
İsrail Avropanın qaza 
olan tələbatını yaxın 
vaxtlarda təmin edə 

bilməyəcək. Buna 
görə digər variantları, 
xüsusilə Azərbaycanı 

nəzərdən keçirmək 
lazımdır.  

Beynəlxalq Strateji 
Araşdırmalar İnstitutunun 
geoiqtisadiyyat və strategiya 
üzrə elmi işçisi Devid 
Merkel İsrailin nüfuzlu “The 
Jerusalem Post” nəşrində 
dərc edilən məqaləsində 
Avropanın Rusiyanın 
enerjidaşıyıcılarından hansı 
ölkələrin hesabına imtina 
edə biləcəyini təhlil edib. 

D.Merkelin sözlərinə görə, son 
bir ildə Azərbaycan yüksələn 
diplomatik gücə çevrilib: 
“Azərbaycan Prezidenti İlham 
Əliyevin rəhbərliyi altında ölkə 
Türkiyə, İsrail və Fars körfəzi 
dövlətləri ilə sıx əlaqələri 
inkişaf etdirib. Üstəlik, Bakı 
Rusiya və Avropa İttifaqı 
arasında münasibətlərini 
balanslaşdırmağa nail olub”. SƏHIFƏ 3-DƏ

Transxəzəri cəmi 4-6 
aya çəkmək mümkündür
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ADA-DA PREZIDENTDƏN ÖNƏMLI MESAJLAR

Prezident İlham Əliyev ADA 
Universitetində keçirilən 
“Cənubi Qafqaz: İnkişaf və 
əməkdaşlıq” mövzusunda 
beynəlxalq konfransda 
Ermənistana və Qarabağda 
yaşayan ermənilərə önəmli 
mesajlar verdi

SƏHIFƏ 2-də

“Ümid edirəm ki, onlar bunu 
tezliklə başa düşəcəklər. 
Bizim pis niyyətimiz yoxdur. 
Azərbaycanda yaşayış səviyyəsi 
Ermənistandakından çox 
üstündür. Biz hələ Qarabağda
Rusiya sülhməramlılarının 
müvəqqəti nəzarətində olan 
ərazilərdə yaşayan ermənilərin 
vəziyyətini qeyd etmirik”, - deyə 
İlham Əliyev bildirib.

“Əgər onlar (Rusiya 
sülhməramlılarının müvəqqəti 
yerləşdiyi Azərbaycan ərazilərində 
yaşayan erməniləri nəzərdə tutur - 
red.) bizim enerji resurslarımızdan 
istifadə etmək istəyəcəklərsə, 
düşünürəm ki, bu mümkündür, 
çünki daha asan və sərfəlidir. 
Ağdamdan Xankəndiyə elektrik 
enerjisi və qaz çatdırıla bilər”.

“BIZIM PIS NIYYƏTIMIZ YOXDUR”

AĞDAMDAN XANKƏNDIYƏ ELEKTRIK VƏ QAZ

İşğaldan azad olunan 
ərazilərdə təhsil 
sistemlərini yenidən 
yaratmaq üçün böyük 
fürsətlər var. Bilirəm 
ki, Azərbaycan dövləti 
də bu təşəbbüsləri 
dəstəkləmək 
üçün beynəlxalq 
tərəfdaşlar axtarır. 
British Council 
bu istiqamətdə 
tərəfdaşlığa və dəstək 
göstərməyə hazırdır. 

VAXTI GƏLIB”

“AZƏRBAYCANI BÜTÜN SAHƏLƏRDƏ

Britaniya Şurasının Azərbaycan 
üzrə direktoru Francis 

Gardener Trejo təmsil etdiyi 
təşkilatın ölkəmizdə 

həyata keçirdiyi 
layihələrdən və 

gələcək planlardan 
danışıb. 

SƏHIFƏ 7-DƏ

TƏRƏFDAS KIMI 
GÖRÜRÜK”

DÜŞƏNBƏ ILƏ 
BIŞKEK “HAKIM” 
AXTARIŞINDA

“Əvvəlcə saç, 
xüsusi dartınmayan 
parça növü alınır, 
“balvanka” hazırlanır. 
Material birləşdirilir 
“balvanka”ya və onun 
üzərinə saçlar ilmə 
vasitəsilə toxunulur. 
Buna səbir, amma 
həm də yaradıcı 
olduğundan, böyük 
həvəs də lazımdır. 
Bəzən bir neçə saat 
sərasər işləməli 
olursan”. 

Ukraynada yaşananlar 
bəşəriyyəti ciddi 
sınaqlarla üz-üzə qoya 
bilər. Yaponiyanın 
“Şukan Gendai” 
nəşri bildirir ki, 
ABŞ münaqişədən 
bəhrələnərək dünyada 
hegemonluğunu 
saxlamağa çalışır. 
Nəşrin qənaətincə, 
qlobal ərzaq böhranı 
riski yalnız ABŞ-ın 
əlindədir. Bu ölkə taxıl 
bazarında nəzarəti ələ 
almağa çalışacaq. 

SƏHIFƏ 14-də

SƏHIFƏ 5-də

AKTYORLARI ƏSRLƏR 
ƏVVƏLIN ADAMINA 
ÇEVIRƏN XANIM 

QLOBAL ƏRZAQ 
BÖHRANI 
REALDIR?

SƏHIFƏ 11-də

SƏHIFƏ 10-da

SƏHIFƏ 13-də

Mütəxəssislər bildirir ki, 
maskadan istifadə tələbi 
götürüldükdən sonra 
da gigiyenik qaydalara 
riayət etmək lazımdır.  
Ənənə formalaşıbsa, 
bəzi yerlərdə maskadan 
istifadəni davam etdirək. 
Maska tək koronavirus 
yox, qrip, vərəm kimi 
xəstəliklərdən də bizi 
qoruya bilər. 

Tibb kolleclərinin publik 
hüquqi şəxsə çevrilməsi 
imkan verəcək ki, 
bölgələrdə, eləcə də 
Bakıda müasir biliklərə 
yiyələnən yeni nəsil 
tibb kadrları yetişsin. 
Kolleclər gəlir əldə 
etməklə, maddi-texniki 
bazanı yüksəltmək, 
strukturu dəyişmək 
imkanı qazanacaqlar. 

“Uşaqlarla işləmək 
çətindir. Burdakı 
uşaqlardan 6 
nəfəri tam görmə 
məhdudiyyətlidir. 
Amma hərəkətlərində 
qətiyyən hiss olunmur. 
Bilirsiniz, bir var 
sağlam insan, bir də 
var sağlamlığı məhdud 
insan. Deyim ki, bunlar 
daha dözümlüdürlər.

PEŞƏKARLAŞ, 
XIDMƏT GÖSTƏR 
VƏ YAXŞI QAZAN 

DÜNYANI XILAS 
EDƏCƏK QAYĞI 

MƏSULIYYƏT 
OLMALIDIR

MƏCBURIYYƏT OLMASA DA,

SƏHIFƏ 6-da

Sərhəd münaqişəsi 
yaşayan Qırğızıstan 
və Tacikistan  
Rusiyanın 
vasitəçiliyini qəbul 
etmir. Rusiyalı 
ekspertlər təklif 
edirlər ki, KTMT-nin 
vasitəçiliyi qəbul 
olunmursa, onda bu 
işlə Çinin iştirakı ilə 
ŞƏT məşğul olsun. 
Lakin hər iki dövlət 
buna da qarşı çıxır.  

“SÜLH
SAZISINI IMZALAMAĞIN



“Biz ərazi bütövlüyümüzü bərpa 
etmək, sülh və əmin-amanlıq 
şəraitində yaşamaq istəyirik. 

Artıq sülh sazişini imzalamağın vaxtı 
gəlib. Bunu Prezident İlham Əliyev 
ADA Universitetində keçirilən “Cənubi 
Qafqaz: İnkişaf və əməkdaşlıq” 
mövzusunda beynəlxalq konfransda 
bildirib.

Dövlətimizin başçısı deyib ki, artıq 
belə tədbirlər istər Avropada, istərsə 
də Rusiya, Türkiyə və Amerikada 
keçirilə bilər, bununla da biz ictimai 
diplomatiyanı, xalq diplomatiyasını 
başlaya bilərik. “Bu cür tədbirlərə hətta 
Ermənistandan da mütəxəssislər dəvət 
oluna bilər. Yəni, nifrət deyil, sülh 
təbliğatçıları olan mütəxəssislər də bu 
cür tədbirlərə dəvət edilə bilərlər”, - 
deyə Prezident İlham Əliyev vurğulayıb.

QARABAĞDA YAŞAYAN ERMƏNILƏRƏ
ÜNVANLANAN MESAJLAR

Prezident qeyd edib ki, Azərbaycan 
Qarabağda yaşayan ermənilərin 
vətəndaşlığını nəzərə alır. “Ümid 
edirəm ki, onlar bunu tezliklə başa 
düşəcəklər. Bizim pis niyyətimiz 
yoxdur. Azərbaycanda 
yaşayış səviyyəsi 
Ermənistandakından çox 
üstündür. Biz hələ Qarabağda 
Rusiya sülhməramlılarının 
müvəqqəti nəzarətində 
olan ərazilərdə yaşayan 
ermənilərin vəziyyətini qeyd 
etmirik”, - deyə İlham Əliyev 
əlavə edib.

Prezident bildirib ki, Azərbaycan 
Qarabağda yaşayan erməniləri öz 
vətəndaşları kimi qəbul edir: “Ümid 
edirik, onlar da tezliklə anlayacaqlar 
ki, Azərbaycan vətəndaşları kimi 
bütün hüquqlara və təhlükəsizlik 
təminatlarına sahibdirlər. Azərbaycan 
Ermənistandan fərqli olaraq çoxsaylı 
milli azlıqların nümayəndələrinin 
yaşadıqları ölkədir. Azərbaycanda 
erməni xalqının nümayəndələri 
də yaşayıblar və onlar heç vaxt hər 
hansı problemlə qarşılaşmayıblar. 
Buna görə də Ermənistanda 
azərbaycanafobiya təbliğatına son 
qoyulmalıdır Ermənistanın bizimlə 
bağlı yaratdığı miflər heç vaxt sülhə 
töhfə verməyəcək”.

“AĞDAMDAN XANKƏNDIYƏ ELEKTRIK
ENERJISI VƏ QAZ ÇATDIRILA BILƏR”

İlham Əliyev deyib ki, Azərbaycan 
Rusiya sülhməramlılarının yerləşdiyi 
ərazilərini enerji ilə təmin etmir. Lakin 
Ermənistandan Xankəndiyə gələn 
qaz xətti Azərbaycanın nəzarətində 
olan ərazilərdən keçir. İlham Əliyevin 
sözlərinə görə, bir müddət əvvəl həmin 

qaz xəttində qəza olmuşdu və təəssüflər 
olsun ki, Azərbaycan humanitar böhran 
yaratmaqda ittiham edildi.

“Bu, yenidən ikili standartların 
nümayişi idi. Birinci Qarabağ 
müharibəsi başlayanda Ermənistan 
Azərbaycan ərazisi olan Naxçıvanın 
qazını kəsdi. Naxçıvan əhalisi 15 il 
qazsız qaldı, onlar təbii qaz olmadan 
yaşadılar. Lakin heç kim buna görə 
Ermənistanı humanitar fəlakət 
yaratmaqda ittiham etmədi”, - deyə 
Prezident əlavə edib.

Prezident daha sonra bildirib: “Bəs 
biz nə etdik? Rusiya sülhməramlılarının 
nəzarətində olan ərazilərdəki qaz 
xəttini təmir etdik. Gələcəkdə nə 
olacaq? Bilmirəm. Əgər onlar (Rusiya 
sülhməramlılarının müvəqqəti 
yerləşdiyi Azərbaycan ərazilərində 
yaşayan erməniləri nəzərdə tutur - red.) 
bizim enerji resurslarımızdan istifadə 
etmək istəyəcəklərsə, düşünürəm 
ki, bu mümkündür, çünki daha asan 
və sərfəlidir. Ağdamdan Xankəndiyə 
elektrik enerjisi və qaz çatdırıla bilər”, 
-deyə o əlavə edib. 

Prezident əlavə edib ki, Azərbaycan 
indi Ermənistanı dəvət edir ki, 
regional inkişafın tərkib hissəsi 
olsun, bunun üçün imkanlar 
var. İlham Əliyev bildirib ki, 
Ermənistan Azərbaycanın enerji 
resurslarına çıxış əldə edə bilər. 
“Eyni zamanda, Ermənistan 
beynəlxalq nəqliyyat dəhlizlərinin 
iştirakçısı ola bilər”, - deyə İlham 
Əliyev əlavə edib.

Prezident Azərbaycanın 
üzləşdiyi mina təhlükəsi 
haqqında da danışıb. Qeyd 
edib ki, müharibə başa 
çatdıqdan sonra mina 
partlayışları nəticəsində 
200-dən çox hərbçimiz, 
mülki şəxsimiz həlak olub 
və ya ağır yaralanıb”.

Dövlət başçısının 
sözlərinə görə, 
minatəmizləmə prosesi vaxt 

və maliyyə tələb edir.
“Minatəmizləmə 

Agentliyi uzun illər əvvəl 
yaradılıb və indi biz 
işçilərin sayını artırır və 
yeni texnika, o cümlədən 
minalara məruz qalmış 
əraziləri aşkar edə bilən 
pilotsuz uçuş aparatları 
kimi çox mürəkkəb 
cihazlar alırıq. İndiyədək 
minaları təmizləməkdə 

bizə yardımçı olan bir qrup 
türkiyəli mütəxəssisimiz 
var idi, lakin, əlbəttə, geniş 
beynəlxalq əməkdaşlığa 
ehtiyacımız olacaq”, - deyə 
Prezident bildirib.

O vurğulayıb ki, 
beynəlxalq ictimaiyyət bu 
dəhşətli davranışına görə 
Ermənistanı tənbeh belə 
etməyib və indi biz yaxın 
keçmişdə döşənmiş minaları 

tapırıq: “Biz onlara 10 
noyabr razılaşmasına uyğun 
olaraq tərk etməli olduqları 
ərazilərdən çıxmaları üçün 
10 gündən 20 günə qədər 
vaxt vermişdik, ancaq 
onlar bu müddəti minalar 
basdırmaq, tikmədikləri, 
ancaq yaşadıqları evləri 
yandırmaq, ağacları kəsmək 
və digər ekoloji fəlakətlər 
üçün istifadə edirdilər”.

