlərinə start verildi.
30 ilə yaxın doğma yurdun həsrətini
çəkən məcburi köçkün

həmvətənlərimizin
işğaldan azad edilmiş
ərazilərdəki doğma yurd yerlərinə
qayıtması üçün bütün zəruri işlər
görüldü.
201 NƏFƏRDƏN IBARƏT 41
AILƏ YENI AĞALIYA QAYIDIR
Budur, artıq Vətən
müharibəsinin Qələbə ilə başa
çatmasından cəmi 1 il 8 ay sonra
Zəngilan rayonunun Ağalı kəndinə
əhalinin köçürülməsinə start
verilib. Gələn ilin sonunda isə Şuşa
şəhəri ilk sakinlərini qarşılayacaq.
Azərbaycan Prezidentinin Şərqi
Zəngəzur iqtisadi rayonuna daxil
olan Zəngilan rayonunda xüsusi
nümayəndəsi Vahid Hacıyev
iyulun 19-da Zəngilandakı
“ağıllı kənd”də Ağalı sakinlərini
salamlayıb. İlk köçürülmə zamanı
58 nəfərdən ibarət 10 ailə Ağalıda
evlə təmin olunub və bununla da
köçürülmənin birinci mərhələsi
uğurla başa çatıb. Sonrakı üç
mərhələ də daxil olmaqla,
ümumilikdə Yeni Ağalı kəndinə
201 nəfərdən ibarət 41 ailənin
köçürülməsi planlaşdırılıb. Ağalıda
məskunlaşacaq sakinlər yüksək
keyfiyyətli, “ağıllı” texnologiyalarla
təchiz edilmiş evlərlə təmin
olunacaqlar. Orada yaşayacaq
əhalinin məşğulluq, sosial, təhsil,
tibb məsələləri müvafiq qurumlar
tərəfindən həll ediləcək. Xatırladaq
ki, işğala qədər bu inzibati ərazi 3
kəndi birləşdirib. Həmin dövrdə
Birinci Ağalıda 40 ailə (154 nəfər),
İkinci Ağalıda 60 ailə (245 nəfər),
Üçüncü Ağalıda 161 ailə (675 nəfər)
yaşayıb. Hazırda bu kəndlərdən
olan ailələrin ümumi sayı 352-dir
(1504 nəfər).

YAXIN GƏLƏCƏKDƏ
ŞUŞADA, AĞDAMDA,
CƏBRAYILDA...
120 saylı Cəbrayıl-Qubadlı
seçki dairəsindən Milli Məclisə
deputat seçilən Ceyhun
Məmmədov Qarabağa qayıdışla
bağlı sevincini “Kaspi” qəzetinə
bölüşərək deyib ki, Azərbaycan
xalqı öz qələbəsinin təntənəsini
yaşayır. O, xalqımızın çox ağır,
çətin sınaqlardan keçdiyini,
Ordumuzun rəşadəti sayəsində
30 illik həsrətə son qoyulduğunu
vurğulayıb: “Biz məqsədimizə
nail olduq. Prezident İlham Əliyev
Cocuq Mərcanlıda olarkən qeyd
etmişdi ki, zaman gələcək, işğal
altındakı digər ərazilərimizi
də azad edəcəyik, o torpaqları
da böyük tikinti-quruculuq
meydanına çevirəcək, Qarabağa
həyatı qaytaracağıq. Yeni Ağalı
kənd sakinlərinin öz dədə-baba
yurdlarına qayıdışı ilə dövlət
başçımızın verdiyi vədlər növbəti
dəfə həyatda təsdiqini tapdı.
Şübhə yoxdur ki, Azərbaycan
qısa müddətdə, yalnız öz gücünə
arxalanaraq dilbər guşəmiz
Qarabağı dünyanın ən müasir, ən
abad yaşayış məntəqələrindən
birinə çevirəcək. Yeni Ağalı
kimi ilk uğurlu “ağıllı kənd”
layihəsi işğaldan azad olunmuş
digər ərazilərimizdə daha geniş
miqyasda tətbiq olunacaq. Yaxın
gələcəkdə Şuşada, Ağdamda,
Cəbrayılda da məskunlaşma
həyata keçiriləcək. Biz öz hədəf
və məqsədlərimizə ən qısa
müddətdə nail
olacağıq”.

Ceyhun
Məmmədov

UZAQGÖRƏN SIYASƏTIN REAL NƏTICƏSI NÜMAYIŞ ETDIRILIR

Aqil
Məmmədov

123 saylı Kəlbəcər seçki
dairəsindən Milli
Məclisə deputat
seçilən Aqil
Məmmədov
Yeni Ağalının
timsalında

artıq Qarabağa qayıdışa start
verildiyini, xalqımızın tarixi günlər
yaşadığını dilə gətirib. Millət
vəkili qeyd edib ki, Prezident
İlham Əliyevin rəhbərliyi altında
həyata keçirilən siyasətin başlıca
məqsədi məhz keçmiş məcburi

köçkünlərimizin ən tez bir
zamanda öz diyarlarına, evlərinə
geri dönmələri üçün tam şərait
yaratmaqdır. Onun sözlərinə
görə, vaxtilə Cocuq Mərcanlıya,
indi isə Yeni Ağalı kəndinə
qayıdışın timsalında bu siyasətin

real nəticəsi dünyaya nümayiş
etdirilir. Millət vəkili vurğulayıb
ki, Yeni Ağalı kəndinin sakinləri
kimi, Qubadlı, Cəbrayıl, Füzuli,
Kəlbəcər, Laçın, Xocavənd, Şuşa,
Ağdam, Xocalı sakinləri də tezliklə
öz doğma evlərinə qayıdacaqlar.

IQTISADIYYAT
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QLOBAL RESESSIYAYA NECƏ

HAZIRLASIRIQ?
“2022-ci ilin dürüstləşmiş büdcəsində
200 milyon manata yaxın vəsaitin
ərzaq təhlükəsizliyi üçün nəzərdə
tutulması da təsdiq edir ki, pereventiv
olaraq hazırda müşahidə edilən
və gələcəkdə dərinləşəcək ərzaq
qıtlığının Azərbaycan iqtisadiyyatına,
istehlak bazarına təsirlərinin
minimuma endirilməsi siyasəti
genişləndirilib”.
RUFİK İSMAYILOV

A

rufikismayilov@kaspi.az

zərbaycan 2022-ci ilin 6
ayını uğurla başa vurub.
Statistik göstəricilərə
görə, cari ilin ötən dövrü ərzində
ölkə iqtisadiyyatı 6,2 faiz,
qeyri-neft iqtisadiyyatı 9,6 faiz,
sənaye sahəsində ümumi sənaye
istehsalı 2,1 faiz, qeyri-neft sənaye
sahəsində 11,5 faiz artıb. Bu
nəticələr imkan verib ki, maaşlar
və pensiyalar daha da artsın. Ötən
6 ay ərzində əhalinin gəlirləri də,
təxminən 20 faiz artıb.
AZƏRBAYCAN DA
BUNA HAZIR OLMALIDIR
Azərbaycanın xarici ticarəti 70
faizdən, ixracımız 2 dəfədən, qeyrineft ixracımız 25 faizdən çox artıb.
Xarici ticarət balansının müsbət
saldosu 6 ayda 12,1 milyard dollar
olub. Cari ilin iyul ayının 1-ə olan
məlumata görə, Azərbaycanın
xarici borcu ümumi daxili
məhsulun cəmi 10,7 faizini
təşkil edir. Halbuki inkişaf
etmiş ölkələrin bəzilərində
xarici borc ümumi daxili
məhsulu iki dəfə üstələyir.
Xarici borcu ümumi daxili
məhsulun 70 faizi olan
ölkələr isə özlərini
normal hiss edə
bilərlər. Amma
Azərbaycanda
bu, 10,7 faizdir.
Vüqar
Əlbəttə ki,
Bayramov

qeyd olunan göstəricilər hər bir
ölkə üçün qürur mənbəyi sayıla
bilər. Bu uğurların fonunda
dünyadakı geosiyasi dəyişikliklər,
cərəyan edən proseslər, həmçinin
dünya iqtisadiyyatının tənəzzülə
uğrayacağına dair proqnozlar
Azərbaycanı da düşündürməyə
bilməz. Çünki mötəbər beynəlxalq
qurumlar, maliyyə təşkilatları
resessiyadan qaçılmaz bir fakt kimi
danışırlar. İyulun 15-də Prezident
İlham Əliyevin sədrliyi ilə bu ilin
altı ayının yekunlarına həsr olunan
müşavirədə dövlət başçısının
vurğuladığı kimi, dünyanın bir
parçası olan Azərbaycan da buna
hazır olmalıdır. Bəs, bunun üçün
nə edilməlidir? Resessiyaya
hazırlıqla bağlı hansı addımlar
atılmalıdır?
QLOBAL IQTISADI ARTIM
FAIZLƏRI AZALIR, ANCAQ...
Milli Məclisin İqtisadi siyasət,
sənaye və sahibkarlıq komitəsinin
üzvü Vüqar Bayramov qlobal
iqtisadi proqnozlara istinad
edərək, dünya iqtisadiyyatının
yeni böhranla üz-üzə
olduğunu təsdiqləyib. Onun
sözlərinə görə, inkişaf etmiş
ölkələrlə bağlı iqtisadi
artım proqnozlarına
yenidən baxılaraq,
gözləntilər nisbətən
azaldılıb: “Dünya
iqtisadiyyatında
2022-ci ildə 4,1 faiz

iqtisadi artım proqnozlaşdırılırdı.
Sonradan bu proqnoz 2,9 faizə
qədər azaldıldı. Eyni zamanda
Avropada proqnozlaşdırılan 4 faiz
iqtisadi artım 2,8 faiz həcmində
aşağı salınıb. Aparıcı ölkələrdə,
eləcə də dünya iqtisadiyyatında
artımla bağlı dürüstləşdirmə
neqativdir. Bunlar da qlobal
iqtisadiyyatda yeni resessiyanın
yaranması riskini gücləndirir.
Xüsusən də 2022-ci ilin sonu və
2023-cü il dünya iqtisadiyyatı
üçün daha ağır olacaq. Təbii ki,
Azərbaycan dünya iqtisadiyyatının
bir elementidir. Amma Azərbaycan
mövcud siyasəti ilə dünya
iqtisadiyyatında baş verənlərin
ölkə iqtisadiyyatına təsirlərini
minimumlaşdırmağa çalışır. Son
altı ayın yekunları göstərir ki,
Azərbaycan 6,2 faizlik artımla
regionda sürətli iqtisadi artıma
malik olan ölkələrdəndir.
Baxmayaraq ki, qlobal iqtisadi
artım faizləri azalır, ancaq
Azərbaycan praktiki olaraq
sürətli artım faizini qoruyub
saxlaya bilib. Bu, qlobal
risklərin təsirlərinin
minimumlaşdırılması
baxımdan olduqca
vacibdir”.

YERLI ISTEHSALA DƏSTƏK
Millət vəkili “Kaspi”yə
deyib ki, qlobal resessiya
dünyada həm də ərzaq qıtlığı
məsələsini aktuallaşdıracaq.
Onun fikrincə, Azərbaycan
bu istiqamətdə qabaqlayıcı
addımların əhatəsini
genişləndirir: “2022-ci ilin
dürüstləşmiş büdcəsində
200 milyon manata yaxın
vəsaitin ərzaq təhlükəsizliyi
üçün nəzərdə tutulması
təsdiq edir ki, pereventiv
olaraq hazırda müşahidə
edilən və gələcəkdə
dərinləşəcək ərzaq qıtlığının
Azərbaycan iqtisadiyyatına,
istehlak bazarına təsirlərinin
minimuma endirilməsi
siyasəti genişləndirilib.
Eyni zamanda
minimum

istehlak səbətinə daxil olan
məhsulların istehsalını
həyata keçirən sahibkarlar
üçün də güzəşt mexanizmləri
hazırlanıb. Bunlara
güzəştli kreditləri, həm də
kommersiya banklarından
alınan kreditlərin
faizlərinin bir qisminin
subsidiyalaşdırılması
formasını göstərmək
olar. Bunlar da nəticə
etibarilə yerli istehsalın
dəstəklənməsinə və
genişlənməsinə xidmət edir.
Beləliklə, Azərbaycan artıq
qabaqlayıcı addım olaraq
qlobal resessiyanın, qlobal
ərzaq böhranının təsirlərini
minimumlaşdırmaqla
bağlı fəaliyyətlərini
genişləndirir. Bu da ondan
xəbər verir ki, resessiya
fonunda Azərbaycan
mövcud siyasətlə gözlənilən
qlobal böhranın ölkə
iqtisadiyyatına təsirlərini
minimumda saxlamağa
çalışacaq”.

