
Birinin çox sevdiyi kremlə 
bağlı digəri “heç yaxşı deyil” 
deyə bilər. Birinə yaxşı təsir 
edən maskanın digərinə əks 
təsir göstərdiyi də çox olur. 
Çünki hər kəsin dəri tipi 
fərqlidir və fərqli də qulluq 
tələb edir. Dərimizi necə 
tanıyaq? Bununla bağlı əslən 
Azərbaycandan olan, hazırda 
Türkiyədə çalışan kimya 
mühəndisi, dəriyə qulluq 
üzrə mütəxəssis Şəms 
Arslanla söhbətləşdik.

Şəms Arslan: 
“Bu söhbəti 20 

il bundan əvvəl 
etsəydik, deyərdim 

ki, dərimiz üçün 
bir nəmləndirici 

yetərlidir, əsas 
qidalanmaya 

diqqət et. İndi isə 
qida ilə bir yerdə 

dərimizi də 
qoruma altına 

almağımız 
vacibdir” SƏHIFƏ 8-9-da
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SƏHIFƏ 6-da
SƏHIFƏ 7-də

SƏHIFƏ 11-də

SƏHIFƏ 14-də SƏHIFƏ 16-da

SƏHIFƏ 10-da

Parlamentin aşağı 
palatasının “Yeni 
Qazaxıstan” deputat 
qrupu belə bir 
təşəbbüslə çıxış edib. 
Deputatların fikrincə, 
hazırda həyatda olan 
insanın şərəfinə ad 
qoyulması yanlışdır. 

Qlobal variant tələb 
edir ki, universitetə 
daxil olmaq hamının 
haqqı, universiteti 
qurtarmaq isə 
əziyyət çəkənin 
haqqı kimi 
dəyərləndirilməlidir.

Heç bir bankda pul 
köçürməsi zamanı 
kartın üzərindəki 16 
rəqəmdən başqa 
məlumat tələb 
olunmur. Əgər sizdən 
kartınızın istifadə 
müddəti, üç rəqəmli 
kod, telefona gələn 
təhlükəsizlik şifrəsini 
istəyirlərsə, deməli, 
dələduzların hədəfinə 
çevrilmisiniz. 

“Kurs bitirib, sertifikat 
alır, uşaqlarla 
məşğul olurlar. 
Çoxunun bu ixtisasın 
spesifikasından belə 
xəbəri yoxdur. Uşaqlarla 
adicə düzgün ünsiyyəti 
bacarmırlar, problemə 
yanaşmanı bilmirlər”.

Qrupdakı ilk oyunlar bir 
daha “Qarabağ”ın güclü 
rəqibləri ilə bərabər 
səviyyədə mübarizə 
apara biləcəyini, amma 
bütün rəqiblərin də 
kifayət qədər güclü 
olduqlarını göstərib.

Sentyabrın 5-də hava 
Bakıda  +40 dərəcə 
ətrafında idi, sentyabrın 
6-da isə temperatur 
+22 dərəcəyə düşdü, 
çiskin yağış yağdı. 
Temperaturun qəfildən 
aşağı düşməsinin 
insanların səhhətinə 
təsirsiz ötüşməməsi ilə 
bağlı şikayətlər eşidildi. 

NUR-SULTAN 
yenidən 
Astana olur

Giriş asan, 
məzun olmaq 
çətin olmalıdır

Kart dələduzlarının 
bitib-tükənməyən 
FANTAZIYALARI

Loqopedlərin 
bəziləri işini 
bilmir

OYUN YAXŞI, 
NƏTICƏ PIS 

Hava kəskin 
dəyişərsə...

Sərnişin təyyarəsində Bakı-Zəngilan marşrutu üzrə uçuş müddəti təqribən 45 
dəqiqə təşkil edib. Yeni aeroport çoxfunksiyalı hava limanı olaraq, regionun 

iqtisadi, nəqliyyat və sosial məsələlərinin həlli üçün mühüm alət olacaq. 

Sentyabrın 9-da “Azərbaycan Hava 
Yolları”nın ən böyük sərnişin 
təyyarəsi “Airbus A340-500” ilk 
texniki uçuşunu müvəffəqiyyətlə 
yerinə yetirib və Şərqi Zəngəzurun 
ilk hava limanı olan Zəngilan 
Beynəlxalq Hava Limanındakı yeni 
uçuş-enmə zolağına enib. Bu barədə 
“Azərbaycan Hava Yolları” QSC-nin 
Mətbuat Xidməti məlumat yayıb.

Zəngilan hava limanında uçuş-
enmə zolağının uzunluğu və eni 
müvafiq olaraq 3000 metr və 60 
metrdir. Aerodrom ICAO-nun 
bütün tələblərinə əsasən 
uçuşların təhlükəsizliyinin 
təmin edilməsi üçün 
cihazlar üzrə enmə və 
naviqasiya sistemləri ilə 
tam təchiz edilib.

MÜVƏFFƏQIYYƏTLI TEXNIKI UÇUŞ

SƏHIFƏ 2-də

AEROPORT TAM TƏCHIZ EDILIB

Brüsseldə Avropa İttifaqı Şurasının 
prezidenti Şarl Mişelin vasitəçiliyi ilə baş 
tutan sonuncu görüşdə sülh müqaviləsi 
ilə bağlı öhdəliklər götürən Ermənistan 
hakimiyyəti cəmi 2 gün sonra təxribatçı 
addımlara əl atmağa başladı.

Politoloq Zaur İbrahimli bildirdi ki, 
Brüsseldə Azərbaycan və Ermənistan 
liderlərinin Brüssel görüşü pozitiv mesajlarla 
yadda qaldı: “Sülh sazişi layihəsinin 
üzərində işin başlanması üçün konkret 
öhdəliklər və müddət müəyyən olundu”. 

SƏHIFƏ 4-də

KOSMETOLOQA GETMƏLİDİRLƏR”

“QADINLAR AYDA, KİŞİLƏR 
HƏFTƏDƏ BİR DƏFƏ

ERMƏNİSTAN
SÖZÜ İLƏ ƏMƏLİ ÜST-ÜSTƏ DÜŞMƏYƏN 

ZƏNGILAN AEROPORTUNAZƏNGILAN AEROPORTUNA

ILK UCUSILK UCUS

Sənətini 
sevməyən insan 
cəmiyyətə xeyir 

verə bilməz

Bədənimizin 
dili 

Göz dağına 
çevrilən 

işləməyən 
eskalatorlar 

Səhifə 13-də Səhifə 15-də Səhifə 12-də

2 mindən 
çox silahın 

nümayiş 
olunduğu sərgi

Səhifə 5-dəSəhifə 3-də

Italiya 
Azərbaycanın 

müttəfiqinə 
çevrilir
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SOCAR Türkiyədə qazma üzrə tenderin qalibi olub 

Sərnişin təyyarəsində Bakı-Zəngilan 
marşrutu üzrə uçuş müddəti təqribən 
45 dəqiqə təşkil edib. Yeni aeroport 
çoxfunksiyalı hava limanı olaraq, 
regionun iqtisadi, nəqliyyat və sosial 
məsələlərinin həlli üçün mühüm alət 
olacaq. 

Sentyabrın 9-da “Azərbaycan Hava 
Yolları”nın ən böyük sərnişin təyyarəsi 
“Airbus A340-500” ilk texniki uçuşunu 
müvəffəqiyyətlə yerinə yetirib və Şərqi 
Zəngəzurun ilk hava limanı olan Zəngilan 
Beynəlxalq Hava Limanındakı yeni 
uçuş-enmə zolağına enib. Bu barədə 
“Azərbaycan Hava Yolları” QSC-nin 
Mətbuat Xidməti məlumat yayıb.

Bildirilib ki, sərnişin təyyarəsində Bakı-
Zəngilan marşrutu üzrə uçuş müddəti 
təqribən 45 dəqiqə təşkil edib.

“Uzunillik işğaldan azad olunmuş 
Azərbaycan ərazisində beynəlxalq hava 
limanlarının tikintisi və fəaliyyəti ölkə 
Prezidenti İlham Əliyevin qərarı və 
tapşırığı sayəsində mümkün olub. Dövlət 
başçısının yaxın günlərdəki bəyanatına 
əsasən, işğaldan azad edilmiş ərazilərdə 
artıq ilk beynəlxalq hava limanı fəaliyyət 
göstərir, tezliklə açılışı nəzərdə tutulan 
ikinci beynəlxalq hava limanının uçuş-
enmə zolağı istifadəyə verilib. Əlverişli 
coğrafi mövqeyi nəzərə alaraq Zəngilan 
hava limanı çoxfunksiyalı hava limanı 
olaraq, regionun iqtisadi, nəqliyyat və 
sosial məsələlərinin həlli üçün mühüm 
alət olacaq. Ölkənin digər beynəlxalq 
hava limanları kimi, müasir tipli böyük 
təyyarələri qəbul edə bilən bu hava limanı 
da bütün yüksək dünya standartlarına və 
tələblərinə cavab verir”, - deyə AZAL-ın 
prezidenti Cahangir Əsgərov bildirib.

Qeyd etməliyik ki, Zəngilan hava 
limanında uçuş-enmə zolağının 
uzunluğu və eni müvafiq olaraq 3000 
metr və 60 metrdir. Aerodrom ICAO-
nun bütün tələblərinə əsasən uçuşların 
təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üçün 
cihazlar üzrə enmə və naviqasiya 
sistemləri, işıq-texniki sistemlər, birincili 
və ikincili müşahidə radiolokasiya 
stansiyası ilə tam təchiz edilib.

“Türkiye Petrolleri Anonim 
Ortaklığı” (TPAO) tərəfindən 
Türkiyənin Batman vilayətində 
neft-qaz quyularının qazılması 
layihəsinin icrası məqsədi ilə 
SOCAR-ın “Kompleks qazma 
işləri” tresti (KQİT) pre-
kvalifikasiya mərhələsindən 
uğurla keçərək tenderin qalibi 
olub. Nəticədə, TPAO ilə KQİT 
arasında 1 il müddətinə xidmət 

müqaviləsi imzalanıb.
Layihə şərtlərinə əsasən, 

Batman vilayəti ərazisində 
8 ədəd kəşfiyyat quyusunun 
qazılması nəzərdə tutulur.   

Hazırda müqavilə üzrə 
müvafiq avadanlıqların 
əməliyyat sahəsinə daşınması 
prosesinə başlanılıb. Batman 
vilayətinə ezam olunmuş 
KQİT-nin nümayəndə heyəti 

burada vilayətin mərkəzi icra 
hakimiyyəti orqanlarının 
nümayəndələri ilə görüş keçirib. 

Görüşdə əməliyyat sahəsində 
işçilərin səmərəli fəaliyyəti 
üçün yaradılacaq əmək şəraiti, 
ekoloji və sosial məsələlər, 
habelə Türkiyə Respublikasının 
qanunvericiliyindən irəli gələn 
tələblər müzakirə edilib və 
potensial risklər qiymətləndirilib. 

Bütün həyatını 
ölkəsinin yüksəlişinə 
fədakarcasına həsr 

etmiş Kraliça ümummilli 
mənafelərə ürəkdən bağlılığı, 
xalqına təmənnasız xidmət, 
dövlətə hədsiz sədaqət 
nümunəsi ilə milyonlarla 
həmvətənlərinin qəlbində 
əbədi abidə ucaltmışdır. Yeddi 
onillik ərzində Kraliçanın ali 
dövləti fəaliyyəti ona haqlı 
olaraq bütün dünyada böyük 
nüfuz, dərin hörmət və ehtiram 
qazandırmışdır”.

Prezident İlham Əliyev 
Böyük Britaniya və Şimali 
İrlandiya Birləşmiş Krallığının 
Baş naziri Elizabet Trassa və 
Böyük Britaniya və Şimali 
İrlandiyanın Kralı Əlahəzrət 
III Çarlza başsağlığı məktubu 
göndərib.

Bu barədə AZƏRTAC 

məlumat yayıb.
Prezidentin E.Trassa 

məktubunda qeyd olunub:
“Hörmətli xanım Baş nazir, 

Görkəmli dövlət başçısı – Böyük 
Britaniya və Şimali İrlandiyanın 
Kraliçası Ülyahəzrət II 
Elizabetin vəfatı xəbərini dərin 
kədər hissi ilə qarşıladıq.

XX əsrin ikinci 
yarısından etibarən 
adını dünya tarixinin 
səhifələrinə şərəflə həkk 
etmiş, Birləşmiş Krallığın 
taleyində müstəsna rol 
oynamış Ülyahəzrət 
Kraliça II Elizabet 
görkəmli şəxsiyyət, 
xalqının parlaq 
siması idi.

Bütün həyatını 
ölkəsinin 
yüksəlişinə 
fədakarcasına 

həsr etmiş Kraliça ümummilli 
mənafelərə ürəkdən bağlılığı, 
xalqına təmənnasız xidmət, 
dövlətə hədsiz sədaqət 
nümunəsi ilə milyonlarla 
həmvətənlərinin qəlbində əbədi 
abidə ucaltmışdır. Yeddi onillik 
ərzində Kraliçanın ali dövləti 

fəaliyyəti ona haqlı olaraq 
bütün dünyada böyük 
nüfuz, dərin hörmət 
və ehtiram qazan-

dırmışdır.
Bu ağır itki ilə əlaqədar 

Sizə, Kral ailəsinə, 
Birləşmiş 
Krallığın bütün 
xalqına öz 
adımdan və 
Azərbaycan 
xalqı adından 
dərin hüznlə 
başsağlığı 

verirəm”.

İLHAM ƏLİYEV II ELİZABETİN VƏFATI 
İLƏ ƏLAQƏDAR BAŞSAĞLIĞI VERİB
“Bütün həyatını 

ölkəsinin 
yüksəlişinə 

fədakarcasına 
həsr etmiş Kraliça 

ümummilli 
mənafelərə 

ürəkdən 
bağlılığı, xalqına 

təmənnasız 
xidmət, dövlətə 
hədsiz sədaqət 

nümunəsi ilə 
milyonlarla 

həmvətənlərinin 
qəlbində əbədi 

abidə ucaltmışdır. 
Yeddi onillik 

ərzində Kraliçanın 
ali dövləti 

fəaliyyəti ona 
haqlı olaraq 

bütün dünyada 
böyük nüfuz, 

dərin hörmət 
və ehtiram 

qazandırmışdır”.

III Çarlz

Zəngilana 
ilk uçuş

Dövlət başçısının Kral III Çarlza 
məktubunda bildirilir:

“Əlahəzrət, Böyük Britaniya 
və Şimali İrlandiyanın Kraliçası, 

zəmanəmizin görkəmli dövlət 
başçısı, ananız Ülyahəzrət II 
Elizabetin vəfatı xəbərini dərin 
sarsıntı hissi ilə qarşıladıq. Bu 
ağır itkinin kədərini Sizinlə və 
bütün ailənizlə bölüşür, şəxsən 
öz adımdan və Azərbaycan 

xalqı adından dərin hüznlə başsağlığı 
verir, səbir diləyirəm.

Şərəfli ömür yolu ilə örnək olan 
Kraliça ümumbəşəri ideallara daim 
sadiq qalaraq, möhkəm dəyanət, 
yenilməz iradə və qətiyyət nümayiş 
etdirərək Birləşmiş Krallığın xoşbəxt 
gələcəyi yolunda misilsiz xidmətlər 
göstərmiş, Vətəninə hədsiz bağlılığı və 
məhəbbəti ilə bütün dünyada böyük 
nüfuz və rəğbət qazanmışdır.

ŞƏRƏFLI ÖMÜR YOLU ILƏ ÖRNƏK OLAN KRALIÇA
”
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İqtisadi parametrlər 
Azərbaycanla İtaliya 
arasındakı münasibətlərin 
ruhunu strateji tərəfdaşlıq 
prioritetlərinə kökləyib. İki 
ölkənin münasibətlərində 
modifikasiya edilmiş əlaqələr 
Çoxölçülü Strateji Tərəfdaşlıq 
sənədi ilə tənzimlənir ki, bu da 
iqtisadi bünövrənin üzərində 
siyasi məzmunlu sütunlar ucaldır. 

Azərbaycan Prezidenti İlham 
Əliyevin qloballaşmada 
təzahür edən neqativ 

tendensiyalar fonunda İtaliyaya 
səfəri diqqət çəkir.

İlham Əliyevin səfərinin 
əhəmiyyətini giriş sözü ilə açmaq 
üçün birinci olaraq qeyd etmək 
lazımdır ki, İtaliya Azərbaycanın ən 
böyük ticarət tərəfdaşı və ən böyük 
ixrac məntəqəsidir.

İki ölkənin xarici ticarət 
dövriyyəsinin məhsullar üzrə 
strukturunda xam neft və neft 
məhsullarının İtaliyaya ixracı 
üstünlük təşkil edir. 

İdxalatın məhsullar üzrə 
strukturunda maşınqayırma 
məhsulları, xüsusi təyinatlı 
mexaniki qurğular və maşınlar, 
dəzgahlar, ehtiyat hissələri, 
həmçinin dərman vasitələri, 
transformatorlar, inşaat 
materialları, mebel, ərzaq, trikotaj 
məmulatları yer tutur.

İqtisadi parametrlər 
Azərbaycanla 
İtaliya arasındakı 
münasibətlərin ruhunu 
strateji tərəfdaşlıq 
prioritetlərinə kökləyib.  

Onu da bildirək 
ki, iki ölkənin 
münasibətlərində 

modifikasiya edilmiş 
əlaqələr Çoxölçülü 
Strateji Tərəfdaşlıq 
sənədi ilə tənzimlənir ki, bu 
da iqtisadi bünövrənin üzərində 
siyasi məzmunlu sütunlar ucaldır. 

MÜNASIBƏTLƏRIN 
SIYASI ÖLÇÜSÜ BÖYÜYÜR

Bütün bunlar ikitərəfli 
münasibətlər sistemində qarşılıqlı 
ehtiyacların ödənilməsi üçün həm 
iqtisadi, həm siyasi, həm də hərbi 
sferada əlavə münbit rezervlər 
formalaşdırır. 

Azərbaycanın Avropa İttifaqının 
böyük güclərindən biri olan 
İtaliya ilə əməkdaşlığında enerji 
tədarükü və onun şaxələndirilməsi 
mərkəzdə dayanır. 