MINATƏMIZLƏMƏ PROSESI VAXT VƏ MALIYYƏ TƏLƏB EDIRMINATƏMIZLƏMƏ PROSESI VAXT VƏ MALIYYƏ TƏLƏB EDIR

30 APREL ŞƏNBƏ 2022 GÜNDƏM2

Prezident İlham Əliyev ADA Universitetində keçirilən “Cənubi
Qafqaz: İnkişaf və əməkdaşlıq” mövzusunda beynəlxalq konfransda

Ermənistana və Qarabağda yaşayan ermənilərə önəmli mesajlar verdi

PREZIDENT PREZIDENT 
RAMAZAN BAYRAMI RAMAZAN BAYRAMI 

MÜNASIBƏTILƏ MÜNASIBƏTILƏ 
XALQI TƏBRIK EDIBXALQI TƏBRIK EDIB

Prezident İlham Əliyev Ramazan 
bayramı münasibətilə Azərbaycan 
xalqını təbrik edib.

Təbrikdə deyilir:

"HÖRMƏTLI HƏMVƏTƏNLƏR!
Müqəddəs Ramazan bayramı 

münasibətilə sizi və bütün dünya 
azərbaycanlılarını ürəkdən təbrik 
edir, hər birinizə ən xoş arzu və 
diləklərimi yetirirəm.

İlahi hikmətlər xəzinəsi Qurani-
Kərimin nazil olduğu Ramazan 
ayı insanları xeyirxah əməllərə, 
birlik və bərabərliyə dəvət edən, 
onlara əxlaqi saflığın, nəfs üzərində 
qələbənin və ruhi-mənəvi kamilliyin 
sevincini yaşadan mübarək 
aylardandır.

Tarixən Azərbaycan 
cəmiyyətində vəhdətin, həmrəyliyin 
və nümunəvi tolerantlıq mühitinin 
bərqərar olmasında İslam dini 
əhəmiyyətli rol oynamışdır. Milli-
mənəvi dəyərlərinə hər zaman dərin 
bağlılıq nümayiş etdirən xalqımız 
öz adət-ənənələrini, dini ayin və 
mərasimlərini bu gün də layiqincə 
qoruyub saxlayır, o cümlədən 
Ramazan bayramını hər il xüsusi 
təntənə ilə keçirir.

Məmnunluq hissi ilə qeyd etmək 
istəyirəm ki, haqq işi uğrunda 
mübarizədə qazandığımız şanlı 
Zəfərlə azad edilmiş dədə-baba 
yurdlarımızda həyat yenidən 
dirçəldilir, tarixi-mədəni irsimiz, 
ibadət yerlərimiz bərpa olunur, 
məscidlərimizdən azan sədaları 
yüksəlir.

Azərbaycanın müstəqilliyi 
və ərazi bütövlüyü uğrunda 
həyatını qurban vermiş qəhrəman 
şəhidlərimizin ölməz xatirəsini bu 
mübarək bayram günlərində bir 
daha ehtiramla yad edir, onlara 
Allahdan rəhmət, ailələrinə səbir, 
qazilərimizə cansağlığı diləyirəm.

ƏZIZ BACI VƏ QARDAŞLARIM!
On bir ayın sultanı Ramazan 

ayını şükranlıq duyğuları və könül 
xoşluğu ilə yola salırıq. İnanıram 
ki, ölkəmizin əmin-amanlığı və 
tərəqqisi naminə etdiyiniz dualar 
sayəsində Uca Tanrı öz mərhəmətini 
və şəfqətini xalqımızdan 
əsirgəməyəcəkdir.

Bir daha hamınıza səmimi 
bayram təbriklərimi çatdırır, 
ailələrinizə səadət, süfrələrinizə 
xeyir-bərəkət arzulayıram. Allah 
orucunuzu qəbul etsin.

Bayramınız mübarək olsun!"

“SÜLH SAZIŞINI IMZALAMAĞIN“SÜLH SAZIŞINI IMZALAMAĞIN

VAXTI GƏLIB”VAXTI GƏLIB”
“SÜLH SAZIŞINI IMZALAMAĞIN“SÜLH SAZIŞINI IMZALAMAĞIN

VAXTI GƏLIB”VAXTI GƏLIB”
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SƏNAN AĞAMALIZADƏ 
senanagamalizade@kaspi.az

Devid Devid 
MerkelMerkel

Məqalədə qeyd olunur 
ki, indi Bakı etibarlılıqla 
bağlı mühüm sınaqdan 
keçir: “Bundan əlavə, o, 
Avropanın yeni enerji 
təchizatçısı olmaq üçün 
iki mühüm xüsusiyyətə 
malikdir. Söhbət enerji 
resursları ilə bağlı 
böyük ehtiyatdan və 
mövcud infrastrukturdan 
gedir. Məsələn, “Cənub 
Qaz Dəhlizi” Bakıdan 
İtaliyaya qədər uzanan 
müxtəlif kəmərlərdən 

ibarətdir. “Cənub Qaz 
Dəhlizi” Gürcüstandan 
(Cənubi Qafqaz Boru 
Kəməri), Türkiyədən 
(Transanadolu kəməri) 
və Yunanıstandan 
(Transadriatik kəməri) 
keçir. Vaxta və maliyyə 
vəsaitinə qənaət etmək 
üçün hazırda İsrail 
qazının bu dəhliz 
vasitəsilə nəqli ilə bağlı 
müzakirələr davam edir”. 

D.Merkel xatırladır ki, 
“Cənub Qaz Dəhlizi” 2021-

ci ilin əvvəlində istismara 
verilib: “Ötən il bu layihə 
vasitəsilə ümumilikdə 16 
milyard kubmetr qaz nəql 
edilib. Bunun 6 milyard 
kubmetri Türkiyəyə, 
10 milyard kubmetri 
isə Avropa ölkələrinə 
ixrac olunub. Rusiya 
Ukraynada müharibəyə 
başladıqdan sonra isə 
Azərbaycan Avropaya 
əlavə 0,5 milyard kubmetr 
“mavi yanacaq” ixrac edə 
biləcəyini açıqlayıb”. 

İDEAL COĞRAFİ İDEAL COĞRAFİ 
MÖVQE MÖVQE 

Məqalədə vurğulanır ki, 
Azərbaycan Xəzər dənizinin qərb 
sahilində yerləşir: “Bu, Azərbaycanı 
Avropa ilə Xəzər dənizinin 
şərq sahilində yerləşən nəhəng 
karbohidrogen resurslarına malik 
olan iki ölkə - Türkmənistan və 
Qazaxıstan arasında ideal qovşağa 
çevirir. Xüsusilə Türkmənistan 
Avropaya təbii qaz ixracında yaxşı 
imkanlara malikdir”. 

D.Merkel xatırladır ki, 
Türkmənistan dünyada qaz 
ehtiyatına malik ən böyük 
dördüncü ölkədir: “Bu, qlobal 
qaz tədarükünün təxminən 
10%-i deməkdir. Amma o, enerji 
resursunu əvvəllər Rusiyaya 
satıb. İndi isə Türkmənistan qazı, 
əsasən, Çinə ixrac edilir. Ölkənin 
yeni rəhbəri isə tez bir zamanda 
iqtisadi uğurlara nail olmağa can 
atacaq. Odur ki, bu ölkə təbii qazın 
Avropaya ixracını istəyə bilər”. 

Müəllif vurğulayır ki, 
Türkmənistan qısa zaman kəsiyində 
Avropaya illik 10 milyard kubmetr 
qaz ixrac edə bilər. Onun sözlərinə 
görə, türkmən qazının məhz 
Azərbaycan vasitəsilə tədarükü 
mümkündür. D.Merkel Xəzərin dibi 
ilə kəmərin cəmi 4-6 ay ərzində inşa 
edilə biləcəyini qeyd edib. 

Sonda müəllif vurğulayıb ki, indi 
Avropanın enerji təchizatında ən 
yaxşı həll yolu Azərbaycanın “Cənub 
Qaz Dəhlizi” layihəsi ola bilər.

Ukraynadakı hərbi 
əməliyyatlarla əlaqədar 
Qərb ölkələri Rusiyaya 

qarşı sanksiyalar tətbiq edir. 
Onlar indi Rusiyadan enerji 
resurslarının idxalından imtina 
etməyə can atırlar. Məsələn, 
ABŞ artıq bu ölkədən neft-qaz 
idxalını dayandırıb. Bundan əlavə, 
Baltikyanı ölkələr (Latviya, Litva, 
Estoniya) Rusiya qazından imtina 
etdiklərini elan ediblər. Odur ki, 
xarici ekspertlər hesab edirlər ki, bu, 
Azərbaycan kimi enerji resursları ilə 
zəngin olan ölkələrə yeni imkanlar 
yaradır. Bu gün xüsusilə Azərbaycan 
Rusiyanın enerji resursuna 
alternativ mənbələrdən biri 
kimi qəbul edilir.

İSRAİL AVROPAYA  
YARDIM GÖSTƏRƏ 
BİLƏR?

Beynəlxalq Strateji 
Araşdırmalar İnstitutunun 
geoiqtisadiyyat və 
strategiya 
üzrə elmi 
işçisi Devid 
Merkel 
İsrailin 

nüfuzlu “The Jerusalem 
Post” nəşrində dərc edilən 
məqaləsində Avropanın Rusiyanın 
enerjidaşıyıcılarından hansı ölkələrin 
hesabına imtina edə biləcəyini təhlil 
edib. Qeyd edək ki, müəllif vaxtilə 
ABŞ Dövlət Departamentində 
Avropa və Avrasiya məsələləri 
üzrə katibin köməkçisinin müavini 
vəzifəsində çalışıb. 

Onun fikrincə, Rusiya qazını 
əvəz edəcək ölkələr etibarlı 
tərəfdaşlar olmalıdırlar. D.Merkel 
belə ölkələrdən biri kimi İsraili 
nümunə göstərir: “İsrail Energetika 
Nazirliyinin məlumatına əsasən, 
ölkənin Aralıq dənizində nəzarət 
etdiyi bölgədə 26 milyard barel 
neft, 7700 milyard kubmetr 
təbii qaz var. İsrailin dənizdəki 
ehtiyatlarının “EastMed” kəməri 

vasitəsilə Avropaya nəql edilməsi 
planlaşdırılırdı. Bu kəmər Kipr, 
Yunanıstandan keçərək Avropaya 
qədər uzanacaqdı. Amma ABŞ 
bu ilin yanvarında bu kəmərin 
reallaşdırılmasına dəstək 

verməyəcəyini bəyan edib. Üstəlik, 
“EastMed” kəmərinin inşası 

bu gün başlasa belə, 
onun tikintisi 
2027-ci ildən 
tez tamamlan-
mayacaq”.   

İsrail Avropanın qaza olan tələbatını yaxın 
vaxtlarda təmin edə bilməyəcək. Buna  
görə digər variantları, xüsusilə Azərbaycanı 
nəzərdən keçirmək lazımdır. Gələcəkdə  
Avropanın etibarlı qaz təchizatında  
Azərbaycanın xüsusi yeri ola bilər. 

MÜMKÜNDÜRMÜMKÜNDÜR

AZƏRBAYCANIN ENERJİ SAHƏSİNDƏ ÜSTÜNLÜKLƏRİ AZƏRBAYCANIN ENERJİ SAHƏSİNDƏ ÜSTÜNLÜKLƏRİ 

AZƏRBAYCANIN YÜKSƏLƏN 
DİPLOMATİK NÜFUZU

D.Merkelin sözlərinə görə, son bir 
ildə Azərbaycan yüksələn diplomatik 
gücə çevrilib: “Azərbaycan Prezidenti 
İlham Əliyevin rəhbərliyi altında ölkə 
Türkiyə, İsrail və Fars körfəzi dövlətləri 
ilə sıx əlaqələri inkişaf etdirib. Üstəlik, 
Bakı Rusiya və Avropa İttifaqı arasında 
münasibətlərini balanslaşdırmağa nail 
olub”. 

Müəllif xatırladır ki, Azərbaycan 
hökuməti bu yaxınlarda ən yaxın 
müttəfiqi –  Türkiyə ilə uzun 
müddətdir düşmənçilik etdiyi 
Ermənistan arasında münasibətlərin 
normallaşmasına belə, tam dəstək 
verdiyini bəyan edib.

Müəllif qeyd edir ki, Azərbaycan 
mürəkkəb coğrafiyada, müxtəlif 
güclərin kəsişdiyi bölgədə yerləşir: 
“Buna baxmayaraq, uğurla öz yolu ilə 
getməyə və bütün qonşu dövlətlərlə 
sabit əlaqələri qorumağa nail olub”. 

Müəllif xatırladır ki, martın 8-də 
Avropa Komissiyası elan edib ki, 
Avropa İttifaqı (Aİ) bu ilin sonuna 
qədər Rusiyadan qaz idxalını üçdə 
iki qədər azaltmağı nəzərdə tutur: 
“Odur ki, İsrail Avropanın qaza olan 
tələbatını yaxın vaxtlarda təmin 
edə bilməyəcək. Buna görə digər 
variantları, xüsusilə Azərbaycanı 
nəzərdən keçirmək lazımdır”. 

TRANSXƏZƏRI CƏMI TRANSXƏZƏRI CƏMI 
4-6 AYA СƏKMƏK4-6 AYA СƏKMƏK
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2022-CI ILDƏ DAHA ÇOX  ELEKTRIK 
ENERJISI IXRAC EDƏCƏYIK

“QAZI ELEKTRIK ENERJISINƏ ÇEVIRIB SATMAQ...”

“BU, MÜBADILƏ 
ƏSASINDA OLAN IXRACDIR”

Cənubi Qafqaz bölgəsində elektrik enerjisi 
idxalçısından ixracatçısına çevrilən ölkə 
Azərbaycan olub. Ötən dövr ərzində inşa 

edilən istilik, su elektrik stansiyaları və o cümlədən 
mövcud infrastrukturun yenilənməsi nəticəsində 
Azərbaycan ölkə 
daxilində tələbatı 
tam ödəməklə yanaşı, 
həm də Rusiya, Türkiyə, 
İran və Gürcüstana elektrik 
enerjisinin ixracına nail olub. 

Ötən həftə Prezident İlham 
Əliyev verdiyi müsahibəsində bu 
məsələyə toxunaraq deyib ki, keçən 
il Azərbaycanda 27 milyard kilovat/
saat elektrik enerjisi istehsal edilmiş və 1,6 
milyard kilovat/saat ixrac olunmuşdur. Bu, 
rekord göstəricidir. Dövlət başçısı vurğulayıb 
ki, bizim neft, qaz, elektrik enerjisi ixracatımız bu 
gün həm Azərbaycanın, həm qonşu ölkələrin və 
hətta Avropa ölkələrinin enerji təhlükəsizliyinə 
töhfə verir. Azərbaycan nadir ölkələrdəndir ki, 
bütün qonşu ölkələrə həm xam neft, həm təbii qaz, 
neft-kimya məhsulları, neft məhsulları və elektrik 
enerjisi ixrac edir. Prezident İlham Əliyev qeyd 
edib ki, biz indi yeni bir layihə üzərində işləyirik: 
“Zəngəzur dəhlizi ilə Azərbaycandan Naxçıvan 
Muxtar Respublikasına, oradan isə Türkiyəyə 
və İrana yeni xəttin çəkilişi planlarımızdadır”. 