QIYMƏT MANIPULYASIYASININ QARŞISININ ALINMASI LAZIMDIR
Milli Məclisin Aqrar siyasət komitəsinin üzvü
Aydın Hüseynov da qəzetimizə açıqlamasında
söyləyib ki, 2022-ci ilin birinci yarısında ölkəmizin
sosial-iqtisadi inkişafı sürətlənib, xüsusilə qeyri-neft
sektorunun inkişafında yüksək artım qeydə alınıb.
Deputatın sözlərinə görə, iqtisadiyyatımız postpandemiya dövründə yeni inkişaf mərhələsinə daxil
olub: “Azərbaycan dünyada ən az xarici borcu olan
10 ölkədən biridir. Azərbaycanın tədiyyə balansında
stabillik formalaşıb, məqsədyönlü və səmərəli
ixrac siyasətinin yürüdülməsi ticarət dövriyyəsində
5 milyard dollardan çox müsbət saldonun əldə
olunmasına səbəb olub. Birinci yarımillikdə ölkəmizdə

12,9 faizlik inflyasiya qeydə alınıb ki, bunun da
əsas səbəbi beynəlxalq bazarlardan qaynaqlanır.
Hazırda qlobal səviyyədə ərzaq və digər malların
qiymətləri artmaqda davam edir. Sözsüz ki,
dünya iqtisadiyyatında əmtəələrin bahalaşması
Azərbaycana da təsir edib. Çünki ölkəmiz
həmin malların bir qismini xaricdən idxal
edir, həmçinin yerli istehsalda istifadə
edilən xammal xaricdən gətirilir. Bütün
bunlar qiymət artımlarına səbəb olur.
Cənab Prezidentin tapşırığına əsasən,
ölkədə anti-inflyasiya siyasəti üzrə
xüsusi tədbirlər planı təsdiqlənib

və icrası həyata keçirilir. Həmin tədbirlər planı
çərçivəsində ərzaq bazarlarında sağlam rəqabətin
təmin edilməsi və qiymət manipulyasiyasının
qarşısının alınması, minimum istehlak səbətinə
daxil olan ərzaq malları üzrə daxili bazarda
özünütəminat səviyyəsinin qorunması
istiqamətində kompleks tədbirlər həyata
keçirilir. Hesab edirəm ki, bütün bu
tədbirlər nəticəsində əhalinin zəruri
ərzaq malları ilə etibarlı təminatı
yaxşılaşacaq və ölkədə aparılan sosial
Aydın
tədbirlər vətəndaşların rifahna müsbət
Hüseynov
təsir göstərəcək”.
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“SUSA ILƏ BAĞLI BIZIM DƏ

XÜSUSI LAYIHƏLƏRIMIZ OLACAQ”

Beynəlxalq Türk Akademiyasının prezidenti səlahiyyətlərini icra edən Füzuli Məcidli: “Qarabağdakı türk irsinin tədqiq edilməsi,
dağıntıya məruz qalmış abidələrimizin tanıdılması, bərpası, arxeoloji tədqiqatların aparılması, Akademiyaya üzv və tərəfdaş
ölkələrdən arxeoloqların cəlb edilməsi ilə Qarabağ irsinin araşdırılması və dünyaya tanıdılması ilə bağlı layihələrimiz var”.

B

eynəlxalq Türk
Akademiyası (BTA)
türk xalqlarının
zəngin mənəvi və tarixi
mirasını araşdıran, türkdilli
dövlətlər arasında təhsil və
elm sahəsində əməkdaşlığı
həyata keçirən təşkilat olaraq
fəaliyyətini genişləndirir.
BTA 10 ildən artıqdır ki, Türk
Dövlətləri Təşkilatı, TürkPA,
TÜRKSOY, Türk Mədəniyyəti
və İrsi Fondu kimi müxtəlif
istiqamətlər üzrə formalaşan
qurumlarla bir sırada türk
dünyasına öz töhfəsini
verməkdədir.
Siyasi elmlər üzrə fəlsəfə
doktoru, BTA-nın prezidenti
səlahiyyətlərini icra edən
Füzuli Məcidlinin “Kaspi”
qəzetinə müsahibəsində
təşkilatın fəaliyyətinə, türkdilli
dövlətlər arasında elm və təhsil
sahəsində əməkdaşlığın həyata
keçirilməsində oynadığı roluna
nəzər saldıq.

TÜRK DÜNYASININ
“YUMŞAQ GÜCÜ”
l Füzuli müəllim, Beynəlxalq
Türk Akademiyasının əsas
fəaliyyət istiqamətlərini və
məqsədini necə xarakterizə
edərdiniz?
l Beynəlxalq Türk
Akademiyasının məqsədi
Türk xalqlarının qədim və
müasir tarixi, dil, ədəbiyyat və
mədəniyyətini, Türk xalqlarının
bəşər sivilizasiyasına töhfəsini
tədqiq etmək, Türk dünyasında
akademik fəaliyyətin
koordinasiyasını həyata
keçirməkdir. Bu məqsədlə
Akademiya türk xalqlarının
elmi

SAHIBƏ
MÜ

SÖHBƏTLƏŞDI:
Təranə Məhərrəmova
taranamaharramova@kaspi.az

Azərbaycan
dövləti də Türk
Akademiyasının
fəaliyyətini
təqdir edir,
dəstəkləyir.
Qeyd edim
ki, bu il
Özbəkistanda
keçiriləcək
Zirvə
görüşündə
rotasiya
qaydasında
təşkilata
prezidentlik
Azərbaycana
keçəcək.
Növbəti
4 il üçün
Akademiyanın
prezidenti
Azərbaycan
vətəndaşı
olacaq.

təşkilatlarına elm və təhsil
məsələsində yardımçı olur,
türkdilli ölkələr və xalqların,
ziyalıların təşəbbüslərinə
dəstək verir, onları müntəzəm
olaraq bir araya gətirir, bu
istiqamətdə dövlət başçılarının
təlimatlarının icrasını
reallaşdırır. Bizim irsimizi,
mədəniyyətimizi indiyə qədər
daha çox başqaları araşdırıb.
Türkologiya sahəsində Avropa,
rus, qərb alimləri tədqiqatlar
aparıb və bizi bizə tanıtmağa
çalışıblar. Amma bundan
sonra bizim imkanımız var
ki, bu sahədə mütəxəssislər
hazırlayaq və bir beynəlxalq
qurum olaraq türk əməkdaşlığı
özümüz koordinasiya edək.
Bu baxımdan, Akademiyanın
fəaliyyəti bizə türk dünyasının
birləşdirici “yumşaq gücü”
olaraq elm və təhsil sahəsində
əməkdaşlığımızı koordinasiya
etməyə fokuslanıb.
AZƏRBAYCANIN BEYNƏLXALQ
SƏVIYYƏDƏ TƏBLIĞI
l Təşkilatın Azərbaycanla
əməkdaşlığı hansı
istiqamətləri əhatə edir?
l Azərbaycan türk xalqlarının
ilkin məskunlaşdığı
ərazilərdən biri kimi tarixi
tədqiqatların aparılması
baxımından xüsusi əhəmiyyət
kəsb edir. Azərbaycanın
əldə etdiyi nailiyyətlərin
öyrənilməsi, türk dünyasında
və beynəlxalq səviyyədə
təbliği Türk Akademiyasının
prioritetləri sırasındadır.
Ötən ilin sonlarından etibarən
üzv dövlətlərdən - Türkiyə,
Azərbaycan, Qazaxıstan və
Qırğızıstandan mütəxəssislər
almağa başladıq. Düzdür,
istisna olaraq mən 2015-ci
ildən Akademiyada çalışıram
və ötən il Azərbaycan vitseprezident səviyyəsində təyinat
həyata keçirib. Bundan sonra
əməkdaşlıq üçün daha geniş
imkanlar açılır. Təşkilat
Azərbaycanın həqiqətlərini
dünyaya çatdırmaq məqsədi ilə
Qarabağla bağlı tədqiqatlara

başlayıb. İlk dəfə olaraq bir
beynəlxalq təşkilat tərəfindən
ingilis və qazax dillərində
Qarabağın tarixi, mədəniyyəti,
coğrafiyası və işğal altında
olan ərazilərlə bağlı faktların,
sənədlərin yer aldığı albomkitab hazırlanıb.
l Azərbaycanın təşkilat
qarşısındakı öhdəlikləri nədir?
l Təşkilata ilk rəhbər
Qazaxıstandan seçilib. 8 il
müddətində tarix elmləri
doktoru, professor Darhan
Kıdıralı BTA-nın prezidenti
kimi çalışıb. Azərbaycan dövləti
də Türk Akademiyasının
fəaliyyətini təqdir edir,
dəstəkləyir. Qeyd edim ki, bu il
Özbəkistanda keçiriləcək Zirvə
görüşündə rotasiya qaydasında
təşkilata prezidentlik
Azərbaycana keçəcək. Növbəti
4 il üçün Akademiyanın
prezidenti Azərbaycan
vətəndaşı olacaq.
QƏDIM MIRASI
ORTAYA ÇIXARMAQ
l BTA-nın prezidenti
Darhan bəy yazıçı Anarla
görüşündə Azərbaycanla 3
il müddətinə davam edəcək
çoxtərəfli tədqiqat işlərinə
başlanacağını demişdi...
l 44 günlük müharibədən
əvvəl “Qafqazda türk
mirası” adlı beynəlxalq
layihəyə başlayacaqdıq.
Bu layihə Darhan bəyin
təşəbbüsü idi. Altaylardan
başlayan, Monqolustan və
Macarıstanda da davam
edən, hazırda Qazaxıstanda
icrasını həyata keçirdiyimiz
layihənin Qafqazlarda
da həyata keçirilməsini
nəzərdə tuturduq. Bu layihə
çərçivəsində Qafqazdakı yer
və su adları, toponimlər,
onomastika, tarixi abidələr,
Göytürklər, Səlcuqlar,
Ağqoyunlu və Qaraqoyunlu
dövrlərinə aid ortaq
mirasımızın araşdırılıb üzə
çıxarılması nəzərdə tutulur.

ÜÇ DƏRSLIK - TARIXI
HADISƏ

l Yeri gəlmişkən, “Ortaq Türk Tarixi”
dərsliyinin tədrisi ilə bağlı informasiyalar
artıq var...
l Ortaq dərsliklərlə bağlı 2012-ci ildə
dövlət başçılarının təlimatı əsasında
başlayan bir proses var idi. BTA “Ortaq
Türk tarixi” dərsliyini XV yüzilə qədər
olan dövrünü artıq hazırlamışdı. Bu,
2018-ci ildə ekspertlər səviyyəsində qəbul
olunandan sonra Akademiyanın Elmi
Şurasının qərarı ilə ölkələrimizdə tədrisinə
start verildi. Xüsusən Türkiyə, Qazaxıstan
və Azərbaycanda könüllü “seçməli” fənn
olaraq tədris olunmağa başlandı. Amma
burada razılaşdırılması lazım olan bəzi
məqamlar vardı. Ölkələr müxtəlif təkliflər
verir. Hər ölkənin tarixə yanaşması
fərqlidir. Bütün ölkələrin maraqlarının
bir araya gətirilməsi, bizi birləşdirən
dəyərlərə daha çox önəm verilməsi üçün
ekspertlər bir neçə dəfə toplandı və son
olaraq bu ilin may ayında üzv ölkələrin
təhsil nazirliklərinin nümayəndələri,
ekspertlərin iştirakı ilə İstanbulda keçirilən
toplantısında “Ortaq Türk Ədəbiyyatı”,
“Türk Dünyası Coğrafiyası” və “Ortaq Türk
Tarixi” dərsliklərinin proqram və mətnləri
razılaşdırıldı.
ŞUŞA ILƏ BAĞLI XÜSUSI LAYIHƏLƏR
l Şuşa şəhərinin gələn il üçün “Türk
dünyasının mədəniyyət paytaxtı” elan
olunması yəqin ki, BTA-nın da qarşısına
müəyyən vəzifələr qoyur.
l Şuşa ilə bağlı xüsusi layihələrimiz
olacaq. Bu il Şuşa şəhərinin 270 illiyidir.
Bir sıra ortaq layihələrimizi həyata
keçirəcəyik. Xüsusən, Qarabağdakı
türk irsinin tədqiq edilməsi, dağıntıya
məruz qalmış abidələrimizin tanıdılması,
bərpası, arxeoloji tədqiqatların aparılması,
Akademiyaya üzv və tərəfdaş ölkələrdən
arxeoloqların cəlb edilməsi ilə Qarabağ
irsinin araşdırılması və dünyaya
tanıdılması ilə bağlı layihələrimiz var.
Türk Akademiyasının Şuşa şəhərində
Türk dünyası parkının və kitabxanasının
qurulması ilə bağlı bir təklif də
hazırlayıb.

Fotolar: Firudin Salimov / Global Media Group
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Ermənistan “olum, ya ölüm”
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SEÇIMI ARASINDA
Ermənistan özünün təxəyyülünün ətrafında
var-gəl etsə də, Azərbaycanın bu cür ikili
manevrlərə qarşı gözü toxdur. Azərbaycan öz
şərtləri ilə Ermənistanı çərçivəyə salır.
AQŞIN KƏRIMOV

aqsinkerimov@kaspi.az

A

zərbaycanla Ermənistan arasındakı
sülhyaratma prosesinin gündəliyinin
rəngi bəzən tündləşir. Mənzərənin
rənginin qarışdırılmasına cəhdlər Ermənistan
hərbi-siyasi elitasının sərgilədiyi mövqenin
təzahürləridir.
Ermənistanın belə davranışları onun
könüllü şəkildə müharibə istədiyinə dəlalət
etmir. Sadəcə, məkrli və hiyləgər erməni
diplomatiyasının instinktiv hərəkətləri İrəvanı
öz xəyali oxu ətrafında fırlanmağa vadar edir.
AZƏRBAYCAN ERMƏNISTANI
ÖZ ÇƏRÇIVƏSINƏ SALIR
Ermənistan özünün
təxəyyülünün ətrafında var-gəl
etsə də, Azərbaycanın bu cür
ikili manevrlərə qarşı gözü
toxdur.
Prezident İlham Əliyev
2022-ci ilin 6 ayının
yekunlarına həsr
olunan müşavirədə
dövlətin sülh
gündəliyinə dair
mexanizmini
yenidən dilə
gətirmiş oldu.
2020-ci il 10 noyabr
bəyanatından sonra
Azərbaycanın həmin
sənədin 4-cü (erməni silahlılarının
Qarabağdan çıxarılması) və 9-cu
bəndini (Zəngəzur dəhlizinin
açılması) icra etmək üçün əli
əhəmiyyətli şəkildə güclənib.