Beynəlxalq münasibətlər 
sistemindəki çalxalanmalar, 
Rusiya-Ukrayna müharibəsinin 
davam etməsi və nəticəsinə dair 
proqnozların çətinləşdiyi dövr 
Bakı-Roma əlaqələrindəki mövcud 

təməllərə 
geniş spektrli siyasi 
ölçü verilməsini şərtləndirir. 

Beləliklə, İtaliya Azərbaycanın 
müttəfiqinə çevrilir və dialoqu 
gücləndirən tərəfdaşlığın 
aktuallığını Romanın nəzərində 
artırır. 

İlham Əliyevin İtaliyaya səfəri 
ölkələr arasındakı qarşılıqlı strateji 
gündəliyi dünyadakı yeni düzənə 
uyğunlaşdırmaq məqsədi daşıyırdı 
və bu keyfiyyət sıçrayışı meyarları 
ilə özünü göstərəcək. 

Səfəri və keçirilən görüşləri 
Azərbaycan-Ermənistan sülh 
gündəliyində rəsmi Bakının 
suverenliyə hörmət tələblərinə 
beynəlxalq hüquq çərçivəsində 
İtaliya tərəfindən dəstəklənən 

mövqe kimi də 
dəyərləndirmək lazımdır. 

Bu o deməkdir ki, İtaliya 
Azərbaycan-Ermənistan 
sülh gündəliyinin praktiki 
gedişatlarında, beynəlxalq 
təşkilatların iclaslarında 
Bakını fəal dəstəkləyən 
ölkələr sırasında yer 
alacaq. 
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Tel: (+994 55) 254 16 06 
E-mail: kaspiqazeti@kaspi.az 

BURADA
SİZİN

REKLAMINIZ 
OLA

BİLƏR

AQŞIN KƏRIMOV

ITALIYA 
AZƏRBAYCANA 
ÖNƏM 
VERƏCƏK 

Gələcək üçün Azərbaycanın Cənub Qaz Dəhlizi 
vasitəsilə Avropanın qaz bazarlarında öz mövqelərini 
möhkəmləndirmək planları var və İtaliya da 
bundan nəsibini alacaq. Lakin Prezident İlham 
Əliyevin İtaliyanın Çernobbio şəhərində keçirilən 
beynəlxalq forumda dediyi kimi, bunun üçün 
TAP-ın texniki imkanları artırılmalıdır və həcm 10 
milyard kubmetrdən 20 milyard kubmetrə qədər 
qaldırılmalıdır. İlham Əliyevdən sitat: “Nəzərə 
almaq lazımdır ki, bizim TAP-da payımız yalnız 
20 faizdir. Digər səhmdarlar da razılığa gəlməli 
və birgə sərmayə layihəsini planlaşdırmalıyıq. 
Bunu isə tezliklə etmək lazımdır. Çünki biz Avropa 
Komissiyası ilə razılığa gəlmişik ki, 2027-ci ilədək 

Azərbaycandan Avropa İttifaqına qaz ixracını 
iki dəfə - 20 milyard kubmetrə qədər artıraq. 
TAP genişləndirilməsə, bu, mümkün olmayacaq. 
Beləliklə, biz ilk olaraq bunu etməli, daha sonra isə 
müqavilələrlə bağlı danışıqlara başlamalıyıq” 

Artıq TAP-ın şaxələndirilməsi ilə bağlı praktiki 
danışıqlar başlayıb və bu, Rusiya-Ukrayna 
müharibəsinin enerji bazarlarına yaratdığı 
təhdidlərin dəf edilməsi prosesində Azərbaycanın 
rolunu əhəmiyyətli dərəcədə artıracaq. 

Azərbaycanla İtaliyanın təhsil sahəsində də 
səmərəli əməkdaşlıq platforması mövcuddur və 
gələcəkdə həmin zəminin daha təkmil bir model 
istehsal edəcəyi şəksizdir. 

İlham Əliyevin 
İtaliyaya səfəri 

fonunda perspektivə 
dair bir neçə proqnoz 

səsləndirə bilərik. 
Birinci, İtaliya 

Azərbaycanla əməkdaşlığa 
önəm verməyi davam 

etdirəcək və Avropa İttifaqı 
daxilində Bakı əleyhinə yönələ 

biləcək addımların önünə keçmək 
əzmini nümayiş etdirəcək. 

İkinci, İtaliya Azərbaycan qazının 
nəqlinin şaxələndirilməsinə həlledici dəstəyini 

əsirgəməyəcək və texniki imkanlar üçün vəsaitin 
xərclənməsində xəsislik etməyəcək. 

Üçüncü, İtaliya Qərb siyasi sisteminə daxil olduğundan 
Azərbaycan üçün xeyli fürsətlər yaranır və 

Bakı bu imkanları 
dəyərlən-

dirəcək. 

İTALİYA AZƏRBAYCANIN İTALİYA AZƏRBAYCANIN 
MÜTTƏFİQİNƏ ÇEVRİLİRMÜTTƏFİQİNƏ ÇEVRİLİR

QAZ TƏCHIZATINDA ETIBARLI TƏRƏFDAŞ
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S.Hümbətov 
vurğuladı ki, 
Ermənistan tərəfinin 
bu addımları sülh 
prosesinə zərbədir: 
“Azərbaycan tərəfi 
haqlı olaraq bu cür 
səfərə qəti etiraz 
edir. Düşünürəm ki, 
belə səfərlərin qarşısı 
tamamilə alınmalıdır. 
Burada həm də 
rus hərbçilərinin 
məsuliyyəti böyükdür. 
Onlar bu səfərə 
icazə verməməli 
idilər. Digər məsələ 
isə ondan ibarətdir 
ki, Ermənistan 
hökuməti daxilində 
də bir idarəetmə 
yoxdur. Yəni 
vahid mərkəzdən 
idarə olunmayan 
hökumətin, əlbəttə 
ki, atdığı addımlar 
ancaq belə ola bilərdi. 
Bir tərəfdə baş nazir 
sülh prosesindən 
danışır, digər tərəfdə 
Təhlükəsizlik 
Şurasının katibi 
sülh prosesini pozan 
addımlar atır. O biri 
tərəfdən xarici işlər 
naziri tamam başqa 
bir açıqlama verir. 
Yaxud da Ermənistan 
tez-tez Azərbaycan 
mövqelərini atəşə 
məruz qoyur. Bütün 
bunlar onu göstərir 
ki, Ermənistan 
hakimiyyətində 
yekdillik yoxdur 
və bu da nizamsız 
addımların atılmasına 
gətirib çıxarır. Zərbə 
isə sülh 
prosesinə 
dəyir”.

PAŞINYAN HAKIMIYYƏTININ ANLAŞILMAZ POZUCULUQ CƏHDLƏRI 

Brüsseldə Avropa İttifaqı 
Şurasının prezidenti Şarl 
Mişelin vasitəçiliyi ilə baş 
tutan sonuncu görüşdə 
sülh müqaviləsi ilə 
bağlı öhdəliklər götürən 
Ermənistan hakimiyyəti 
cəmi 2 gün sonra təxribatçı 
addımlara əl atmağa başladı. 
Maraqlıdır, Paşinyan hökuməti 
bu addımları ilə nə etmək 

istəyir? 

ERMƏNISTAN 
HÖKUMƏTI 
YEKDIL 
MÖVQEYƏ 
MALIK DEYIL 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və 
Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan 
arasında Brüsseldə keçirilən növbəti 

dördüncü görüş tərəflər arasında sülh sazişinə 
doğru addım kimi qiymətləndirildi. Avropa 
İttifaqı Şurasının prezidenti Şarl Mişelin 
açıqlamasında da müsbət dinamikanın olması 
vurğulandı. Lakin bu görüşdən bir neçə gün 
keçməmiş Ermənistan Təhlükəsizlik Şurasının 
katibi Armen Qriqoryan Azərbaycanın Xankəndi 
şəhərinə qanunsuz səfər etdi. Ardınca isə 
Ermənistan tərəfindən sərhəddə tez-tez 
təxribatlar baş verdi. Maraqlıdır ki, Ermənistan 
bu addımları ilə nə etmək istəyir? 

Politoloq Zaur İbrahimli bildirdi ki, Brüsseldə 
Azərbaycan və Ermənistan liderlərinin Avropa 
İttifaqı Şurası Prezidentinin vasitəçiliyi ilə təşkil 
olunan son görüşü pozitiv mesajlarla yadda qaldı: 
“Sülh sazişi layihəsinin üzərində işin başlanması 
üçün konkret öhdəliklər və müddət müəyyən 
olundu. Həmçinin bir daha Ermənistan və 
Azərbaycan arasında dövlətlərarası münasibətləri 
tənzimləyən sülh sazişinin bağlanması üçün 
Bakının irəli sürdüyü 5 prinsipin İrəvan 
tərəfindən qəbul edildiyi təsdiqini tapdı. Eyni 
zamanda Avropa İttifaqının vasitəçilik səylərinin 
məhz Azərbaycanın irəli sürdüyü sülh gündəliyi 
çərçivəsində aparıldığı, Brüsselin Bakının 
mövqeyi ilə razılaşdığı aydın oldu. Xüsusən 
Qarabağda məskunlaşan ermənilərə hər hansı 
əlahiddə, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və 
suverenliyini pozan status verilməsi məsələsinin 
qaldırılmaması ümumilikdə danışıqların 
konstruktiv məcrada keçdiyindən xəbər verdi.  
Bu kontekstdə Ermənistan Təhlükəsizlik 

Şurasının katibi Armen Qriqoryanın 
Xankəndinə səfəri, Ermənistan 
Silahlı Qüvvələrinin sərhəddə 
atəşkəsi pozması İrəvanın Brüssel 

və bundan əvvəl Moskva 
danışıqlarında əldə olunmuş 

razılaşmalara sadiq 
qalacağı ilə əlaqədar 

ciddi tərəddüdlər 
yaradır”. 

BƏXTIYAR MƏMMƏDLI   
bextiyarmemmedli@kaspi.az

Zaur 
Ibrahimli Samir Samir 

HümbətovHümbətov

Z.İbrahimli qeyd etdi ki, İrəvanda hər fürsət 
düşəndə Minsk qrupunun fəaliyyətinin 
bərpa edilməsinin zəruriliyinin, “Qarabağ 
münaqişəsi”nin həll olunmamasının 
vurğulanması Ermənistan siyasi rəhbərliyinin 
sülh gündəliyi üzrə addımlayacağına inamı 
azaldır: “Hətta bu cür addımların daxili siyasi 
auditoriya üçün nəzərdə tutulması belə, sülh 
sazişi ilə bağlı danışıqlar ətrafında inamsızlıq 
mühiti yaradır. Eyni zamanda, Ermənistan 
Baş nazirinin komanda üzvlərinin bu cür 
təşəbbüsləri və addımları sülh danışıqlarını 
pozmağa çalışan qüvvələrə öz mövqelərini 
əsaslandırmaq imkanları verir. İrəvanda 
bunları nəzərə almalı və əgər doğrudan da 
sülh danışıqlarına sadiqliklərini nümayiş 
etdirmək istəyirlərsə, 
Azərbaycanın ərazi 
bütövlüyü, suverenliyi, 
təhlükəsizliyi ilə bağlı 
məsələlərdə üzərilərinə 
götürdükləri öhdəliklərə 
sözsüz əməl etməlidirlər. 

Rəsmi Bakının sərt etirazından sonra Armen 
Qriqoryanın qeyri-rəsmi kanallarla Xankəndinə 
səfər üçün üzr istədiyi barədə məlumatlar 
yayıldı. Hətta bu doğru olsa belə, İrəvanla 30 
illik danışıqlar prosesi göstərir ki, Ermənistan 
diplomatiyası hər zaman təxribatlarla 
razılaşmaları pozmağa hazır olub. Bu 
baxımdan, Azərbaycan diplomatiyası müvafiq 
addımlar atır, eyni zamanda Azərbaycan KİV 
və ictimai rəyi, ekspert dairələri xəbərdarlıq 
edirlər. Əgər bu cür təxribat xarakterli addımlar 
davam edəcəksə, növbəti qisas əməliyyatları 
keçiriləcək, İrəvan artıq real müharibə, 
yaxud sülh seçimi qarşısında qalacaq. 30 illik 
danışıqlarda Azərbaycanın bütün səylərinə 
baxmayaraq, ermənilər sülhü deyil, müharibəni 

seçdilər və 44 günə 
məğlub oldular. Növbəti 
dəfə də müharibə 
variantını seçsələr, 
güman edirəm ki, heç 
kim nəticənin necə 
olacağına şübhə etmir”.

“NÖVBƏTI DƏFƏ DƏ MÜHARIBƏNI SEÇSƏLƏR…”

“BU, AZƏRBAYCAN ÜÇÜN QƏBULOLUNMAZ HALDIR”

Armen Armen 
QriqoryanQriqoryan

Politoloq Samir Hümbətov bildirdi ki, 
Azərbaycan və Ermənistan liderləri 
arasında keçirilən dördüncü görüşdə bəzi 
ciddi mesajlar verildi: “Hətta Şarl Mişelin 
açıqlamalarından belə məlum oldu ki, sülh 
müqaviləsi üçün layihənin işlənməsinə 
başlayacaqlar. Danışıqlardan cəmi iki gün 
sonra Ermənistan tərəfindən prosesə 
zərbə vuruldu 
və bu ölkənin 
Təhlükəsizlik 
Şurasının katibi 
Armen Qriqoryan 

Azərbaycan ərazisi olan Xankəndinə 
qanunsuz səfər etdi. Bu, Azərbaycan üçün 
qəbulolunmaz haldır, çünki bununla bağlı 

hər hansı razılaşma olmayıb. Amma 
onu qeyd edim ki, Armen Qriqoryan 
təxminən bir ay öncə açıqlama 
vermişdi. O bildirmişdi ki, erməni 

hərbçiləri sentyabr ayında Qarabağ 
ərazisindən çıxarılacaq. Ola 

bilsin ki, Xankəndinə Araikə 
“artıq başınızın çarəsinə 
baxmalısınız” xəbərdarlığını 
verməyə gedib”.
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Bu həftə Bakı Ekspo 
Mərkəzində 
4-cü Azərbaycan 

Beynəlxalq Müdafiə 
“ADEX” və 13-cü 
Beynəlxalq Daxili 
Təhlükəsizlik, Mühafizə 
və Xilasetmə “Securex 
Caspian” sərgiləri təşkil 
olunub. Müdafiə Sənayesi 
Nazirliyinin təşəbbüsü və 
təşkilatçılığı, həmçinin 
Müdafiə Nazirliyinin 
dəstəyi ilə keçirilən 
“ADEX” müasir silah 
və texnika sərgisində 
Azərbaycan Ordusunun 
qələbəsində müstəsna rol 
oynamış ölkənin hərbi-
sənaye kompleksinin gücü, 
qüdrəti, müasir silahlar 
nümayiş etdirilib. 

KOMPLEKS MÜHAFIZƏ 
SISTEMLƏRININ NÜMAYIŞI 

“ADEX-2022” sərgisində 
təyyarə və aviasiya sistemləri, 
dəniz gəmiləri və hərbi 
dəniz sistemləri, zirehli 
döyüş nəqliyyat vasitələri, 
radioelektron sistemlər, 
C4ISR, optik-elektron 
avadanlıq və sistemlər, 
pilotsuz sistemlər, hərbi 
geyim və ləvazimatlar, silah 
və sursat, simulyatorlar və 
təlim sistemləri, radiasiya, 
kimyəvi və bioloji müdafiə 
(RKB), hərbi təşkilatlar, 
ixracın təşviqi ilə məşğul olan 
müəssisələr və sair sektorlar 
təmsil olunub. “ADEX”lə 
paralel olaraq keçirilən 13-cü 
Beynəlxalq Daxili Təhlükəsizlik, 
Mühafizə və Xilasetmə 
“Securex Caspian” sərgisində 
isə hüquq-mühafizə, sərhəd, 
xilasetmə, yanğınsöndürmə 
və xüsusi xidmət orqanları 
üçün ləvazimatların, kompleks 
mühafizə sistemlərinin, 
silahların perspektivli modelləri 
nümayiş etdirilib.

DÜNYANIN 30-A YAXIN 
ÖLKƏSINDƏN 200-DƏN ÇOX 
ŞIRKƏT

Prezident İlham Əliyevin, 
Müdafiə Sənayesi və Müdafiə 
nazirlərinin, xarici ölkə 
səfirlərinin, Türkiyənin Baş 
Qərargah rəisi, ordu generalı 
Yaşar Gülerin, həmçinin 
Azərbaycanda səfərdə olan 
yüksəkrütbəli hərbçilərin 
də tanış olduğu sərgilər ölkə 
ictimaiyyəti tərəfindən böyük 
maraqla qarşılanıb. Bu sərgilərin 
Azərbaycan üçün əhəmiyyətini 
“Kaspi” qəzetinə şərh edən 
Milli Məclisin Müdafiə, 
təhlükəsizlik və korrupsiya 
ilə mübarizə komitəsinin 
üzvü Arzu Nağıyev deyib ki, 
müasir silah və texnika sərgisi 
olan “ADEX” Azərbaycanın 
və dünya şirkətlərinin hərbi-
sənaye kompleksinin gücünü, 
qüdrətini nümayiş etdirib. 
Millət vəkilinin sözlərinə görə, 
dünyanın 30-a yaxın ölkəsindən 
200-dən çox şirkəti bir araya 
gətirən “ADEX” sərgisində 2 
mindən çox silah-sursat və hərbi 
texnika sərgilənib: “Sərgidə 
bu sayda şirkətin iştirak 

etməsi xarici ölkələrlə hərbi 
əməkdaşlıq əlaqələrinin 

daha da genişlənməsi 
nöqteyi-nəzərindən xüsusi 
əhəmiyyət kəsb edir. Burada 
ümumilikdə 1000-dən artıq 
silah-sursat istehsal edən 
Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin 
birlik və müəssisələrinin 179 
adda məhsulu sərgilənib. 
Qürurverici haldır ki, ADEX 
sərgisində müxtəlif hərbi 
təyinatlı məhsul istehsal edən 
şirkətlərlə yanaşı, daha bir 
yerli şirkətimiz - Azərbaycanın 
“Improtex Industries” şirkəti 
özünün istehsal etdiyi və artıq 
Qarabağda sınaqdan keçirilmiş 
çox mühüm əhəmiyyətli 
minatəmizləyən texnikalarını 
təqdim etdi. İşğaldan azad 
olunmuş ərazilərin minə və 
partlamamış susrsatlarından 
təmizlənməsində, nəticə 
etibarilə həmin ərazilərə 
tezliklə həyatın qayıtmasında 
bu cür yerli şirkətlərin, onların 
istehsal etdiyi texnikaların 
mühüm rolu var. Ümumilikdə 
bu sərginin əhəmiyyətini yüksək 
qiymətləndirirəm”. 