“RƏQƏMLƏR GÖSTƏRIR KI, 
POTENSIAL BÖYÜKDÜR”

Mövzu ilə bağlı “Kaspi” qəzetinə 
açıqlamasında Milli Məclisin deputatı 
Vüqar Bayramov bildirdi ki, Azərbaycanın 
elektrik enerjisi istehsalı son illər kəskin 
şəkildə artmaqdadır: “Nəzərə alaq ki, 2021-ci ildə 
ölkədə 27,8 milyard kilovat/saat elektrik enerjisi 
istehsal edilib. Bu da əvvəlki illərlə müqayisədə 
2,5 milyard kilovat/saat çoxdur. Eyni zamanda, 
Azərbaycan ötən il 1,6 milyard kilovat/saat elektrik 
enerjisi ixrac edib. Yəni rəqəmlər göstərir ki, 
potensial böyükdür və növbəti dövrlərdə də bu 
potensialın artırılması imkanları var. Ona görə 
də, potensialın reallaşması Azərbaycanın elektrik 
enerjisi istehsalını gücləndirməsinə və ixrac 
imkanlarının artmasına səbəb olacaq. Xüsusilə də, 
nəzərə alsaq ki, yalnız ənənəvi deyil, eyni zamanda 
bərpa olunan alternativ enerji mənbələrindən də 
istifadə olunacaq. Bu da, təbii ki, Azərbaycan üçün 
elektrik enerjisinin istehsalını artırmaq və daha çox 
ixrac baxımından yeni imkanlar deməkdir”.

V.Bayramov qeyd etdi ki, 
növbəti dövrlərdə həm 
istehsalın, həm ixracın 
artması gözlənilir: 
“Gözlənilir ki, Azərbaycan 
Zəngəzur dəhlizi vasitəsilə 
qonşu ölkələrə, 
o cümlədən 
Naxçıvan Muxtar 
Respublikasına 
elektrik 
enerjisinin 
nəqlini həyata 

keçirə biləcək. Bu isə təbii ki, 
elektrik enerjisi ixracatından 

ölkəyə valyuta daxil 
olmasının artmasına imkan 
verəcək. Bu baxımdan, 

növbəti illərdə, o 
cümlədən 2022-ci 
ildə Azərbaycan 
tərəfindən daha 
çox elektrik 
enerjisinin 
ixrac ediləcəyi 
gözlənilir”.  

Ekspert qeyd etdi ki, qazı xam 
şəkildə satmaqdansa, onu elektrik 
enerjisinə çevirib satmaq ən 
azından 5 dəfə artıq xeyirlidir: 
“Yəni Gömrük Komitəsinin 
açıqladığı rəqəmlər əsasında 
götürsək, elektrik enerjisinin 
gəlirliliyi müvafiq olaraq 
qazın ixracından gələn 
gəlirdən 5 dəfə çoxdur. 
İndiki halda hökumət 
hansı istiqamətdə addım 
atmalıdır? Onu qeyd 
edim ki, elektrik enerjisi 
üçün hər il 5 milyard 
kubmetrdən artıq qazı 

elektrik stansiyalarında yandırırıq. 
İstilik elektrik stansiyalarından 
eyni həcmli elektrik enerjisi almaq 
üçün daha az qaz yandırmaq yolunu 
tutsaq, yaxşı olar. Yəni o istilik 
elektrik stansiyalarının faydalı 
iş əmsalını artırmalıyıq. Digər 

tərəfdən, bizdə elektrik enerjisi 
ən çox evlərin isidilməsi, 
işıqlandırma üçün istifadə 
olunur. Elektrik enerjisi 
harada istilik üçün 

istifadə olunursa, biz 
onu qazla əvəz etməliyik. 

Yəni bununla izafi xərclərin 
qarşısını ala bilərik”. 

Vüqar 
Bayramov

BƏXTIYAR MƏMMƏDLI
bextiyarmemmedli@kaspi.az

Energetika məsələləri üzrə 
ekspert İlham Şaban bildirdi 
ki, ölkənin elektrik enerji ixracı 
imkanları istehlak edilən elektrik 
enerjisinin artığından asılıdır: 
“Digər bir məsələ də var. Deməli, 
biz 1,6 milyard kilovat/saat elektrik 
enerjisi ixrac etmişik, amma həm 
də idxal da etmişik. Bununla bağlı 
Dövlət Gömrük Komitəsinin 2021-
ci illə bağlı hesabatında qeyd var. 
İdxalı çıxsaq, bizim elektrik enerji 
ixracı, haradasa 1,2-1,3 milyard 

kilovat/saatdır. Eyni zamanda onu 
qeyd edim ki, bu, qonşu ölkələr 
- Türkiyə, Rusiya, Gürcüstan və 
İranla edilən mübadilə əsasında 
olan ixracdır. Yəni biz heç bir 
ölkə ilə kommersiya müqaviləsi 
əsasında satış həyata keçirməmişik. 
Faktiki olaraq, neft və qaz satışı 
kimi elektrik enerjisinin satışı 
yoxdur. Bu olsa idi, tam başqa 
cür olardı və Azərbaycan elektrik 
enerjisi ixracatçısı kimi bazarda öz 
sözünü deyərdi”.

“100 MILYON 
DOLLAR 
GƏLIR ƏLDƏ 
EDILƏ BILƏR”

İ.Şabanın sözlərinə görə, 
elektrik enerjisindən və 
qazdan səmərəli istifadəni 
artırmaq üçün evlərin, binaların 
istiliyə davamlılığını artıra 
bilərik: “Hesab edirəm ki, 
dövlət buna da baxmalıdır. 
Dağ rayonlarında insanlar, 
təxminən 100-150 manat 
istilik üçün vəsait xərcləyirlər. 
Hökumət dövlət proqramı 
hazırlayıb belə evlərin istiliyə 
davamlılığını artırsa, daha çox 
elektrik enerjisinə qənaət etmiş 
olacaq. Tutaq ki, bu layihəyə 
100-200 milyon dollar vəsait 
xərcləyəcək, ancaq 3 ildən 
sonra həm xərclənmiş vəsait 
geri qayıdar, həm də ölkə 
enerjinin istifadəsindən iki dəfə 
çox qazana bilər. 

Onu qeyd edim ki, İranın 
şimal hissəsində qış aylarında 
elektrik enerjisinə tələbat 
olur. Bax, İran elektrik enerjisi 
ixrac edə biləcəyimiz potensial 
ölkədir. Hazırda Gürcüstan 
və İrana elektrik enerjisi ixrac 
edilir. Amma eyni zamanda bu 
yöndə də işimizi apara bilərik. 
Bütün bunları qeyd edərək deyə 
bilərəm ki, elektrik enerjisi 
ixracımızı 2 milyard kilovat/
saat-a qədər artıra bilərik. 
Azərbaycan elektrik enerjisinin 
ixracını bu həcmdə artırmaqla 
100 milyon dollara 
qədər gəlir 
əldə edə 
bilər ki, bu 
da çox yaxşı 
qazancdır”. 

Ilham Ilham 
ŞabanŞaban

Ekspert hesab edir ki, elektrik enerjisi ixracımızı 2 milyard 
kilovat/saat-a qədər artıra bilərik. Azərbaycan elektrik 

enerjisinin ixracını bu həcmdə artırmaqla, 100 milyon dollara 
qədər gəlir əldə edə bilər ki, bu da çox yaxşı qazancdır. 

İDXALÇI İDİK,İDXALÇI İDİK,
İXRACATÇI İXRACATÇI 
OLDUQ OLDUQ 
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ƏN ÇOX HANSI ÖLKƏLƏRƏ ZIYAN DƏYƏCƏK?
İnkişaf etməkdə olan, quraqlıq 

zonalarda yerləşən ölkələrdə 
vəziyyət daha ağır olacaq. Bu 
ölkələrin ərzaq tələbatının 90%-i 
idxal hesabına ödənir, onlara ən 
yaxın idxalçılarsa Ukrayna və 
Rusiyadır.

“Bruegel”in araşdırmaçıları 
deyirlər ki, əsas qida 
məhsullarının 
bahalaşması 
humanitar 
böhranı və siyasi 
riskləri artıracaq. 
Qiymətlərin indiki 
həddə olduğu 
sonuncu belə vəziyyət 
“Ərəb baharı” ilə 

nəticələnmişdi. On il əvvəlki 
etirazlar və inqilablar dalğası 
Liviya, Tunis, Misir və Yəməndə 
hakimiyyət dəyişikliyi, Suriyada 
isə Rusiyanın da qoşulduğu 
müharibəyə səbəb oldu. Dünya 
Bankı və Avropa Yenidənqurma 
və İnkişaf Bankının ekspertləri 
bildirirlər ki, Rusiyanın Ukraynaya 
hücumunun dolayı qurbanları bu 
dəfə Misir, Hindistan, Tailand, 
Gürcüstan, Ermənistan, Cənubi 
Afrika, Livan və hətta Şri-Lanka 

ola bilər. Hazırda bu 
ölkələrdə vəziyyət 
daha ağırdır, çünki 
onlar Rusiya ilə 

ticarətdən ciddi 

dərəcədə asılıdırlar, turizmdən 
qazanırlar, Rusiyaya qarşı 
sanksiyaları pozmaqla Qərblə 
açıq konfliktə girmək istəmirlər 
və bütün bunlarla yanaşı, 
daxildə siyasi stabilliyə təhlükə 
yaradan iqtisadi böhranla üz-
üzədirlər. Müharibəyə qədər 
Rusiyada işləyənlərin göndərdiyi 
vəsait  Tacikistan və Qırğızıstan 
iqtisadiyyatının, təxminən 
dörddə birini, Özbəkistan və 
Ermənistanda isə ÜDM-in onda 
birini təşkil edirdi. Bu ölkələrin 
vəziyyəti çətin olacaq, amma 
aclıq təhlükəsi ancaq Əfqanıstan 
və Yəmən kimi ən yoxsul və 
münaqişəli dövlətlər üçün realdır.

DÜNYA

Yaponiyanın “Şukan 
Gendai” nəşri isə bütün 
bunların fonunda 
maraqlı bir məqama 
toxunur. Bildirilir ki, ABŞ 
Ukrayna münaqişəsindən 
bəhrələnərək dünyada 
hegemonluğunu saxlamağa 
çalışır. Bu hegemonluğun 
aspektlərindən biri 
qlobal ərzaq bazarında 
hökmranlığa nail 
olmaqdır. Qlobal ərzaq 
böhranı riski yalnız onun 
əlindədir. ABŞ qlobal taxıl 
bazarında nəzarəti ələ 
almağa çalışacaq. Bütün 
bunların fonunda buğdanın 
qiymətinin qalxması 
bütün ərzaq məhsullarının 
bahalaşmasına səbəb ola 
bilər. Nəşr qeyd edir ki, 
Yaxın Şərq və Afrikada 
real qıtlıq riski var və 
inkişaf etmiş ölkələr 
inkişaf etməkdə olan 
ölkələrə yardımı ciddi 
şəkildə müzakirə etməlidir. 
Bununla belə, ərzaq 
problemi dövlətlərin milli 
təhlükəsizliyi ilə sıx bağlıdır 
və bir gecədə həll edilə 
bilməz. 

AZƏRBAYCANI 
NƏ GÖZLƏYIR?

Sözsüz ki, münaqişə hər 
iki ölkə ilə sıx münasibətləri 
olan ölkəmizə də təsirsiz 
ötüşmür. Ötənilki 
məlumatlara əsasən, 
Azərbaycana 
Rusiyadan 780 
min tondan çox 
taxıl idxal 
olunub. 

Yerli ekspertlər bildirir 
ki, Azərbaycanın 2 ilə 
yaxın taxıl ehtiyatı var. 
İndiki halda Ukraynadan 
taxıl almağımız mümkün 
deyil, alternativ yollar 
tapmalıyıq və tək çıxış 
yolu da Qazaxıstandır. Bu 
səbəbdən də, Qazaxıstanla 
uzunmüddətli müqavilələr 
bağlanılması məqbul 
variantdır. Azərbaycanda 
bitki yağları ilə bağlı daha 
çox problem yarana bilər. 
Ölkəmizdə günəbaxan 
və qarğıdalı yağlarının 
qiymətinin bahalaşmasının 
şahidi ola bilərik. Tikinti 
bazarında da qiymət 
dəyişib və proses davam 
edəcək. Rusiyadan gələn 
tikinti materialları artıq 
bahalaşıb. Fermerlər uzun 
illərdir məhsullarını Rusiya 
bazarına çıxardırlar. Rusiya 
bazarından qazandıqları 
gəlir hesabına növbəti əkin-
biçin mövsümünə hazırlıq 
görürdülər. Azərbaycan 
fermerləri Rusiya bazarına 
mal çıxara bilməsələr, 
kənd təsərrüfatında da 
problemlər yarana bilər. 

İki aydan artıqdır ki, davam edən 
Rusiya-Ukrayna müharibəsi 
insan tələfatı və dağıntılarla 

yanaşı, çoxsaylı problemlər də 
yaradıb. Sanksiyaların çökdürdüyü 
Rusiyada bahalaşma, işsizlik, 
inflyasiya sürətlə artmaqdadır. 
Problemlər Rusiya ilə yanaşı, 
digər ölkələrə də təsirsiz 
ötüşmür. Artıq əksər ekspertlər 
“müharibə planetdə aclığa səbəb 
ola bilərmi” sualına cavab axtarır, 
araşdırmalar hazırlayır, proqnozlar 
səsləndirirlər. Əksəriyyətin də 
gəldiyi nəticə budur ki, Rusiyanın 
Ukraynaya qarşı müharibəsi 
nəinki ukraynalılara və ruslara 
ölüm gətirir, həm də bütün dünya 
üçün kəskin ərzaq böhranı və 
yoxsulluğun artması təhlükəsini 
yaradır. 

GÜNƏBAXAN 
ƏVƏZINƏ MINA SƏPILIB 

Ola bilsin müharibə yaxın 
günlərdə başa çatsın. Lakin onun 
nəticələri hələ uzun müddət hiss 
olunacaq. Sanksiyalar ölkələrin 
iqtisadiyyatını məhv etməkdədir. 