İlham Əliyev müşavirədə üçtərəfli
bəyanatın həmin istiqamətlərini önə çıxardı və
Ermənistana sərt tərzdə xəbərdarlıq etdi.
Əliyevin tezisinin qayəsi belə idi:
1. Ermənistan Rusiya sülhməramlılarının
müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazilərində
ilişib qalan erməni silahlılarının çıxarılmasını
təmin etməlidir.
2. Ermənistan Zəngəzur dəhlizinin
öz ərazisinə düşən hissəsinə dair texniki
əsaslandırmalar təqdim etməyib. Bu, İrəvanın
10 noyabr bəyanatının 9-cu bəndi üzrə də
manipulyasiya etdiyinin göstəricisidir. Belə
olan təqdirdə Azərbaycan “dəhliz məntiqi”ni
hərbi güc tətbiqi ilə başa çatdıra bilər və bunun
üçün Bakının çox geniş potensialı mövcuddur.
Bunlar Azərbaycanın Ermənistan üzərində
yaratdığı mühasirə çərçivələridir. İrəvana
gəlincə, o, çərçivə daxilində olduğunu öz
cəmiyyətinə yedirdə bilmək potensialını
formalaşdırmaq üçün bleflərə əl atmağa
məcburdur.
Bu məcburiyyət hələ o anlama
da gəlməli deyil ki, Ermənistan
tamamilə Azərbaycanın iradəsinə
tabe olmaq sevdasına düşüb.
Bununla belə, situasiya Ermənistan
üzərində təhrikedici məcburiyyət
mexanizmləri yaradır ki, İrəvan
“ya olum, ya da ölüm” seçimi
arasında çabalayır.
Ermənistanın var olmasının
yolu Azərbaycanın təqdim etdiyi sülh
gündəliyini qəbul etməkdən keçir,
əgər İrəvan Azərbaycanın prinsiplərini
əlində rəhbər tutsa və bunu praktiki
icra etsə, o zaman gələcəkdə ağzına
vurulmuş blokada kilidini açacaq.

İRƏVANDA SÜLHƏ MÜNASIBƏTDƏ IKITIRƏLI MÖVQE
Blokada demişkən, Paşinyan
administrasiyasında bununla əlaqədar
təsəvvürlərdə vahid mövqe yoxdur. Ola
bilər ki, hakim dairələrin bir qismində
revanşist meyillərin hüceyrələri hələ də
ölməyib. Digər qisim isə Azərbaycanla
münasibətlərin Bakının şərtləri altında
normallaşmasının tərəfdarı kimi çıxış edir
və sülhə doğru addımlarda qıcıq yaradacaq
mövqelərdən çəkinir. Ermənistanın sülhdən
yayınmaq cəhdlərinin arxasında məhz İrəvan
hökumətindəki ikitirəlik dayanır. Sual olunur:
bəs Ermənistanın müharibə üçün gücü var?
Cavab olaraq birmənalı şəkildə “xeyr”
cavabını səsləndirə bilərik. Niyə bu fikirdə
olduğumuzu daha aydın dəlillərlə təqdim
etməyə çalışaq.
Döyüş əməliyyatlarında və ya əməliyyat
şəraitində hərbçini ən çox qorxudan iki
məqam var:

Birinci, məchul “varlığın” atəşi, ikinci,
gözlənilmədən sızmaq - istər taktiki, istərsə
də, strateji dərinliyə.
Bu iki həqiqət Ermənistanı da,
Qarabağdakı erməni separatçıları da daim
qorxu altında saxlayır.
Birincini “Bayraktar”, “HAROP”, dəqiq
zərbə vuran raketlərlə etmək bəsdir. Bu,
ermənilər üçün məchul “varlıqlardır”.
İkinci, Azərbaycanın Ermənistanın strateji
dərinliklərinə sızıb istənilən hərbi əməliyyatı
apara biləcək elit qüvvələri mövcuddur,
taktiki dərinliklər komando hərbi birliklərinin
əlinin içərisindədir.
Digər tərəfdən, Azərbaycanın ordu gücü
Türkiyə modeli səviyyəsində qurulub,
istər şəxsi heyət, istər ehtiyatda olan hərbi
qulluqçular, istər də silah arsenalındakı say və
keyfiyyətə görə Ermənistanı dəfələrlə geridə
qoyur.

SƏRHƏDDƏN BAXIŞ
Azərbaycan 2021-ci ilin may
ayından sonra Ermənistanla
dövlət sərhədinin Şərqi
Zəngəzur zonasına çıxış
əldə edərək həlledici hərbistrateji üstünlük qazanıb və
Ermənistanı ovcunun içinə alıb.
Bütün bunları nəzərə alaraq
deyə bilərik ki, Ermənistanın
hərbi-siyasi, diplomatik
manevr etməsi üçün imkanı
yoxdur. Hərçənd ki, sərhədlərin
delimitasiya və demarkasiyası
prosesi ağrılı olduğundan
müəyyənləşmə prosesində
hansısa lokal insidentlər də
qaçılmazdır.
Ermənistanın qarışıq
mövqeyinin bir səbəbi də,
beynəlxalq aləmdən yardım
dilənməsinə hesablanıb, amma
İrəvanın uzanan əlləri geri
qaytarılır və Bakı ilə əməkdaşlıq
formatına daha böyük üstünlük
verilir.
Ona görə ki, Ermənistanla
əməkdaşlığın iqtisadi
perspektivi yoxdur, çünki İrəvan
bütün regional və beynəlxalq
layihələrdən təcrid olunub.
Azərbaycan sülh və
təhlükəsizlik təşəbbüsləri ilə
Ermənistanı regionda yaranan
habın tərkib hissəsinə qoşmaq
istəyir. Ermənistan bu fürsətlər
pəncərəsini düzgün açmağı
bacarmaq potensialını nümayiş
etdirməlidir.
Yox, qapıları özünə sərf edən
şəkildə aralayıb oradan hiyləgər
nəzərlərlə baxmağa davam
etsə, onda Azərbaycanın cavab
tədbirlərindəki gücün dozası bir
qədər artacaq.
Azərbaycan hələlik

eskalasiyaya getmək niyyətində
deyil və prosesdəki çətinlikləri
anlayaraq Ermənistana bəzi
məsələlərdə vaxt verir.
HƏLƏ KI HAVADA BARIT
QOXUSU YOXDUR
İndiki şəraitə gəlincə, bunu,
müharibədən öncəki mühit
adlandırmaq düzgün olmaz. Ən
azından, nəzərə almaq lazımdır
ki, danışıqlar intensivləşib.
Adətən bu cür sürətli dialoq
kəmiyyətdən keyfiyyətə keçidi
təmin edən pərdəarxası
razılaşmaları meydana gətirir.
Artıq Türkiyə Prezidenti
Rəcəb Tayyib Ərdoğanla
Ermənistanın baş naziri Nikol
Paşinyan arasında telefon
danışığı da olub. Tərəflər
Türkiyə və Ermənistan xüsusi
nümayəndələri arasında əldə
olunan razılaşmaların yaxın
vaxtlarda həyata keçiriləcəyinə
ümid etdiklərini bildiriblər.
İyulun 16-da isə Azərbaycan
xarici işlər naziri Ceyhun
Bayramovla onun ermənistanlı
həmkarı Ararat Mirzoyanla
Tbilisidə ikitərəfli görüş baş
tutdu. Qərb bu görüşün gizli
təşəbbüskarıdır, ikitərəfli
müzakirələrə dair Qərbdən
verilən xoşməramlı mesajlar
belə deməyə əsas verir.
Bu görüş ikitərəfli formatda
dialoqa həlledici təkan verəcək
və bu istiqamətdə xarici güclərin
müdaxiləsindən kənar bir
presedent yaradacaq.
Bu diplomatik-siyasi təmaslar
Azərbaycanla Ermənistan
arasında qalan açıq məsələlərin
həllində önəmli töhfə verə bilər.
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“HƏMIŞƏ BILMIŞƏM KI, MƏN ONUN QƏLBINDƏ QURDUĞU SARAYIN KRALIÇASIYAM”
AILƏ

SÖHBƏTLƏŞDI:

AYGÜN ASİMQIZI
aygunasimqizi@kaspi.az

Abdulqəni
Əliyev:
“Ətrafımda
olanların
arasında
“gördüyüm
iş xoşuna
gəlsin”
dediyim
adam
Lalədir”
Lalə Əliyeva:
“Nə
yazıramsa,
birinci ona
oxuyuram, nə
çəkirəmsə,
birinci ona
göstərirəm”

ADLARI TITRLƏRDƏ YANASI
S
GEDƏN CÜTLÜK
evgili olduğu vaxtlarda
həyat yoldaşına “istəyirəm
böyük evim olsun, sən də
onun kraliçası olasan” deyirmiş.
Evlənirlər, amma 20 il nə evləri
olur, nə də kraliçalıq yada düşür.
Ancaq xanımı “Həmişə bilmişəm
ki, mən onun qəlbində qurduğu
sarayın kraliçasıyam. Bunu
hər zaman mənim üçün etmək
istəyib. Mənə elə gəlir ki, indi də
istəyir” deyir (gülür).
Bu il evliliklərinin 30 ili tamam
olacaq. Aktyor, rejissor Abdulqəni
Əliyev və həyat yoldaşı, ATV
telekanalının redaktoru,
mədəniyyət yazarı Lalə Əliyeva yaradıcı cütlüklə ailələri haqqında
söhbətləşdik.
TANIŞLIQLARI
Tanışlıqları necə olub? Öncə
A.Əliyev danışdı. Çünki ilk
qarşılaşdıqlarında Laləyə o diqqət
edib, Lalə ona yox: “Moskva
Kinematoqrafiya İnstitutuna
qəbul olunmuşdum, hamı deyirdi
ki, burada azərbaycanlı Elxan
Cəfərov də var, indi əsgərlikdədir,
gəlsin, onunla dostlaşacaqsan.
Həqiqətən də, Elxanla həm dost
olduq, həm də otaq yoldaşı. Bir
dəfə gedəsi yerimiz var idi, dedi
ki, mamamgil Moskvadadır,
gedək onlarla görüşək, tez çıxarıq.
Onda orada bir qız gördüm
(Elxanın bacısı), heç mənə tərəf
baxmırdı. Elə ilk görəndə xoşuma
gəldi. Üstündən bir neçə ay
keçdi, Bakıya qayıtdıq, Elxangilə
qonaq getdim və o qızı yenidən
gördüm”.
Lalə isə Abdulqənini
Moskvadakı görüşdən
xatırlamadığını, yalnız tətil vaxtı
evlərinə qonaq gələrkən tanış
olduğunu deyir: “30 ildən çox
keçir… O vaxt hər şey başqa cür
idi. Qızın başını qaldırıb kiməsə
diqqətlə baxması ədəbsizlik
sayılırdı. Sonra tətilə gəldilər,
Abdulu Elxanın
yaxın

Fotolar: Sabir Məmmədov / Global Media Group

dostu kimi tanıdım”.
Lalənin anası
(mərhum televiziya
jurnalisti Mailə
Muradxanlı) “Mənim
aktyora veriləsi qızım
yoxdur” deyirmiş:
“Elxanın dostları bizə tez-tez
gəlirdilər. Anam arada deyirdi ki,
oğlum, dostlarını evə çox gətirmə,
birdən bacın birinə aşiq olar.
Bizim aktyora veriləsi qızımız
yoxdur ha (gülür). Elə oldu ki,
anamın ən böyük qorxusu çin
oldu. Oğlu aktrisa, qızı aktyorla
ailə qurdu”.
8 SARI, 1 QIRMIZI
GÜLLƏ EVLILIK TƏKLIFI
L.Əliyeva deyir ki,
daha yaxından tanışlıqları
Yuğ teatrında olur: “Mən
jurnalistikada təhsil alırdım,
demək olar ki, hər həftə Yuğ
teatrına, Vaqif İbrahimoğlunun
yanına gedirdim. Elə oldu ki,
Elxanla Abdul Moskvadan
qayıdanda Yuğ teatrında işə
başladılar və beləliklə, “bir
qazanda qaynamalı olduq”.
Abdul həmin il Moskvadan
gələn qrupda hamıdan istedadlı
idi (mənə görə). Ola bilməzdi
ki, mən bu istedadı görməyim,
dəyərləndirməyim”.
Abdulqəni evlənmək təklifini
qızılgül dəstəsində gizlətdiyi
“məxfi məktubla” edir: “1991-ci
il idi, institutu təzə bitirmişdik,
Türkiyəyə qastrola gedirdik.
Yola çıxmağımıza bir saat qalmış
gül dükanına qaçdım. Bir dəstə
qızılgülü qaranəfəs Laləyə verdim
və çıxıb getdim”.
Lalə artıq bilirdi ki, Abdulqəni
qayıdanda ona cavab verməlidir:
“8 sarı, ortasında 1 qırmızı gül
var idi. Kim buketi görürdüsə,
“bu, adi çiçək dəstəsi deyil,
məktubdur” deyirdi. “Məktuba”
cavabım, təbii ki, müsbət oldu”.
Ancaq Abdulqəni “Ailə adamı”
olduğunu düşünmürmüş.
“Elə bilirdim ki, ailə üçün
yaranmamışam” deyir. L.Əliyeva
həyat yoldaşını ailəyə alışdırmaq
üçün bu gün də çalışır: “Anası
elçi gələndə təsdiq elədi ki,
Abdulun qərarı ömürlük
subay qalmaqmış.
Onu
fikrindən nə
döndərib,
çox
maraqlıdır.
Ailəyə
alışması
zaman aldı.
Evliliyimizin
ilk illərində

məni tərifləyir.
Mənimsə dilim
acıdır. Sonra hər
dəfə deyirəm
ki, Abdul, sənə
qarşı haqsızlıq
etdim. Yaxşı
işində birinci çatışmazlıqları
görürəm. O isə əvvəl yaxşı
tərəfləri deyir, sonra iradı
olursa, asta-asta, ehtiyatla,
qəlbimi qırmadan, pərt
etmədən söyləyir. Şükür
ki, yaradıcı müstəvidə olan
mübahisələrimiz ailəyə
yansımır, sonra gedib bir
stəkan çay içirik, yaddan çıxır”.