ÖLKƏNIN MÜDAFIƏ 
QABILIYYƏTININ 
GÜCLƏNDIRILMƏSI

Müharibə, Əmək və Silahlı 

Qüvvələr Veteranları 
Təşkilatının sədr müavini, 
hərbi-siyasi ekspert, 
polkovnik Cəlil Xəlilov isə 
qeyd edib ki, bu sərgilər hər 
şeydən əvvəl Azərbaycanın 
hərbi sənayesinin gücünü, 
onun sürətli inkişafını 
göstərir. Ekspertin fikrincə, 
sərgilərdə Azərbaycan 
istehsalı olan çox sayda 
silah-sursat, hərbi 
avadanlıqlar, müxtəlif 
texnikalar nümayiş 
etdirilib ki, bu da ölkəmizin 
hərbi qüdrətindən, onun 
milli hərbi sənayesinin 
perspektivindən xəbər 
verir: “Bütün bu inkişaf 
prosesləri Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti, 
Müzəffər Ali Baş Komandan 
İlham Əliyevin rəhbərliyi 
və bilavasitə qayğısı ilə 
baş verir. Prezident İlham 
Əliyevin sərgidə iştirakı, 

orada nümayiş olunan 
silahlarla ətraflı tanış olması 
bu qayğının göstəricisidir. 
Bakı Ekspo Mərkəzində 
keçirilən tədbirin daha bir 
önəmi dünyanın qabaqcıl 
dövlətlərinin, iri şirkətlərinin 
bu sərgilərə böyük maraq 
göstərməsi ilə bağlıdır. 
Onlar bu sərgidə istehsal 
etdikləri ən müasir hərbi 

texnikalarını, silah-sursatlarını, 
hərbi avadanlıqlarını nümayiş 
etdiriblər. Sərgidə Türkiyə, 
Pakistan kimi qardaş dövlətlərlə 
yanaşı, Rusiya, Çin, Fransa, 
İtaliya və sair dövlətlər də 
iştirak edib. Sərgiyə olan bu 
maraq, həm də dövlətimizin 
nüfuzundan, beynəlxalq 
müstəvidə ona olan diqqətdən 
xəbər verir. Bu da təbii olaraq 
hər bir azərbaycanlı üçün 
qürurvericidir. Hesab edirəm 
ki, Azərbaycan Ordusunun 
daha da inkişaf etdirilməsi və 
ölkənin müdafiə qabiliyyətinin 
gücləndirilməsi üçün biz 
bu sərginin imkanlarından 
maksimal 
dərəcədə 
səmərəli 
istifadə 
etməli-
yik”.
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RUFİK İSMAYILOVRUFİK İSMAYILOV
rufikismayilov@kaspi.azrufikismayilov@kaspi.az

ARZU NAĞIYEVARZU NAĞIYEV CƏLIL XƏLILOVCƏLIL XƏLILOV

“ADEX-2022” 
sərgisində təyyarə 

və aviasiya 
sistemləri, dəniz 
gəmiləri və hərbi 
dəniz sistemləri, 

zirehli döyüş 
nəqliyyat vasitələri, 

radioelektron 
sistemlər, optik-

elektron avadanlıq 
və sistemlər, 

pilotsuz sistemlər, 
hərbi geyim və 
ləvazimatlar, 

silah və sursat, 
simulyatorlar və 
təlim sistemləri, 

radiasiya, kimyəvi 
və bioloji müdafiə, 

ixracın təşviqi 
ilə məşğul olan 

müəssisələr və sair 
sektorlar təmsil 

olunub.
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Parlamentin 
aşağı 

palatasının 
“Yeni 

Qazaxıstan” 
deputat 

qrupu 
belə bir 

təşəbbüslə 
çıxış edib. 

Deputatların 
fikrincə, 
hazırda 

həyatda 
olan insanın 
şərəfinə ad 
qoyulması 

yanlışdır. 
Bu addım 

payızda 
keçiriləcək 
növbədən-

kənar 
prezident 
seçkiləri 

öncəsi 
Qasım-
Jomart 

Tokayevin 
reytinqini 
bir az da 

artıra bilər.

AZƏR NURİYEV
azernuriyev@kaspi.az

Qazaxıstan hakimiyyəti ölkə 
paytaxtının keçmiş adının 
qaytarılması prosesinə start verib. 

Nur-Sultan adının Astanaya dəyişdirilməsi 
təklifi ilə parlamentin aşağı palatasının 
“Yeni Qazaxıstan” deputat qrupu çıxış 
edib. Onlar qeyd ediblər ki, hazırda 
həyatda olan insanın şərəfinə ad qoyulması 
yanlışdır. Bununla da Nazarbayev kultunun 
ləğvi prosesinin davamına start verilib. 
Deputatların müraciətində deyilir ki, 
konstitusiyaya əlavələr ediləcəyi təqdirdə, 
əsas qanuna daha bir mühüm dəyişiklik 
etmək lazımdır. “Söhbət paytaxtın əvvəlki 
adının qaytarılmasından gedir. Bir insanın 
sağlığında şəhərə adının verilməsini yanlış 
hesab edirik. Üstəlik, xalq da paytaxtın 
yeni adını qəbul etməyib. Ona görə 
də paytaxta vaxtilə birinci prezidentin 
(Nursultan Nazarbayev) təklif etdiyi Astana 
adının qaytarılmasının ədalətli olacağını 
düşünürük”, - deyə bəyanatda deyilir. 2019-
cu ildə prezident Qasım-Jomart Tokayev 
Qazaxıstan paytaxtının adının dəyişdirilərək 
Nur-Sultan olmasını təklif edib. 2022-ci ilin 
yanvar hadisələrindən qısa müddət sonra 
on minlərlə vətəndaş şəhərin keçmiş adının  
qaytarılması üçün petisiya imzalayanda 
Tokayev hələ bunun vaxtının çatmadığını 
söyləmişdi. Görünür, indi o vaxt gəlib 
çatıb. Baş nazirin birinci müavini Roman 
Sklyarın dediyi kimi, “paytaxtın adının 
dəyişdirilməsi cəmiyyətdə çoxdan müzakirə 
olunur”. “Əlbəttə, təklif diqqətəlayiqdir. 
Deputatlar qrupu “Jana Qazaxıstan” (Yeni 
Qazaxıstan) onu baxılmaq üçün təqdim 
edib. Düşünürəm ki, bu təklif cəmiyyətdə 
müzakirə edildikdən sonra parlamentdə 
ona baxılacaq”, - deyə R.Sklyar hökumətin 
iclasından sonra jurnalistlərin suallarını 
cavablandırarkən bildirib. O, cəmiyyətin 
təklifə reaksiyasını dəqiqləşdirmək üçün bir 
qədər gözləməyi xahiş edib.

Tengrinews.kz xəbər verir ki, paytaxtın 
adının dəyişdirilməsi baş tutsa, bu, 1830-cu 
ildə əsası Akmolinsk adı ilə qoyulan şəhərin 
altıncı ad dəyişikliyi olacaq. 1961-ci ildə 
sovet lideri Nikita Xruşşovun və Qazaxıstan 
Kommunist Partiyasının birinci katibi 

Dinmuhamməd Kunayevin sərəncamı 
ilə şəhərin adı dəyişdirilərək Çelinoqrad 
adlandırılıb. Lakin Qazaxıstan müstəqillik 
qazandıqdan sonra Nursultan Nazarbayev 
sovet keçmişindən qurtularaq şəhərin adını 
Akmola edib. 1998-ci ildə paytaxt Akmolaya 
köçürüldükdən sonra adı dəyişdirilərək 
Astana (qazax dilində “paytaxt” mənasını 
verir ) adlandırılıb. 

TOKAYEVIN REYTINQINƏ 
HESABLANAN ADDIM? 

Qərb müşahidəçiləri hesab edir ki, 
paytaxtın adının dəyişdirilməsi təklifi 
ölkənin daxili həyatında baş verən mühüm 
dəyişikliklərə uyğundur. Güman etmək olar 
ki, belə bir addım bu payızda keçiriləcək 
növbədənkənar prezident seçkiləri öncəsi 
Tokayevin reytinqini bir az da artıra bilər. 
Qərbdən fərqli olaraq  Qazaxıstanda hesab 
edirlər ki, bu təşəbbüs bir qədər gecikib. 
Əgər Tokayev təklifin ilk dəfə irəli sürüldüyü 
mart ayında buna razılıq versəydi, öz 
reytinqini xeyli gücləndirə və indikindən qat-
qat populyar olardı. Bununla belə, Etno-Milli 
Strategiyalar Agentliyinin direktoru, tarix 
elmləri doktoru Aleksandr Kobrinskinin 
fikrincə, paytaxtın adının dəyişdirilməsi ilə 
bağlı proseslər dövlət başçısının reytinqinə 
mənfi təsir də göstərə bilər: axı Astananın 
adının Nur-Sultan olaraq dəyişdirilməsi 
təşəbbüsü Tokayevə məxsus idi. Ona görə də 
belə bir qərar qəbul olunarsa, bu, cəmiyyətdə 
hazırkı hakimiyyətlə bağlı istehzalı 
əhval-ruhiyyə yarada bilər. “Tokayev 
paytaxtın adının dəyişdirilməsi ilə bağlı 
öz təklifindən imtina etməyə sövq edilir. 
Əvvəlcə prezidentliyə minnətdarlıq oldu və 
şəhərin adını dəyişdi, indi isə Nazarbayevin 
üstünə buludlar yığılanda onun əksinə 
addım atması üçün təzyiqlər edilir. Adın 
dəyişdirilməsi təhlükəli oyundur”, - deyə 
A.Kobrinski bildirib. Ekspert qeyd edib ki, 
siyasətçilərin sağlığında onların şərəfinə 
adlandırılan şəhərlərin adını dəyişməyə 
ehtiyac yoxdur. “Bu, əlbəttə ki, Nazarbayevə 
zərbədir. Bir müddət sonra Nazarbayev 
təqib olunan kimi çıxış edəcək. Amma yadda 
saxlamaq lazımdır ki, biz təqib olunanları 
sevirik, amma təqib edənləri yox”, - deyə 
ekspert qeyd edib. 

NUR-SULTAN YENIDƏNNUR-SULTAN YENIDƏNNUR-SULTAN YENIDƏNNUR-SULTAN YENIDƏN
ASTANA   OLURASTANA   OLURASTANA   OLURASTANA   OLUR

Bu arada Tokayev 
növbədənkənar prezident 
seçkilərini elan edib. 
Bundan sonra isə ölkədə 
parlament seçkiləri 
keçiriləcək. Bu ardıcıllıq 
da təsadüfi deyil. “Bu gün 
müxalifətin Tokayevə 
qarşı seçkilərdə irəli 
sürə biləcək namizədi 
yoxdur. Ona görə də 
Tokayev bu dalğada 
onları çox asanlıqla 
məğlub edə bilər. Sonra 
isə qələbəsi fonunda ona 
lazım olan parlamenti 
formalaşdıracaq”, - deyə 
ekspert bildirib. 

Seçki ərəfəsində 
Tokayev reytinqini 
qaldıra bilən mühüm bir 
addım da atıb. O, yanvar 
hadisələrində iştirak 
edən və həbs olunan 
şəxslərə amnistiya elan 
edib. 

Bütövlükdə isə 
Qazaxıstanda baş 
verənlərə ilk növbədə 
ölkənin sosial-iqtisadi 
vəziyyəti prizmasından 
baxmaq lazımdır. 
Hazırda Qazaxıstan 
prezidentinin və 
hökumətinin əsas 
vəzifəsi iqtisadiyyatda, 
maliyyə bazarlarında 
yaşana biləcək fors-
major vəziyyətin 
qarşısını almaqdır. 
Bura həm də inflyasiya 
artımını dayandırmaq 
daxildir.

“Ümumiyyətlə, bu 
gün Qazaxıstanda baş 
verənləri Tokayevin onu 

əvvəlki hökumətlə və 
şəxsən eks-prezident 
Nazarbayevlə bağlayan 
“göbək bağını kəsmək” 
cəhdi adlandırmaq 
olar”. Bu fikir isə 
iqtisadçı Aiman 
Tursunkana məxsusdur. 
Onun sözlərinə görə, 
birinci Qazaxıstan 
liderinin dövründə 
çiçəklənən korrupsiya 
ilə mübarizə ilə bağlı 
bütün vədlər praktiki 
olaraq vəd olaraq 
qalıb. Ola bilsin ki, bu, 
KTMT qoşunlarının 
ölkəyə daxil olmasından 
sonra Nazarbayevin 
sürətlə getməsi 
prosesinin pərdəarxası 
razılaşmalarla müşayiət 
olunması ilə bağlıdır. 
Ancaq bu gün qazax 
cəmiyyətinin bu cür 
izahatları qəbul etmək 
əhval-ruhiyyəsi açıq 
deyil. Tokayevin yerli 
sakinlərin dediyi 
kimi, “talan edilmiş 
milli sərvətin dövlətə 
qaytarılması” üçün 
qəti və təsirli addımlar 
atacağı gözlənilir. 
Odur ki, 2022-ci ilin 
yanvarında hansı 
razılaşmaların əldə 
olunmasından asılı 
olmayaraq, bu gün həm 
ictimai əhval-ruhiyyə, 
həm də Qazaxıstan 
ətrafındakı ağır 
beynəlxalq vəziyyət 
Tokayevi israrla 
qətiyyətli addımlar 
atmağa sövq edir.

NÖVBƏDƏNKƏNAR 
SEÇKI VƏ AMNISTIYA
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Təhsil Nazirliyi yanında İctimai Şuranın 
(İŞ) üzvü Rüfət Əsədzadə ali məktəbə 
qəbulda kütləviliyi dövlətin siyasəti ilə 
əlaqələndirir:  “Dövlətin siyasəti elədir 
ki, hamının təhsil alması təmin olunsun. 

Qlobal variant isə tələb edir ki, 
universitetə giriş asan, məzun 
olmaq çətin olmalıdır. 
Yəni universitetə daxil 
olmaq hamının haqqı, 
universiteti qurtarmaq 

isə əziyyət çəkənin haqqı 
kimi dəyərləndirilməlidir. 

İndiki reallıqda isə 
bu variant bizdə 
olmadığına görə, 
keçid balının aşağı 

salınması birbaşa keyfiyyətə təsir edir. 
Minimumlar çox aşağıdır. Belə olan halda 
isə bu, keyfiyyətli kadr hazırlığına ciddi 
təsir göstərir”. Qəbul yerlərinin sayının 
azaldılmasına gəlincə, ekspert hesab edir ki, 
hansı ixtisaslara ehtiyac olması müzakirə 
olunmalıdır: “Əmək bazarında araşdırma 
zəif gedir. Gələcəkdə - 3-5 il sonra tələb 
olunacaq ixtisasların piarı aparılmır. Ona 
görə də o ixtisaslar ya açılmır, ya da açılsa 
belə, onların mütəxəssisi olmadığına görə 
keyfiyyət olaraq özünü doğrultmur. Qəbul 
sayının azaldılmasına mütləq tədqiqat 
nəticəsində qərar verilməlidir. Məsələn, 
əgər bu qədər müəllimə ehtiyac yoxdursa, 
daha perspektivli və tələb olunan ixtisaslara 
üstünlük verilməlidir”. 

Qlobal 
variant 

tələb 
edir ki, 

universitetə 
daxil olmaq 

hamının 
haqqı, 

universiteti 
qurtarmaq 
isə əziyyət 

çəkənin 
haqqı kimi 
dəyərlən-

dirilməlidir. 
İndiki 

reallıqda isə 
bu variant 

bizdə 
olmadığına 
görə, keçid 

balının 
aşağı 

salınması 
birbaşa 

keyfiyyətə 
təsir edir.

MINIMUMLAR AŞAĞIDIR

Rüfət Rüfət 
ƏsədzadəƏsədzadə

Müşfiq Müşfiq 
MəmmədliMəmmədli

Ö
tən həftə Dövlət İmtahan 
Mərkəzinin (DİM) 
2022/2023-cü tədris ili üçün 

elan etdiyi Azərbaycanın ali təhsil 
müəssisələrinə yerləşdirmənin 
nəticələri geniş əks-səda doğurdu. 
Ümumilikdə, ali məktəblərə 
qəbulun sənəd verənlərin 72 
faizini təşkil etməsi, ixtisaslar 
üzrə keçid balının 150-dək enməsi 
haqlı olaraq sosial platformalarda 
ciddi müzakirə mövzusuna 
çevrildi. Aşağı keçid balı zəif 
oxuyan abituriyentlərin tələbə 
olmaq ümidlərini itirməməsinə 
rəvac versə də, ötən tədris illəri 
ilə müqayisədə təkcə təhsilin 
keyfiyyətinin kəskin aşağı düşməsi 
kimi dəyərləndirilmədi, həmçinin 
gələcəkdə peşəkar mütəxəssis 
qıtlığının yarana biləcəyi 
narahatlığını ifadə etdi.

Təbii olaraq ali məktəblərə 
girişin bu qədər əlçatan 
olması çoxsaylı suallar ortaya 
çıxarıb. “Qəbul yerlərinin sayı 
azaldılmalıdırmı?”, “İxtisaslar üzrə 
keçid balları yüksək olmalıdırmı” 
və s. kimi suallara təhsil 
mütəxəssislərinin cavabları da 
haçalanır.