Müharibədən əvvəl ərzaq bazarının 
əsas satıcılarından olan Rusiya 
və Ukrayna taxıl və bitki yağı 
ixracında aparıcı mövqelərə sahib 
idilər. İndi bu prosesdə ləngimələr 
baş verir, çünki Ukraynanın 
özündə ərzaq qıtlığı yaranıb, 
Rusiya donanması bu ölkənin taxıl 
limanlarını blokadaya alıb. Bundan 
sonra vəziyyət daha da pisləşəcək. 
Bu il məhsul olub-olmayacağı 
şübhə altındadır, çünki Ukraynanın 
münbit qara torpağına günəbaxan 
toxumu əvəzinə minalar və 
vurulmuş Rusiya tankları “səpilib”, 
traktoru olan fermerlər isə əkini 
buraxıb hərbi texnikaları sahədən 
çıxarmalı olurlar.

YOXSUL DÖVLƏTLƏR 
PROBLEMLƏRLƏ 
ÜZ-ÜZƏ 

Proqnozlar 
onu deməyə 
əsas verir 
ki, müharibə, ilk 
növbədə kasıb dövlətlərə - 
əhalisi ailə büdcəsinin böyük 
hissəsini ərzağa xərcləyən 
ölkələrə ciddi problemlər 
yaradacaq. Pandemiya 
və ötənilki quraqlığın 

mənfi təsirlərindən yenicə 
dirçəlməyə başlayan dünyada 
ərzaq qiymətləri müharibəyə 
qədər də xeyli yüksək idi. Hazırda 
isə bu qiymətlər son 32 ilin ən 
pik səviyyəsinə çatıb. Müharibə 
ucbatından kənd təsərrüfatı 
texnikası üçün yanacağın, dənizdə 
və quruda yükdaşımaların, 
kreditlərin, gübrələrin, saxlama 
xidmətlərinin qiyməti artıb. Həm 
insanlara, həm də mal-qaraya 
lazım olan taxılın miqdarı azaldığı 
üçün ət və digər ərzaq məhsulları 
bahalaşır. Lakin “Bruegel” tədqiqat 
mərkəzinin mütəxəssisləri 
əmindirlər ki, planetin aclıq 
təhlükəsi ilə üzləşmək qorxusu 
yoxdur. Onların qənaətincə, ən 
pis ssenaridə belə, planetin bütün 

əhalisinə yetəcək qədər qida 
tapılacaq.

Ukraynada yaşananlar bəşəriyyəti ciddi sınaqlarla üz-Ukraynada yaşananlar bəşəriyyəti ciddi sınaqlarla üz-
üzə qoya bilər. Yaponiyanın “Şukan Gendai” nəşri bildirir üzə qoya bilər. Yaponiyanın “Şukan Gendai” nəşri bildirir 

ki, ABŞ münaqişədən bəhrələnərək dünyada hegemon-ki, ABŞ münaqişədən bəhrələnərək dünyada hegemon-
luğunu saxlamağa çalışır. Nəşrin qənaətincə, qlobal luğunu saxlamağa çalışır. Nəşrin qənaətincə, qlobal 
ərzaq böhranı riski yalnız ABŞ-ın əlindədir. Bu ölkəərzaq böhranı riski yalnız ABŞ-ın əlindədir. Bu ölkə
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Mərkəzi Asiya və Yaxın 
Şərq üzrə ekspert Aleksandr 
Knyazyev rus mediasına 
müsahibəsində iddia edib 
ki, sərhəd münaqişəsi hər 
iki tərəfdən daxili maraqları 
naminə manipulyasiya 
edilir: “Tacikistanda bu, 
ata Emomali Rahmondan 
oğul Rüstəmə keçiddir. 
Qırğızıstanda isə yeni 
prezident sərt hakimiyyət 
vertikalı qurur və “güclü 
əl” nümayiş etdirir. Hər iki 
respublikada bu mübahisəni 
ən yüksək səviyyədə həll 
etmək istəyi yoxdur. Bu 
münaqişə mövcud olduğu 
üç onillikdə çoxşaxəli 
xarakter alıb və çətin ki, 
dövlət başçılarının qərarı 
ilə onu aradan qaldırmaq 
mümkün olsun”. Amma ən 
əsası, ekspertin fikrincə, 
güzəştə getmək istəyi 
olmalıdır ki, bu da ortada 
yoxdur. “Respublikaların 
rəhbərliyi təslim olmağa 
hazır deyil - hər bir tərəf 
“tarixi torpağımız” kimi 
anlayışlara müraciət edir. 
Bu anlaşılmazlıq divarını 
qırmaq lazımdır”, - deyə 
Knyazyev bildirib.

RUSIYA HƏDƏLƏYIR
“Təcrübə” olduğundan, 

yerli sakinlər arasında hər 

hansı mübahisənin sərhəddə 
atışma ilə bitəcəyini istisna 
etmir. “İntensivlik səviyyəsi 
fərqli ola bilər, hətta olmaya 
da bilər, amma problem həll 
edilməyəcək. Maraqlıdır ki, 
növbəti dava başlayanda 
qoşunların vaxtından 
əvvəl sərhədə çəkildiyi üzə 
çıxır. Bu onu göstərir ki, 
hər iki tərəfdə münaqişəni 
həll etmək istəyi yoxdur. 
Hərbisizləşdirilmiş zona 
yaratmaq, sərhədlərin 
mübahisəli hissələrindən 
məsafəni ayırmaq və hər 
iki tərəfdən bütün hərbi 
birləşmələri geri çəkmək 
lazımdır. Amma onun 
effektiv işləməsi üçün kimsə 
buna nəzarət etməlidir. 
Rusiya tərəfi bir dəfə 
vasitəçilik təklif etsə də, hər 
iki tərəf bundan imtina edib. 
Demilitarizasiya rejiminə 
riayət olunmasına nəzarət 
etmək üçün sülhməramlı 
missiya təqdim edə bilən 
KTMT var. Lakin tərəflər 
bununla da razılaşmayıblar”, 
- deyə ekspert bildirib. Əlavə 
edib ki, əgər Rusiyanın 
və KTMT-nin təkliflərini 
bəyənmirlərsə, o zaman bu 
işlə Çinin iştirakı ilə ŞƏT 
məşğul olsun. Lakin hər iki 
dövlət buna qarşı da çıxış 
edib.
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Ukrayna ilə müharibə 
dünyanın diqqətini 
bir çox münaqişə 

ocaqlarından müvəqqəti olsa 
da, yayındıra bilib. Düzdür, 
həmin gərginlik ocaqlarında 
müvəqqəti sakitlik hökm 
sürür, lakin hər an partlaya 
biləcək mina rolunu saxlayır. 
Belə gərginlik ocaqlarından 
biri də Mərkəzi Asiyanın iki ən 
narahat ölkəsi - Qırğızıstan və 
Tacikistan arasında yaşanan 
sərhəd münaqişəsidir. 
Tərəflər arasında gərginlik 
ilin əvvəlindən bəri bir neçə 
dəfə qızışıb, hər iki tərəfdən 
ölən və yaralananlar olub. 
Maraqlı olan Rusiya siyasiləri 
və mediasının bu məsələyə 
münasibətidir. Onların gəldiyi 
yekun mövqe ondan ibarətdir 
ki, Rusiyanın bu münaqişənin 
həllində vasitəçiliyi zəruri 
və mütləqdir. Hətta Şanxay 
Əməkdaşlıq Təşkilatının 
(ŞƏT) vasitəçiliyini irəli 
sürürlər. Lakin maraqlıdır ki, 
hər iki ölkənin prezidentləri 
buna lüzum olmadığını 
bildiriblər. Çox güman 
ki, bu da Kremli narahat 
etməyə bilməz və preventiv 
addımların atılacağı 
gözləniləndir.

LIDERLƏR KONSENSUSA  
GƏLƏ BILƏCƏKMI?

Bu kontekstdə 
Tacikistan prezidenti 
Emomali Rahmonun 
açıqlaması maraq 
doğurub. O bildirib 
ki, dövlətlər 
arasında 
sərhəd 
məsələləri 
yalnız 

danışıqlar və diplomatiya 
yolu ilə həll edilə bilər. Rus 
mediası yazır ki, yüksək 
səviyyəli görüş Qırğızıstan 
liderinin məşğulluğuna görə 
təxirə salınır: “Aprelin 19-
20-də o, Azərbaycanda rəsmi 
səfərdə olub. Qırğızıstan tərəfi 
də münaqişənin həllinin əsas 
şərti kimi sülhə çağırır, lakin 
Bişkek və Düşənbə təkbaşına 
sərhəddə sabitliyi təmin edə 
bilməz”. Qırğız prezidenti 
Sadır Japarov isə qeyd edib ki, 
972 km-lik sərhəddən 308 km-
də tərəflər razılaşıb. Və ardınca 
da təsdiqləmə prosesinin ləng 
getməsindən şikayətlənib. 
“Bu, mübahisəli ərazilərin 
çox olması ilə bağlıdır. Ən 
əsası odur ki, sülh lazımdır, 
o zaman biz hər şeyi hər iki 
tərəfin maraqlarına uyğun həll 
edə bilərik”, - deyə Japarov 
“Tvitter” səhifəsində yazıb. 
Emomali Rahmon bildirib ki, 
Tacikistan hökuməti dövlət 
sərhədinin demarkasiyası 
üzrə danışıqların tezliklə 
aparılmasında maraqlıdır. 
“Başqa yol yoxdur” deyən tacik 
lider qeyd edib ki, sərhəd-ərazi 
məsələlərinin həlli, dövlət 
sərhədinin əlaqələndirilməsi 
və onun demarkasiyası 
çox mürəkkəb prosesdir və 
mütəxəssislərdən çox vaxt və 
səy tələb edir.

PREZIDENTLƏRIN PREZIDENTLƏRIN 
XALQA ÇAĞIRIŞI XALQA ÇAĞIRIŞI 

DAXILI MARAQLAR  DAXILI MARAQLAR  
NAMINƏ MANIPULYASIYA? NAMINƏ MANIPULYASIYA? 

Sərhəd münaqişəsi yaşayan Qırğızıstan və Tacikistan  Rusiyanın vasitəçiliyini qəbul 
etmir. Rusiyalı ekspertlər təklif edirlər ki, KTMT-nin vasitəçiliyi qəbul olunmursa, onda 

bu işlə Çinin iştirakı ilə ŞƏT məşğul olsun. Lakin hər iki dövlət buna da qarşı çıxır.  
AZƏR NURİYEV
azernuriyev@kaspi.az

Suqd rayonunun 
sərhədyanı İsfara şəhərinin 
rəhbərliyi və fəalları ilə 
görüşdə Rahmon sakinləri 
emosiyalara təslim olmamağa 
çağırıb: “Mən bir daha 
isfaralılara xatırladıram ki, 
qonşuları ilə sülh şəraitində 
yaşayıb işləməlidirlər. 
Qarşılıqlı anlaşma və 
mehriban qonşuluq, onlarla 
ünsiyyətdə olmaq və mehriban 
əməkdaşlıq qurmaq, dözümlü 
olmaq və emosiyalara boyun 
əyməmək zəruridir”. 

Qırğız prezidenti da öz 
növbəsində prezidentlik 
müddəti başa çatana qədər 
sərhəd problemini həll 
etmək niyyətində olduğunu 
bildirib. O, həmçinin qırğız 
xalqını yalan məlumat 
yaymamağa çağırıb. “Bəli, 
sərhəd problemi var. 30 ildir 
həllini tapmayan problem 
böyük diqqət və uzaqgörənlik 
tələb edir. Hazırda danışıqlar 
aparılır. Bir çox təsvir 
edilməmiş kilometrlər var. 
Bu, vaxt tələb edir. Mən 
prezidentlik müddətim 
bitənə qədər bu məsələni həll 
etmək niyyətindəyəm”, – o, 
“Tvitter”də yazıb. Toqquşmalar 
tez-tez mübahisəli ərazilərdə, 
bəzən də silahdan istifadə ilə 
baş verir. İki dövlət müstəqillik 
əldə etdikdən sonra ən böyük 
münaqişə 28-30 aprel 2021-
ci il tarixlərində baş verib. 
Nəticədə Qırğızıstan tərəfdən 
154 nəfər yaralanıb, ikisi 
uşaq olmaqla 36 nəfər həlak 
olub. Tacikistan rəsmiləri 19 
nəfərin öldüyünü və 87 nəfərin 
yaralandığını rəsmi olaraq 
açıqlayıb.

DÜSƏNBƏ ILƏ BISKEK DÜSƏNBƏ ILƏ BISKEK 
““HAKIMHAKIM” AXTARISINDA” AXTARISINDA



Britaniya Şurası 
(British Council) 
Birləşmiş Krallığın 

mədəniyyət üzrə əlaqələr və 
təhsil imkanları sahəsində 
fəaliyyət göstərən 
beynəlxalq təşkilatı kimi 
Azərbaycanda artıq 29 
ildir ki, fəaliyyət göstərir. 
Birləşmiş Krallığın Kral 
Xartiyası tərəfindən idarə 
edilən xeyriyyə təşkilatı və 
Birləşmiş Krallığın dövlət 
qurumu olaraq 110-dan 
çox ölkədə, əsasən, təhsil 
və mədəniyyət sahəsində 
layihələr, təlimlər 
gerçəkləşdirir. 
Təşkilatın Azərbaycan 
üzrə direktoru Francis 
Gardener Trejo “Kaspi” 
qəzetinə müsahibəsində 
Britaniya Şurası 
Azərbaycan-ın (British 
Council Azərbaycan) 
ölkəmizdə həyata keçirdiyi 
layihələrdən və gələcək 
planlardan danışıb.

TƏHSIL VƏ MƏDƏNIYYƏTIN 
HARMONIYASI
l Cənab Francis, dünyanın 
hazırkı mədəniyyət və 
təhsil sistemində British 
Council-in yerini necə 
müəyyənləşdirirsiniz? 110-
dan çox ölkədə fəaliyyət 
göstərən bir təşkilatınız 
həmin ölkələrə hansı 
töhfələri verə bilib?
l Britich Council-ın rolu, 
əsasən, bu ölkələrdə və 
Birləşmiş Krallıqda təhsil 
institutları və təşkilatlar 
arasında əlaqə qurmaq və 
əməkdaşlıqlarına dəstək 
olmaqdır. Amma bizim 
fəaliyyətimiz təkcə qeyd 
etdiyiniz 110 ölkəni deyil, 
daha geniş coğrafiyanı 
əhatə edir. Çünki başqa 
ölkələrdə də xidmətlərimiz 
var. Biz ölkələrdə təhsil 
sistemlərini inkişaf 
etdirməyə çalışırıq. 
Birləşmiş Krallığın 
mədəniyyət üzrə əlaqələr və 
təhsil imkanları sahəsində 
fəaliyyət göstərən 
beynəlxalq təşkilatı olaraq 
ölkələrin xalqları arasında 

dostluq və qarşılıqlı 
anlaşma münasibətləri 
yaradır, mədəniyyət və 
incəsənət, təhsil, ingilis 
dili və vətəndaş cəmiyyəti 
sahələrinin inkişafına 
dəstək göstəririk. Hesab 
edirik ki, siyasi mühitdən 
asılı olmayaraq təhsil və 
mədəniyyət həmişə ölkələri 
birləşdirir, sülh digər siyasi 
prosesləri də yaxşı mənada 
irəli apara bilir. 