məni
anasının
yanında
qoyub, gecə
yarısına qədər
dostları ilə gəzirdi.
Onu ailəyə alışdırmaq
üçün bu gün də çalışıram
(gülür). Gah mənim, gah da
Abdulun fədakarlığı ilə ailə
olduq”.
YARADICI ADAMLARIN AILƏSI
Yaradıcı adamların qurduqları
ailələrin ömrü çox vaxt qısa olur.
Lalə xanım deyir ki, onların
da çətinlikləri olub: “Sənət
adamlarının evlilikləri kövrəkdir,
tez dağılır. Çünki hərənin öz
ambisiyası, eqosu, fikri var.
Bizim həyatımızda çox çətinliklər
olsa da, hər halda, öhdəsindən
gəldik. Abdulla bütün fikirlərimiz
ortaqdır”.
Abdulqəninin fikrincə, qəlb
və ağıl vəhdət təşkil etməsə,
münasibətin ömrü çox çəkmir:
“Bir müdrik deyib ki, Qərbdə
beyin, Şərqdə ürək öndədir.
“Hansı yaxşıdır” sualını verəndə
cavab verib ki, ikisinin vəhdəti.
Ailənin də davam etməsi
üçün tək ağıl kifayət eləməz,
qəlblər arasında bağlılıq, rabitə
olmalıdır”.
Lalə xanımın sözlərinə görə,
onun bütün işlərində həyat
yoldaşının, Abdulun uğurlarında
da onun payı var: “Bütün
telelayihələrimdə yanımdadır,
Abdulun rejissor imzası var.
Məni müəllif kimi ən yaxşı o hiss
edir. Televiziyada hazırladığımız
verilişlərdə, çəkdiyimiz sənədli
filmlərdə adımız titrlərdə yanaşı
gedir. Mən ssenari müəllifi, Abdul
rejissor. Onun quruluş verdiyi
tamaşalarda mənim də qatqım
var. Ya balaca səhnə yazıram, ya o

“Anam arada
deyirdi
ki, oğlum,
dostlarını evə
çox gətirmə,
birdən bacın
birinə aşiq
olar. Bizim
aktyora
veriləsi qızımız
yoxdur ha
(gülür).
Elə oldu ki,
anamın ən
böyük qorxusu
çin oldu. Oğlu
aktrisa, qızı
aktyorla ailə
qurdu”.

hekayəni
Abdula mən
oxumuş oluram.
Bizim əməkdaşlığımız,
fikir ortaqlığımız həyat yoldaşı
olmağımız şərtidir. Bizim
üçün ailə anlayışı ikimiz və
övladlarımızdan ibarət deyil.
Dost mühiti, çevrəmiz də bura
daxildir”.
ƏSAS MÜBAHISƏ MÖVZUSU
Əməkdaşlıqları yaxşı tutur.
A.Əliyev deyir ki, həyat yoldaşının
fikri onun üçün çox önəmlidir:
“Bir az eqoistcəsinə deyim, əvvəl
Vaqif İbrahimoğlunun fikri
mənim üçün maraqlı idi. İndi
ətrafımda olanların arasında
“gördüyüm iş xoşuna gəlsin”
dediyim adam Lalədir. Mənə elə
gəlir ki, çoxdan özünütəsdiqdən
özünüdərkə keçmişik. Bəlkə də
səhv edirəm…”
Ən böyük mübahisələri də
elə yaradıcı müstəvidə olur.
A.Əliyev deyir ki, ilk olaraq
Lalə xanımın iradlarını qəbul
etmir və mübahisə yaranır:
“Məsələn, deyir ki, bu hissə belə
olmalıdır. Qırğına çıxıram ki, düz
demirsən. Gedib siqaret çəkirəm,
düşünürəm və sonra gəlib
deyirəm ki, düz deyirsən. Bəzən
isə deyir ki, mənim dediyimə
fikir vermə, əslində, hansısa
dəyişikliyə ehtiyac yoxdur.
Yaradıcı proses belədir”.
L.Əliyeva deyir ki, ondan
fərqli olaraq həyat yoldaşı
tənqidini daha yumşaq şəkildə
deyir: “Nə yazıramsa, birinci ona
oxuyuram, nə çəkirəmsə, birinci
ona göstərirəm. Abdul həmişə

“EVIMDƏ 6-DAN ARTIQ
BOŞQABA EHTIYAC OLMAYIB”
L.Əliyeva deyir ki, ailələri
uzun müddət davam edən
evsizlik problemindən, maddi
sıxıntıdan da keçib: “20 il evsiz
olmuşuq. Əvvəl qayınatamgildə,
sonra kirayələrdə. Çox darısqal,
narahat bir yerdə qalırdıq.
Kasıbçılıq çəkmişik. Hərdən
yadıma düşəndə deyirəm ki,
bunların hamısına necə davam
gətirmişəm? Amma o “quş
yuvası” kimi balaca evimizə nə
qədər qonaqlar gələrdi. Dostlar
o evi necə xoşlayardılar. Neçə
illər evimdə 6-dan artıq boşqaba
ehtiyac olmayıb. Çünki evə 4
nəfər ancaq sığışırdı. Maksimum
5 nəfər yanaşı otura bilirdi.
Amma qapımız da, süfrəmiz
də açıq idi. Kimi görsəm,
deyirdim ki, gəl bizə gedək. Yolda
düşünürdüm ki, axı evdə heç nə
yoxdur, qonağı hara aparıram?
Sonra gedib soyuducunu açırdım,
nədənsə nə isə düzəlirdi, süfrə
boş qalmırdı”.
“ALLAH ÖZÜ BIR YOL AÇIR”
A.Əliyev deyir ki, kasıblığın
sınağı asan olmur: “Deyirlər
ki, kasıblıq dəhşətli şeydir,
qapıdan girəndə bacadan
imanını aparar. Zənginlik də
bir sınaqdır. İntəhası, kasıblıq
sənə seçim vermir, zənginlik
isə çox seçim verir. Xanımım
bilir ki, mən sənət adamıyam.
Çətinlik olanda məni anlamasa,
məcbur olub mağaza işlədib
evə 5-10 manat pul gətirərəm.
Allahın mənə verdiyi istedadı bir
kənara atıb pul gələn istiqamətə
yönəlməyi məndən tələb etsə,
əlbəttə, birtəhər qatlaşaram,
amma tədricən içimdən sönərəm.
Xanım “narahat olma, birtəhər
keçinərik” deyəndə, onsuz da
mən narahat oluram, sıxılıram.
Münasibətləri qoruyanda əvvəlaxır Allah özü bir yol açır”.

“ƏLININ DUZU OLMASAYDI,
RESTORANLARDA QALARDIM”
A.Əliyev deyir ki, ailədə
hər iki tərəf yaradıcılıqla
məşğuldursa, bir-birini anlamağa
çalışmalıdırlar: “Ola bilər, gecə
saat ikidir, Lalə hələ yazır. Mən
isə çay içmək istəyirəm. Gecə saat
3-də qəfil durub beyninə gələn
epizod haqqında düşünməyin nə
olduğunu bilirəm. Lalə deyəndə
ki, yemək yoxdur, deyirəm, canın
sağ olsun. Bilirəm ki, hansı işin
müqabilində bu gün evimizdə,
məsələn, küftə yoxdur. Çünki Lalə
tarixə, mədəniyyətə, mənəviyyata
aidiyyəti olan bir mövzunu təcili
efirə çatdırmalıdır”.
A.Əliyev həyat yoldaşının
gözəl əl qabiliyyətindən danışdı:
“Anamın da gözəl əl qabiliyyəti
var. Sonra da Lalənin bişirdiklərindən daddım və başqasını
bəyənmədim. Bəxtim gətirib.
Əlinin duzu olmasaydı, çətin
olardı, restoranlarda qalardım”.
“BÜTÜN MƏSULIYYƏTI
ONUN ÜSTÜNƏ ATIRAM”
Uşaqların tərbiyəsində mülayim
ata olan Abdulqəni xanımını sərt
valideyn olmağa məcbur etdiyini
deyir: “Əgər Lalə sərt olmasaydı,
işim çətinləşərdi. Yenə oğlana
acıqlana bilirsən, amma qızıma
səsimi bir az qaldıranda gözümün
içinə elə baxır ki… Mən uşaqlarla
yumşaq davranıram, amma bir şey
olan kimi gəlib Laləyə deyirəm ki,
qızın filan şey etdi. Əslində, bütün
məsuliyyəti onun üstünə atıram”.
Lalə xanım deyir ki, evdə ən
böyük mübahisələri uşaqların
üstündə düşür. “Abdul uşaqları
çox müdafiə edir, mən isə sərt
oluram. Axırda da Abdulla
dalaşıram. Deyirəm ki, sözümüz
bir olsa, problem yaranmaz”.
“Davamız da olub, küsülü
qaldığımız da” deyən A.Əliyev
bildirdi ki, küsülülüyün çox
davam etməsinə
imkan vermirlər:
“Düşünürəm
ki, incimək bəd
duadır. Çalışırıq
ki, çox incik
qalmayaq. Nəinki
bir-birimizdən, heç
kimdən. Dostum
xətrimə dəyib,
küsürəm, amma
tez çalışıram ki,
aradakı inciklik uzun
sürməsin. Üzdən
yox, içimdən incikliyi
atıram. Çünki
məndən ona mənfi
enerji gedir. Bu, ona
ziyandır”.
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MÜNASIBƏTIN ƏSASINDA
SEVGI DURURSA…
L.Əliyeva etiraf edir ki,
ailəni qorumaq heç vaxt
asan olmayıb: “Bütün ailələr
sınaqlarla bərkiyir. Sevgi
varsa, imtahanları da olur.
İki övladımız var. Birinin 29,
birinin 19 yaşı var. Qızımız
dünyaya gəlməzdən əvvəl
aramızda çox pis gərginlik
yaranmışdı. Boşanma ilə
nəticələnə bilərdi. Qərara
gəldik ki, yeni bir övladla
münasibətlərimizi təzələyək.
Qızımız oldu, bizi birləşdirdi.
Heç kəs xoşbəxt ailə tablosu
görəndə “nə bəxtəvərdilər,
yəqin, hər işləri düz
gedir” deməsin. Bu, illərin
zəhmətidir. Ailə kənardan
gözəl, rahat görünürsə,
deməli, orda iki adamın
böyük əməyi var. Əgər
münasibətin əsasında sevgi
durursa, imtahanlar zamanı
yenə o sevgiyə istinad
edərək, ondan güc alaraq
problemləri həll etməlisən”.
“MƏQSƏDƏ APARAN YOLUN
ÜSTÜNDƏ KIMLƏR VARSA...”
Lalə xanım ailə qurmaq
zamanı gələrkən seçim
edilməli məsələlər haqda da
tövsiyə verdi: “Hər insanın
bir məqsədi olmalı, ona
doğru əzmlə getməlidir.
Həmin yolda daim nə isə
öyrənirsən - dil öyrənirsən,
oxuyursan, ünsiyyət
qurursan. Bax məqsədə
aparan yolun üstündə kimlər
varsa, həyat yoldaşını da
onların
içindən
seçməlisən.
Ailə iki nəfər
arasındakı
“antielektrik”lə
əmələ
gəlməz.
Bu, bir
institutdur.
Bir-birini
sevən,
hörmət
edən,
tamamlayan
cütlüklərin
ittifaqıdır”.

30 ILLIYƏ ƏN
GÖZƏL HƏDIYYƏ
Hər ikisi həm ruhən,
həm də fizioloji olaraq
yaşlarından gəncdirlər.
Bunun səbəblərindən
danışdıq. Lalə xanım
bunu yaradıcılıqla
əlaqələndirir: “Mənə
elə gəlir ki, televiziyada
çalışanlar, səhnəyə çıxanlar
gənc qalırlar. Çünki
daim axtarışdadırlar,
yeniliyə meyilli olurlar.
Həmişə zarafatla
deyirəm ki, bizi gənc
saxlayan gerçəkləşməmiş
arzularımızdır. Bizi
hərəkətə gətirən
daxilimizdəki qüvvə
qocalmağa qoymur. İnsanın
yeniliyə marağı öləndə
qocalmağa başlayır”.
A.Əliyev isə “içindəki
uşağ”ı qoruyub saxlamağın
vacib olduğunu vurğulayır,
deyir ki, gördüyün işdən
zövq almalısan: “İndi rəsm
çəksəm, nə olacaq?” - deyə
düşünmək yaxşı deyil. O
an o rəsmi çəkməkdən
zövq almaq lazımdır. Anı
yaşamağı hamı bacarmır.
Bəzən operator deyir ki,
“50 manat pul verirlər, ona
görə işləməyə dəyərmi?”
Amma sən bura gəlibsən,
kameranı qaldırıbsan,
varsansa, 5 qəpik də, 5
milyon da versələr, o
kadrı tutmaq sənə zövq
verməlidir. Yoxdursa, 5
milyon da versələr, heç nə
alınmayacaq”.
Elə dövrlər olub ki,
“uşaqlara görə bir yerdəyik”
deyirmişlər. Artıq oğlan
evlənib, qız Türkiyədə
təhsil alır: “İndi başa
düşürük ki, bizi bir yerdə
saxlayan övladlar yox, birbirimizə olan marağımız
imiş”.
Bu il evliliklərinin 30-cu
ildönümünü qeyd edirlər.
Lalə xanım “Abdul, mənə
hədiyyə almalısan” dedi. O
da “mütləq, alacam” dedi və
güldülər. Və əlavə etdilər:
“Bu il ilk nəvəmiz dünyaya
gələcək, 30 illiyə ən gözəl
hədiyyəmiz o olacaq”.

10

REGION

23 İYUL ŞƏNBƏ 2022

RUSIYA
QAZAXISTANI

ITIRIR?