BƏZI IXTISASLAR YENILƏNMƏLIDIR
Millət vəkili Müşfiq Məmmədli 

hesab edir ki, daha çox əmək 
bazarının tələblərinə uyğun 
ixtisaslara üstünlük verilməlidir: 

“Hazırda “dəbdə” olan ixtisaslara 
axın daha çoxdur. Digər ixtisaslar 
üçün seçimlər göstərilmir. Bəzi 
ixtisasların, həqiqətən, hazırkı 
iqtisadiyyatın və bazarın tələbatına 
uyğun şəkildə yenilənməsi 
istiqamətində addımlar atılmalıdır. 
Qəbul yerlərinin azaldılmasından 
çox, yeni ixtisasların yaradılması, 
dövrün çağırışlarına uyğun şəkildə 
kadr hazırlığının artırılması 
istiqamətində  düşünməliyik”. 
Millət vəkili hesab edir ki, 
peşə məktəblərinin rolunun 
artırılması istiqamətində atılan 
addımlar da güclənməlidir: 
“Peşə məktəbləri bütün inkişaf 
etmiş ölkələrdə ali təhsil 
olmadan ara ixtisas baxımından 
mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 
Qısa zaman ərzində həddən 
artıq yüksək peşəkarlıq tələb 
edən ara ixtisaslara yiyələnmiş 
mütəxəssislərin olması çox 
vacibdir. Məsələn, tibb texnikası, 
kənd təsərrüfatı texnikasının 
təmiri, İT və telekommunikasiya 
sahəsində peşə təhsilli 
mütəxəssislərə ehtiyac 
var. Bu baxımdan, 
peşə təhsilinin 
inkişafı, yeni peşə 
məktəblərinin 
yaradılması, mövcud 
peşə məktəblərinin 
modernizasiyası 
istiqamətində 
addımlar 
atmalıyıq”. 

Təhsil eksperti Nadir 
İsrafilov hesab edir ki, 
məzunların göstəricilərinin 
aşağı olmasını təhsilin 
keyfiyyətinin aşağı düşməsi ilə 
əlaqələndirmək yanlışlıq olardı: 
“Təhsilin keyfiyyəti bir-iki ilin 
nəticələri ilə ölçülə bilməz. 
Məsələn, aşağı göstəricilər 
hansısa ildə ümumi təhsil 
pilləsində təhsilalanların 
yekun qiymətləndirilməsi 
(buraxılış) imtahanlarının və 
ali təhsil müəssisələrinə qəbul 
imtahanlarının yeni modelinin 
tətbiqi (açıq testlərə adaptasiya) 
ilə əlaqədar olubsa, hansısa 
ilin nəticələrində fiziki və 
psixoloji gərginliyə səbəb olan 
pandemiyanın fəsadları əsas 
səbəblərdən birinə çevrilib”. 
Ekspertin fikrincə, təhsilin 
keyfiyyətinin neçə nəfərin ali 
məktəbə qəbul olunması, neçə 
nəfərin 500-700 civarında 
bal toplaması ilə ölçülməsi 
düzgün deyil: “2007-ci ildən 
üzü bu yana, demək olar ki, hər 
il ixtisas qrupları üzrə qəbul 
imtahanlarının nəticələri elan 
edilər-edilməz “Bu il 700 bal 
toplayan niyə olmadı?” sualı 
gündəmə gətirilir, müxtəlif 
izahlar və şərhlərlə geniş 
müzakirə obyektinə çevrilir. 
Digər tərəfdən, əgər yüksək bal 
keyfiyyət göstəricisidirsə, bu il 
və ötən illər ərzində xeyli sayda 
500-dən yüksək bal toplayıb 
ali məktəbə qəbul olmayan və 
100-150 arası bal toplayaraq 
ali məktəblərə qəbul olan 
abituriyentlər olub. Bununla 
belə, tam əminliklə demək 
olarmı ki, bu istiqamətdə 
işlərimiz mövcud şərtlərə 
və tələblərə uyğun aparılıb? 
Bir çox hallarda testlərin 
düzgün tərtib edilməməsi, 
məktəbdə tədris olunan fənn 
proqramları ilə uzlaşmaması, 
təhsilalanların dərsliklər üzrə 
deyil, daha çox test kitabçaları 
üzrə hazırlaşmaları, test 

tapşırıqlarına məktəbdə tədris 
olunmayan məntiqə dair 
sualların salınması və digər bu 
kimi subyektiv səbəblər biliyin 
obyektiv qiymətləndirilməsini 
nəinki təmin edə bilməyib, 
hətta çoxsaylı lüzumsuz 
apelyasiyalara səbəb olub. Bu 
da zaman-zaman müəyyən 
narazılıqlarla müşayiət olunub 
və bu günün özündə də 
müşayiət olunmaqdadır”.

PEŞƏKAR PEŞƏ 
SAHIBLƏRINƏ EHTIYAC

N.İsrafilovun fikrincə, 
istənilən halda, bu il ali 
məktəblərə qəbul imtahanında 
31 893 nəfər abituriyentin 
0-150 arası bal toplaması 
bizim üçün ciddi bir həyəcan 
siqnalıdır: “Çünki biz 
daim əsas diqqəti 500-700 
ballıq yüksək göstəricilərə 
yönəltmişik. 0-150, hətta 
200-300 ballıq göstəriciləri 
olanlar isə diqqətdən kənarda 
qalıb. Deməli, məsələlərə 
yanaşma tərzimiz dəyişməlidir. 
“Savadsızları” “zəiflər”, “zəifləri” 
“ortabablar”, “ortababları” isə 
“yaxşılar” sırasına yüksəltməyin 
yollarını tapmaq barədə 
düşünməliyik. Ali məktəblərə 
qəbul ayrı-ayrı universitetlərin 
plan yerlərini doldurmaq yox, 
tələb-təklif prinsipi əsasında 
həyata keçirilməlidir. Onsuz 
da ali məktəblərin və onların 
tələbə kontingentinin say 
tərkibi mümkün tələbatdan qat-
qat artıqdır. Bu gün iqtisadiy-
yatımızın ehtiyacı 
işsiz ali 
təhsillilərdən 
daha çox 
peşəkar peşə 
sahiblər-
inədir”.

CIDDI HƏYƏCAN SIQNALI

Nadir 
Israfilov

GIRIS ASAN, GIRIS ASAN, 
MƏZUN OLMAQ MƏZUN OLMAQ 
CƏTIN OLMALIDIRCƏTIN OLMALIDIR

GIRIS ASAN, GIRIS ASAN, 
MƏZUN OLMAQ MƏZUN OLMAQ 
CƏTIN OLMALIDIRCƏTIN OLMALIDIR

TƏRANƏ MƏHƏRRƏMOVA
taranamaharramova@kaspi.az
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DƏRIYƏ QULLUQ, BU SAHƏDƏ ÜZLƏŞDIYIMIZ PROBLEMLƏRLƏ BAĞLI MÜTƏXƏSSISLƏ PEŞƏKAR SÖHBƏT 

l Bahalı, orta qiymətə və 
ucuz kremlər var. 

l Kapitalizm belə 
aşılayır  ki, bahalılar daha 
yaxşıdır. Düzdür, çox 
tanınmış brendlər var, 
qiymətlər çox fərqlidir. 
Çünki onun bura gəlməsi, 
qablaşdırılma maliyyəsi 
yüksəkdir. İnqrediyentləri 
də çox bahalıdır. Amma 
bunun sənin dərinə düşüb-
düşməyəcəyi bəlli deyil. 
Baxırsan ki, sevdiyim bir 
krem var, qiyməti beş manatı 
keçmir, amma mənim üçün 
dünyanın ən gözəl, ən bahalı 
kremidir. Qiyməti ucuz, 
amma keyfiyyətli məhsullar 
da var. Amma almazdan əvvəl 
dermatoloqla məsləhətləşmək 
lazımdır. 

l Dəriyə qulluq etməkdən 
danışanda, çox vaxt qadınları 
nəzərdə tuturuq. Bəs 
kişilərin dərisi necə, qulluq 
tələb edir?

l Kişilərin dərisi 
qadınların üz dərisindən 
bir az qalındır, amma onlar 
da qulluq etməlidirlər. 
Kişilər qadınlardan daha 
şanslıdırlar, çünki onlar 
üzlərini qırxırlar. Üzqırxma 
prosesi ölü hüceyrələri aparır, 
yağlanmanı götürür, masaj 
olunur. Ona görə onların 
üzləri qadınların üzlərindən 
daha gec qocalır. Amma 

kişilərin dəriləri də çox 
yağlı olur və təmizliyə 
ehtiyac duyur.  Kişilər 

həftədə bir dəfə üzlərini 
masaj etdirməlidirlər. 

l Üzə sabun 
vurmaqdan danışaq.

l Sabunların 
tərkibində olan 
maddələr dəriyə 
quruducu təsir 
göstərir. Kimyəvi 

maddələr olmayan, 
təbii vasitələrlə 

hazırlanan sabunları 
üzə vurursunuzsa, 

25 yaşına kimi ondan 

fayda görə bilərsiniz. 25 
yaşdan sonra təbii olsa belə, 
üz üçün sabundan istifadə 
etmək olmaz. 

l Dəriyə qulluq deyəndə, 
daha çox üz və əl, uzağı 
boyun hissə nəzərdə tuturuq. 
Bəs bədən?

l Əsas olan üz və əllərdir. 
Ancaq bədən dərisi də qulluq 
tələb edir. Bədən qulluq 
protokolumuz hamamda 
keçir. Bizdə dədə-babadan 
adətdir ki, ayda bir dəfə 
hamama gedirdik. Hamam 
mədəniyyətini həyatımıza 
gətirməliyik. Çünki 
hamam təmizlik deməkdir, 
kisələnirsən, məsamələr açılır, 
təmizlənir, bədən gənc qalır, 
tüklər azalır. Bizim qızlar 
hamama getmədikləri üçün 
bədənlərində tük də, qaralma 
da, çatlaqlar da çoxdur. 

l Lazer epilyasiya dəriyə 
necə təsir edir?

l Lazer də mütləq həkim 
nəzarəti altında olmalıdır. 
Şəkər, təzyiq xəstələrinə, 
hamilə qadınlara, allergik, 
sızanaqlı, kapilyar damarlı 
dərilərə olmaz. Tromboz, 
varikoz varsa, olmaz. 
Bu işi görən adamın 
peşəkarlığından əmin olmaq 
lazımdır. Bunları bildikdən 
sonra etmək olar.

l Saç tökülməsindən 
danışaq. Nə edək ki, saçımız 
tökülməsin?

l Mütləq ildə bir dəfə 
həkimə gedib qan dəyərlərini, 
bədəndəki ən önəmli 
vitaminləri yoxlatdırmalıyıq. 
Nəzarətdə saxlamalıyıq ki, 
onların dəyəri düşməsin. O 
dəyərləri yüksək tutduqda, 
immun sistemimiz də güclü 
olur və o qanın qidası hər 
yerə – saça, qaşa, gözə, 
dişə yayılır. Amma səthi 
olaraq da təbii kosmetik 
vasitələrdən, şampunlardan 
istifadə etsinlər. Kimyəvi 
məhsullardan uzaq durun.

Bədənimizi 
qoruya bilirik, 

çünki paltar 
geyinirik, 
ayaqlara 

corab, 
ayaqqabı 

geyirik. Amma 
saçımızı və 

üzümüzü yad 
təsirlərdən 

qoruya 
bilmirik. Çünki 
onun üzərində 

heç bir şey 
yoxdur və bu 
qədər tozun, 

küləyin təsirini 
dəri qaldıra 
bilmir. Dəri 

deyir ki, mənə 
kömək elə.

l Mən bunu doğru yanaşma 
hesab etmirəm. Təsəvvür et 
ki, dermatoloq sənin dərinin 
problemini müalicə edib, sonra 
dərinə uyğun vasitələr məsləhət 
görüb. Hər şey yaxşıdır, amma 
sən sırf dəyişiklik üçün başqa 
kremə keçirsən. Bəlkə yeni kremin 
tərkibində elə maddə var ki, 
dərinə uyğun deyil? Onu istifadə 
edirsən, dərin pozulur və yenidən 
müalicə etdirmək məcburiyyətində 
qalırsan.

Amma başa düşürəm ki, 
xanımlar fərqli, gözəl qoxusu, 
qablaşdırması olan çeşidli 
markaları yoxlamağı sevirlər. 
Fərqli məhsul yoxlamaq 
istəyirlərsə, dermatoloqla 
məsləhətləşsinlər.

l Yəni kremləri 
özümüz seçə bilmərik?
l Üz kreminizi özünüz seçə 

bilməzsiniz. Əgər özünüz seçsəniz, 
dərinizi də aldatmış olarsınız, 
özünüzü də. Çünki bu qədər çeşidli 
məhsulun içərisində yüzlərlə 
kimyəvi maddələr, fərqli məhsullar 
var. Sən bunun içini bilmirsən, 
bunun təhsilini alan insanlar 
var. İstehsalçılar bazara yüzlərcə 
məhsul təqdim edirlər, deyirlər ki, 
məhsulumuz gözəldir. Amma siz 
bu sözlərə aldanmayın, istifadədən 
öncə dermatoloqdan məsləhət al. 
Bəli, o məhsul keyfiyyətli ola bilər, 
amma sənin dərin bu məhsulu 
qəbul edə biləcəkmi?

l  Əsəb, stress, gərginlik 
dəriyə necə təsir edir?

l Əsəb, stress, qorxu, həyəcan 
- bu dördü təkcə dərinin deyil, 
saçın da, qaşın da, kirpiklərin 
də, dırnağın da, damarların da 
müdafiəsini darmadağın edir. 

l Son vaxtlar gel, botoks kimi 
dəri altına yeridilən vasitələrdən 
istifadə çoxalıb. Bunlardan 
istifadə nə dərəcədə məsləhətdir?

l Mənim 50 yaşım var, 
amma hələ o vasitələrə ehtiyac 

yoxdur. Çünki üzümə, saçıma, 
sağlamlığıma, qidama 
qarşı tənbəl deyiləm, 
özümə maksimum zaman 
ayırıram. Ayda 2-3 dəfə 
üz masajına gedirəm. Üz 
masajı, üz fizioterapiyası ilə 
üzümüzdəki deformasiyanı, 
boynumuzdakı qırışları 

durdura bilirik. Gözaltı 

qaraltını krioterapiya edərək 
azalda bilirik. Ləkələri təbii 
vasitələrlə, bərpaedici skrablarla 
və s. aparmaq olur. Bəlkə bir 
gün mənim də ehtiyacım olacaq. 
O zaman dozasını aşmadan, 
yüngül toxunuş şəklində istifadə 
edəcəyəm. Amma həm də əlimdən 
gələni edəcəyəm ki, onlara ehtiyac 
olmasın. 

AXŞAM VƏ SƏHƏR 25-30 DƏQIQƏ
l Dərimizə qulluq üçün 

gündəlik nə qədər vaxt 
ayırmalıyıq?

l Əgər bir qadın səhər və axşam 
özünə, 25-30 dəqiqə vaxt ayırırsa, 
onun bəlkə də, heç vaxt gözəllik 
iynələrinə ehtiyacı olmayacaq. 
Çünki biz səhər oyandıqdan 
sonra dərimizin baxıma, bayıra 
çıxacağımız üçün qoruyucuya 
ehtiyacı var. Gün ərzində isə 
üzdə olan, dərini qoruyan kremin 
üzərinə tozlar yığılır, tərləyirsən, 
o da üstünə gəlir. Axşam da o 
dərini təmizləməlisən, nəfəs 
almasına şərait yaratmalısan. 
Axşam da özümə 20-25 dəqiqə 
vaxt ayıraramsa, doğru yuyar, 5-10 
dəqiqə masaj edər, gözaltı kremini 
sürtüb yataramsa, üzüm səhər yeni 
doğulmuş uşaq dərisi kimi olacaq.

l Üz gimnastikası var. Son 
illər bu istiqamətdə həddindən 
artıq bloqlar qarşımıza çıxır. Üzün 
müxtəlif hissələrindəki qırışların 
önləməsi texnikaları paylaşılır. 
Onları edəkmi?

l Mən hər şeyə professional 
tərəfindən baxıram. Həmin 
blogerlərin paylaşımları qarşıma 
çıxanda, araşdırıram ki, bu kimdir? 
Tibb təhsili varmı? Mənə qalsa, 
tibb təhsilini almayan adamların 
fəaliyyətinə icazə verilməməlidir. 
Çünki bu, sağlamlıqdır, 
sağlamlıqla da oynanılmaz. 
Məsələn, onlar ağızkənarı qırış 
üçün tövsiyə edirlər ki, ağzımızı 
açıb-bağlayaq. Xeyli insan gəlib 
deyir ki, bu tövsiyəyə əməl etdik, 
ağız kənarı düzəldi, amma digər 
hissədə deformasiya oldu. O 
bloggerlərin hər hansı məsuliyyəti 
yoxdur. İstədiyi odur ki, izləyiciləri 
çoxalsın, səhifədən pul qazansın.

l Üz dərisi üçün 
hansı yaşdan sonra 
professional masaj 
vacibdir?

l 25 yaşa qədər təbiət bizə 

gülür, bizə gözəllik verir. 25 
yaşından sonra qadın dərisi 
yavaş-yavaş yaşlanmağa doğru üz 
çevirir. Buna görə, 25 yaşından 
sonra ayda bir, 30 yaşından sonra 
ayda iki dəfə üz deformasiyaları 
əmələ gəlməsin, boyun qırışmasın, 
dolğuya, aparatla kosmetoloji 
müdaxilələrə çox ehtiyac olmasın 
deyə, üz masajları etdirmək 
vacibdir. Doğru yağlarla, kremlərlə 
əmin əllərlə bu masajlar edilərsə, 
üzünüz sizə təşəkkür edəcək. 

l “Çistka” deyilən üz 
təmizlənməsi var. Bunun dəri 
üçün zərərli olduğunu deyirlər. 
Elədir?

l “Çistka”dan qorxunun əsası 
var. Çünki süni şəkildə buxar 
verərək dərinin məsamələrini 
açırlar. İsti dəyəndə dərimizin 
altındakı kapilyar damarlar 
partlamağa başlayır, dəri 
həssaslaşır. Bundan sonra üzdəki 
qara nöqtələri sıxmağa, yağları 
çıxarmağa başlayırlar. Kapilyar 
damarlar bir də bu sıxma əsasında 
partlayır və zərər görür. “Çistka” 
etdirəndə, düşünürsünüz ki, 
üzünüz təmizlənir. Bəli, üzünüz 
təmizlənir, amma bu buxar, sıxma 
prosesi davamlı edilirsə, dəriniz 
vaxtsız yaşlanır. 

l Satışda hazır maskalar 
var, bir də evdə özümüz 
hazırladığımız. Hansıları edək?

l Evdə hazırladığımız maskalar 
dünyanın ən bahalı kosmetik 
vasitələridir. Çünki sən gözünlə 
görürsən, əlinlə hazırlayırsan. 
Sən nə hazırladığını görürsən. 
Ondan daha dəyərli nə ola bilər? 
Sadəcə tənbəl olmayacağıq. 
Hazırlamağa vaxtımız 
yoxdursa, sevdiyimiz 
maskalardan alıb 
istifadə edəcəyik. 
Hazır maska alanda, 
dərinizə uyğun 
olub-olmadığını 
müəyyən-
ləşdirin, 
tərkibini 
oxuyun. 