29 IL – UZUN TARIXDIR
l British Council-ın 
Azərbaycandakı 29 
illik fəaliyyətini necə 
qiymətləndirirsiniz?
l Çox yüksək…29 il çox 
uzun bir tarixdir. British 
Council-in rolu bu zaman 
müddətində dəyişib. Biz 
Azərbaycanda artıq 1993-
cü ildən davamlı baza 
kimi işləyirik. Birləşmiş 
Krallığın səfirliyindən 
sonra Azərbaycanda 
fəaliyyətə başlamışıq. 
Davamlı fəaliyyətimiz də 
işimizin inkişafına dəstək 
göstərib. Azərbaycan 
hökumətinə və dövlətinə, 
təhsil və mədəniyyət 
sektoruna hansı 
istiqamətdə dəstəyin lazım 
olduğunu yaxşı bilirik. 
Həmçinin, gənc tələbələrə, 
institut və məktəblərə 
hansı istiqamətdə 
dəstək göstərməyi 
müəyyənləşdirmişik. 
Bu gün Azərbaycan 
Birləşmiş Krallıq 
tərəfindən tanınır. 
Azərbaycanı bütün 
sahələrdə tərəfdaş 
kimi görürük. Bu 
əlaqələrin qurulmasında 
British Council-ın rolu 
böyükdür. Əgər iki ölkə 
arasında biznes əlaqələri 
genişlənirsə, bunun 
üçün insanlarda 21-
ci əsr bacarıqları da 
formalaşmalıdır. British 
Council bu bacarıqların 
və təhsilin inkişafına 
dəstək verir. Bizim 
dəstəyimizlə ingilis 
dili, iqtisadi, 

siyasi və biznes əlaqələri 
daha da genişlənir. 

l Təşkilat prioritet 
istiqamətlərinə uyğun 
olaraq Azərbaycanda daha 
hansı layihələri həyata 
keçirməyi planlaşdırır?
l Ümumiyyətlə, 3 əsas 
sahəni – ingilis dili, 
universitetdə təhsil və 
mədəni sektorun inkişafına 
dəstək göstərməyə 
çalışacağıq. Hazırda hər 
üç sahənin inkişafı ilə 
bağlı layihələr həyata 
keçiririk. Müəllimlərin 
ingilis dilini tədris etmə 
bacarıqlarını artırırıq, 
sertifikatlaşdırma da bura 
daxildir. Müəllimlərin 
onlayn şəbəkəsində hamı 
qeydiyyatdan keçə bilər. 
Artıq 2000 müəllimi 
qeydiyyatdan keçirmişik. 
Onlar bacarıqlar, tədris 
planları öyrənirlər. Ali 
məktəblərin təhsilinə 
gəlincə, Birləşmiş 
Krallığın universitetlərinin 
imkanlarını Azərbaycana 
çatdırırıq. Ən böyük addım 
odur ki, bu il Azərbaycanın 
Təhsil Nazirliyi, əsasən, 
magistr tələbələr üçün 
yeni “Təqaüd proqramı” 
elan etdi. Çox məmnunam 
ki, Birləşmiş Krallığın 
universitetləri digər 
ölkələrlə müqayisədə bu 
siyahıda daha çox yer alıb. 
Mədəni sektorda əsas 
istiqamətimiz yaradıcı 
sənayeyə dəstək 
verməkdir. Biz yaradıcı 
işlə - incəsənət, musiqi, 
rəssamlıq, teatr və s. 
məşğul olan insanları 
iqtisadi baxımdan təmin 
etməyə çalışırıq. Bu 
baxımdan Mədəniyyət 
Nazirliyi ilə yaxın 
əməkdaşlığımız var və 
işimizi dəstəkləyirlər. 
İşimizin yekunu odur 
ki, nazirlikdə yaradıcı 
iqtisadiyyata yönəli 
“Sənaye incəsənəti” 
adlı yeni bir 
departament fəaliyyətə 
başladı. 
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İşğaldan azad 
olunan ərazilərdə 
təhsil sistemlərini 

yenidən 
yaratmaq üçün 
böyük fürsətlər 

var. Bilirəm 
ki, Azərbaycan 

dövləti də bu 
təşəbbüsləri 
dəstəkləmək 

üçün beynəlxalq 
tərəfdaşlar 

axtarır. British 
Council bu 

istiqamətdə 
tərəfdaşlığa 

və dəstək 
göstərməyə 

hazırdır.

7

MÜSAHIBƏ

SÖHBƏTLƏŞDI:
Təranə Məhərrəmova

taranamaharramova@kaspi.az

ŞUŞA ÜÇÜN 
TƏRƏFDAŞLIQ 
l Azərbaycanda fəaliyyət göstərən British 
Council-in rəhbərləri həmişə ölkəmizin 
regionlarını gəziblər. Yəqin ki, siz də səfər 
etmisiniz. Hansı təəssüratlarınız var?
l Keçmiş direktorlarla müqayisədə az 
gəzmişəm. Çünki mənim Azərbaycandakı 
fəaliyyətim o qədər də uzun vaxt deyil. 
Əlbəttə, səfər etdiyim regionlar çox xoşuma 
gəlib. Bizim təşkilatın təkcə paytaxtda 
deyil, mədəniyyət və təhsil baxımından 
Azərbaycanın başqa rayonlarına da dəstək 
göstərmək və fürsətlər yaratmaq məqsədi 
var. Belə ki, paytaxtla rayonlar arasında 
təhsil imkanlarının fərqini müşahidə edirik 
və gənclər üçün regiona uyğun fürsətlər 
ayaradırıq. Bu istiqamətdə də regionlara 
səfərlərimiz olur.

l Işğaldan azad olunan ərazilərimizə hansı 
dəstəyi göstərməyi planlaşdırırsınız?
l Həmin ərazilərdə təhsil sistemlərini yenidən 
yaratmaq üçün böyük fürsətlər var. Bilirəm 
ki, Azərbaycan dövləti də bu təşəbbüsləri 
dəstəkləmək üçün beynəlxalq tərəfdaşlar 
axtarır. British Council bu istiqamətdə 
tərəfdaşlığa və dəstək göstərməyə hazırdır. 
Bilirəm ki, Şuşa Azərbaycan mədəniyyətinin 
mərkəzlərindən biridir. Gələcəkdə bu 
istiqamətdə də tərəfdaşlıq imkanlarımız var.

l Sonuncu sualım: diplomatik 
korpusda çalışan bir amerikalı tanışım 
Azərbaycandan ayrılanda “Ən çox xoşuma 
gələn xalqınızın qonaqpərvərliyi və 
mətbəxinizin təkrarsız dadı oldu” dedi. 
Bəs siz ölkəmizdən ayrılandan sonra ən 
çox nəyi xatırlayacaqsınız?
l Yeni bir cavab tapmaq çox çətindir. 
Həqiqətən, qonaqpərvərliyinizə və 
mətbəxinizə söz ola bilməz. Mən bura 
gəldiyim ilk gündən özümü çox rahat hiss 
etmişəm. İnsanların mehriban, səxavətli 
və qonaqpərvər olduqlarını müşahidə 
etmişəm. Bunu öz komandam, dostlarımla 
münasibətdə və hətta küçədə rast gəldiyim 
insanlardan hiss etmişəm. Ən çox xoşuma 
gələn xüsusən gənc nəslin bacarıqlarıdır. 

Britaniya Şurasının (British Council) Azərbaycan üzrə direktoru 
Francis Gardener Trejo təmsil etdiyi təşkilatın ölkəmizdə həyata 
keçirdiyi layihələrdən və gələcək planlardan danışıb. Qeyd 
edib ki, təşkilat Azərbaycanda, əsasən, ingilis dili, ali təhsil və 
mədəni sektorun inkişafına dəstək göstərməyə çalışır. Sabir Məmmədov  / Global Media GroupFOTOLAR: 

“AZƏRBAYCANI BÜTÜN “AZƏRBAYCANI BÜTÜN 
SAHƏLƏRDƏ TƏRƏFDAŞ SAHƏLƏRDƏ TƏRƏFDAŞ 
KIMI GÖRÜRÜK”KIMI GÖRÜRÜK”
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l Donorun qaraciyərinin 
neçə faizini götürürsünüz?
l Qaraciyərin 65-70 

faizini rahatlıqla götürmək 
olur. Alıcıya ən az 40 faizini 
köçürməlisən. Donorda 
isə ən azı 30-35 faizi 
qalmalıdır. Qaraciyərin 
önəmli xüsusiyyəti sürətli 
böyüməsidir. Köçürülən 
qaraciyər, adətən bir ay 
ərzində əksər funksiyalarını 
bərpa edir. Donorda isə 
daha tez, bir-iki həftə 
ərzində bərpa edir. İlk üç ay 
ərzində də ölçüsünü tapır. 

l Ən çox qadınlar, yoxsa 
kişilərə köçürülür?
l Azərbaycan 

toplumunda sirroz daha 
çox kişilərdədir. Bunun da 
təməlində spirtli içkilər 
durur. Ümumiyyətlə, 
qadın orqanizmi kişilərə 
nisbətən daha dözümlü, 
möhkəmdir. 

l Hər spirtli içki qəbul 
edəndə də problem 
yaranmır. 
l Düzdür, bu, insandan-

insana dəyişir. Amma 
dünya tibbi bunun 
ortalama miqdarını tapıb. 
Əgər bir insan gündəlik 28 
qramdan çox alkoqol qəbul 
edirsə, yəni gün ərzində 
70 qram araq içərsə, 

qaraciyərdə zədələnmə 
ehtimalı artır. Tərkibində 
müxtəlif qarışıqlar olan 
energetik, şirin qazlı içkilər 
də təxminən eyni təsiri 
göstərir. 

l Qaraciyərində 
problem olanlar vaxtında 
həkimə müraciət etsələr, 
bunun qarşısını almaq 
olar?
l  Qaraciyərin 

bir xüsusiyyəti var, 
hətta sirroz olsa belə 
(başlanğıc səviyyədə) onu 
yaradan səbəbi aradan 
qaldırarsansa, xeyli 
düzəlir. Bəzən sirroz belə 
yoxa çıxa bilir. Əgər bir 
adamda hepatit B, hepatit 
C varsa, qaraciyər sirrotik 
vəziyyətdədirsə, müalicə 
başlanarsa, sirroz ya durar, 
ya da yaxşılaşar. Sirroz çox 
nadir hallarda irəliləyər. 
Xəstə gəlir, 120 kiloqram, 
qaraciyəri sirrozdur. 
Bariatrik əməliyyat olunur, 
normal çəkiyə düşür. Bir 
neçə il sonra baxırsan ki, 
qaraciyər bərpa olunub.

l Ümumiləşdirsək, 
“qaraciyərimizin qədrini 
bilək” deməliyik...
l Əlbəttə. Allah pulsuz-

parasız sağlam orqan verib. 
Onu qorumaq lazımdır.

Transplantoloq 
Nuru 

Bayramov: 
“Əgər qan 

qrupları da 
uyğundursa, 

xəstə üçün ən 
uyğun donor 

anadır. Ananın 
orqanını 
övladlar 

daha rahat 
qəbul edir. 

Əməliyyatdan 
sonra immun 
sistemi üçün 

verdiyimiz 
dərmanları da 

həmin şəxslərə 
az təyin edirik”.

İnsanlar əsəbiləşəndə ürəkləri, 
ağır yemək yeyəndə mədələri 
haqqında düşünürlər. Amma 

qaraciyər gündəlik həyatımızda çox 
da diqqət ayırdığımız orqanlardan 
deyil. Qaraciyər, bu orqanda 
problemin yaranma səbəbləri, 
transplantasiya haqqında Tibb 
Universitetinin birinci cərrahiyyə 
xəstəlikləri kafedrasının müdiri, 
Azərbaycan Milli Elmlər 
Akademiyasının müxbir üzvü, 
professor, transplantoloq Nuru 
Bayramovla söhbətləşdik.

l Tibbi cəhətdən yanaşanda, 
qaraciyər necə bir orqandır?
l Qaraciyər vücudda ən böyük 

orqanlardan biri və birincisidir. 
Qaraciyərin böyük hissəsi qarında 
yuxarı hissədə - sağ qabırğaaltı 
nahiyədə yerləşir. Az bir hissəsi 
isə sol tərəfə keçir. Çox güclü bir 
orqandır. 

l Bəs necə olur ki, güclü 
orqanda problem yaranır?
l İnsanlardan asılı olan və 

olmayan səbəblər var. Asılı olan 
səbəblər üzərində duraq. Birincisi, 
piylənmədir. Köklüyün zədələdiyi 
birinci orqan qaraciyərdir. 
Qaraciyər yağlanması bu gün 
çox yayılmış xəstəlikdir. Ona 
görə qidalanmaya diqqət etməli, 
hərəkətdə olmalıyıq. İkinci səbəb 
alkoqol qəbuludur. Üçüncüsü, 
qidalanmada daha çox sintetik 
yağlardan, yarımfabrikat 

yeməklərdən istifadə 
olunmasıdır. Trans və 

çirklənmiş yağlardan 
istifadə olunması 
qaraciyərə çox 
ciddi təsir göstərir. 
Dördüncü qrup 

səbəblər isə bəzi 
dərmanların 

qəbuludur. 
Bunların bir qismi 
məcburən yazılan 

dərmanlardır. Bunlar 
gərək 

vaxtlı-vaxtında qəbul olunsun. 
Bir qismi isə insanların həkim 
məsləhəti olmadan istifadə 
etdikləri dərmanlardır. Digər səbəb 
isə şəkərli diabet xəstəliyidir. Bu 
xəstəlik qaraciyərdə problemlər 
yaradır. Şəkərli diabet xəstəsinin 
nəzarətsiz qalması qaraciyərin 
piylənməsinə, sonra bərkiməsinə, 
son mərhələdə isə sirroz və 
xərçəngə gətirib çıxarır.