Qərb mediası
iddia edir
ki, Rusiya
Qazaxıstanla
münasibətlərində
ciddi səhvlərə
yol verir.
Moskva yalnız
onun kimi
düşünənləri
və hərəkət
edənləri
müttəfiqi
hesab edir, öz
maraqlarını
güdür. Lakin
ölkələr
arasında
əlaqələrdə
bütün
tərəflərin
maraqları
nəzərə
alınmalıdır.

qismini dünya bazarına
çıxardır. Qazaxıstan hazırkı
şəraitdə, şübhəsiz ki, Aİ-dəki
mövcud qeyri-sabitlik və
ostsovet məkanının iki
ən yaxın müttəfiq dövləti enerji qeyri-müəyyənliyindən
faydalanmağa çalışır. Bu da
- Rusiya və Qazaxıstan
Rusiyanı narazı salır. Kremli
arasında münasibətlər çətin
narazı salan həm də odur
günlərini yaşayır. Qazaxıstan
ki, Qazaxıstan prezidenti
prezidenti Qasım-Jomart
Rusiya bazarını tərk etmiş
Tokayevin səsləndirdiyi
və ya çıxmaq niyyətində olan
bəyanatlar Rusiya siyasi
xarici şirkətlər üçün ölkədə
dairələrində və mediasında
əlverişli şərait yaradılması
qeyri-müttəfiq mövqe kimi
barədə göstəriş verib. 1,4 min
səciyyələndirilib. Bəyanatlar
Rusiya cəmiyyətində narazılıq iri xarici şirkətdən hər ikincisi
öz fəaliyyətini dayandırıb və
dalğası yaradıb, ittihamlar
ya Rusiya bazarını tamamilə
yenidən artmağa başlayıb.
tərk edib. Tokayev də
Rəsmi Nur-Sultan ikitərəfli
münasibətlərə xələl gətirməklə bununla bağlı baş verənləri
“investisiya kapitalı uğrunda
yanaşı, “yaxşılığa yamanlıq”
qlobal mübarizə” adlandırıb
etməkdə günahlandırılıb.
və respublika üçün “yaxşı
TOKAYEVIN RUSLARI
imkanlar” görüb: “Aydındır
QICIQLANDIRAN ADDIMLARI
ki, kimsə bunu Rusiyaya qarşı
Enerji böhranının həlli
qeyri-dost mövqe kimi görmək
təşəbbüsü ilə çıxış edən
istəyər, amma niyə? Bu, öz
qazax prezidenti Avropaya
ölkəsi və onun iqtisadiyyatı
ixrac olunan Rusiya
üçün təbii, ağlabatan qayğının
neftinin Qazaxıstan nefti ilə
təzahürüdür”.
əvəzlənməsi ideyasını irəli
Qazaxıstanlı politoloq
sürüb. Neft və qazın Rusiyadan Dimaş Aljanov da qeyd edir ki,
yan keçməklə, Transxəzər
xarici şirkətlərlə bağlı vəziyyət
marşrutu ilə dünya bazarına
müfəssəl araşdırma tələb
çıxarılması barədə tapşırıq
edir. “Rusiya yaxın gələcəkdə
verən Tokayev, həmçinin
təcrid olunmuş ölkə olacaq
bildirib ki, Qazaxıstan Şərqlə
və Qazaxıstanın bu fürsətdən
Qərb arasında bufer ola bilər.
istifadə etməsi olduqca
Əslində, Qazaxıstan artıq BTC normaldır. Başqa məsələ
vasitəsilə öz neftinin müəyyən ondan ibarətdir ki, respublika
bundan kifayət qədər yararlana
biləcəkmi? Axı söhbət, əsasən,
yerdəyişmənin özündən deyil,
fəaliyyətini Aİİ çərçivəsində,
Qazaxıstan vasitəsilə həyata
keçirməyə hazır olan şirkətlər
üçün əlverişli şəraitin
yaradılmasından gedir”, ekspert bildirib.
AZƏR NURİYEV

azernuriyev@kaspi.az

XƏZƏRDƏ YENI LIMANLAR QURAŞDIRILACAQ

P

Qazaxıstan maraqlı bir addım
də atmağı planlaşdırır. İxrac
potensialını artırmaq üçün 10
gəmidən ibarət bərə donanması
yaradır, həmçinin Xəzər
dənizində yeni liman qurmağı
planlaşdırır. Mövcud iqtisadi
şəraitdə ölkə təcili olaraq tranzit
imkanlarını artırmalı, həmçinin
ticarət infrastrukturunu
yaxşılaşdırmalıdır. Qeyd edilir
ki, Nur-Sultanın cəmi dörd quru
yük gəmisi var və Azərbaycan
regionda yükdaşıma sahəsində
liderdir. Qazaxıstan heç vaxt
dəniz ölkəsi olmayıb və buna
görə də dəniz nəqliyyatı
imkanlarından tam istifadə
etməyib. Beləliklə, Aktauda
yeni yük terminalı da tikiləcək.
Tikintidə beynəlxalq şirkətlər,
xüsusilə konteyner operatorları
“Maersk”, MSC və “COSCO
Shipping” iştirak edəcək.
RUSIYANIN ATDIĞI
YANLIŞ ADDIMLAR
Ekspertlərin qənaətincə,
Rusiya atdığı yanlış addımlarla
Qazaxıstanı itirir. Bölgədə
şaxələndirilmiş enerji
marşrutları vacib iqtisadi və
geosiyasi əhəmiyyət daşıyır. Yəni
enerji resurslarınız ola bilər,
lakin alternativ marşrutlara
sahib olmaq çox önəmlidir.
Qərb mediası iddia edir ki,
Rusiya hazırda Qazaxıstanla

münasibətlərində ciddi səhvlərə
yol verir. Moskva yalnız onun
kimi düşünənləri və hərəkət
edənləri müttəfiqi hesab
edir, öz maraqlarını nəzərə
alır. Lakin ölkələr arasında
əlaqələrdə bütün tərəflərin
maraqları diqqətə alınmalıdır.
İndi Rusiyanın Qazaxıstan
neftinin üçdə ikisindən çoxunun
daşındığı Xəzər Boru Kəməri
Konsorsiumunun fəaliyyətini
bir aylıq dayandırması rəsmi
Nur-Sultanın milli təhlükəsizlik
maraqlarına zərbədir. Ona görə
də Tokayevin sözügedən addımı
çox yerindədir və Qazaxıstan
haqlıdır. Hər bir müstəqil dövlət
özünün gələcəyi haqqında
düşünməlidir. Rusiya istəmir
deyə Qazaxıstan ticarətini
dayandıra bilməz. Yəni dünyada
belə qayda yoxdur. “Putin
Qazaxıstan neftinin Avropaya
ixracına mane olur. Görünür,
Rusiya ilə Qazaxıstan arasında
müharibə başlayıb - hələ ki,
iqtisadi müharibə”. Jurnalist
Denis Kazanskinin qənaətincə,
Qasım-Jomart Tokayevin
Vladimir Putinin üzünə açıq
şəkildə “lxr” və “dxr”i “kvazidövlətlər” adlandırması ilə
Rusiya-Qazaxıstan münasibətləri
pisləşməyə başladı. “Hətta o
zaman bu cəsarətli bəyanatın
nəticələrinin olacağı göz
qabağında idi”, - o, iddia edib.

KREML MÜTTƏFIQLƏRINƏ QARŞI DA AQRESSIV SIYASƏT YÜRÜDÜR
Qazaxıstanlı politoloq Dosim
Satpayev də bu qənaətdədir ki,
Ukraynada müharibə başlayandan
Rusiya təkcə Qərbə deyil, həm də
müttəfiqlərinə qarşı aqressiv siyasət
yürüdür. Onun fikrincə, Kreml
qonşuları ilə münasibətlərdə daim

sərhədləri aşır, onların iqtisadi
maraqlarına məhəl qoymur və
bununla da reaksiyalara səbəb
olur: “Məsələn, Avrasiya İqtisadi
İttifaqı çərçivəsində Rusiya bizdən
soruşmadan birtərəfli qaydada
buğda ixracını məhdudlaşdırmaq

qərarına gəldi. Rusiya ilə Qazaxıstan
arasındakı münasibətləri “dost
münasibət” adlandırmazdım. Onlar
daha da pisləşəcək”.
Beləliklə, Qazaxıstan indi
çətin vəziyyətdədir - dövlət eyni
vaxtda Rusiya ilə müttəfiqliyini

qoruyub saxlamağa, Qərblə
münasibətləri korlamamağa
çalışır. Lakin görünən odur
ki, Nur-Sultan Moskvaya
sanksiyalardan yan
keçməyə kömək etmək
niyyətində də deyil.

Dosim Satpayev

DÜNYA

Baydenin
Ciddədə kifayət
qədər soyuq
qarşılanması
müzakirə
mövzusudur.
Səudiyyə
artıq ABŞ-ın
əsas “yanacaq
tankeri” olmağa
razı deyil.
Ər-Riyadda
başa düşürlər
ki, dəyişən
dünyada krallıq
Rusiya və Çinlə
əməkdaşlıqdan
daha çox
faydalanacaq.
Bəzi Səudiyyə
rəsmilərinin
dediyi kimi,
ABŞ hazırda
mühazirə
oxumaq
iqtidarında
deyil
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YAXIN ŞƏRQƏ

UĞURSUZ SƏFƏR
AZƏR NURİYEV

azernuriyev@kaspi.az

Y

axın Şərqə səfər edən
ABŞ prezidenti Co
Bayden qalmaqallı
turnesi ilə dünyanın
diqqət mərkəzindədir.
Dünya mediasında dərc
olunan şərhlərə əsasən,
ABŞ prezidentinin Yaxın
Şərqə səfərinin İsrail
hissəsi o qədər də maraq
doğurmayıb. Bayden
hədəfinə çata bilməyib
- İsraili Ukraynanı
silah-sursatla daha fəal
dəstəkləməyə inandırmaq
cəhdləri heç bir nəticə
verməyib. İsrail siyasi
qüvvələri yaxşı bilirlər ki,
bu, yəhudi dövlətinin
təhlükəsizliyi üçün
baha başa gələ bilər.
Moskvanın TəlƏvivi incitmək
və yaxud şantaj
etmək üçün çoxlu
imkanları var,
İsraildə bunu
yaxşı anlayırlar.
BAYDEN
SƏUDIYYƏDƏ
HƏDƏFLƏRƏ ÇATA
BILMƏYIB?
Əvvəlcədən
aydın idi ki,

onun səfərində əsas
məqsəd Rusiyaya alternativ
karbohidrogenlərin
axtarışı, İsraillə ərəb
ölkələri arasında
İrana və “Müqavimət
oxu”na qarşı koalisiya
yaratmaqdır. Bunlara
isə nail ola bilməyib.
Amerika prezidentinin
diqqəti hazırda ölkəsində
keçiriləcək aralıq seçkilərinə
yönəlsə də, Rusiya və
Çin də prioritetdir. Onun
administrasiyası hesab
edir ki, bəzi problemlərin
həlli Səudiyyə Ərəbistanı
ilə davranışdan çox asılıdır.
Krallıq “soyuq müharibə”
zamanı ABŞ-ın yaxın
müttəfiqi və 1991-ci il Körfəz
Müharibəsi zamanı ABŞ
qoşunları üçün
yerləşmə
mərkəzi olub.
Amma
zaman
dəyişib.
Bayden
Ağ Evə
gəldikdən
sonra
ABŞ və
Səudiyyə
arasında
münasibətlər
pisləşib.

Seçki kampaniyası zamanı
o, insan hüquqlarının
pozulması və jurnalist Camal
Qaşıqçının öldürülməsi
səbəbindən krallığı hədəfə
alacağını vəd etmişdi.

AMERIKALILAR ARASINDA
ARTAN NARAZILIQ
Lakin benzin, elektrik
və ərzağın artan qiymətləri
və sadə amerikalılar
arasında narazılıq Baydenin
ətrafındakıları ciddi şəkildə
düşünməyə vadar edib.
Onlar şahzadəyə açıq-aşkar
etinasızlığın nəyə səbəb ola
biləcəyini başa düşməyə
başladılar. Nəhayət,
bu yaxınlarda Bayden
administrasiyası prezidentin
vəliəhd şahzadəyə qarşı
şəxsi kin-küdurətini
aradan qaldırması və
onunla görüşməsi üçün səy
göstərməyə başladı. Səfər
ərəfəsində Vaşinqton açıq
bildirdi ki, Baydenin vəzifəsi
səudiyyəliləri neft hasilatını
artırmağa inandırmaq
və BƏƏ-də də analoji
artımı dəstəkləməkdir.
Amerikalıların fikrincə,
bu, neftin qiymətini aşağı
sala, ABŞ-da inflyasiyanın
artımını ləngidə və
Rusiyanın mövqeyini sarsıda
bilər.

KRAL RUSIYA ILƏ MÜNASIBƏTLƏRI GÜCLƏNDIRIB
Unutmaq olmaz ki, kral ilə
Rusiya prezidenti V.Putin arasında
yaxşı şəxsi münasibətlər yaranıb.
Gənc şahzadə təcrübəli rus liderinin
ona olan hörmətli münasibətini
yüksək qiymətləndirir. Bu
kontekstdə Rusiyanın xarici işlər
naziri Sergey Lavrovun bölgəyə
son səfəri diqqət çəkir. Körfəz
Ərəb Dövlətləri üzrə Əməkdaşlıq
Şurasının (KƏŞ) üzvü olan ölkələrin

xarici işlər nazirləri onunla görüşdə
enerji sahəsində əməkdaşlığa dair
mövcud sazişləri dəstəkləyiblər.
OPEC-in son iclasında neft
hasilatının gündə cəmi 200 min
barel artırılması qərara alınıb. Belə
ki, ABŞ-ın hasilatı ən azı 1 milyon
barel artırmaq tələbinə məhəl
qoyulmayıb. Sergey Lavrovun səfəri
təsdiq etdi ki, Körfəz Əməkdaşlıq
Şurası dövlətləri Rusiya-Ukrayna

münaqişəsində Qərbin təzyiqlərinə
baxmayaraq neytral qalmağa
üstünlük verirlər. Beləliklə,
hazırda dünya genişmiqyaslı hibrid
müharibəsinin ortasındadır. Səhvlər
milli suverenliyin itirilməsinə qədər
baha başa gələ bilər. Ona görə də,
Yaxın Şərq ölkələrinin bütün məsul
rəhbərləri diqqətli təhlil əsasında
və milli maraqları nəzərə alaraq
qərarlar qəbul edirlər.