HAMAM MƏDƏNIYYƏTINI 
HƏYATIMIZA GƏTIRMƏLIYIK.

Şəms Arslan: 
“Bu söhbəti 

20 il bundan 
əvvəl 

etsəydik, 
deyərdim 

ki, dərimiz 
üçün bir 

nəmləndirici 
yetərlidir, əsas 

qidalanmaya 
diqqət et. 

İndi isə qida 
ilə bir yerdə 
dərimizi də 

qoruma altına 
almağımız 

vacibdir”

MÜSAHIBƏ

aygunasimqizi@kaspi.az

SÖHBƏTLƏŞDI:SÖHBƏTLƏŞDI:
AYGÜN ASİMQIZI

Birinin çox sevdiyi kremlə 
bağlı digəri “heç yaxşı deyil” 
deyə bilər. Birinə yaxşı 

təsir edən maskanın digərinə 
əks təsir göstərdiyi də çox olur. 
Çünki hər kəsin dəri tipi fərqlidir 
və fərqli də qulluq tələb edir. 
Dəriyə qulluq üçün dərimizi 
tanımağın vacib olduğunu deyirlər. 
Dərimizi necə tanıyaq? Bununla 
bağlı əslən Azərbaycandan 
olan, hazırda Türkiyədə çalışan 
kimya mühəndisi, dəriyə qulluq 
üzrə mütəxəssis Şəms Arslanla 
söhbətləşdik.

l Üz dərisinə qulluq, adətən, 
30 yaşdan sonra diqqətə gəlir. 
Bu, doğrudurmu? Üz dərimizə nə 
vaxtdan və necə qulluq etməliyik?

l Uşaqlarımızı 15-16 yaşdan 
dəriləri ilə bağlı gigiyenik qaydalara 
diqqət etməyə alışdırmalıyıq. 
Çünki yeyib-içdiklərimizin çoxu 
hormonaldır. Bayırdakı hava, toz, 
siqaret - hamısı insanın dərisinə 
təsir edir. Fikir verirsinizsə, 17-19 
yaşlarda gənclərin üzündə balaca 
sızanaq çox olur. Bu o deməkdir 
ki, dəri özünü yetişdirə, təzələyə 
bilmir. Özünü təmizləmək üçün 
mütləq gigiyenik vasitələr olmalıdır. 
Yəni yaşına, iqlimə, havaya uyğun 
gigiyenik baxım lazımdır. Ayrıca 
sabunu, toniki, təmizləmə vasitəsi 
olmalı, sızanaqları varsa, bunun öz 
məlhəmi olmalıdır. 

l Bir qisim deyir ki, yediyimə-
içdiyimə diqqət edirəm, əsas 
budur. Bir qisim isə dəriyə qulluğa 
daha çox önəm verir. Hansı daha 
öndədir?

l Əgər biz bu söhbəti 20 il 
bundan əvvəl etsəydik, deyərdim 
ki, dərimiz üçün bir nəmləndirici 
yetərlidir, əsas qidaya diqqət 
et. Son 20-25 ildə hava o qədər 
dəyişib, radiasiya o qədər çoxalıb, 
günəş işığı o qədər aktiv hala gəlib 
ki, dərimizin özünü qorumağa 
gücü yoxdur. Bədənimizi qoruya 

bilirik, çünki paltar geyinirik, 
ayaqlara corab, ayaqqabı geyirik. 
Amma saçımızı və üzümüzü yad 
təsirlərdən qoruya bilmirik. Çünki 
onun üzərində heç bir şey yoxdur 
və bu qədər tozun, küləyin təsirini 
dəri qaldıra bilmir. Dəri deyir ki, 
mənə kömək elə. Qida ilə bir yerdə 
dərimizi qoruma altına almağımız 
da vacibdir.

“BAKININ IQLIMINDƏ DƏRI 5-10 
YAŞ DAHA TEZ QOCALIR”

l Azərbaycanlı xanımlarla çox 
ünsiyyətdə olursunuz. Yəqin ki, 
problemlərindən də xəbərdarsınız. 
l Bakıda hava çox quru, küləkli 
və tozludur. Ona görə, Bakının 
iqlimində dəri 5-10 yaş daha tez 
qocalır. Belə iqlimdə qocalmanın 
qarşısını almaq üçün dəriyə qulluğu 
təxirə salmaq olmaz. Dəri incədir, 
onu qoruya bilməyəndə, belə 
iqlimdə tez qocalır.

Azərbaycanda güclü 
nəmləndiricilər, bir də ləkə 
təmizləyicilər çox istənilir. 
Qadınlarda hormon balansızlığı, 
qadın xəstəlikləri və endokrin 
problemləri çox olduğundan, 
ləkələr də çoxdur, saç tökülmələr 
də. 

l Külək məsələsini dediniz, 
Istanbulla müqayisə edək.

l Bir-birinə çox yaxın ölkələr 
olduğundan, Türkiyədə də problem 
eynidir. Amma burada külək 
daha çoxdur. Mən İstanbulda 
yaşasam da, Türkiyəni qarış-qarış 
gəzirəm. Xəstəliklər üzərində 
hər regionda konfranslar edirik, 
toplantılarımız olur, hər yerin 
iqlimini, problemlərini bilirəm. 
Məhsullarımızı xəritəyə baxaraq 
protokol-protokol hazırlayırıq. 
Məsələn, Qara dəniz bölgəsində 
həssaslıq var, Aralıq dənizi bölgəsi 
çox istidir. Hər bölgə üçün məhsul 
hazırlayarkən iqlimini nəzərə alırıq. 
Eyni şəkildə də Azərbaycan üçün 
iqlimə görə hazırlayırıq.

l Dərimizlə bağlı ən önəmli 
məqam nədir?

l Dərinizi tanımalısınız. Bunu 
bir dəfə öyrəndikdən sonra siz 
nəyi, nə vaxt, necə istifadə etməyi 
bilirsiniz. Bir qadın hər 6 aydan 
bir endokrinoloq, stomatoloq, 
dermatoloq və ginekoloqun 
qapısını döyməlidir. O zaman biz 
nəzarət altında olacağıq.

l Dərini tanımaq məsələsindən 
danışaq. Çox adam bunu 
dermatoloqdan soruşur. Bir 
dermatoloq mənə dərimin quru, 
həssas, biri yağlı, biri də qarışıq 
olduğunu demişdi.

l Mütəxəssislər gözlə baxanda 
dərinin vəziyyətini müəyyənləşdirə 
bilirlər. Ancaq onları yanıldan 
faktorlar ola bilər. Məsələn, 
yol gəlirəm, tərləmişəm, üzüm 
yağlı görünər. Bəlkə də bu gün 
menopauza günümdəyəm və 
dərim çox qurudur. Bəlkə də üç 
gündür içdiyim suyu azaltmışam, 
dərim qızarmağa başlayıb. O anda 
mütəxəssisin gözü ilə baxıb verdiyi 
analiz yanlış ola bilər. Professional 
dəri analizi üçün xüsusi cihazlar 
var. Dəqiq diaqnoz cihaz vasitəsilə 
qoyulmalıdır. Dəri üçün müalicə, 
qulluq da məhz bundan sonra təyin 
edilməlidir.

l Üz kremi seçiminə gələk. 
Hansı kremlərdən istifadə 
etməli olduğumuzu necə 
müəyyənləşdirək?

l İlk olaraq dermatoloq dəriyə 
baxmalıdır. Problem varsa, müalicə 
olunmalı, müalicəvi kosmetikalar 
təyin edilməlidir. Problem həll 
olunduqdan sonra dərinizə uyğun 
kremlərdən istifadəyə başlaya 
bilərsiniz. Bu zaman da krem 
seçimi dermatoloq məsləhəti ilə 
olmalıdır. Krem seçimi üçün ildə iki 
dəfə dermatoloqla məsləhətləşmək 
lazımdır. Çünki isti və soyuq 
hava üçün kremlər 
ayrıdır.

“ÜZ KREMINIZI 
ÖZÜNÜZ
 SEÇƏ BILMƏZSINIZ”

l Belə yanaşma 
var ki, davamlı olaraq 
eyni nəmləndirici, 
qidalandırıcı kremləri 
istifadə etmək doğru 
deyil, dəyişdirmək 
yaxşıdır.

“QADINLAR AYDA, KIŞILƏR HƏFTƏDƏ BIR “QADINLAR AYDA, KIŞILƏR HƏFTƏDƏ BIR 
DƏFƏ KOSMETOLOQA GETMƏLIDIRLƏR”DƏFƏ KOSMETOLOQA GETMƏLIDIRLƏR”

“QADINLAR AYDA, KIŞILƏR HƏFTƏDƏ BIR “QADINLAR AYDA, KIŞILƏR HƏFTƏDƏ BIR 
DƏFƏ KOSMETOLOQA GETMƏLIDIRLƏR”DƏFƏ KOSMETOLOQA GETMƏLIDIRLƏR”
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Sentyabrın 
5-də hava 

Bakıda  +40 
dərəcə 

ətrafında idi, 
sentyabrın 

6-da isə 
temperatur 

+22 dərəcəyə 
düşdü, 

çiskin yağış 
yağdı. Kəskin 

dəyişiklik 
– tempera-

turun 
qəfildən 

aşağı 
düşməsinin 

insanların 
səhhətinə 

təsirsiz 
ötüşməməsi 

ilə bağlı 
şikayətlər 

eşidildi.

Professor Adil Qeybulla bildirir 
ki, havaların kəskin dəyişməsi 
dövründə müxtəlif xəstəliklərin 
çəkisi artır: “Hava kəskin dəyişəndə 
ayrı-ayrı xəstəliklər də kəskinləşə 
bilər. Xüsusən mədə-bağırsaq  
xorası, qastritlər, bronxial astma 
xəstəlikləri yaz və payız aylarında 
kəskinləşir. Hava dəyişkənliyi 
zamanı oyanan xəstəliklərin səbəbi 
immun sisteminin, orqanizmdə 
bioloji proseslərin özünün 
aktivləşməsidir. El arasında belə 
bir söz var - “qan qaynayan vaxt”. 
Bu, elə-belə deyilməyib. Yəni 
fizioloji proseslərin oyanması vaxtı. 
Bütün canlı təbiət oyandığı kimi 
insanlarda da bu oyanıqlıq baş 
verir”. Professor havanın kəskin 
dəyişməsinin insan orqanizminə 
təsirini belə izah edir: “İstər istidə, 
istərsə də soyuqda bədəndə xüsusi 
maddələr yaranır, orqanizmdə 
isti və soyuğa qarşı reaksiyalar 
baş verir. İstidən səpmə, allergik 
reaksiyalar olur. İstilərdən təngə 
gəlmiş insanlar kifayət qədərdir 
və onlar sərinlik axtarırlar. Bu 
zaman havanın kəskin soyumasına 
laqeyd yanaşarlarsa, onlarda 
soyuqlama baş verməsi ehtimalı 
daha yüksəkdir. Hava dəyişəndə 

geyim formasına mütləq 
dəyişiklik edilməlidir. Həmçinin 
evdə kondisionerdən istifadə 
məhdudlaşdırılmalıdır. Havaçəkən 
və ventilyasiya altında oturmamaq 
məsləhətdir”.A.Qeybulla qeyd 
edir ki, insanlar barometr kimi 
öz xəstəliklərini hamıdan yaxşı 
hiss edirlər, ona uyğun olaraq 
həm geyim formasının seçilməsi, 
həm də havanın təlatümlərinə 
qarşı orqanizmin davamlılığının 
artırılması ilə bağlı öz həkimləri 
ilə məsləhət etmələri vacibdir: 
“İnsanlar ilk növbədə havanın 
ümumi vəziyyətini nəzərə 
almalıdırlar. Bəzən payız vaxtı 
gündüz isti, axşam kəskin soyuq 
olur. Çox adamlar bu müddətdə 
üst geyimi düzgün seçmədiklərinə 
görə soyuqlayırlar. 
Yayda da müxtəlif 
xəstəliklər - 
mədə-bağırsaq 
pozuntuları, qida 
zəhərlənmələri 
baş verir”. 

Bir çoxumuz havanın ən kiçik 
dəyişikliyində belə özümüzü 
narahat hiss edirik. Havanın 

kəskin dəyişməsi - istilik, qəfil soyuq, 
şiddətli külək və ya leysan yağış isə 
sağlamlığımız üçün əsl imtahana 
çevrilir. Nəticədə orqanizmimiz 
bizim havadan asılı olduğumuzu 
– metopatiyanı təsdiqləyir. Amma 
çoxumuz bəzən hava şəraitindən 
asılı bir insanın necə yaşaması 
və bu vəziyyətin simptomlarını 
yüngülləşdirməyin mümkün olub-
olmadığını bilmirik. Məsələn, 
sentyabrın 5-də hava Bakıda  +40 
dərəcə ətrafında isti idi, sentyabrın 
6-da isə temperatur +22 dərəcəyə 
düşdü, çiskin yağış yağdı. Kəskin 
dəyişiklik – temperaturun qəfildən 
aşağı düşməsinin 
insanların səhhətinə 
təsirsiz ötüşməməsi 
ilə bağlı şikayətlər 
eşidildi. 

Hava 
dəyişkənliyinin 
yaratdığı 
fəsadları və 
hansı kateqoriya 
insanlara daha 
çox təsir etdiyini 
həkimlərlə 
söhbətimizdə 
aydınlaşdırmağa 
çalışdıq. 

QADINLAR, YAŞLILAR, XRONIKI 
XƏSTƏLIKLƏRI OLANLAR 

Tibb elmi birmənalı sübut edib ki, 
havanın ani və kəskin dəyişikliyi ilk 
növbədə metohəssas insanlara təsir 
edir. Kəskin dəyişiklik xüsusən, ürək 
və damar xəstəlikləri olan, insult, 
mikro vuruş və ya insultdan əvvəlki 
vəziyyətdən əziyyət çəkənlərə təsirsiz 
ötüşmür. Siyahıda qadınlar, yaşlılar, 
həmçinin xroniki xəstəlikləri olanlar 
üstünlük təşkil edir.

Nizami rayon Təcili Tibbi 
Yardım Stansiyasının həkimi 
Natiq Tarıverdiyevin sözlərinə 
görə, havaların isti keçməsi, kəskin 
dəyişməsi və temperaturun aşağı 
düşməsi ilə bağlı təcili yardıma 
müraciət edən insanlar az deyil: 
“Havanın kəskin dəyişikliyi 
metohəssas insanlara mütləq təsir 
edir. Onlarda əsasən təzyiq düşür 
və ya qalxır, ürəyin döyüntüsü 
artır, halsızlıq olur. Kəskin istilərdə 
günvurmadan əziyyət çəkənlər 
müraciət edir. Metopatiyadan 

əziyyət çəkən insanların isti 
və dəyişkən havada çölə 
çıxmamaları məsləhətdir. 
Təcili tibbi yardım 
ilk yardımı göstərir, 

amma onlar 
səhhətlərinə 
bələd olub 
özlərini 
qoruma-

lıdırlar”.

Həkimlərin sözlərinə görə, meteoroloji 
asılılıq yalnız böyüklərdə deyil, uşaqlarda 
da inkişaf edə bilər və simptomlar qan 

dövranının pozulması və 
beyinin oksigen aclığı ilə 

əlaqələndirilir. 
“Ümumiyyətlə, 

“metohəssas” sözünü 
elə-belə işlətmirlər” 

deyən pediatr 
Vaqif Qarayev 

hava 
dəyişkən-

liyinin 
böyük-

lərdə sinir, ürək-qan damar sistemi, 
oynaq xəstəlikləri kimi xroniki 
xəstəliklərdən yan ötmədiyini deyir: 
“Bunlar illərlə davam edir. Revmatik 
xəstəlikləri olan, infarkt, insult keçirmiş 
və allergik problemli insanlara havanın 
kəskin dəyişməsi təsir edir. Çünki 
allergik problemlər yaz və payız aylarında 
kəskinləşir. Fəsillər dəyişdikcə, məsələn, 
yazqabağı və ya yaydan payıza keçəndə 
orqanizm özünü hazırlayır. Təbiət insanı 
elə yaradıb ki, iqlim dəyişikliyinə dözə 
bilsin və tez adaptasiya olsun, amma hava 
kəskin dəyişdikdə müxtəlif xəstəliyi olan 
insanlar əziyyət çəkir. Onların xəstəlikləri 

şiddətlənir. Böyük adamlar 40 dərəcə 
isti havada dura bilərlərsə, uşaqlar duruş 
gətirə bilməzlər, çünki onların dözümü 
yoxdur. İlk növbədə bu onların sinir 
sisteminə təsir edir. Uşaq orqanizmi 
istənilən temperatura öyrəşməlidir. Həm 
soyuq, həm isti havada ac olan uşaqlar tez 
xəstələnirlər. Çünki onlarda immunitet 
olmur”. Həkim valideynlərə məsləhət 
görür ki, hava dəyişkənliyinə hazır olub, 
uşaqları ilə bağlı ehtiyatlı davransınlar: 
“Bir azdan məktəb başlayacaq. Hava 
səhər bir cür, axşam başqa cür olacaq. 
Valideynlər uşaqların çantalarına 
əlavə üst geyim qoymalıdırlar. Bu, 

böyüklərə də aiddir. Uşaqlar və müxtəlif 
xəstəlikləri keçirmiş insanlar temperatur 
dəyişikliyinə həssasdırlar”.  

Təəssüf ki, havanın kəskin 
dəyişməsinin insanlarda yarada biləcəyi 
fəsadlarla bağlı məlumatlandırma 
aşağı səviyyədədir. KİV də, səhiyyə 
də bu vəzifənin öhdəsindən layiqincə 
gəlmir. A.Qeybulla qeyd edir ki, 
ümumiyyətlə, maarifləndirmə işi 
bizdə nəinki səhiyyədə, həmçinin qida 
mədəniyyətində, insanların həyat 
tərzlərini düzgün seçmələrində, pis 
vərdişlərdən  uzaqlaşmada, ekoloji 
problemlərlə bağlı da aşağı səviyyədədir. 