“ELƏ VƏZIYYƏTƏ GƏLIB 
ÇATIBLAR KI...”
l Axı şəkərli diabet xəstələri 

şəkəri normada saxlamaq üçün 
davamlı dərman qəbul edirlər…
l Şəkər xəstələri ildə bir-iki 

dəfə həkimə gedirlər, bununla da 
işlərini bitmiş hesab edirlər. Hər 
şəkər xəstəsinin evində şəkərin 
ölçülməsi üçün cihaz var. Deyirlər 
ki, şəkərimi ölçmüşəm, dərmanımı 
qəbul etmişəm, səviyyəsi də 
normaldır. Həkimə getmirlər, 
amma bir də görürsən ki, elə 
vəziyyətə gəlib çatıblar ki, artıq 
gecdir.  

l Qaraciyərdə problem 
olmasının göstəriciləri nələrdir?
l Qaraciyər xəstəliklərinin 

kəskin, sancı şəkilli ağrı verməsi 
nadir hadisədir. Qaraciyər, adətən 
küt ağrı verər, yavaş-yavaş ağrıyar. 
İnsanlar isə ağrı kəskin, sancı 
şəklində olanda ona önəm verirlər. 
“Keçib gedər” deyirlər, belə-belə 
ayları, illəri ötürürlər, xəstəlik də 
irəliləyir. Digər əsas əlamət isə 
halsızlıq, zəiflikdir. Adam get-gedə 
halsızlaşır, kefi pozulur. Əvvəl 
gördüyü işləri eyni aktivlik və 
həvəslə görə bilmir.

l Xəstələr gəldikdə, adətən 
problem hansı səviyyədə olur?
l Bu, həkimdən-həkimə görə 

dəyişə bilər. Bizdə istiqamət 
transplantasiya olunduğu üçün 
yəqin ki, daha çox ağır vəziyyətdə 
olanlar müraciət edirlər. Bizə 
müraciət edənlərin 50 faizdən 
çoxunda artıq transplantasiyaya 
ehtiyacı olur. Həmin 50 faizin 
böyük qismində heç transplantasiya 
da mümkün olmur. Yəni o qədər 

gecikmiş vəziyyətdə gəlirlər.

l Ümumiyyətlə, 
transplantasiya hansı 

hallarda zəruri olur?
l Birinci səbəb 
qaraciyər 

sirrozunun 
ağırlaşmış 
formasıdır. 
İkinci 

göstəriş qaraciyərin törəməsidir. 
Üçüncüsü, kəskin qaraciyər 
çatışmazlığıdır. Birdən-birə 
qaraciyər çatışmazlığı baş verir. 
Xəstənin vəziyyəti ağırlaşır, 
qaraciyər koması baş verir. 
Dördüncü göstəriş qaraciyərin bəzi 
anadangəlmə xəstəlikləridir. Bu da 
adətən uşaqlarda rast gəlinir. 

“DONOR KÖNÜLLÜ OLMALIDIR”
l Pasiyentlərinizin 50 faizinin 

transplantasiyaya ehtiyac yarandığı 
halda gəldiyini dediniz. Onların 
neçə faizi əməliyyat olunur?
l 10-15, maksimum 20 faizinə 

transplantasiya mümkün olur. 
Ya xəstəlik o qədər irəliləyir 
ki, transplantasiya mümkün 
olmur. Yəni sirrozdan sonra 
xərçəng inkişaf edir. Düzdür, 
qaraciyər xərçəngi azsaylı xərçəng 
xəstəliklərindəndir ki, müalicəsi 
üçün transplantasiya edilir. 
Amma təəssüf ki, bu xəstələrin də 
hamısında transplantasiya mümkün 
olmur. Yaxud digər orqanlarda 
ciddi xəstəliklər olur ki, bu zaman 
da mümkün olmur. Maliyyə 
probleminə görə edə bilmədiyimiz 
də var. Əsas problem isə donorun 
olmamasıdır. Bu, həm dünyanın, 
həm də bizim problemimizdir. 

l Donor kimlər ola bilər?
l Hazırda genetikası 

dəyişdirilmiş heyvanlardan, 
xüsusən donuzlardan orqan 
köçürülməsi gündəmə gəlib. 
Gələcəkdə ksenotransplantasiya 
dediyimiz sahə inkişaf edəcək və 
xəstələrin çoxuna kömək etmək 
şansı yaranacaq. Ancaq hələ 
ki, dünyada transplantasiyada 
qaraciyərlə bağlı iki cür donor 
mənbəyi var. Biri ölü donorlardır. 
Yəni beyin, yaxud ürək ölümü 
keçirmiş şəxslərdir. Digəri də canlı 
donorlardır. Azərbaycanda qanun 
həm ölü, həm də canlı donorlardan 
orqan almağa icazə verir. Lakin 
ölü donorlardan orqan alınması 
mexanizmi hələlik yoxdur. Ancaq 
Səhiyyə Nazirliyi bunun üzərində 
çalışır. 

Ölkələrə görə fərq də var. 
Məsələn, bəzi ölkələrdə belədir 
ki, uyğunluq varsa, istənilən şəxs 
donor ola bilər. Ancaq Azərbaycan 
qanunvericiliyi deyir ki, donor 
dördüncü dərəcəyə qədər 
qohumdursa, sərbəst şəkildə 
orqanını verə bilər. Dördüncü 
dərəcəyə qədər qohum deyilsə, 
orqan transplantasiyası ilə bağlı 
etika komissiyasından icazə 
alarlarsa, onda qohum olmayan 
donorlardan orqan köçürmək olar.

Fotolar:Fotolar: Rəşad Mehdiyev/ Global Media Group Rəşad Mehdiyev/ Global Media Group

"Qaraciyərin 65-70 faizini 
rahatlıqla götürmək olur"

TRANSPLANTOLOQ: SAĞLAM DONOR TAPMAQ ÇOX ÇƏTINDIR, BIR XƏSTƏ ÜÇÜN 15-Ə YAXIN DONOR ARAŞDIRDIQ... 

Canlı donorlarla bağlı isə 
ümumi şərtlər var. Mütləq könüllü 
və sağlam olmalıdır. Təbii ki, 
qaraciyər ölçü nöqteyi-nəzərindən 
də köçürülmə üçün uyğun 
olmalıdır.

l Dördüncü dərəcəyə qədər 
qohumlara kimlər daxildir? Bu, bir 
nəfər üçün nə qədər donor seçimi 
deməkdir?
l Qohumluq dərəcələri də 

qanunla tənzimlənir.  Məsələn, 
valideynlər, övladlar, qardaş-
bacı, əmioğlu, dayıoğlu, bibioğlu, 
xalaoğlu, əmi nəvəsi, xalanəvəsi, 
bibi nəvəsi və s. daxildir. 
Hesablayanda görürsən ki, bir 
adamın donor ola biləcək 200-ə 
yaxın qohumu çıxır.

l Bəs onların neçə faizinin 
ciyəri uyğun olur?
l Birincisi, qan qrupu, 

boyu, çəkisi uyğun gəlməlidir. 
Bu uyğunluqdan sonra seçib 
yoxladığımız şəxslərin, 
təxminən 10-20 faizi uyğun 
gəlir. Ümumilikdə, donor kimi 
araşdırdığımız şəxslərin (bura 
qohumlar da daxildir, yadlar da) 87 
faizi donorluğa uyğun olmayıb.

l Niyə uyğun gəlmirlər? 
l Adam gəlir, görürsən ki, 

sağlam idmançı forması var, amma 
qaraciyər yağlanması var. Sən 
demə, bu adam vaxtaşırı alkoqol, 
şirin qazlı sular, energetik içkilər, 
“fast-food” qidalar istifadə edib. 
Yaxud başqa sağlamlıq problemi 
var. Bu kimi səbəblər olur.

l Yəni sağlam donor tapmaq 
asan deyil.
l Əvvəllər dünya əhalisinin 

30 faizində piylənmə var idisə, 
indi bu rəqəm 40-50 faizdir. Get-
gedə dünya əhalisinin piylənmə 
faizi artır. Piylənməsi olanların da 
təxminən 60 faizinin qaraciyərində 
yağlanma olur. Hələ hepatitləri 
demirəm. Odur ki, sağlam donor 
tapmaq çox çətindir. Bir xəstə 
üçün 15-ə yaxın donor araşdırdıq, 
bir nəfər güclə tapdıq.

“QOHUMLARDAN CANLI DONOR 
TAPA BILMIRSƏNSƏ...”
l Xəstə üçün ən uyğun donor 

kimdir?
l Maraqlı sualdır, maraqlı da 

cavabı var. Əgər qan qrupları da 
uyğundursa, insan üçün ən uyğun 
donor anadır. Ananın orqanını 
övladlar daha rahat qəbul edir. 
Əməliyyatdan sonra immun 
sistemi üçün verdiyimiz dərmanları 

da həmin şəxslərə az təyin edirik. 
Amma ən uyğun donor ana olsa 
da, az hallarda ananın orqanından 
köçürürük. Təəssüf ki, analarımızın 
böyük qismi kökdür, qaraciyərləri 
yağlıdır. Bir az yaşlı adamlar üçün 
övladlardan, kiçik yaşlı uşaqlar 
üçün isə daha çox analardan 
köçürürük.

l Insanlar yaxınları üçün donor 
olmaq istəyirlər?
l İstəyənlər də var, 

istəməyənlər də. Qorxanlar, 
ehtiyat edənlər də var. Bəzən xəstə 
yaxınları gəlib deyirlər ki, donor 
tapa bilmirik, qohumlardan yardım 
edən yoxdur. Amma çəkinmədən, 
fədakarcasına irəli durub donor 
olmaq istəyənlər çoxdur.

l Ölkədə donor tapılmırsa, 
xaricdən donor alınması, 
yaxud gedib orda köçürtmək 
mümkündür?
l Əgər sən qohumlardan 

canlı donor tapa bilmirsənsə, 
xaricdə bir şansın olur. O da 
meyitdən köçürülməsi. Amma 
əksər ölkələrdə belə qanun var ki, 
meyitdən ancaq öz vətəndaşlarına 
orqan köçürə bilirlər. Ona görə 
də, əgər burda özünə donor tapa 
bilmirsənsə, xaricdə bu imkanın 
çox aşağıdır.

l Qaraciyər transplantasiyası 
üçün yaş fərqi varmı?
l Ciddi yaş həddi yoxdur. 

Bir neçə aylıqdan başlamış 80 
yaşına qədər ola bilər. Ancaq 70 
yaşdan yuxarıda trasplantasiya 
göstərişində ciddi düşünmək 
lazımdır. Çünki 70 yaşdan 
yuxarı xəstələrin çoxunda əlavə 
xəstəliklər də olur ki, bunlar yaşam 
müddətinə müəyyən qədər təsir 
göstərir.

ƏN BAHALI STANDART ƏMƏLIYYAT
l Bu əməliyyatlar ölkəmizdə 

neçəyə başa gəlir?
l Qaraciyər köçürülməsi 

dünyada yerinə yetirilən standart 
əməliyyatlar içərisində texniki 
cəhətdən ən çətini, qiymət 
nöqteyi-nəzərdən ən bahalısıdır. 
Ölkəmizdə, təxminən 50 min 
manata başa gəlir. Qiyməti 
bahalı edən səbəblər var. 
Məsələn, Hepatit B ilə əlaqəli 
transplantasiyada qiymət 
dərmanlara görə daha baha olur. 
Onlara immunoqlobin təyin edilir. 
Onun qiyməti, təxminən 20 min 
manata başa gəlir. Bu dərman 
7-10 gün istifadə olunur. Hazırda 
transplantasiyanın İcbari Tibbi 

Sığortanın 
xidmətlər 
zərfinə daxil 
olması 
müzakirə 
olunur. 
Təsdiq-
lənərsə, sığorta 
öz üzərinə 
götürəcək.

l Donorların yoxlanması 
prosesi də bahadır. 
l Bildiyim qədərilə bir donorun 

yoxlanması 2000-2500 manat 
civarındadır. Amma alternativimiz 
də yoxdur. 

l Köçürülən qaraciyər həmişə 
orqanizmə uyğunlaşır?
l Qaraciyər uyğunlaşma 

baxımından yaxşı orqandır. Əksər 
hallarda uyğunlaşır.

DONORLARI ÜÇÜN 
MINDƏ BIR RISK
l Əməliyyat zamanı ölüm riski 

nə qədərdir?
l Ümumən digər əməliyyatlar 

kimidir. Xəstə üçün risk bir az 
böyükdür. Donor üçün ehtimal 
mində birdir.

l Mində bir təhlükələrdən 
danışaq. Donorlar hansı 
təhlükələri gözə alırlar?
l Bu işlər “Gəl qaraciyərinin 

bir hissəsini ver, sənə heç nə olan 
deyil” deməklə görülmür. Bu, 
tibbi müdaxilədir və nəticəsində 
az da olsa ağırlaşma, fəsadlaşma 
ehtimalı var. Bu fəsad insanın 
həyatı bahasına da başa gələ 
bilər. Ona görə də ilk olaraq 
könüllü olub-olmadığını, riskləri 
bilib-bilmədiyini soruşuruq. 
Eyni zamanda cərrahlar, 
həkimlər, hətta psixiatrlar belə 
bu istiqamətdə məlumat verirlər. 
Transplantasiyada ana prinsipimiz 
donoru qorumaq, ona zərər 
verməməkdir.

l Risklərlə bağlı məlumat 
aldıqdan sonra donor olmaq 
fikrindən daşınanlar olurmu?
l Olmadı, əksəriyyəti bunu bizə 

müraciət etmədən əvvəl araşdırır.

l Donor olmaq bir insanın 
həyat, yaşam fəaliyyətinə necə 
təsir göstərir?
l Qaraciyəri zədələyə biləcək 

bütün təsirlərdən özlərini 
qorumalıdırlar. Kökəlməməli, 
alkoqoldan uzaq durmalıdırlar, 
energetik içkilər qəbul 
etməməlidirlər. 

Köklüyün zədələdiyi 
birinci orqan 
qaraciyərdir. 

Qaraciyər 
yağlanması bu 

gün çox yayılmış 
xəstəlikdir. Ona 

görə qidalanmaya 
diqqət etməli, 

hərəkətdə olmalıyıq. 
İkinci səbəb 

alkoqol qəbuludur. 
Üçüncüsü, 

qidalanmada 
daha çox sintetik 

yağlardan, 
yarımfabrikat 

yeməklərdən 
istifadə olunmasıdır.