NORMALLAŞMA ÜÇÜN
EDILƏN CƏHDLƏR

Düzdür, son aylarda Vaşinqton və ƏrRiyad müəyyən məsələlərdə yaxınlaşma
istiqamətində addımlar atıb. Tərəflər
Baydenin Səudiyyə Ərəbistanına səfərinin
hazırlanması üçün görüşlər keçirib.
Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin direktoru
Uilyam Burns aprel ayında Ciddədə
şahzadə ilə görüşüb, müdafiə nazirinin
müavini Xalid bin Salman mayda
Vaşinqtona səfər edib, Ağ Ev, Pentaqon və
Dövlət Departamentində məsləhətləşmələr
aparıb. ABŞ Milli Təhlükəsizlik Şurasının
Yaxın Şərq və Şimali Afrika üzrə
koordinatoru Brett Makqurk krallığa gəlib.
Danışıqlar nəticəsində bir sıra sazişlər
ictimaiyyətə açıqlanıb. Onların arasında
İsrailin kommersiya təyyarələri üçün
Səudiyyənin hava məkanının açılması,
Yəməndə atəşkəsin uzadılması və 5G
telekommunikasiya şəbəkəsinin qurulması
var.
BAYDEN NIYƏ SOYUQ QARŞILANDI?
Bu arada, Vaşinqton bürokratiyasının
bütün səylərinə baxmayaraq, Baydenin
Ciddədə kifayət qədər soyuq qarşılanması
da müzakirə mövzusudur. Səudiyyə artıq
ABŞ-ın əsas “yanacaq tankeri” olmağa
razı deyil. Ər-Riyadda başa düşürlər ki,
dəyişən dünyada krallıq Rusiya və Çinlə
əməkdaşlıqdan daha çox faydalanacaq.
Bəzi Səudiyyə rəsmilərinin dediyi kimi,
ABŞ hazırda mühazirə oxumaq iqtidarında
deyil. Çətin ki, krallıq Baydenin istəklərini
yerinə yetirsin və neft hasilatını kəskin
şəkildə artırsın. Bu, neftin bahalaşması
kontekstində Ər-Riyada sərfəli deyil. Böyük
ehtimalla, səudiyyəlilər kollektiv Qərbə
Rusiyanı cəzalandırmaqda kömək etmək
üçün pul itirmək istəməyəcəklər. Bunun
sübutu Baydenin kralla görüşündən sonra
verilən bəyanatdır. Ər-Riyad dayanıqlı
iqtisadi artım üçün qlobal neft bazarının
tarazlaşdırılmasını dəstəkləyəcək. Eyni
zamanda, səudiyyəlilər və BƏƏ-nin
payızdan başlayaraq nə qədər əlavə neft
hasil edəcəyi də dəqiqləşdirilməyib. Buna
avqustda OPEC+ çərçivəsində qərar
veriləcək.
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MƏSULIYYƏTSIZLIK?

“Dəniz
təbiətdir.
Təbiətə
hörmətlə
yanaşıb
ondan
çəkinmək
lazımdır.
Hovuzda
insana heç
nə maneə
olmasa
da, açıq su
hövzəsində
dalğa,
külək,
cərəyan,
qayalıq,
suyun
temperaturu, insan
tərəfindən
atılan
hansısa
əşyalar və
s. problem
yarada
bilir”

AYGÜN ASIMQIZI

D

aygunasimqizi@kaspi.az

ənizin havası, suyu,
qumu insan sağlamlığı
üçün əvəzsiz faydalara
malikdir. Bu səbəblərdən
yay ayları gələndə insanlar
çimərliklərə üz tuturlar. Ancaq
hər il çimərliyə gedənlərin “bəd
xəbər”ini də tez-tez alırıq. Builki
mövsüm də istisna deyil. Dənizə
gedən hər kəs evinə qayıtmır. Bəs
çimərliklərə üz tutanlar nələrə
diqqət etmirlər ki, belə itkilər teztez olur?
NƏ ÖTƏN IL, NƏ DƏ BU IL...
Fövqəladə Hallar Nazirliyinin
(FHN) Kiçikhəcmli Gəmilərə
Nəzarət və Sularda Xilasetmə
Dövlət Xidmətinin İctimaiyyətlə
əlaqələr və təbliğat şöbəsinin rəisi
Aqşin Əlili bildirdi ki, həyatımızı
riskə atmamaq üçün nəzarətsiz
çimərliklərə getməməliyik:
“FHN-in sulardan xilasetmə
əməkdaşları dövlət tərəfindən
nəzərdə tutulmuş çimərliklərdə,
o cümlədən, İDEA İctimai
Birliyinin təşəbbüsü ilə yaradılan
6 çimərlikdə 24 saat
fəaliyyət göstərir. Həmin
çimərliklərdə Təcili
Tibbi Yardım xidməti
də var. Qalan
çimərliklərdə
bunlar
yoxdur.
Deməli, orada sizi xilas
edən olmayacaq. Nə ötən
il, nə də bu il nəzarət

etdiyimiz
ərazilərdə boğulma
təhlükəsi ilə üzləşənlərin
ölüm faktı qeydə alınmayıb.
Bədbəxt hadisələr nəzarət
olunmayan çimərliklərdə baş
verir. Düzdür, istənilən ərazidən
məlumat daxil olanda dərhal
hadisə yerinə gedirik. Lakin
sularda xilasetmədə saniyələrin
rolu böyükdür”.
BIZDƏN ASILI OLMAYAN
TƏHLÜKƏ
A.Əlili deyir ki, nəzarət
olmayan çimərliklərdə insanların
özündən asılı olmayan təhlükəli
situasiyalar yarana bilir: “Xəzər
dənizinin hidrometeoroloji
şəraiti sualtı relyefə də təsirsiz
ötüşmür. Dalğalar nəticəsində
su altında müxtəlif çuxurlar,
yarğanlar yaranır, sualtı axınların
sürətində artımlar müşahidə
olunur. Küləklər sahil zolaqlarına
müxtəlif yad cisimlər – daş, qaya
parçaları, müxtəlif
beton qırıqları və
s. gətirirlər. Bu
təhlükələrin
qarşısını
almaq

üçün mövsümqabağı,
nəzarətimizdə olan çimərliklərdə
dalğıclar vasitəsilə sualtı
müayinələr aparırıq. Nəzarətsiz
çimərliklərdə bunlar aparılmır”.
ÜZGÜÇÜLÜK QABILIYYƏTLƏRINƏ
ARXALANIRLAR, AMMA...
A.Əlili nəzarət olan ərazilərdə
isə təhlükəsizlik qaydalarını
pozanların boğulma riski ilə üzüzə qaldıqlarını dedi: “Dənizdə
üzmə sərhədlərini müəyyən edən
nişanları keçmək təhlükədir.
Suda kobud hərəkət edənlər
olur, sonra müvazinəti tamam
itirir. Yaxud “kim uzağa üzər”
iddiasına düşürlər, bu da bədbəxt
hadisələrlə nəticələnir. Bəzən
üzgüçülük qabiliyyətlərinə
arxalanırlar, amma ən peşəkar
üzgüçülər də dənizdə boğulublar.
Uşaqların çimərlik ərazisində
nəzarətsiz qalması halları olur.
Sərxoş halda çimərlikdən istifadə
də boğulmağa səbəb olur. Küləyin
sürəti saniyədə 10 metrdən
çox olanda dənizə girmək
təhlükəlidir. Amma küləkli
havada dənizə girənlər də
çoxdur. Küləkli havada dənizdə
olan dalğalar ölümə səbəb olan
əsas faktordur. Dalğalı dənizdə
xilasetmə əməliyyatları aparmaq
da çətindir”.

“ÖZÜMÜZÜ SUYUN ALTINA ÇATDIRMAĞA ÇALIŞAQ”
A.Əlilinin sözlərinə görə, sualtı
axınlar və kiçik burulğanlar da
boğulma səbəbləri
sırasındadır: “Dənizdə
sahilə üzməyə doğru
çalışırıq, amma
sahilə çıxa bilmiriksə,
deməli, sualtı axınlara
düşmüşük.
Sualtı axın
odur ki,
dənizin
içərisindən
Aqşin Əli

çay axır. Qəti təşvişə düşməməliyik.
Suda boğulmanın əsas amillərindən
biri təşvişə düşməkdir. Sualtı axınlar
insanı suyun altına çəkmir, onların
uzunluğu o qədər də çox olmur. Biz
sahilə paralel olaraq 10 metr üzməklə
sualtı axından rahatlıqla çıxa bilərik.
Bəzən burulğan baş verir. Burulğanı
su üzərində görmək olur. Bu zaman
təşvişə düşməyək. Özümüzü suyun
altına çatdırmağa çalışaq. Suyun dib
hissəsinə ayağımızla təkan verərək
burulğandan kənarlaşaq”.

TƏHLÜKƏSIZ ISTIRAHƏT
SƏHƏR SAAT 9-DAN...
A.Əlilinin sözlərinə görə, hava
qaraldısa, dənizə girmək təhlükədir:
“Təhlükəsiz istirahət səhər saat 9-dan
axşam 20:00-a qədərdir. Axşam
vaxtı icazə verilməməsinin səbəbinə
gəlincə, hava qaraldıqdan sonra su
üzərində məhdudlaşdırıcı nişanları
görə bilmirik. Üstəlik, bədbəxt hadisə
baş verərsə, qaranlıqda axtarış
etmək çətinlik yaradır. Bu baxımdan,
vətəndaşlar diqqətli olsunlar”.

DƏNIZLƏ
HOVUZUN FƏRQI
Üzgüçülük üzrə məşqçi Zöhrab Sultanlı
deyir ki, üzgüçülük qabiliyyətinin olması
bir çox məqamlarda xilas üçün vacib
amildir: “Birincisi, üzgüçülük sağlamlıq
deməkdir. İkincisi, üzgüçülük qabiliyyətin
olur, özünü müəyyən məqamlarda
xilas edirsən. Üzə bilən adam suda
gücünü bölüşdürür. Üçüncüsü, kimsə
boğulanda, ona yardım edə bilir. Ona
görə, valideynlər uşaqlarında üzgüçülük
bacarıqlarının olmasına diqqət etsələr,
yaxşı olar. Məktəblərdə üzgüçülüyün də
tədris proqramına salınması yaxşı olardı.
Çünki heç də hər valideynin uşaqlarını
üzgüçülük kurslarına aparmağa imkanı,
həvəsi olmur”.
Ancaq Z.Sultanlı bildirdi ki, dənizdəki
bütün boğulmaların səbəbi heç də
insanların üzə bilməməyi, yaxud dəniz
təcrübəsi olmaması ilə bağlı deyil. Nə
qədər üzgüçülük qabiliyyətiniz olsa da,
bilməlisiniz ki, dənizlə hovuz fərqlidir:
“Əksər boğulmalar küləkli havada və ya
dənizin qadağan olunmuş zonalarında
olur. Dəniz təbiətdir. Təbiətə hörmətlə
yanaşıb ondan çəkinmək lazımdır.
Hovuzda insana heç nə maneə olmasa da,
açıq su hövzəsində dalğa, külək, cərəyan,
qayalıq, suyun temperaturu, insan
tərəfindən atılan hansısa əşyalar və s.
problem yarada bilir”.
HAZIRLIQLI VƏ HAZIRLIQSIZ BƏDƏN
“Suda çox qaldıqda bədən yorulur,
sonra təhlükəli situasiyada özünü xilas
etməyə gücün qalmır” kimi fikir də
var. Məşqçi suda qalmaq müddətinin
də vacib olduğunu dedi:
“Suda qalma müddəti
fərdi yanaşmadır,
hər kəsə görə dəyişir.
Ancaq ümumi götürsək,
suda qalma müddəti 45
dəqiqə, 1 saatdır.
Ümumilikdə,
hazırlıqsız bədən
suda daha az
Zöhrab
qalmalıdır”.
Sultanlı

ÖLKƏ
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AZALSA DA...

NEFT

NEFT

BIRGƏ MÜƏSSISƏLƏRIN
FƏALIYYƏTINDƏN ASILIDIR

NEFT

“Orada 3 yataqdan söhbət gedir. Hazırda bu yataqlarda kəşfiyyat
quyularının qazılması həyata keçirilir. Təbii ki, burada işlər
müsbət sonluqla nəticələnərsə, Azərbaycanda neft hasilatını
müəyyən müddət sabit saxlamaq mümkün olacaq”.