TƏRANƏ MƏHƏRRƏMOVA
taranamaharramova@kaspi.az FIZIOLOJI PROSESLƏRIN 

AKTIVLƏŞƏN VAXTI 

Adil 
Qeybulla

Vaqif 
Qarayev

UŞAQLAR HAVA DƏYIŞIKLIYINƏ DAHA DÖZÜMSÜZDÜRLƏR
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Heç bir bankda pul 
köçürməsi zamanı 
kartın üzərindəki 
16 rəqəmdən başqa 
məlumat tələb 
olunmur. Əgər sizdən 
kartınızın istifadə 
müddəti, üç rəqəmli 
kod, telefona gələn 
təhlükəsizlik şifrəsini 
istəyirlərsə, deməli, 
dələduzların hədəfinə 
çevrilmisiniz.
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Son zamanlar kart 
dələduzlarının artdığının 
şahidi oluruq. Özü də bu 

sahədə fəaliyyət göstərənlər zaman 
keçdikcə “texnoloji qabiliyyətləri”ni 
sürətlə inkişaf etdirirlər. Məsələn, 
bəzən olur ki, insanlar pul köçürmək 
lazım olduqda içində vəsait 
olmayan kartlarını göndərirlər. 
Düşünürlər ki, boş olan kartlarının 
göndərilməsi onlara heç bir problem 
yaratmaz.  Lakin dələduzlar bu 
boş kart vasitəsilə insanların pul 
olan hesablarına çıxış imkanı əldə 
edirlər. Bəs, görəsən, bir kart 
vasitəsilə digər karta necə daxil 
olmaq olur? 

DƏLƏDUZLAR BANKLARIN MOBIL 
TƏTBIQLƏRINI OĞURLAYIRLAR

İT mütəxəssisi Fərid Pərdəşünas 
“Kaspi”yə açıqlamasında bildirdi 
ki, dələduzlar kartlara bankın 
mobil tətbiqi vasitəsilə daxil ola 
bilirlər: “Son vaxtlar dələduzlar 
bank kartlarını yox, bankların mobil 
tətbiqlərini oğurlayırlar. İnsanlara 
bununla bağlı təhlükəsizlik kodu 
göndərilir. Şəxsiyyət vəsiqəsinin 
FİN-i əldə olunaraq bank kartlarının 
hamısına birdən daxil olurlar. Bir 
kartı götürüb oradakı məlumatlarla 
bank tətbiqinə daxil olub digər 
kartlara keçid edirlər. Mobil tətbiqi 
oğurlayırlar deyə, həmin banka bağlı 

olan bütün kartları 
idarə edə bilirlər”. 

ŞƏXSI KART 
KODLARINIZI HEÇ 

KIMƏ VERMƏYIN
Ekspertin 

sözlərinə 
görə, 

vətən-
daşlar 
heç bir 

halda 
şəxsi 

kodlarını üçüncü tərəflə paylaşma-
malıdırlar: “Vətəndaşlar şəxsiyyət 
vəsiqələrinin FİN kodlarını, 
mesajla gələn təhlükəsizlik 
kodlarını heç kimə verməli 
deyillər. Çünki FİN kodla 
da bankın mobil 
tətbiqlərində 
qeydiyyatdan keçmək 
olur. Qeydiyyatdan 
keçəndə 3D kod 
göndərilir. O kodu da 
adətən vətəndaşlardan 
istəyirlər. Onları necəsə 
aldadıb ələ keçirirlər”. 

MÜŞTƏRIDƏN BU 
RAHATLIĞI ALMAQ OLMAZ

Bank məsələləri üzrə 
ekspert Emin Mahmudov 
isə deyir ki, bank tətbiqi 
olmadıqda hesablara çıxış əldə 
etmək mümkün deyil: “Proqram 
isə müştərinin rahatlığı üçündür. 
İndi 100 mində bir oğurluq olur 
deyə, müştəridən bu rahatlığı almaq 
olmaz. Kart biznesi hər zaman iki 
məsələ arasında qalır: təhlükəsizliyi 
də qorumalı, müştəriyə rahatlıq 
da verməlidir. Qeyd olunan 
situasiyalarda dələduzlar bir kartı 
alıb proqramda qeydiyyatdan keçir 
və kart sahibinin digər hesablarına 
da daxil olurlar”.  

BANKDAN GƏLƏN MESAJDA BÖYÜK 
HƏRFLƏRLƏ YAZILIR KI...

Mütəxəssis bildirdi ki, heç bir 
bankda pul köçürməsi zamanı 
kartın üzərindəki 16 rəqəmdən 
başqa bir məlumat tələb olunmur: 
“Kim deyirsə ki, istifadə müddəti, 
üç rəqəmli kod, telefona gələn 
təhlükəsizlik şifrəsini istəyir, 
bu, yalandır, istəyən şəxslər 
dələduzdur. Amma insanlar o 
kodu yenə də kimlərəsə verir. 
Sonra bankı məhkəməyə verirlər 
ki, təhlükəsizlik sistemi kifayət 
qədər qurulmayıb, ona görə də 
məlumatlarım oğurlanıb”. 

MÜŞTƏRI TƏHLÜKƏSIZLIK SMS 
XIDMƏTINI AKTIV ETMƏLIDIR 

BANKIN MƏSULIYYƏTI YALNIZ 
VƏTƏNDAŞA XƏBƏRDARLIQ ETMƏKDIR

E.Mahmudovun 
fikrincə, vətəndaşlar 

mütləq 3D 
təhlükəsizlik 

sms xidmətini 
aktiv etməlidirlər: 
“Bəzi banklarda 

bu xidmət pullu 
olduğu üçün insanlar 
xəsislik edib xidmətə 
qoşulmurlar. Halbuki 

bu xidməti aktiv 
etsələr, kartdan 

pul çıxılanda 
xəbər tutacaq, 
silinmələr 
olmamış kartı 

bloklaya biləcəklər”. 
Ekspert qeyd etdi ki, dələduz 

pulu kartdan çıxarır, lakin yerli 
banklarda saxlamır: “Köçürülən 
banka müraciət edirlər, məlum 
olur ki, pul artıq xaricdədir. 
Bu zaman məsləhət görülür 
ki, köçürülən bankı polisə ver, 
araşdırsınlar, bəlkə, tapılar. 
Araşdıranda da köçürməni 
edən şəxslər çox zaman sadə 
vətəndaşlar çıxır. İnternetdə 
vətəndaşlara təklif edirlər ki, 
banklar tərəfindən pulsuz 
verilən kartları satsınlar. Hətta 
bəzən deyirlər ki, kart özü 
lazım deyil, şəklini, rəqəmlərini 

göndər. Təsdiq mesajı gələn 
nömrəni də dəyişirlər. Bu 
zaman kart vətəndaşın adına 
olur, lakin onu dələduz 
işlədir. Vətəndaş da düşünür 
ki, kart məndədir, nə edə 
bilər ki? Burada dələduzluq 
edənin adı heç bir 
yerdə hallanmır. 
Vətəndaş nə qədər 
desə də ki, mən 
kartı başqasına 
vermişəm, 
yenə də 
məsuliy-
yətə cəlb 
olunur”.  

E.Mahmudovun sözlərinə 
görə, son 2-3 ildir bank 
kartlarına qarşı dələduzluq 
halları çoxalıb. Paralel olaraq 
banklar da bu illər ərzində 
sistemlərini təkmilləşdiriblər: 
“Heç kim deyə bilməz ki, kodu 
vermədiyim halda mənim 
kartımdan pul silinib. Banklar 
vətəndaşa mesajla xəbərdarlıq 
edir, kod səhv yığıldıqda kartı 
bloklayır, zəng edib soruşur ki, 
əməliyyatı edən sizsiniz? 3D 
kod olmadan həyata keçirilən 
əməliyyatlarda müəyyən 
limitlər qoyur. Vətəndaş özü 
məlumatlarını verirsə, artıq 
bank sistemi onu tuta bilmir, 
vətəndaşın etdiyi əməliyyat 
kimi qəbul edir. Beynəlxalq 
ödəniş kartları -VİSA, 
MASTERCARD da ödəniş 3D 
kodla olursa, sistem əməliyyatı 

müştərinin etdiyi kimi 
qiymətləndirir, heç bir etiraz 
sorğusu açmaq olmur. Bankın 
məsuliyyəti yalnız vətəndaşa 
xəbərdarlıq etməkdir”.  

VƏTƏNDAŞDAN XƏBƏRSIZ ONUN 
KARTININ ŞƏKLINI ÇƏKIB...

Mütəxəssis deyir ki, 
əməliyyat zamanı kodun 
gəlib-gəlməməsini kart yox, 
sayt təyin edir: “Amazon”, 
“Aliexpress” kimi saytlar 3D 
kodu tələb etmir. Deməli, kənar 
şəxs vətəndaşdan xəbərsiz 
onun kartının şəklini çəkib 
belə saytlarda əməliyyat edə 
bilər. Beynəlxalq əməliyyatları 
açıq olan istənilən kartla 
bunu etmək mümkündür. 
Bankın məsuliyyəti limit 
qoymasındadır. Limiti qoyur 
ki, yüksək miqdarda nəsə ala 

bilməyəsən. Məsələn, gündə 
maksimum 5 min dollardan 
yuxarı və ya 5 dəfədən çox 
əməliyyat etmək olmaz”.  

E.Mahmudov deyir ki, 
bankların proqramlarında limiti 
vətəndaş özü də dəyişə bilər: 
“Yaxşı olar ki, kartı alandan 
sonra bankın tətbiqini yükləyib, 
internet və bildirişləri açıq 
qoysunlar. Bu zaman karta 
müdaxilə olduqda proqram 
vasitəsilə bloklaya biləcəklər. 
Kartınızda çox pul varsa, onu 
bloklayın. Lazım olduqda açıb 
istifadə edin, sonra yenidən 
bağlayın. Məsələn, dələduz 
karta daxil oldu, amma 
limitlər 0, kart blokda olduqda 
əməliyyat etsə belə, imtina ilə 
bağlı mesaj gələcək. O zaman 
biləcəksiniz ki, kimsə karta 
müdaxilə edir”. 

Emin Emin 
MahmudovMahmudov

Fərid Fərid 
PərdəşünasPərdəşünas

KART DƏLƏDUZLARININ BITIB-KART DƏLƏDUZLARININ BITIB-
TÜKƏNMƏYƏN FANTAZIYALARITÜKƏNMƏYƏN FANTAZIYALARI

ZƏRIF SALMANLI
zarifsalmanli@kaspi.az
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BAKININ MƏRKƏZINDƏKI KEÇIDLƏRDƏ ESKALATORLAR NIYƏ IŞLƏMIR? 

Heydər Əliyev Sarayının tininə çıxışı 
olan bu keçiddə əlilliyi olanlar üçün 
əlavə avadanlıq da quraşdırılıb. Bu 
avadanlıq da eskalator kimi qeyri-işlək 
vəziyyətdədir. Sözügedən avadanlığın 
hətta bəzi hissələri sökülüb, dağıdılıb, 
çıxıntı hissələrinə isə sellofan torbalar 

asılaraq zibil qabı kimi istifadə edilir.

Bakının yol qovşaqlarındakı 
bəzi yeraltı piyada keçidləri 
şəhər sakinlərinə, xüsusən də 

hərəkət məhdudiyyəti olanlara, yaşlı 
vətəndaşlara böyük çətinliklər yaşadır. 
Belə ki, Nəsimi rayonu Füzuli küçəsi 
ilə Bülbül prospektinin kəsişməsindəki 
yeraltı keçidin prospektin əks hərəkət 
istiqamətinə çıxışında quraşdırılan 
eskalator uzun müddətdir işlək 
vəziyyətdə deyil. Burada hündürlük 
yüksək olduğundan eskalatorun 
pilləkənləri arasındakı məsafə də adi 
pillələrlə müqayisədə böyükdür. Bu, yaşlı 
və orta nəslin nümayəndələri, ən əsas 
da hərəkət məhdudiyyəti olan hər hansı 
vətəndaş üçün keçilməz səddir. 

EV HEYVANLARININ YATAĞINA 
ÇEVRILƏN ESKALATOR

Ərazidə olarkən müşahidə etdik 
ki, sözügedən keçidin işləməyən 
eskalatorunun rezin tutacaqları kəsik-
kəsikdir. Bir neçə yerdən calaq olunsa da, 
istismara yararsız olduğu göz önündə idi. 

Füzuli küçəsi ilə Səməd Vurğun 
küçəsinin kəsişməsindəki yeraltı keçidin 
eskalatorları da uzun müddətdir işləmir. 
Elektriklə işləyən, insanların rahatlığına 
xidmət edən bu avadanlıqlar sanki 
maket olaraq, protokol xətrinə nəzərdə 
tutulub. Eskalatorun işləmədiyindən 
yararlanan ev heyvanları buranı özlərinə 
daldanacaq bilir, yatırdılar. Heydər 
Əliyev Sarayının tininə çıxışı olan bu 
keçiddə əlilliyi olanların, əlil arabası ilə 
hərəkət edənlərin aşağı enməsi, yaxud 
yuxarı çıxması üçün əlavə avadanlıq da 
quraşdırılıb. Bu avadanlıq da eskalator 
kimi qeyri-işlək vəziyyətdədir. Sözügedən 
avadanlığın hətta bəzi hissələri sökülüb, 
dağıdılıb, çıxıntı hissələrinə isə sellofan 
torbalar asılaraq zibil qabı kimi istifadə 
edilir. 

PIYADALAR VƏ SÜRÜCÜLƏR 
ÜÇÜN TƏHLÜKƏ

Nizami küçəsi ilə Bülbül prospektinin 
kəsişməsindəki yeraltı keçidin Fəvvarələr 
meydanı istiqamətindəki çıxışında 
quraşdırılan eskalatorun da enmək üçün 
nəzərdə tutulanı işləmir. Ümumiyyətlə, 
şəhərin müxtəlif ünvanlarında 

apardığımız müşahidələr 
əsasında deyə bilərik ki, 
baxımsızlıq və etinasızlıq 
səbəbindən, bəzi hallarda 
isə elektrikə qənaət 
məqsədilə bir sıra 
keçidlərdə eskalatorlar 
işləmir. Belə vəziyyət 
yayın istisində keçidlərə 
enib-qalxan vətəndaşlara 
əziyyət yaşadır. Əziyyətlə 
üzləşməmək üçün bəzi şəhər sakinləri, 
xüsusən də hərəkət məhdudiyyəti olan 
insanlar təhlükəsizlik naminə yolu təyin 
olunmuş yerlərdən, o cümlədən yeraltı 
keçidlərdən istifadə etməklə deyil, 
qadağan olunmuş ərazilərdən keçirlər. 
Bu da həm onların həyatını təhlükəyə 
atır, həm də sürücülərə təhlükəli anlar 
yaşadır.

QONŞUYA ÜMID OLUB ŞAMSIZ QALMAQ...
Mövzu ilə bağlı Bakı Şəhər İcra 

Hakimiyyətinin mövqeyini öyrənmək, 
yeraltı piyada keçidlərindəki eskalator 
və əlilliyi olan şəxslər üçün nəzərdə 
tutulmuş avadanlıqların işləməməsinin 
səbəbini araşdırmaq istədik. Təəssüflər 
olsun ki, sözügedən icra qurumundan 
məlumat ala bilmədik. 

Azərbaycan Avtomobil Yolları 
Dövlət Agentliyinin İctimaiyyətlə 
əlaqələr şöbəsinin rəisi Anar Nəcəfli 
isə bildirdi ki, təmsil etdiyi qurumun 
nəzarətində olan yeraltı keçidlərdə 
hansısa eskalatorun işlək vəziyyətdə 
olmaması onun təmirə dayandırılması 
ilə əlaqədardır. Şöbə rəisinin sözlərinə 
görə, bu eskalatorlar ölkəmizə ixrac 
olunduğundan onun ehtiyat hissələri 
də xaricdən gətirilir. Bu zaman hansısa 
yubanmalar olursa, sıradan 
çıxmış, yaxud texniki 
problem yaranmış 
eskalatorun fəaliyyətinin 
bərpa edilməsində də 
müəyyən gecikmələr olur. 
A.Nəcəfli “Qış parkı” 
ərazisindəki 
yeraltı keçidlərin 
onların 
tabeliyində 
olmadığını 
da qeyd 
etdi.

RUFİK İSMAYILOVRUFİK İSMAYILOV
rufikismayilov@kaspi.azrufikismayilov@kaspi.az

Əlil Təşkilatlar İttifaqının prezidenti 
Davud Rəhimli deyib ki, yeraltı keçidlərdə 
quraşdırılan elektriklə işləyən qurğular, o 
cümlədən eskalatorlar, əlavə avadanlıqlar 
müyəssərliyi təmin etmək, hərəkət 
məhdudiyyəti olan vətəndaşların sərbəst 
hərəkətini tənzimləmək üçündür. O 
təəssüflə vurğulayıb ki, həmin avadanlıqlar 
quraşdırıldığı vaxtdan işlədilməyib: “Çünki 
kimsə bu avadanlığın işlədilmə texnologiyasını 
bilmir. Düşünürəm ki, bu avadanlıqlara 
nəzarət edən hər hansısa təşkilat olmalıdır. 
Amma reallıqda nəinki belə təşkilat və məsul 
şəxs, heç o avadanlıqların işlədilməsi üçün 
təlimat yoxdur. Hərəkət məhdudiyyəti olan 

istənilən şəxs o avadanlığın 
fəaliyyətinin necə 

olmasından məlumatsızdır. 
Axı kənardan gələn, 
ömründə bu avadanlıqdan 
istifadə etməyən 

adam onun nə cür 
işlədilməsini 
haradan bilsin? 

Halbuki bu 
avadanlıqların 

işlədilməsi 
mürək-

kəb deyil. Sadəcə, təlimat yoxdur, indiyə qədər 
də işlədilməyib”.

MƏSULIYYƏTI ÜZƏRINDƏN
ATAN DÖVLƏT QURUMLARI

D.Rəhimli əlilliyi olan şəxslərin hərəkətini 
təmin etmək üçün yeraltı keçidlərdə 
quraşdırılan xüsusi avadanlıqlara böyük 
məbləğdə pul xərclənməsinə də diqqət 
çəkib: “O avadanlıqların bir ədədinin 
qiyməti, quraşdırılması 20-30 min dollar 
arası vəsait hesabına başa gəlib. Nəzarətsiz 
qaldığından hazırda o avadanlıqların bir 
qismi dağıdılıb, sındırılıb. Əlbəttə, bu, təəssüf 
doğurur. İnanmıram ki, bundan sonra o 
avadanlıqlardan təyinatı üzrə istifadə olunsun. 
Bu avadanlıqlara məsul təşkilat və şəxs 
olmadığından onların texniki vəziyyətinə 
nəzarət də yoxdur. Problemi Bakı Şəhər İcra 
Hakimiyyətinin diqqətinə çatdırırıq, deyirlər 
bizim balansımızda deyil, biz nəzarət etmirik. 
Eləcə də digər dövlət qurumları məsuliyyəti 
üzərlərindən atır, ötür-ötür oyunu oynayırlar. 
Yəni bu avadanlıqlara, onların quraşdırıldığı 
ərazilərə nəzarət edən qurumu tapa bilmirik. 
Hamı bir-birinin üstünə atır. Bu problem 
sadəcə paytaxt Bakıda deyil, regionlarda da 
özünü büruzə verir”.Anar 

Nəcəfli

MƏQSƏD MÜYƏSSƏRLIYI 
TƏMIN ETMƏKDIR, AMMA...