DÜSMƏNI PIYLƏNMƏ OLAN ORQANDÜSMƏNI PIYLƏNMƏ OLAN ORQAN
PEŞƏKAR

aygunasimqizi@kaspi.az

SÖHBƏTLƏŞDI:
AYGÜN ASİMQIZI



Azərbaycan Tibb 
Universitetinin (ATU) 
müəllimi, həkim-
mütəxəssis Şirazi 
İbrahimov söyləyib ki, 
hal-hazırda kolleclərdə 
təhsilin keyfiyyəti o qədər 
də yüksək deyil. Müəllimin 
fikrincə, bu amil nəzərə 
alınaraq, ölkəmizdə 
bütün sahələrdə olduğu 
kimi, tibb kolleclərinin 
fəaliyyətinin təşkilində də 
islahatların aparılmasına 
ehtiyac duyulur: “İstedadlı 
həkimlərlə yanaşı, səriştəli 
orta təhsilli tibb işçilərinə 
böyük tələbat var. 
Bu tələbatdan 
qaynaqlanaraq, 
həmçinin mövcud 
çatışmazlıqları 
aradan qaldırmaq 
üçün tibb 
kolleclərinin 
publik 

hüquqi şəxsə çevrilməsi 
zərurəti yarandı. 
Bununla sözügedən təhsil 
müəssisələrinin sərbəst 
və səmərəli fəaliyyəti 
təşkil oluna bilər. Onu 
da qeyd etmək yerinə 
düşər ki, dövlət büdcəsi 
hesabına yaşayan təhsil 
müəssisələri rəqabət 
mühitini zəiflətdiyi üçün 
yeniliyə ehtiyac duyulurdu. 
Tibb kolleclərinin publik 
hüquqi şəxsə çevrilməsi, 
eyni zamanda bu ehtiyacı 
ödəməyə hesablanıb. 
Ümid edirəm ki, belə 

fəaliyyət təkcə büdcəyə 
qənaət etməyəcək, 
eyni zamanda 
daha bacarıqlı, 
savadlı tibb 
mütəxəssislərinin 

hazırlanmasına 
səbəb 

olacaq”.

Baş nazir Əli Əsədovun 
yanvarın 31-də imzaladığı 
qərarla Azərbaycandakı 

10 tibb kolleci publik hüquqi 
şəxsə çevrilib. Sözügedən qərar 
nəticəsində 1 nömrəli Bakı Tibb 
Kollecinin, 2 nömrəli Bakı Baza 
Tibb Kollecinin, Ə.Əliyev adına 
Sumqayıt Tibb Kollecinin, Gəncə, 
Mingəçevir, Şəki, Lənkəran, 
Cəlilabad, Quba və Saatlı Tibb 
Kolleclərinin fəaliyyəti yenidən 
təşkil olunacaq. Bu dəyişiklik həmin 
kolleclərin fəaliyyətinə necə təsir 
göstərəcək? 

YENI NƏSIL TIBBI  
KADRLAR YETIŞSIN

Milli Məclisin Elm və təhsil 
komitəsinin üzvü Ceyhun 
Məmmədov mövzu ilə bağlı “Kaspi” 
qəzetinə açıqlamasında bildirib ki, 
Azərbaycanda kolleclərin publik 
hüquqi şəxsə çevrilməsinə böyük 
ehtiyac var. Onun sözlərinə görə, 
ölkədə əhalinin sayı hər il artır 
və belə bir dövrdə peşəkar tibbi 
kadrlara ehtiyac yaranır. Millət 
vəkili hesab edir ki, bu tələbatı 
ödəmək üçün kolleclərə publik 
hüquqi şəxs statusu verilib: “Dövlət 
üzərinə düşəni edib. Artıq adları 
sadalanan kolleclər, həmçinin bu 
təhsil müəssisələrinin fəaliyyətinə 
nəzarət edən müvafiq qurumlar 
təhsilin keyfiyyətinin yüksəlməsinə 
öz müsbət töhfələrini verəcək. 
Azərbaycanda tibb sahəsində ən 
çox ehtiyac duyulan peşələrdən biri 
də tibb bacısı, əczaçı və sairdir. Bu 
nöqteyi-nəzərdən tibb kolleclərinin 
publik hüquqi şəxsə çevrilməsi 
imkan verəcək ki, bölgələrdə, eləcə 
də paytaxt Bakıda müasir biliklərə 
yiyələnən yeni nəsil tibb kadrları 
yetişsin.ə isə bu, səhiyyə sisteminin 
inkişafına, 
bu sahədə 
ehtiyacın 
təmin 
olunmasına 
xidmət 
edəcək”.

10 TƏHSIL
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ÖDƏNIŞLI XIDMƏTLƏR TƏKLIF ETMƏKÖDƏNIŞLI XIDMƏTLƏR TƏKLIF ETMƏK
Təhsil eksperti Kamran 

Əsədov söyləyib ki, tibb və 
ya kənd təsərrüfatı ixtisaslı 
təhsil müəssisələri yalnız 
dövlətdən daxil olan, yaxud 
təhsilalanların ödədiyi 
vəsaitlərlə özlərini saxlamalı 
deyil. Ekspertin sözlərinə 
görə, təhsil müəssisələri 
ona görə publik hüquqi 
şəxsə çevrilir ki, peşəkar 
mütəxəssis olaraq xidmət 
göstərib gəlir əldə edə 
bilsinlər: “Publik hüquqi 
şəxs dövlətin kommersiya 
maraqlarını həyata 
keçirən bir qurumdur. 
2009-cu ildə qəbul 
edilmiş “Təhsil haqqında” 
Qanunda göstərilirdi 
ki, təhsil müəssisələri 
ödənişli əsaslarla xidmət 
göstərib vəsait qazana 
bilərlər. Hazırda dünyada, 
o cümlədən ölkəmizdə 
pandemiya şəraiti hökm 

sürür. İndiki dövrdə 
insanların mütəmadi 
olaraq tibbi xidmətdən 
istifadəyə tələbatı artıb. 
Ən azından ilkin tibbi 
yardımın göstərilməsi, 
iynə vurmaq, sistem 
qoşmaq kimi bacarıqlara 
yiyələnmiş tibb işçilərinin 
xidmətinə böyük ehtiyac 
duyulur. Belə bir ehtiyac 
müqabilində ölkəmizdəki 
tibbi mütəxəssislərin, 
həkimlərin, ümumən tibbi 
personalın sayı kifayət 
qədər azdır. Məhz publik 
hüquqi şəxsə çevrilən 
tibb kollecləri özləri 
məzunlarının ödənişli 
xidmətlərini təşkil edəcək, 
buradan gəlir götürə 
biləcəklər. Xidməti göstərən 
tələbə də gəlir əldə edəcək, 
özünü inkişaf etdirməklə 
daha çox maddi qazanc əldə 
etməyə çalışacaq”.

K.Əsədov deyib 
ki, publik hüquqi şəxs 
kimi fəaliyyət göstərən 
kolleclər maddi-texniki 
bazasını yüksəltmək, 
strukturu mütəmadi 
olaraq dəyişmək imkanı 
qazanacaqlar: “Misal 
üçün, təhsil müəssisələri 
faktiki olaraq yalnız 
Nazirlər Kabinetinin 
təsdiq etdiyi ixtisaslar 
üzrə qəbul həyata 
keçirə bilirlər. Amma 
publik hüquqi şəxsə 
çevriləndən sonra 
həmin təhsil müəssisəsi 
ştat vahidlərini artıra, 

tələbat duyulan əlavə 
ixtisaslar üzrə qəbul 
həyata keçirə biləcəklər. 
Bununla yanaşı, işə qəbul 
prosesini, hətta mövsümi 
işçilərin işə qəbulunu 
özləri sərbəst şəkildə 
tənzimləyəcəklər. Tutaq 
ki, günvurma ilə bağlı bir 
aylıq kurslar təşkil edib 
məzunları yay aylarında 
çimərliklərə, turizm 
şirkətlərinə və sairə ezam 
edəcək, orada ödənişli 
xidməti təşkil edəcəklər. 
Bu kimi xidmətlər 
müqabilində müəyyən 
vəsait əldə ediləcək”.

Təhsil eksperti hesab 
edir ki, ümumiyyətlə 
təhsil müəssisələri 
dövlət büdcəsindən 
maliyyələşməməlidir. 
K.Əsədov, hətta Təhsil 
Nazirliyinin də publik 
hüquqi şəxsə çevrilməsini 
zəruri sayır: “Əgər 
onlar, həqiqətən də, 
peşəkar kadrlardırsa, 
dövlət büdcəsindən 
deyil, göstərdikləri 
xidmət müqabilində 
əldə etdikləri gəlirlə 
maliyyələşməlidirlər. Bu 
sıraya Azərbaycan Milli 

Elmlər Akademiyasını 
da əlavə etmək olar. 
Nə üçün bu quruma 
dövlət büdcəsindən 
vəsait ayrılmalıdır? 
Həqiqətən də, 
oradakılar alimdirlərsə, 
icadları, kəşfləri varsa, 
buyursunlar, 
o ixtiraları 
pula 
çevirsinlər, 
özlərini 
maliyyələş-
dirsin-
lər”.

RUFİK İSMAYILOV
rufikismayilov@kaspi.az

Ceyhun Ceyhun 
MəmmədovMəmmədov

Şirazi IbrahimovŞirazi Ibrahimov

Ekspertlərin fikrincə, tibb kolleclərinin publik hüquqi şəxsə 
çevrilməsi imkan verəcək ki, bölgələrdə, eləcə də Bakıda  
müasir biliklərə yiyələnən yeni nəsil tibb kadrları yetişsin.  
Kolleclər gəlir əldə etməklə, maddi-texniki bazanı yüksəltmək, 

strukturu mütəmadi olaraq dəyişmək imkanı qazanacaqlar. 

Kamran Kamran 
ƏsədovƏsədov
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Nazirlər Kabineti yanında 
Operativ Qərargahın qərarına 
əsasən, mayın 1-dən etibarən 
xüsusi karantin rejimində 
tənəffüs yollarını qoruyan fərdi 
vasitələrdən (tibbi maska, 
parça maska, respirator və s.) 
istifadə tələbi ləğv edilir. 
Yəni həmin tarixdən sonra 
artıq qapalı məkanlarda tibbi 
maskadan istifadə məcburi 
olmayacaq. Maskadan istifadə 
məcburiyyətinin aradan 
qalxması fonunda, həm də 
“pandemiya hələ bitməyib” 
fikirləri də səsləndirilir. Bəziləri 
hesab edir ki, maska taxmaq 
tələbi aradan qaldırılsa da, 
ehtiyatı əldən vermək olmaz. 
Sağlamlığında yüngül 
narahatlıq hiss edənlər 
başqalarına təhlükə 
yaratmamaq üçün qapalı 
məkanlarda maskadan 
istifadənin vətəndaş 
məsuliyyəti olduğunu 
unutmamalıdırlar. 
Yəni qadağa 
yoxdur-yoxdur,
bəs məsuliyyət? 

VAKSINASIYA 
SAYƏSINDƏ…

Milli Məclisin 
Səhiyyə Komitəsinin üzvü, 
millət vəkili Müşfiq Məmmədli 
bildirdi ki, vaksinasiya sayəsində 
pandemiyanın intensivliyinin 
aşağı düşməsinə nail olunduğu 
üçün maska məcburiyyəti aradan 
qaldırılır: “Epidemioloji vəziyyətin 
stabilləşməsi, ümumiyyətlə, 
insanlarımızın vaksinasiyada kifayət 
qədər fəal olması və qazandığımız 
uğurlar nəticəsində maska 
məhdudiyyətinin götürülməsinə 
qərar verildi.  Məhdudiyyətlərin 
mərhələ-mərhələ aradan 
qaldırılmasının şahidi oluruq. Bütün 
bunlar onu göstərir ki, vəziyyət 

nəzarət altındadır. Proses öz 
məntiqi sonluğuna yaxınlaşır. 
Pandemiyanın intensivliyi də 
aşağı düşüb. Vaksinasiyada 
uğurlu strategiyanı əldə 
rəhbər tutaraq düzgün 

addımlarla 
insanlarımızı 

bu təhlükədən 
sığortalaya 

bilmişik”.

ƏL TƏMIZLIYI, MƏSAFƏ 
SAXLAMAQ

Millət vəkili deyir ki, 
pandemiyadan normal həyata 
keçid mərhələ-mərhələ gedir. 
Bu mərhələlərdən biri də maska 
tələbinin ləğvi idi: “Amma 
pandemiya hələ davam edir. 
Ona görə, maskadan istifadə 
məcburiyyəti götürüldükdən 
sonra da gigiyenik tədbirlərə 
ciddi şəkildə riayət etmək 
lazımdır. Əl təmizliyi, məsafə 
saxlamaq pandemiyanın 
səngidiyi dövrdə də önəmlidir. 
Yuxarı tənəffüs yollarında 
narahatlığı olan şəxslər, yaxud 
xəstəxanaya daxil olan hər kəs 
maskadan istifadə etsə, yaxşı 
olar. Həm özümüzün, həm də 
digər insanların sağlamlığı üçün 
bunu etmək lazımdır. Biz öz 
şəxsi gigiyenamıza riayət edərək 
mərhələ-mərhələ normal həyata 
qədəm qoyuruq”.

Mütəxəssislər bildirir 
ki, maskadan istifadə 
tələbi götürüldükdən 
sonra da gigiyenik 
qaydalara 
riayət etmək 
lazımdır.  Ənənə 
formalaşıbsa, bəzi 
yerlərdə maskadan 
istifadəni davam 
etdirək. Maska tək 
koronavirus yox, 
qrip, vərəm kimi 
xəstəliklərdən də bizi 

qoruya bilər.

AYGÜN ASIMQIZI
aygunasimqizi@kaspi.az
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M.Əliyevin sözlərinə görə, 
pandemiya hələ davam etdiyi üçün 

insanların sıx olduğu, xəstəlik 
yayılma ehtimalı çox olan qapalı 
məkanlarda maska taxılsa, yaxşı 

olar: “Tələbin ləğv olunması o 
deməkdir ki, cərimələr tətbiq 

olunmayacaq. Ancaq bəzi 
yerlərdə yenə də diqqətli olmaqda 

fayda var. Məsələn, marşrut 
avtobuslarında insanlar sıx 

olur. Bu da digərlərinin yoluxma 
riskini artırır. Yaxud xəstəxanalara 

gedəndə maska taxılsın. Bir 
ənənə formalaşıbsa, bəzi yerlərdə 

maskalardan istifadəni davam etdirək. 
Maska tək koronavirus yox, qrip, vərəm 
kimi xəstəliklərdən də bizi qoruya bilər.

ÖZÜMÜZÜ NASAZ HISS EDIRIKSƏ…
İnfeksionist bildirdi ki, özümüzü nasaz hiss ediriksə, 

bu zaman maskadan istifadəyə xüsusilə diqqət 
etməliyik: “Kollektiv immunitet formalaşıb, yoluxmada 

böyük artım olmayacaq. Amma özümüzü və 
başqalarını düşünərək fərdi şəkildə diqqətli olmalıyıq. 