A

AYGÜN ƏZIZ

aygunaziz@kaspi.az

zərbaycanda neft
hasilatının 2010-cu
ilin üçüncü rübündən
başlayaraq azalması məlumdur.
Neft hasilatında zirvə məhz həmin
ildə qeydə alınmışdı. 12 ildir ki,
hasilat azalan xətlə gedir.
Energetika Nazirliyinin
məlumatına əsasən, 2022-ci ilin
yanvar-iyun ayları Azərbaycanda
16,5 milyon ton neft (kondensatla
birlikdə) hasil edilib. Bu, 2021-ci
ilin eyni dövrü ilə müqayisədə
0,7 milyon ton və ya 4 faiz
azdır. 2021-ci ilin ilk 6 ayında
da neft hasilatı 2020-ci ilin ilk
yarısı ilə müqayisədə təqribən
2 faiz azalıb. Ötən ilin eyni
dövrü ilə müqayisədə “AzəriÇıraq-Günəşli”dən çıxarılan
neft 1 milyon ton və ya 8,8 faiz
azalıb. “Şahdəniz”dən çıxarılan
kondensat nefti 0,3 milyon ton
və ya təqribən 16 faiz artıb. Bəs
hasilatın azalmasının qarşısını
ala bilərikmi? Neft yataqlarının
köhnəlməsi, tükənməsi nə ilə
nəticələnə bilər?
“İLLIK 50 MILYON TON
NEFT HASIL EDILIB”
Enerji məsələləri üzrə ekspert
Zəfər Vəliyev deyir ki, neft
sənaye-sində hasilatın
azalması təbiidir:
“Yataqlar kəşf
edilir, sənaye
istismarına
verilir,
müəyyən

mərhələdə hasilatın pik həddinə
çatır və ondan sonra hasilat
həcmlərində azalmalar baş
verir. Bu, əsasən, yatağın geoloji
quruluşu, hasilat tempi və
termodinamikanın qanunları ilə
bağlıdır. Azərbaycanda hasilatın
pik həddi 2010-cu ilin üçüncü
rübündə “Azəri-Çıraq-Günəşli”
dəniz yataqları bloklarında 810
min barel səviyyəsində qeydə
alınmışdı. Ondan sonra istehsal
göstəriciləri enməyə doğru
yönəlib. O dövrdə Azərbaycan
Dövlət Neft Şirkəti və xarici
tərəfdaşlarla birlikdə işlənən
yataqlardan hasil edilən neft
həcmləri illik 50 milyon ton
olub. Ondan sonra Azərbaycanda
hasilat həcmlərinin azalması
baş verib. Bu da təbii azalmadır.
Çünki hər bir yatağın özünün
hasilatının pik həddi var. O, pik
həddinə yetdikdən sonra hasilat
həcmlərinin azalması baş verir”.
“BU YATAQ SƏNAYE ISTISMARINA
VERILƏCƏYI TƏQDIRDƏ...”
Mütəxəssis deyir ki, hasilat
həcmlərinin müəyyən bir müddət
sabit saxlanması əlavə vəsait
tələb edir. Onun sözlərinə görə,
məhz bu istiqamətdə Dövlət
Neft Şirkətinin proqramı da
var: “Qarşıdakı illərdə də hasilat
həcmlərində azalmalar baş
verəcək. Hələ ki, həcmlərin
sabit saxlanması üçün
mövcud yataqlar var.
Məsələn, Azərbaycanla
Türkmənistan
arasında Xəzər
dənizində

“Dostluq” yatağının birgə
kəşfiyyatı, işlənməsi və
mənimsənilməsi haqqında
Anlaşma Memorandum
imzalanıb. Türkmənlər bu
yatağı "Sərdar", biz isə "Kəpəz"
adlandırırıq. O yatağın sənaye
istismarına verilməsi hələ baş
tutmayıb. Bu yataq sənaye
istismarına veriləcəyi təqdirdə,
təbii ki, Azərbaycanda hasilat
həcmlərinin artması baş verə
bilərdi. Təəssüf ki, hələ bu sahədə
ciddi addım atılmayıb. Düzdür,
razılaşma, qarşılıqlı anlaşma
memorandumu var, amma
yatağın işlənməsi ilə bağlı konkret
tədbirlər görülmür. Bundan əlavə,
Qarabağ strukturu, eyni zamanda
Abşeron yarımadasında dayaz
sulu dəniz blokları işlənir. Orada
3 yataqdan söhbət gedir: Şimal
Şərq Perspektiv sahəsində Şimal
Xali (NKX01) kəşfiyyat quyusu,
Cənub Şərq Perspektiv sahəsində
Qarabatdaq (QBDX01) kəşfiyyat
quyusu və Qərb Perspektiv
sahəsində Bibiheybət (BHEX01)
kəşfiyyat quyusu. Hazırda bu
yataqlarda kəşfiyyat quyularının
qazılması həyata keçirilir. Təbii
ki, burada işlər müsbət
sonluqla nəticələnərsə,
Azərbaycanda neft
hasilatını müəyyən
müddət sabit saxlamaq
mümkün olacaq”.

Həmsöhbətimiz vurğuladı
ki, neft hasilatı azalsa da,
qarşıdakı illərdə qaz və
kondensat hasilatında
artımlar olacaq: “Lakin neft
hasilatı ilə bağlı bu proqnozu
verə bilmirik. Azalmalar
olacaq və bu da təbiidir.
Hasilatın artmasından hələ
söhbət getmir. Amma hasilat
həcmlərini müəyyən müddət
sabit saxlamaq olar. Məsələn,
Dövlət Neft Şirkətinin
qurudakı yataqları var. Həmin
yataqların neftvermə əmsalını
artırmaq mümkündür. Dövlət
Neft Şirkətinin vitse-prezidenti
Xoşbəxt Yusifzadə də qeyd
edib ki, Azərbaycanda neft
hasilatını müəyyən müddətdə
sabit saxlamaq quru
yataqlarının istismarı ilə bağlı
yaradılmış birgə müəssisələrin
fəaliyyətindən asılıdır. Burada
yeni texnologiyalardan,
nanotexnologiyaların
tətbiqindən istifadə oluna
bilər. Amma bütün hallarda
hasilat həcmlərində
azalmaların baş verməsi
təbiidir. Çünki yataqlar
qocalır”.

BIZI NƏ GÖZLƏYIR?
Mütəxəssis vurğulayır
ki, hasilat nəinki arta, hətta
tam dayana bilər: “Elə
dövlətlər var ki, müəyyən
müddətdə yüksək hasilat
həcmləri müşahidə olunub.
İllər keçdikcə isə mərhələli
şəkildə hasilat həcmləri
azalıb və yataqlar fəaliyyətini
tamamilə dayandırıb. Bizim
“Azəri-Çıraq-Günəşli” yataqlar
blokunun 2050-ci ilədək
işlənməsinin prinsipləri
razılaşdırılıb. 2050-ci ilə
kimi də Azərbaycanda neft
sənayesində hasilat prosesi
davam edəcək. Müəyyən
mərhələdən sonra quyuların
neftvermə əmsalı
aşağı
düşəcəksə,
onların
fəaliyyəti
dayandırılacaq”.
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Vəliyev
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İNDI NECƏSƏN, DOKTOR, KIMINLƏ BÖLÜŞÜBSƏN ÇƏKDIYIN ƏZABLARI?
Tofiq Nurəli: “Sözün bu yerdə çox aciz olduğunu hiss edən, o
dünyanı görüb-gələn pasiyentlər həkimin üzündən yox, məhz
əlindən öpməklə duyğularını çatdırmaq istəyirlər. Çünki dünyada
insan həyatından qiymətli heç nə yoxdur və olmayacaq”

ƏSL HƏKIMLIK

DƏ YARADICILIQ KIMIDIR

FƏRİD HÜSEYN

faridhuseyn@kaspi.az

K

aspi” qəzeti “Şəfalı
söz” adlı yeni
ədəbi layihəyə
start verir. Layihəmizdə
tanınmış həkim yazarlarla
müsahibələri təqdim
edəcəyik. Budəfəki
qonağımız tanınmış
endokrinoloq, sevilən şair
Tofiq Nurəlidir. O, 1953-cü
ildə Quba rayonunun Yerfi
kəndində anadan olub.
1978-ci ildə N.Nərimanov
adına Azərbaycan Dövlət
Tibb İnstitutunu fərqlənmə
diplomu ilə bitirib. Müxtəlif
səhiyyə ocaqlarında rəhbər
vəzifələrdə çalışıb. İlk
kütləvi səhiyyə qəzetini
“Şəfqət” – indiki “Tibb
qəzeti”ni yaradıb və 19911995-ci illərdə həmin
qəzetin baş redaktoru
işləyib. Tofiq müəllimin
“Yarpaqlarım ağrıyır”,
“Darıxan misralar” və
sair şeirlər kitabları
ədəbi mühit və oxucular
tərəfindən rəğbətlə
qarşılanıb.

“

l İxtisasca həkim
olmağınız poetik
yaradıcılığınıza mənfi və
müsbət mənada hansı
təsirləri göstərib?
l Müsbət təsir odur ki,
qeyri-filoloji təhsillilər,
əksərən daha çox
informasiyalı olur,
düşüncələri, həyata
baxışları, təcrübələri xeyli
fərqlənir. Mənfi tərəfi isə
odur ki, məşğul olduğun
peşə və yaradıcılıq birbirinə ciddi şəkildə mane
olur. Bu təsiri aşmaq çox
böyük enerji bahasına başa
gəlir. Bu mənada Anton
Çexov və Xalid Hüseyni ən
doğru seçimi ediblər, yəni
həkimlik sənətini atıblar.
Qəti əminliklə bildirirəm
ki, onlar həkim kimi zəif
olublar. Əsl həkimlik də
yaradıcılıq kimidir, istəsən
də ata bilmirsən.

l Hansısa pasientlərinizin
həyatından
ilhamlandığınız,
təsirləndiyiniz və sonra
duyğularınızı sözə
çevirdiyiniz olubmu?
l Konkret ünvanlı olmasa
da, yəqin ki, olub.

l Həkimlik fəaliyyətiniz
dönəmində hansısa
məqamlarda yaradıcı insan
həssaslığınızın həkim
soyuqqanlılığına üstün
gəldiyi anlar olubmu?
l Həkimlikdə bu,
mümkünsüzdür, çünki
xəstəyə əlavə ziyan vura
bilərsən. Bir də ki, həkim
xəstənin yanında istəristəməz anındaca səfərbər
olur.
l Həkimlik fəaliyyətinizlə
bağlı hansısa şeirləriniz
varmı? Öz həyat tərzinizi,
peşənizi haçansa poetik
şəkildə ifadə edibsiniz?
l Tələbəliyin
sonlarında “Onkologiya
xəstəxanasından
fraqmentlər” silsiləsi
yazmışam. Sonralar da
olub, daha çox isə ayrıayrı şeirlərdə peşədən
gələn duyumlar, deyimlər
olub. “Bir həkimin keçdiyi
yol” adlı nəsr əsərim var.
Özümün həkimlik yolumu
və qismən də bu iki sənətin
qovuşduğu, kəsişdiyi
məqamları yazmışam.
“Mini-roman” da demək
olar. Bax, bu söhbətimizdə
qoyulan bütün sualların
cavabları həmin əsərdə var.
Tibb işçiləri gününə aid
“Doktor” adlı bir şeirim də
var.
l Dünyada həkim
olan yazarlar çox
olub. Onların
yaradıcılıq
nümunələri sizə bir
köynək daha yaxındır,
yoxsa onların mətnlərini
digər yazarların əsərləri ilə
bir tutursunuz?

Əsərlərini
oxuduğum
həkimyazarlar
içərisindən
yalnız Abbas
Səhhəti
özümə daha
doğma
sayıram.
Onun
haqqında
oxuduqlarım,
əsərləri
məndə belə
bir təəssürat
yaradıb
ki, biz biribirimizə çox
oxşayırıq.

FOTOLAR:
l Əsərlərdə həkimliklə
Kərim
Abbasov/Global Media Group
bağlı peşədən gələn
məqamlar olanda doğmalıq
hiss edirsən, qalan hallarda
isə digər yazarların əsərləri
ilə eyni təsiri bağışlayır.
Ümumən, müəllifin başqa
ixtisas yiyəsi olduğunu
tez duyuram. Əsərlərini
oxuduğum həkim-yazarlar
içərisindən isə yalnız Abbas
Nə qədər yenilmisən
Səhhəti özümə daha doğma
bulud örtən ay kimi?
sayıram. Onun haqqında
Qapılmısan özünə
oxuduqlarım, əsərləri məndə
kədərli
lay-lay kimi?
belə bir təəssürat yaradıb
Gözlərinlə dinmisən
ki, biz biri-birimizə çox
sözün
qurtaran zaman.
oxşayırıq.
l Başqasına şəfa verməyin,
sağaltmağın fəlsəfi,
yaxud rəmzi mənasını
yaradıcı insan kimi necə
mənalandırırsınız?
l Şəfa verməyin fəlsəfi,
yaxud rəmzi mənasını
ancaq duymaq, hiss etmək,
anlamaq olar, burada söz
xeyli aşağı mərtəbədə
dayanır. Sözün bu yerdə çox
aciz olduğunu hiss edən, o
dünyanı görüb-gələn, bir
sıra pasiyentlər həkimin
üzündən yox, məhz əlindən
öpməklə duyğularını
çatdırmaq istəyirlər. Çünki
dünyada insan həyatından
qiymətli heç nə yoxdur
və olmayacaq. Hər insan
bir dəfə yaşayır. Bu sərt
həqiqəti bütün varlığınla
dərindən duyanda isə
danışmırsan, susursan...
Təsadüf deyil ki, hələ qədim
yunanlar insanları “fanilər”
adlandırırdılar, yəni “puç
olub gedənlər”.
Həkim üçün ən ağır hal
bilirsiniz nədir? Gözü görəgörə xəstənin qarşısında
çarəsiz duruma düşmək,
illah da ki, bu xəstə lap
yaxın adam ola. Başıma
gəlib, yəqin ki, başqa
həmkarlarımın da.
Yəni həkim də
müəyyən yerə
qədər gedə bilir,
ondan o yana
həkimlik yolu bitir.