Davud 
Rəhimli

GÖZ DAĞINA CEVRILƏN GÖZ DAĞINA CEVRILƏN 
ISLƏMƏYƏN ESKALATORLAR ISLƏMƏYƏN ESKALATORLAR 



“Sənətkar günortaya kimi 
ac qalar” fikrindən 
motivasiya alıb. Atasının 

arzuladığı uşaq olmaq üçün 
orta məktəbi yüksək qiymətlərlə 
bitirib, ali təhsil alıb. Peşə 
seçiminə gəldikdə isə ailəsinə 
qarşı çıxıb. Atasının arzuladığı 
kimi müəllim yox, dəmirçi olub. 
Çünki düşünür ki, sənətini 
sevməyən insan cəmiyyətə 
xeyir verə bilməz. Müsahibimiz 
ali təhsilli dəmirçi Rəşad 
Qarayevdir.

“SƏNƏTKAR 
OLACAĞINI BILINIRDI”

Oğuzda anadan olub. Orta 
məktəbi Qarabulaq kəndində 
bitirdikdən sonra Gəncə Dövlət 
Universitetinin Peşə təlimi 
fakültəsində təhsilini davam 
etdirib. Atası məktəb direktoru 
olub. Ata müəllim olduğu üçün 
övladının da sənətini davam 
etdirməsi üçün çalışıb: “Atam 
müəllim, anam evdar qadın 
idi. Yadımdadır, atamın əmisi 
oğlu dülgər idi. O, həmişə mənə 
deyir ki, sənin uşaqlıqdan 
sənətkar olacağın bilinirdi. Mən 
həmişə onun işləməyinə zövqlə 
baxırdım. Artıq 7-ci sinifdə 
oxuyanda evdə nə alət xarab 
olurdusa, düzəldirdim. Atam 
təhsilimin ardınca getməyim, 
karyerama müəllim kimi davam 
etməyim üçün çox çalışdı. 
Amma nəticəsi olmadı”.

“ATAMIN XEYIR-DUASINI 
ALDIM”

Ali təhsilini də atasının təkidi 
ilə alıb: “Məktəbi atamın istədiyi 
kimi, əla qiymətlərlə bitirdim. 
Onun istədiyi üçün diplomum 
da oldu. Amma atamla əvvəldən 
şərt kəsmişdim ki, sən istəyirsən 
deyə oxuyuram, bu sahədə 
işləməyəcəm. Buna görə də 
atam çox təzyiq göstərə bilmədi. 
Çətinliklə də olsa, sonda onun 
xeyir-duasını aldım”.

“AĞSAQQAL” O TƏRƏFDƏ 
MÜBARIZƏ APARDI, MƏN 
DIGƏR TƏRƏFDƏ...

Həmsöhbətimiz universiteti 
bitirdikdən sonra təmənnasız 
şəkildə kənd məktəbində 
işləyib, müəllimlərə dəstək 
olub: “Yadımdadır, kənd 
məktəbində kompüter otağı 
düzəltmişdilər. Müəllimlərin 
çoxu kompüterlə necə 

işləyəcəklərini bilmirdilər. Bir 
neçə ay məktəbdə təmənnasız 
işlədim və müəllimlərə 
kömək etdim. Bundan sonra 
İcra Hakimiyyətində, Kənd 
icra nümayəndəliyində iş 
imkanlarım yarandı. Hətta 
icra nümayəndəsi işdən imtina 
etməməyim üçün evimizə də 
gəlmişdi. Bizə qonşu kənd 
olan İvanovkada işləməyimi 
istəyirdilər. Orada ruslar çox idi. 
Həm rus dilini, həm kompüteri 
bildiyim üçün iş təklif etdilər. 
İmtina etdim. Mən dəmirçi 
olmaq istəyirdim. Sənətimlə 
bağlı öz planlarım var idi. 
“Ağsaqqal” o tərəfdə mübarizə 
apardı, mən digər tərəfdə”.

“BOŞ-BOŞ GƏZMƏKDƏNSƏ, 
PUL QAZANMAQ LAZIMDIR”

Maddi imkanları yaxşı olsa 
da, müsahibimiz 1-ci kursdan 
özü öz çörəyini qazanıb. Elə 
dəmirçilik sevgisi də bu vaxtdan 
başlayıb: “Dərsə gedəndə hər 
dəfə sexin qarşısından keçirdim. 
Bir dəfə keçəndə dayandım 
və ustanı izlədim. Dedim ki, 
bu sənət elə əsl mənlikdir. 
Müdirlə danışdım və məni 
işə qəbul etdilər. Hətta otaq 
yoldaşlarımı da bu işə cəlb 
etmişdim. Dərsdən çıxdıqdan 
sonra boş-boş gəzməkdənsə, 
pul qazanmaq lazımdır. Həm 
evə köməklik edirdik, həm də öz 
pulumuzu ürəklə xərcləyirdik. 

Burada 4 il işlədim. 
Axırıncı gün də işdən çıxıb 
rayonumuza qayıtdım. 
Burada işləyə-işləyə pul 
yığdım, dəzgahlarımı 
aldım, öz işimi qurdum”.

“QAZANMAQ 
ÜÇÜN SEVMƏLISƏN”

Həmsöhbətimiz 
“sənətkar günortaya 
kimi ac qalar” prinsipi 
ilə hərəkət edib: 
“Dövlətdən maaş 
alan şəxs ay sonunu 
gözləyir. Sənətkar isə 
maksimum günortaya 
qədər pul qazanır. Kim 
deyirsə ki, sənətdə pul 
yoxdur, səhv düşünür. 
İşinin peşəkarı olan, 
təmiz ad qazanan 
sənətkar həmişə 
pul qazanır. Hər 

insan usta ola bilməz. Sənəti 
də öyrənmək üçün çalışmalı, 
daim öz üzərində işləməlisən. 
Bu gün özlərini usta hesab 
edənlər çoxdur. Usta eyni işlə 
kifayətlənməməli, öz üzərində 
işləməlidir. İşini, sənətini 
sevməlisən. Sevməlisən ki, 
o iş də əlindən tutsun, sənə 
qazandırsın. Sevən insan 
mütləq yenilik axtaracaq, icad 
edəcək”.

ƏGƏR XOŞAGƏLMƏZ 
NƏ ISƏ VARSA...

Müsahibimiz vurğulayır 
ki, düzgünlük hər zaman 
insanı önə aparır: “İşdə öz 
prinsiplərim var. İşçilərimə də 
bunu aşılayıram. İşi bitirdikdən 
sonra deyirəm ki, bax gör, iş 
sənin xoşuna gəlirmi? Əgər 
xoşagəlməz nə isə varsa, 
müştəriyə təqdim etmə. Yaxud 
müştəri çox razıdırsa, qiymətini 
artırma. Sənətkarın ən önəmli 
keyfiyyətlərindən biri təmiz ad 
çıxarmasıdır. Yəni “filankəs 
fırıldaqçıdır”, “onun yanına 
getməyin”, “yalan danışır” 
deyilməsin. Həm sənətinlə, 
həm də insanlığınla ad 
çıxarmalısan. Ən əsası, 
işi pul qazanmaq üçün 
deyil, sevərək, zövq alaraq, 
ürəklə görmək lazımdır. 
Mən işimdən yorulmuram. 
Bəzən bir bəzəyin üstündə 
saatlarla çalışıram. Amma o 
sərf etdiyim saatlar ruhumu 
sakitləşdirir”.
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Bəzi peşələrin keçmişdə 
qalmasından, bu sahəyə 
marağın az olmasından 
şikayətlənən sənətkar deyir ki, 
sənəti ölü kimi qəbul etmək 
bəhanədir, çıxış yolu həmişə 
var: “Düzdür, müasir dövrdə 
insanlar fərqli sahələrə meyil 
etdilər. Köhnə sənətlərə 
maraq qalmayıb. Amma 
köhnəni də müasirləşdirə 
bilərik. Məsələn, biz müasir 
dəmirçilərik. Dəmir nə qədər 
var, dəmirçi də bir o qədər 
olacaq. Biz də çalışırıq ki, 
müasirliklə uyğunlaşaq. Dövrə 
ayaq uydururuq. Yenilənməyə 
ilk olaraq aparatlarımdan 
başladım. Əksəriyyətini də 
özüm düzəltmişəm. Çıxış yolu 
həmişə var. Əsl sənətkarsansa, 
sənət səni ac qoymaz. 
Müəyyən qədər zəiflik ola 
bilər. Amma dolanmaq üçün 
bəs edir. Əlində sənəti olan 
maaşa razılaşmaz. Ay sonunu 
gözləmədən, günortaya qədər 
pulunu qazanar”. 

O QƏDƏR DIPLOMU OLUB, 
BOŞ GƏZƏN GƏNCLƏR VAR KI...

Həmsöhbətimiz sonda 
övladlarını öz arzularını 
reallaşdırmağa məcbur 
edən valideynlərə səsləndi: 
“Dəfələrlə valideynlərlə 
söhbətlərim olub. Həmişə 
demişəm ki, uşağı məcbur 
yönləndirmək olmaz. Uşaq 
savadlı həkim ola bilər, amma 
bu sahəni sevmirsə, heç vaxt 
yaxşı həkim olmayacaq. Və 
ya hüququ oxuyar, ondan 
yaxşı hüquqşünas olmaz. Sən 
musiqi duyumu olan, musiqiyə 
maraq göstərən uşağı hakim 
olmağa məcbur etsən, fayda 
verməz. İşini sevməyəcək 
və yarımçıq edəcək. O qədər 
diplomu olub, boş gəzən 

gənclər var ki... Valideyn 
övladını tanımalı, nəyə 
üstünlük verirsə, o 

sahəyə istiqamət-
ləndirməlidir 

ki, sabah 
işini sevən, 

xoşbəxt 
fərd 
olsun”.

MÜASIR DƏMIRÇILƏR

MÜƏLLIMLIYI DƏMIRCILIYƏ MÜƏLLIMLIYI DƏMIRCILIYƏ 
DƏYISƏN SƏNƏTKARDƏYISƏN SƏNƏTKAR

“Həm sənətinlə, həm də insanlığınla ad çıxarmalısan. Ən əsası, işi pul qazanmaq üçün 
deyil, sevərək, zövq alaraq, ürəklə görmək lazımdır. Mən işimdən yorulmuram. Bəzən bir 
bəzəyin üstündə saatlarla çalışıram. Amma o sərf etdiyim saatlar ruhumu sakitləşdirir”.

“Dərsə gedəndə 
hər dəfə sexin 

qarşısından 
keçirdim. Bir 
dəfə keçəndə 
dayandım və 

ustanı izlədim. 
Dedim ki, bu 
sənət elə əsl 

mənlikdir. 
Müdirlə danışdım 
və məni işə qəbul 

etdilər. Hətta 
otaq yoldaşlarımı 

da bu işə cəlb 
etmişdim”.

MÜSAHIBƏ

aygunaziz@kaspi.az

SÖHBƏTLƏŞDI:
AYGÜN ƏZIZ
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Nailə xanım deyir ki, hər 
bir uşağın probleminə fərdi 
yanaşma lazımdır: “Hamıda 
nitqi eyni cür inkişaf 
etdirmək olmur. Biz əqli 
geriliyi olan heç bir uşağın 
valideyninə intellektini 
normaya qədər inkişaf 
etdirəcəyimizi söz verə 
bilmərik. Uşağı normaya 
doğru aparmağa çalışırıq. 
Uşağın nə qədər potensialı 
varsa, onu üzə çıxarıb 
işlədirik. Amma istənilən 
halda, əsas sevgidir. 
Uşaqlara sevgiylə yanaşmaq 
lazımdır. “Mən neyləsəm 
də, onsuz da düzəlməyəcək” 
yanaşması düz deyil. 
Addım-addım, zərrə-zərrə 
irəliləmək vacibdir. Bundan 
başqa, problemli uşaqla 
yanaşı, onun valideyninə də 
dəstək lazımdır. Çünki bu 
cür uşaqların valideynlərinin 
də psixoloji durumu çox 
vaxt gərgin olur. Burda 
maarifləndirmə mütləq 
olmalıdır. Əgər ailədə 
problemli uşaq doğulubsa, 
valideyn birinci bunu qəbul 
etməli, sonra çıxış yolları 
axtarmalıdır. Valideynlərin 
bir qismi isə bunu qəbul 
etmir. Onları başa salmaq, 
istiqamətləndirmək 
lazımdır. Biz burda 
tələbələrə də bunu başa 
salırıq. Yəni valideyn, 
uşaq və müəllim kompleks 
şəkildə işləməlidirlər”. 

FOTOLAR: 
Rüfət Mikayılov / Global Media Group

VALIDEYNƏ DƏ 
DƏSTƏK OLMAQ 
LAZIMDIR 

Son dövrlərdə valideynlərin 
tez-tez yaxşı loqoped və 
ya defektoloq axtardığını 

eşidirik. Bəs yaxşı loqoped və ya 
yaxşı defektoloq necə olmalıdır? 
Onların yaxşısını pisindən, 
peşəkarını qeyri-peşəkarından 
necə ayıra bilərik? Ümumiyyətlə, 
loqopedin defektoloqla fərqi varmı? 

Əslində, defektoloq və 
loqoped nitq və zehni inkişafında 
problemləri olan insanlarla 
işləyən mütəxəssislərdir. Bu 
haqda daha ətraflı ADPU-nun 
Məktəbəqədər təhsil fakültəsinin 
dekanı, pedaqogika üzrə fəlsəfə 
doktoru, dosent Nailə Hüseynova 
ilə danışdıq. 

SOVETDƏN QALMA 
XÜSUSILƏŞMIŞ YANAŞMA

Sağlamlıq imkanları məhdud 
insanların təhsili (xüsusi təhsil) 
çox vacib məsələdir, – deyir 
Nailə xanım: “Ona görə ki, bizim 
əsas məqsədimiz bu uşaqların 
sosiallaşmasıdır. Dünyada olduğu 
kimi, Azərbaycanda da bu problem 
prioritetdir. Təbii ki, dövlətimiz 
bu uşaqların problemlərinə – 
təhsilinə, inkişafına, müalicəsinə 
çox böyük qayğı göstərir, yeni 
reabilitasiya mərkəzləri yaradır. 
İlk dəfə isə bu ixtisas ADPU-da 
yaranıb və ixtisaslaşıb. Biz çalışırıq 
bu cür uşaqlara qarşı sovetdən 
qalma xüsusiləşmiş yanaşmadan 
kənarlaşaq, daha çox sosial modelə 
uyğun addım ataq. Bu 
yeni yanaşmada 
hər bir uşağın 
problemini 
dərindən 
bilməliyik ki, 
təlim vaxtı onu 
tənzimləyək”.

LOQOPED, YOXSA 
DEFEKTOLOQ?

Mütəxəssis loqoped və 
defektoloqun fərqindən də danışdı: 
“Loqoped nitq pozuntuları, yəni 
kəkələmə, səs tələffüzü, nitq sürət 
və temp pozuntusu, anadangəlmə 
dodaq və damaq yarıqları və s. 
olan uşaqlarla işləyir. Yəni nitqin 
hər hansı şəkildə pozuntusunu 
xüsusi pedaqoji sistem və 
metodik vasitələrlə aradan 
qaldıran mütəxəssisdir. Bəzən 
olur ki, valideyn yaş yarımında, 
iki yaşında uşağı loqoped yanına 
gətirir ki, uşağım danışmır. Bu, 
düzgün deyil. Bu yaşda uşaqla 
loqoped məşğul olmamalıdır. 
Nitq inkişafının tipik mərhələləri, 
yaş dövrünə uyğun özünəməxsus 
inkişafı var. İzah etmək lazımdır ki, 
nitq 4 yaşına qədər formalaşır və 
ondan sonra uşaqda hər hansı bir 
problem varsa, loqopedə müraciət 
olunmalı, məktəbə qədər bu 
problemlər aradan qaldırılmalıdır. 
Tələffüzdə olan problemlər sonra 
yazıya keçir. Disqrafiya, yəni 
yazı pozulması yaranır uşaqda. 
Kəkələmə kimi nitq qüsuru iki 
yaşında yaranırsa, artıq onun 
üzərində işlənilməlidir. Autistik 
spektr pozulmasında isə təkcə 
loqoped yox, həm də defektoloq 
işləməlidir. Onlara xüsusi 
pedaqoq da, psixopedaqoq da 
deyirlər. Defektoloq inkişafetdirici 
müəllimdir və nitq üzərində yox, 
uşağın əqli inkişafından tutmuş 
bütün inkişafı üzərində işləyir. 
Onlar intellektual pozuntuları 
olan – daun, autik, serebral 
iflicli uşaqlarla məşğul olurlar. 
Ümumiyyətlə, uşaqlara kompleks 
şəklində – tibbi, psixoloji, pedaqoji 
təsir olunmalıdır. Pedaqoji 
təsir deyəndə biz loqoped və 
defektoloqun birlikdə işləyib 
problemi aradan götürməsini 
nəzərdə tuturuq”.

UŞAQLARLA ADICƏ DÜZGÜN 
ÜNSIYYƏTI BACARMIRLAR

Hazırda şəhərin müxtəlif 
yerlərində tez-tez “Loqoped 
məşğələləri” elanını görürük. 
Amma onların nə qədər peşəkar 
olması sual altındadır. Nailə 
xanım deyir ki, bu sahədə ciddi 
problemlər var: “Kurs bitirib, 
sertifikat alır, uşaqlarla məşğul 

olurlar. 
Çoxunun bu 
ixtisasın spesifikasından belə 
xəbəri yoxdur. Uşaqlarla adicə 
düzgün ünsiyyəti bacarmırlar. 
Ən böyük dərd isə həmin 
“loqopedlər”in sonradan 
təlim keçib kimlərəsə də 
sertifikat vermələridir. Bizim 
universitetdə uşaqlara ali 
təhsil verilir, hər şey öyrədilir. 
Bundan başqa, universitet 
daxilində kurslar da var. Ora daha 
çox valideynlər gəlir. Çoxu da 
sertifikat alıb -  loqoped olmaq 
üçün yox, uşaqlarına dəstək olmaq 
üçün. Bu, çox gözəldir”. 