İndi necəsən, doktor?
Çox idimi səhvlərin?
Nahaq gedən oldumu?
Öz-özünə əvflərin,
Dünya səni yordumu?!.
İndi necəsən, doktor?
Kiminlə bölüşmüsən
Çəkdiyin əzabları?
Bu əzab bölünürmü?
Vicdan tərəziləri
Heç gözə görünürmü?!.
Çoxmu minmək istədin
ünvansız bir qatara?
Baş götürüb gedəsən
sonsuz sonsuzluqlara...
İndi necəsən, doktor?
Sən nə qədər tənəyə,
ağrıya tuş gəlmisən.
Sən bu böyük sənətə
bir eşq kimi gəlmisən...
Tanrım səni əliylə
gör qaldırıbdır hara!
Günəş sənin dalınca
girir palatalara!
Səninlə ümid gəlir,
səninlə həyat gəlir,
səninlə bir ad gəlir - doktor!
Səni tay eyləmirəm
mən heç nəylə, heç kimlə.
Əməlinlə, eşqinlə
əl-ələ tutub qoşa
yaşa doktorum, yaşa!
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QONORAR TƏYIN ETMƏK ÜÇÜN KONKRET MEYARLAR MÖVCUD DEYIL

QONORARINDAN NARAZI
OLANLAR

Tərcüməçi və redaktorlar kitab
bazarında qonorarın aşağı
olmasından giley-güzar edirlər.
Naşirlərin isə öz arqumentləri
var. Onlar təcrübəli, peşəkar
əməkdaşlara daha çox qonorar
ödədiklərini deyirlər. Yəni
qonorar təyin etmək üçün
konkret meyarlar mövcud deyil.
XANIM AYDIN

B

xanimaydin@kaspi.az

ütün yaradıcı adamlar üçün çox
şirin, möcüzəvi, ürəkaçan bir söz
var. Hansıdır? Əlbəttə ki, qonorar!
Qonorar azad peşə sahiblərinin, yaradıcı
adamların, məsələn, yazıçı, şair, rəssam,
tərcüməçi, redaktor, musiqiçi, bəstəkar
və digərlərinin zəhmətinin əvəzində
aldıqları mükafat, daha doğrusu, əmək
haqqıdır. Elə bir yaradıcı adam olmaz
ki, qonorarın onun üçün böyük
motivasiya olduğunu boynuna
almasın. Azərbaycanda da
nəşriyyatlar yaradıcı adamlara
qonorar verirlər. Bəs görəsən
bizdə qonorar hansı meyarlarla
hesablanır?
MINIMUM VƏ MAKSIMUM
QONORAR ANLAYIŞI
“Qanun”
nəşriyyatının müdiri
Şahbaz Xuduoğlu
Şahbaz
deyir ki, tərcüməçi,
Xuduoğlu

korrektor, redaktor
və digərlər işçilərlə
razılaşma yolu ilə
əməkdaşlıq edirlər:
“Yəni qonorarlar fərdi
münasibət, fərdi anlaşma və fərdi
yanaşma ilə təyin olunur. Ümumi
normalar – minimum və maksimum
qonorar deyilən bir anlayış yoxdur.
Bunun təyin olunması da mümkün
deyil. Çalışırıq uzun müddət birlikdə
işlədiyimiz tərcüməçilərə, redaktorlara,
keyfiyyətinə inandığımız, əmin
olduğumuz tərcüməçilərə daha
yüksək qonorar verək. Yeni
başlayanlar, əlbəttə ki, daha az
qonorar alırlar. Amma tədricən
onların da qonorarı artır. O ki
qaldı bu işin necə tənzimlənməsinə,
hər iki tərəf arasında görüləcək iş
üçün ödəniləcək qonorarın
məbləği əvvəlcədən
razılaşdırılır. Bu, düzgün
işdir. Düzgünlük o vaxt
pozulur ki, tərəflərdən biri
razılaşmanı pozur”.

PEŞƏKARLIQDAN ASILI
OLARAQ QIYMƏT DƏYIŞIR
“Xan” nəşriyyatının baş redaktoru
Cavid Qədir də bu işdə konkret bir
meyarın olmadığını deyir: “Amma
qonorar işarə sayına görə hesablanır. Əgər
tərcümə işini götürsək,
deyə bilərəm ki, yeni
başlamış tərcüməçi ilə
peşəkar tərcüməçinin
qonorarı eyni deyil.
Yəni işarə sayına
uyğun olaraq qonorar
ödənilsə də,
məbləğ
tərcümənin
keyfiyyətinə,
tərcüməCavid
çinin
Qədir

istedadına və bacarığına əsasən
hesablanır. Redaktorların işi də işarə
sayına görə hesablanır. Amma yenə də
redaktorun peşəkarlığından asılı olaraq
qiymət dəyişir. Müəlliflərə verilən qonorar
isə bir başqadır. Onlar da müəyyən şərtlər
əsasında verilir. Yenə də burda müəllifin
adı böyük rol oynayır. Məsələn, kitabının
satışına əmin olduğumuz müəllifə ilk
nəşrdə də müəyyən qədər qonorar veririk.
Amma digər, məsələn, gənc müəlliflərə
ilk nəşrdən qonorar ödənilmir. Amma
ikinci nəşrdən alınan gəlirdən müəyyən
faiz veririk. Yəni bu işlər bazara görə təyin
olunur. Biz də nəşriyyat olaraq istəyərik
ki, hər bir müəllifə qonorar verək. Amma
bir məsələ var ki, nəşriyyat da kitab çap
edəndə xərclərini ödəməlidir.”

MƏTNLƏRƏ
FƏRQ QOYULMUR
Şair-tərcüməçi Rəbiqə
Nazimqızı deyir ki, bir neçə
nəşriyyatla əməkdaşlıq edir
və həmçinin də fərdi qaydada
fəaliyyət göstərir: “Hər iki
versiyada tərcümə işinə görə
bir səhifə üçün 5 manatdan
artıq vermirlər. Ən yaxşı halda,
bu məbləğ 6-7 manata qədər
arta bilər. Mən rus dilindən
Azərbaycan dilinə tərcüməni
nəzərdə tuturam. Bəzən olur
ki, nəşriyyatlar 5 manatı da
çox görür, 2-3 manat təklif
edirlər. Bu, tərcüməçiyə qarşı
haqsızlıqdır. “Xəzər” və “Dünya
ədəbiyyatı” jurnalları nisbətən
daha yüksək qonorar verir.
O jurnallarla da işləmişəm.
Əslində, nəşriyyatların
(həmçinin də fərdi qaydada)
qonorarı hansı meyarlarla
hesabladığı mənim üçün də bir
o qədər də aydın deyil. 1800
işarə bir A4 səhifə hesab olunur
və bu, ara məsafələrlə bir yerdə
götürülməlidir. Amma çox
vaxt 2000 işarəni, üstəgəl də,
ara məsafəni işarə sayı kimi
nəzərə almadan bir səhifə kimi
hesablayır və qiymət çıxarırlar.
Yəni bu işdə konkretlik, dəqiq
meyarlar yoxdur. Bundan
başqa, mətnlər də fərqlidir.
Mətn var ki, tərcüməsi çox
qəlizdir. Məsələn, elmi mətnlər
var – fəlsəfi, texniki, tibbi,
siyasi və s. Bu cür mətnləri
tərcümə etmək üçün çox zaman
və zəhmət sərf olunur. Amma
belə ağır mətnlərin qonorarı ilə
bəsit, sadə mətnlərin qonorarı
eynidir. Yəni mətnlərə fərq
qoyulmur. Belə olanda, istəristəməz keyfiyyət aşağı düşə
bilər. Tərcüməçi də çalışır ki,
daha çox sifariş götürsün ki,
daha çox pul qazansın. Redaktor

da elə onun kimi. Ona görə
də, ümumi mənada bazarda
keyfiyyət aşağı düşür. Tutalım
biri-ikisi vicdanla işləyir. Amma
ümumilikdə götürəndə vəziyyət
ürəkaçan deyil. Və mən,
əsasən tərcümə və redaktənin
keyfiyyətindən razı deyiləm.
Düşünürəm ki, qonorar
yüksəlməyənə qədər tərcümə
keyfiyyəti də düzələn deyil”.
ACINACAQLI VƏZIYYƏT
Rəbiqə xanım fikirlərinə
əlavə olaraq redaktə işlərindən
də danışdı: “Redaktə işlərindən
danışsaq, yenə də həm fərdi
qaydada işləyirəm, eyni
zamanda da Azərbaycan Dövlət
Tərcümə Mərkəzində çalışıram.
Fərdi qaydada bir çox kitabların
redaktoruyam. Deyə bilərəm
ki, kitab bazarında redaktor
üçün normal qonorar yoxdur.
Yəni həm redaktə, həm də
tərcümə sahəsində qonorar
kifayət qədər aşağıdır. Necə
olur ki, ölkədə maaşlar qalxır,
hər şeyin qiyməti yüksəlir,
amma tərcümənin orta statistik
qiyməti 5 manatdan yuxarı
qalxmır? Bir az yuxarı məbləğ
deyəndə gedib qeyri-peşəkarla
əməkdaşlıq edirlər. Ona
görə deyirəm ki, ölkədə istər
tərcümə, istərsə
də, redaktə
baxımından
vəziyyət
acınacaqlıdır”.

Rəbiqə
Nazimqızı

AFRIKANIN ƏN YAXŞISI ODUR
Afrika Futbol Konfederasiyası
(CAF) 2021/2022
mövsümünün ən
yaxşı futbolçusunun
adını açıqlayıb.
“Liverpul”u
“Bavariya”ya
dəyişən seneqallı
hücumçu Sadio

Mane Afrikanın ən yaxşı futbolçusu
seçilib. Mane, keçmiş komanda yoldaşı,
misirli hücumçu Məhəmməd Salahı
və “Çelsi”də çıxış edən qapıçı Eduar
Mendini qabaqlayıb.
Sadio ötən mövsüm “Liverpul”un
heyətində ölkə kubokunu və Liqa
kubokunu qazanıb, Seneqal yığması ilə
Afrika Millətlər Kubokuna sahib çıxıb.

Millətlər Kubokunda həlledici penaltini
də məhz Mane vurmuşdu.
O, 2021/2022 mövsümündə
“Liverpul”un heyətində bütün
turnirlərdə 51 oyun keçirib, 23 qol
vurub, 5 qol ötürməsi verib. Mövsümün
sonunda “Liverpul”u tərk edən hücumçu
“Bavariya” ilə 2025-ci ilin yayına qədər
müqavilə bağlayıb.
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MÜBAHISƏLI IDDIASI

Pele,
Maradona,
Ronaldo,
Lionel Messi...
Onlar bütün
zamanların
ən yaxşı
futbolçusu
adına əsas
namizədlərdir.
İndiyə qədər
bununla bağlı
xeyli müzakirə,
müqayisə
aparılıb.
Xüsusən
də Ronaldo
ilə Messi
arasında.
Oksford
professorunun
iddiası yeni
müzakirəyə
rəvac verib.

ƏN YAXŞI ÜÇÜN 7 KRITERIYA
Oksfordun riyaziyyat üzrə
professoru Dr. Tom Krouford
bütün zamanlarda dünyanın
ən yaxşı futbolçusunu
müəyyənləşdirmək üçün
xüsusi indeks tərtib edib.
Onun versiyasına əsasən,
portuqal futbolçu 100 %
dəyər qazanıb. İlk “beşlik”də
Pele, Ferents Puşkaş, Messi və
Ronaldo Nazario da yer alıb.
Ronaldonun ən yaxşı olması
7 kriteriya əsasında müəyyən
edilib: klub rekordları, klub
titulları, beynəlxalq titullar,
“Qızıl top”, fərdi mükafatlar,
son 5 mövsümdə “X
faktoru” əsasında
futbolçunun statistik
göstəriciləri və komandasının qələbəsinə
verdiyi töhfə.
KLUB TITULLARI
MESSIDƏ
ÇOXDUR
Ancaq
professorun
qiymətləndirməsi
birmənalı
qəbul
edilmir.
Bir çoxları iddia
edir ki, Lionel Messi
Ronaldodan daha
üstündür. Onların da
bəlli arqumentləri var.
Bu arqumentlərdən bir
neçəsinə diqqət edək.
Ronaldo karyerası ərzində
bütün turnirlərdə 1122
oyun keçirib, 815
qol vurub. Messi isə

974 qarşılaşmada 769 dəfə
fərqlənib. Klub titullarına
gəldikdə, PSJ-in futbolçusu
daha zəngindir. Düzdür,
Ronaldonun Çempionlar
Liqasında bir qələbəsi
çoxdur. Üstəlik, o, 3 ölkədə
çempion
olmağı bacarıb.

BEYNƏLXALQ
GÖSTƏRICIDƏ ISƏ...
Beynəlxalq göstəricidə isə portuqal ulduz rəqibindən
bir baş üstündür. O, bütün dövrlərdə yığma
komandada ən çox qol vuran oyunçudur.
Ronaldo bu göstəriciyə ötən il nail olub.
Həm Ronaldo, həm də Messi öz qitələrində
ən yüksək mükafata sahib çıxıblar. Messi
Argentina yığması ilə Amerika, Ronaldo
isə Portuqaliya millisi ilə Avropa
çempionu olub. Fərdi mükafatlarda
Messinin üstünlüyü var. O, “Qızıl
top”u 7 dəfə qazanıb. Ronaldonun
arxivində isə bu mükafatdan 5-i var. “X
faktoru” indeksinə görə də hər iki futbolçu yüksək
göstəriciyə sahibdir. Ancaq professor Tom
Krouford üstünlüyü Kriştianoya verib.

MÜBAHISƏ ETMƏK
OLAR, AMMA...
Obyektiv nəticədir? Birmənalı fikir bildirmək çox
çətindir. Professorla ciddi mübahisə etmək
olar. Özü də tutarlı faktlarla. Amma bütün
hallarda, dünyada milyonlarla pərəstişkarı
olan bu iki nəhəng futbolçudan
kimin ən yaxşı olduğunu müəyyən
etmək asan deyil. Böyük ehtimalla,
“kim ən yaxşıdır, Ronaldo, yoxsa
Messi” sualı hələ uzun illər, onlar
karyeralarını bitirdikdən sonra da
müzakirə və mübahisə mövzusu
olacaq.