ƏGƏR UŞAQDA 3 AYA HEÇ 
BIR IRƏLILƏYIŞ YOXDURSA...

Nitq pozuntusu, təbii ki, bir aya 
həll olunan problem deyil, deyir 
Nailə xanım: “Amma əgər uşaqda 
bir, iki, üç aya heç bir irəliləyiş 
yoxdursa, valideyn narahat 
olmalıdır. Loqopedin qeyri-
peşəkarlığından şübhələnməlidir. 
Valideyn bilməlidir ki, loqoped, 
psixopedaqoq kubik, pazl 
yığmır. Loqoped danışıq aparatı 
üzvlərini fəallaşdırır, səs qoyur, 
masaj edir. Loqoped qoyduğu 
səsi hecada, sözdə, cümlədə, 
mətndə möhkəmləndirir. Əfsuslar 
olsun ki, bəzi “loqopedlər” 
mərhələləri bilmir. Səsi qoyurlar, 
bir-iki söz dedi, vəssalam. Elə 
olmamalıdır. Səs qoyulmalı, sözün 
əvvəlində, ortasında, axırında 
möhkəmləndirilməli, oxşar 
səslərdən fərqləndirilməlidir. 
Yalnız uşaq tam hazır olandan 
sonra bu iş sona çatır. Bəzi 
reabilitasiya mərkəzlərində 
loqopedlər işlərini bilmirlər. Kubik 
yığdırır elə. Valideyn bilməlidir ki, 
məktəbəqədər dövrdə maksimum 
20 dəqiqə məşğul olmaq olar. 
Çünki ondan sonra uşaq yorulur, 
qulaq asmır. 1 saat məşğələ ancaq 
valideyn üçün göstəricidir ki, 
hə, bax, uşağınla bir saat məşğul 
oldum. Yəni məşğələlər uşağın 
yaşına uyğun tənzimlənməlidir. 
Qeyd edim ki, dövlətin reabilitasiya 
mərkəzlərində peşəkarlar işləyir. 
Onlar hansı uşağa necə yanaşmağı 
yaxşı bilirlər”. 

“Defektoloqların çoxunun bu ixtisasın 
spesifikasından belə xəbəri yoxdur. Uşaqlarla adicə 
düzgün ünsiyyəti bacarmırlar, problemə yanaşmanı 
bilmirlər. Ən böyük dərd isə həmin “loqopedlər”in 
sonradan təlim keçib kimlərəsə də sertifikat vermələridir”.

MÜSAHIBƏ

XANIM AYDIN
xanimaydin@kaspi.az

SÖHBƏTLƏŞDI:

“Əgər uşaqda 
bir, iki, üç aya 

heç bir irəliləyiş 
yoxdursa, 

valideyn 
narahat 

olmalıdır. 
Loqopedin 

qeyri-peşəkar-
lığından 

şübhələn-
məlidir. Əgər 

mütəxəs-
sisdirsə, 
metodik 

yanaşması 
olmalıdır”.

LOQOPEDLƏRIN BƏZILƏRI LOQOPEDLƏRIN BƏZILƏRI 
ISINI BILMIRISINI BILMIR
LOQOPEDLƏRIN BƏZILƏRI LOQOPEDLƏRIN BƏZILƏRI 
ISINI BILMIRISINI BILMIR
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Son zamanlar leksikonumuza 
yeni ifadələr daxil olur. 
Bunlardan daha mütəmadi 

rastlaşdıqlarımızdan biri “bədən 
dili” ifadəsidir. Bəs bədən dili 
nədir? Bədən dili bir ünsiyyət 
vasitəsidir. Sözlərdən ibarət 
olmayan bu vasitə bəzən sözdən 
daha güclü effektə malik olur. 
Həm söz, həm də bədən dilindən 
istifadə edə bilən insanlar, 
ünsiyyətdə bir addım öndə olurlar. 
Çünki fikirlərini, düşüncələrini 
daha dəqiq və effektiv şəkildə 
çatdıra bilirlər. Bədən dili əl-qol 
hərəkətləri, üz mimikaları, göz 
hərəkətləri ilə özünü ifadə edir. 
Bütün bunlar kompleks şəkildə 
olanda insan qarşısındakı insanı, 
hətta deyərdim ki, ovsunlaya da 
bilir. Bəzən isə sözlərin ifadə 
edə bilmədiyini məhz bədən dili 
rahat və dolğun şəkildə çatdıra 
bilir. Amma burda bir məsələ 
var ki, bədin dilindən, əl-qol 
hərəkətlərindən ifrat dərəcədə 
istifadə etmək olmaz. Yəni danışıq 
zamanı, əslində, nə tamam sakit, 
sabit və tərpənişsiz dayanmaq, 
nə də həddindən artıq hərəkətli 
olmaq işə yarayır. Hər ikisi 
qarşınızdakı insanı sıxa, narahat 
edə bilər. Bundan qaçmaq üçün, 
necə deyərlər, qızıl ortanı tapmaq 
lazımdır.

GÖZLƏR QƏLBIN AYNASIDIR
Gəlin bir neçə 

məşhur bədən dili 
hərəkətlərindən danışaq. 
Məsələn, deyirlər ki, 
gözlər qəlbin aynasıdır. 
Elə gözləri götürək. 
Bir adamla danışanda 
danışıq istər iş, istər dost, 
istər sevgi münasibəti 
üzərində olsun, fərq 
etməz, gözləri çox o yana-
bu yana qaçırırsınızsa, 
qarşıdakı adam sizin 
yalançı olduğunuzu 

düşünər. Amma dirəşib adamın 
gözünün içinə baxmaq da yaxşı 
deyil. Onda da qarşınızdakı adam 
bundan narahat olacaq və sizinlə 
söhbətdən yayınmağa cəhd 
edəcək. Nəticədə siz müsbət heç 
nə əldə edə bilməyəcəksiniz. 
Ümumiyyətlə, danışanda səs 
tonuna da nəzarət etmək lazımdır. 
Səs tonu söhbətə uyğun tərzdə 
olmalıdır. Yəni səsin də söz və 
hərəkətlər kimi əhəmiyyəti 
böyükdür. Belə deyək ki, hər şey 
bir-birini tamamlamalıdır.  

BƏDƏN DILI ƏDƏBIYYAT KIMI
Bədən dili son dönəmlərdə 

ədəbiyyatda da özünü təzahür 
edir. Belə ki, bu mövzuda 
həddindən artıq kitablar var. 
İnsanlar motivasiya kitabları 
ilə yanaşı, eyni zamanda bu cür 
kitablara da müraciət edirlər. 
Çünki indiki gənclik düşünür ki, 
həm özünü anlada bilmək üçün, 
həm də qarşı tərəfi yaxşı anlaya 
bilmək və aldanmamaq üçün 
bədən dilindən istifadə etmək 
lazımdır. 

Bədən dili haqqında olan 
kitablardan ən məşhurlarından 
biri Allan Pizin “Bədən 
hərəkətlərinin dili”dir. 
Bu, son 10-20 
ilin dünya 
bestsellerinə 
çevrilən, 26 
dilə tərcümə 

olunan və artıq 12 milyondan çox 
nüsxə çap olunan bir kitabdır. 
Kitab oxucunun qarşısında yeni 
üfüqlər açır, onu yeni dünyaya 
gətirir, fikrini bəlkə də indiyə 
qədər diqqət yetirmədiyi sadə 
şeylərə yönəltməklə yeni-yeni 
bilgilər verir.

“NITQDƏN DAHA ÇOX”  
Yevgeniya Şestakovanın 

“Nitqdən daha çox. Mimika, 
jest və intonasiyanı idarə 
etmək” kitabı da maraq doğuran 
ədəbiyyatlardandır. Kitabda 
80% informasiyanın sözdən 
çox, jest, mimika və intonasiya 
ilə ötürülməsindən danışılır. 
Təcrübəli natiqlər onları düzgün 
və uyğun şəkildə dəyişməklə 
auditoriyanın diqqətini cəlb 
edə, inandıra və hətta müəyyən 
bir ovqat da yarada bilirlər. 
Kitabı oxumaqla başqalarının 
hərəkətlərinin arxasında 
nələrin dayandığını, həmçinin 
də mimikalarını, intonasiyaları 
düzgün idarə etməyi öyrənmək 
olar. 

“MƏN SIZIN FIKIRLƏRI 
OXUYURAM”

Lillian Qlassın “Mən sizin 
fikirləri oxuyuram” adlı kitabı da 

sevilən, çox satılan nəşrlərdəndir. 
Əgər telepatlara paxıllığınız 

tutursa, başqa bir insanın 
daxili dünyasını bilmək, 
öyrənmək, düşüncələrini 

oxumaq istəyirsinizsə, bu 
kitab məhz sizin üçündür, 
dostlar. Məşhur psixoloq 
Lillian Qlassın kitabını 

oxuyub insanları 
açıq-aydın görə 
bilərsiniz. Öz 
jestlərinizi, 

hərəkət-
lərinizi 

istədiyiniz 
kimi 
idarə edə 
bilərsiniz.
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Sözlərdən ibarət olmayan ünsiyyət vasitəsi bəzən 
daha güclü effektə malik olur. Həm söz, həm də bədən 
dilindən istifadə edə bilən insanlar, başqaları ilə 

müqayisədə ünsiyyətdə bir addım öndə olurlar

Jossef Messinjerin 
“Jestlərin lüğəti” kitabı 
da bir başqa yöndən 
diqqəti cəlb edir. Hamıya 
məlumdur ki, insan əgər 
həyatını dəyişmək istəyirsə, 
birinci əməllərindən 
başlamalıdır. 
Əməllər deyəndə, 
bəlkə, elə hərəkət 
və jestləri 
nəzərdə tutaq? 
Bu, başqa bir 
obrazın, başqa 
bir insanın 
yaranması, 
formalaşması 
üçün elə ilk 
addım ola bilər. 
Bu unikal kitab 
sizə insanlarla 
ünsiyyəti rahatlaş-
dıracaq, işdə, 
eşqdə uğur 
gətirəcək. Hansı 

söz və jestlərin başqalarının 
gözündə sizi ucalda, hansı 
sözlərin isə gözündən sala 
biləcəyini öyrənəcəksiniz. 
Üstəgəl də hansı hərəkət 
və jestlərin əks cinsdə 

maraq oyadacağını 
görəcəksiniz. Bununla 

yanaşı, başqa 
adamların 1000-

dən çox jestinin 
mənasını öyrənə, 
onları fərqləndirə 
biləcəksiniz. 

Özünüzü 
cəmiyyət 
içində, 

insanlar 
içində 
rahat və 
sərbəst 

hiss edəcək-
siniz. Qısası, 

oxumağa 
dəyər. 

“JESTLƏRIN LÜĞƏTI”

XANIM AYDIN  
xanimaydin@kaspi.az

BƏDƏNIMIZIN DILI



“TRABZONSPOR”DAN AVROPA 
LIQASINA UĞURSUZ BAŞLANĞIC

Qardaş Türkiyənin klubları 
da avrokuboklarda ilk oyunlarını 
keçiriblər. Avropa Liqasının 
B qrupunda mübarizə 
aparan “Fənərbaxça” 
evdə “Dinamo”ya (Kiyev, 
Ukrayna) qalib gəlib. 
Bu, İstanbul klubunun 
Avropa kuboklarında Kiyev 
“Dinamo”su üzərində ilk 
qələbəsi olub. Buna qədər 
klublar arasında keçirilən 6 
qarşılaşmanın 3-də ukraynalılar 
qalib gəlmiş, 3-ü isə bərabər 

başa çatmışdı. İyulda 

Çempionlar Liqasının təsnifat 
mərhələsində üz-üzə gələn 
komandaların duelindən də 
“Dinamo” qalib ayrılmışdı. 

Onlar evdə heç-heçə (0:0) 
oynadıqları rəqiblərini, 
İstanbulda əlavə vaxtda 

vurulan qolla (1:2) 
məğlub etməyi 
bacarmışdılar.  
Bu dəfə isə 
“Fənərbaxça” 

son dəqiqələrdə vurduğu qolla 
rəqibini məğlub etməyi 
bacarıb.

Türkiyənin Konfrans 
Liqasındakı təmsilçiləri 
də qrup mərhələsinin 
oyunlarına start veriblər. A 
qrupunda mübarizə aparan 

“Başakşehir” (Türkiyə) 
Şotlandiyada “Harts”ı 
darmadağın edib. Əmrə 
Bələzoğlunun yetirmələri 
rəqib qapısından 4 cavabsız 

qol keçiriblər. 
G qrupunda mübarizə 

aparan “Sivasspor” 
(Türkiyə) isə evdə 
“Slaviya”la (Praqa, Çexiya) 

çətinliklə də olsa, heç-
heçəyə razılaşıb. Çexiyalılar 
oyunun son dəqiqələrində 
əldə etdikləri penaltini qola 
çevirə bilməyiblər. 

Bu həftə Avropa kuboklarda 
qrup mərhələsinin oyunlarına 
start verilib. Azərbaycan qrup 

mərhələsində - Avropa Liqasında bir 
komanda ilə - Ağdamın “Qarabağ” 
klubu ilə təmsil olunur. Təmsilçimiz 
G qrupundakı ilk matçını sentyabrın 
8-də Almaniyada  “Frayburq”a qarşı 
keçirib. Ağdam təmsilçisi hazırda 
Bundesliqanın lideri olan komanda 
ilə çətin matçdan məğlub ayrılıb - 1:2.

Qarşılaşmanın 7-ci dəqiqəsində 
Qrifo, 15-ci dəqiqədə isə Doan 
meydan sahiblərinin heyətində 
fərqləniblər. “Qarabağ” 39-cu 
dəqiqədə Marko Veşoviçin qolu ilə 
fərqi azaltsa da, bundan artığına gücü 
çatmayıb. 

Ümumilikdə ağdamlılar ilk 
15 dəqiqə istisna olunmaqla 
qarşılaşmanı yüksək səviyyədə 
keçirib, rəqibini müdafiədən 
oynamağa məcbur edib. 

BELÇIKALI HAKIMIN BIRTƏRƏFLI 
QƏRARLARI 

Qarşılaşmanın Belçikadan olan 
hakimi Erik Lambrextsin tərəfli 
idarəçiliyi də nəticəyə təsir edib. 
Belə ki, o, oyunun başlanğıcında 
mübahisəli epizodda “Qarabağ”ın 
qapısına penalti təyin etsə də, ikinci 
hissədə komandamızın lehinə penalti 
verməyib. Oyundan sonra keçirilən 
mətbuat konfransında baş məşqçimiz 
Qurban Qurbanov da bildirib ki, 
hətta rəqib oyunçunun özü də həmin 
epizodun təmiz penalti olduğunu 
etiraf edib.   

“QARABAĞ” BÜTÜN RƏQIBLƏRI ILƏ BƏRABƏR 
SƏVIYYƏDƏ MÜBARIZƏ APARA BILƏR

Qrupdakı ilk oyunlar “Qarabağ”ın 
güclü rəqibləri ilə bərabər səviyyədə 
mübarizə apara biləcəyini, amma 
bütün rəqiblərin də kifayət qədər güclü 
olduqlarını göstərib. Yeri gəlmişkən, 
qrupun digər oyununda Fransa “Nant”ı 
Yunanıstan çempionu “Olimpiakos”u 
qəbul edib. Qarşılaşma “Nant”ın 2:1 
hesablı qələbəsi ilə başa çatıb. Fransa 
klubu qələbə qolunu qarşılaşmanın əsas 
vaxtına əlavə olunmuş dəqiqələrdə vurub. 
Növbəti turda “Qarabağ” “Nant”ı qəbul 
edəcək, “Olimpiakos” isə 
“Frayburq”la qarşıla-
şacaq. 

Türkiyənin digər 
təmsilçisi 

“Trabzonspor” 
isə 
səfərdə 
“Feren-

tsvaroş”a (Macarıstan) məğlub 
olub. Abdulla Avcının yetirmələri 

“Qarabağ”ın  Çempionlar 
Liqasının təsnifat mərhələsində 
məğlub etdiyi macar klubu ilə 

bacara bilməyib. Halbuki 

“Ferentsvaroş” 16-cı dəqiqədən 
etibarən qarşılaşmanı azlıqda 
keçirib. Buna baxmayaraq, 
qarşılaşma 3:2 meydan 
sahiblərinin qələbəsi ilə başa çatıb. 
Ümumiyyətlə, Türkiyə çempionu 
bu il Avropa kuboklarında çox 
bərbad çıxış edir. Klub keçirdiyi 3 
oyunun 2-də məğlub olub, 1-də isə 
heç-heçə ilə kifayətlənib. Bu gedişlə 
“Trabzonspor”un qrupdan çıxması 
çox çətin olacaq.

“BAŞAKŞEHIR” KONFRANS LIQASINDA RƏQIB TANIMIR

NOVRUZ ƏZIMOV MOLDOVA KLUBUNDA
Azərbaycanlı mütəxəssis Novruz 

Əzimov Moldovada çalışacaq.
Qol.az xəbər verir ki, o, yüksək 

liqada çıxış edən “Dinamo-

Avto”nun baş məşqçisi təyin 
olunub.

Bu barədə klubun rəsmi 
saytı məlumat yayıb. Onunla 

mövsümün sonuna qədər 
müqavilə imzalanıb. Novruz 
Əzimov artıq komandanı məşqə 
çıxarıb.

Qeyd edək ki, Novruz Əzimov 
daha əvvəl “Bakı” və “Neftçi”də 
baş məşqçi, “Kəpəz”də məşqçi 
kimi çalışıb.
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Qrupdakı ilk oyunlar bir daha “Qarabağ”ın güclü 
rəqibləri ilə bərabər səviyyədə mübarizə apara 

biləcəyini, amma bütün rəqiblərin də kifayət 
qədər güclü olduqlarını göstərib.

“FƏNƏRBAXÇA” “DINAMO” TILSIMINI QIRDI

Novruz 
Əzimov
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