Kimisə yoluxdura bilərik, yaxud bizi yoluxdura bilərlər. 
Özümüzü narahat hiss ediriksə, koronavirus, qrip, 

yaxud bu kimi infeksion xəstəlik ehtimalı varsa, maska 
taxmalıyıq. Bu, mədəni davranış halı, həyat tərzidir. 

Buna əməl etməsək, mən digərini, o da başqasını 
yoluxduracaq, proses zəncirvari gedəcək”.

MASKA 
ƏNƏNƏSI

İnfeksionist Mərdan 
Əliyev deyir ki, artıq 
maska tələbinin aradan 
qaldırılmasına zəmin 
yaranmışdı: “Yoluxma 
rəqəmlərində təbii olaraq 
sürətli azalma baş verdi. 
Yəni əvvəlki dövrlərdə 
karantin rejiminin 
sərtləşdirilməsi hesabına 

yoluxma sayında azalma 
müşahidə edilirdisə, 
budəfəki proses karantin 
qaydalarının yumşaldılması 
fonunda baş verdi. 
Bu da artıq kollektiv 
immunitet formalaşdığını 
göstərir. Pandemiya da 
sönməyə başladı. Ona 
görə maskalardan bir çox 

yerlərdə istifadə olunması 
məntiqsiz görünürdü. 
Məsələn, restoranlarda, 
böyük ticarət 
mərkəzlərində. 
Onsuz da, 
insanlar maska 
tələbinə bu 
yerlərdə riayət 
etmirdilər”.

BU QƏRARIN QƏBULU ZƏRURƏT IDI

Mərdan 
Əliyev

Müşfiq Müşfiq 
MəmmədliMəmmədli

MASKA TƏLƏBI LƏĞV OLUNDU, AMMA EHTIYATI ƏLDƏN VERMƏK OLMAZ



BƏLA
Narkoekspert Emil 

Maqalov deyir ki, heç bir 
ailə istəməz ki, övladı 
narkoman olsun. Bütün 
məsuliyyəti ailənin üstünə 
atmaq düzgün deyil: 
“Məktəblərdə psixoloq 
məsələsi ciddi problemdir. 
Hər 100 şagirddən birinə 
bir psixoloq verilməlidir. 
Biz hər şeyi ailənin üstünə 
atırıq. Ailə bacarmırsa, bu 
məsələni özbaşına 
buraxmaq olmaz. 
Kostyum 
geyinib, 
qalstuk taxıb 
videolar təqdim 
etməklə də 
bunun qarşısını 
ala bilmərik. 
Yeniyetmələrlə ayrı-
ayrılıqda öz dillərində 
söhbət edilməlidir. 
Məktəblə valideyn əlaqəsi 
pozulub. Heç kim dərdini 
ictimailəşdirmək istəmir”.

“NARKODISPANSERLƏRDƏ 
YER YOXDUR”

Ekspertin sözlərinə 
görə, ölkədə bu bəladan 
xilas olmaq üçün müalicə 
müəssisələrinin sayı 
həddən artıq azdır: 
“Tutaq ki, şəxsin narkotik 
istifadəçisi olduğu 
aşkarlandı, amma bir 
problem var ki, müalicə 

lazım gəldikdə 
narkodispanserlərdə 
yer yoxdur. Bakıda 
5000 narkoman 
varsa, 400 yerimiz 

var. Hara müalicəyə 
göndərək? Öncə bunu 

həll etməliyik. Narkotik 
istifadəçiləri dispanserdə 
müalicə aldıqdan sonra 
reabilitasiya mərkəzlərinə 
yönləndirilməlidir. Belə 
mərkəzlər var, amma özəl 
sektordadır, bahalıdır və 
hər kəsin buna imkanı 

çatmır. Ona görə də 
dispanserdə müalicə 
alanların çox az hissəsi 
asılılıq vəziyyətindən çıxa 
bilir, qalanları yenidən 
narkotik istifadəçisinə 
çevrilir”.

SƏRTLƏŞDIRMƏ, 
ÖLÜM HÖKMÜ...

Ekspert vurğulayır 
ki, reabilitasiya 

mərkəzlərindəki 
xərcin, heç 

olmasa 50 
faizini dövlət 
ödəməlidir: 
“Bəzi insanlar 

düşünür ki, çıxış 
yolu qanunları 

sərtləşdirməkdir. Bu, 
həll yolu deyil. Kubada 
ölüm hökmü var, amma ən 
çox da narkotik oradadır. 
İmkanı olmayanlar 
reabilitasiya mərkəzlərinə 
gedə bilmir. Xərclərin, heç 
olmasa 50 faizini dövlət 
ödəməlidir, 50 faizini 
də valideyn. Valideynlər 
uşaqda fərqli vəziyyət 
müşahidə edərsə, mütləq 
test etdirməlidirlər. 
Məsələn, insan qaşınır, 
onu yaralar basır, dişləri 
qaralır, tökülür, bir yerdə 
durmur, ağzına gələni 
danışır, gecələr yatmır, 
guya, kitab oxuyur, amma 
kitabı tərs tutur. Bunları 
müşahidə etdikdə, həkimə 
müraciət edin. 
Nə qədər tez 
bilsəniz, 
o qədər 
yaxşıdır”.
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“YENIYETMƏNI PIS YOLA ÇƏKMƏK ASANDIR”

Narkotik 
istifadəçisi

33 min 788 
nəfər

-ci ildə2020

Narkotik 
istifadəçisi

34 min 602 
nəfər

-ci ildə2021

Narkomaniyanın yaşının 
azalması səbəblərinə gəldikdə, 
mütəxəssis vurğulayır ki, 
yeniyetmələri pis yola çəkmək 
daha asandır: “Narkotik 
maddələri əldə etmək 
asanlaşıb. Sosial şəbəkələrdə 
bu haqda reklamlar gedir. 
Müasir yeniyetmələr 
formalaşmamış psixika 
ilə düzgün məlumat 
əldə etmədiklərinə 
görə, onları bu yola 
çəkmək daha asan 
olur. Valideynlər 
kifayət qədər 
diqqətli 
olmalı, 
övladını 

izləmə-lidirlər. Narkotik 
maddələrdən istifadə 
zamanı başlanğıc dövrlərdə 
yeniyetmələrin həyat ritmi 
dəyişir, davranışlarında 
kəskin dəyişiklik, məktəbdə 
dərs buraxmaları müşahidə 
olunur. Dərslərə həvəs 
azalır, yalançılıq artır, heç 

bir aydınlıq gətirmədən 
evdən pul tələbləri artır. 
Valideynlər övladlarında 
davranış dəyişikliyi 

gördükdə bunu 
gizlətməməli, əksinə 

həkimə, psixoloqa 
müraciət  

etməli- 
dirlər”.

HANSI YENI METODLARDAN 
ISTIFADƏ EDILMƏLIDIR?

Narkomaniya tək bizdə 
deyil, bütün dünyada 
əsas problemlərdən 
biridir. Əbəs yerə 
“21-ci əsrin bəlası” 
adlandırılmır. 
Maarifləndirmə 
aparılır, bukletlər 
paylanılır, videoçarxlar 
çəkilir. Lakin azalma 
müşahidə olunmur. 
Ölkədə narkotiklərə qarşı 
mübarizənin yeni mərhələsi 
başlanmalıdır. Bəs nə etməli? 
Hansı yeni metodlardan 
istifadə edilməlidir? 
Günahkar təkcə ailələrdir?

Orxan Orxan 
CəfərovCəfərov

Qalib Qalib 
MəmmədovMəmmədov

Emil Emil 
MaqalovMaqalov

MƏSULIYYƏTI 
AILƏNIN ÜSTÜNƏ ATMAQ...

GIZLƏTDIKCƏ 
YAYILAN

“8-9-cu siniflər, qızlar artıq 
narkotik aludəçisinə çevrilirlər. Bəzən 
məktəblərin tualetlərində narkotik 
vasitələrin tapıldığını inkar edirlər. 
“Əvvəllər var idi, indi yoxdur” deyirlər. 
Biz ört-basdır etməklə məşğuluq. 
Amma gizlətməklə heç nəyə 
nail ola bilmərik. Gizlətdikcə 
bu bəla hamımıza təsir 
edəcək. Bilmək olmaz 
gələcəkdə kimin qapısını 
döyəcək. Bununla 
hamılıqla mübarizə 
aparmalıyıq”.

Bu fikirlər millət vəkili Fazil 
Mustafaya aiddir. Təkcə deputatın 
fikirləri deyil, ötəni ilin statistikası 
da “ağ ölüm”ün artıq azyaşlılara, 
yeniyetmələrə sirayət etməsini sübut 
edir.

“NARKOTIK ISTIFADƏÇILƏRININ 
SAYI ARTIB”

Respublika Narkoloji 
Mərkəzinin baş direktoru 
Orxan Cəfərov Azərbaycanda 
narkotik istifadəçilərinin sayının 
artdığını vurğulayıb: “2019-cu 
ildə qeydiyyatda olan narkotik 
istifadəçilərinin ümumi sayı 32 min 
921 nəfər idisə, 2020-ci ildə 33 min 
788, ötən il isə bu göstərici 34 min 
602 nəfər təşkil edib”.

Statistikaya nəzər salsaq, görərik 
ki, 2019-cu ildə 641 qadın və 9 
yeniyetmə, 2020-ci ildə müvafiq 
olaraq 618 qadın və 9 yeniyetmə, 
2021-ci ildə isə 566 qadın və 14 
yeniyetmə qeydiyyata alınıb.

“14-16 YAŞLI YENIYETMƏLƏR 
MÜRACIƏT EDIB”

Bakı Şəhər Narkoloji 
Mərkəzinin (BŞNM) 
direktoru Qalib Məmmədov 
“Kaspi”yə açıqlamasında 
bildirib ki, məktəblərdə 

narkotikdən istifadə halları, 
nadir də olsa, mövcuddur. 14-

16 yaşlı yeniyetmələr arasında il 
ərzində BŞNM-nə 20-30 müraciət 
qeydə alınıb və bunlar, əsasən, 
oğlanlardır: “Konsultasiya üçün 
valideynlər azyaşlılarla birgə və ya 
yeniyetmələr özü müraciət edirlər. 
Valideynlər yeniyetmədə davranışın 
dəyişdiyini və şübhələndiklərini 
bildirirlər. Təəssüfedici 
məqam odur ki, 
valideynlərin əksəriyyəti 
bu halları gizlədir, həkimə 
müraciət etmirlər. 
Çünki narkotik 
maddələr və 
onların törətdiyi 
fəsadlar haqda 
məlumat-
sızdırlar”.

Biz hər şeyi 
ailənin 
üstünə 

atırıq. Ailə 
bacarmırsa, 

bu məsələni 
özbaşına 

buraxmaq 
olmaz. 

Kostyum 
geyinib, 

qalstuk taxıb 
videolar 
təqdim 

etməklə 
də bunun 

qarşısını ala 
bilmərik. 

Yeniyetmə-
lərlə ayrı-
ayrılıqda 

öz dillərində 
söhbət 

edilməlidir.

Narkotik 
istifadəçisi

32 min 921 
nəfər

-cu ildə2019

AYGÜN ƏZIZ
aygunaziz@kaspi.az
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Sənin vurduğun zərbənin 
gücündən daha çox, 
dözə bildiyin zərbənin 

gücü vacibdir”.  Bunu dünya 
şöhrətli boksçu Mayk Tayson 
deyib. Bu fikir həm fiziki, həm 
də mənəvi baxımdan dəqiqdir. 
İnsanın nələrdən keçə, nələrə 
dözə və qalib gələ biləcəyini 
heç kim bilmir. Bu düşüncələr 
məni daha dərin fikirlərin 
ağuşunda fiziki cəhətdən 
Bakıdan ta Sumqayıta qədər 
apardı. Sumqayıt şəhəri, 47-ci 
məhəllə, Əmək və Əhalinin 
Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin 
tabeliyində Sosial Xidmətlər 
Agentliyinin  Paralimpiya 
İdman Kompleksindəyəm.

GÖRMƏDIKLƏRINIZI
GÖRMƏYƏ GƏLMIŞƏM

 Kompleksdə, adından da 
məlum olduğu kimi, sağlamlıq 
imkanları məhdud şəxslər 
məşq edir. Burada 10-dan 
çox idman növü – cüdo, 
karate, üzgüçülük, gimnastika, 
futbol, boks, ciu-citsu, 
kapueyro və s. üzrə məşqlər 
keçirilir. Onlardan 6-sı – 
paracüdo, üzgüçülük, güllə 
atıcılığı, kamandan oxatma, 
stolüstü tennis, pouerliftinq 
paralimpiya idman növlərinə 
daxildir. Yadınızdadır da, 
Azərbaycan Tokio-2020 
Paralimpiya Oyunlarında 
komanda birinciliyində 19 
medalla 10-cu yeri tutmuşdu. 
Yüksək nəticə göstərən 
idmançıların bir hissəsi bu 
kompleksdə hazırlıq keçib. 
Yəni uğurlar göz qabağındadır, 
bunları hamı görüb. 
Mənsə bura başqalarının 
görmədiklərini görməyə 
gəlmişəm. Kompleksin rəhbəri 
Yaşar müəllim bundan ötrü 
hər bir şərait yaratdı. Üstəlik 
də müavini Rəşad bəy bizi 
komplekslə tanış etdi, bütün 
işlər haqda ətraflı məlumat da 
verdi. 

MƏHDUDIYYƏT YOX, IMKANLAR
İçəri keçən kimi, ab-havanın 

istiliyi məni dərhal qucaqladı. 
Personal üzündə təbəssüm, 
dilində xoş sözlərlə bizi 
qarşıladı. Birinci hovuz zalına 
daxil oluruq. Bayırda hava 
sərin olsa da, içəri imistidir. 
Həm də havalandırması 
yaxşıdır. Uşaqlar həvəslə 
hovuzda üzürlər. Diqqət 
edirəm, hamısının üzündə 
xüsusi rahatlıq var. Bu, 
gözümdən yayınmır. Hərəsinin 
bir cür fiziki məhdudiyyəti 
olsa da, hamısını bir 
sevgi bura cəmləyib. Mən 
məhdudiyyətlərdən yox, 
imkanlardan danışmaq 
istəyirəm. Hər yerin son dərəcə 
təmiz və sahmanda olduğunu 
görürəm. Valideynlərlə söhbət 
edirəm, deyirlər ki, uşaqlar 
evə getmək istəmirlər, bura 
elə öyrəşiblər, elə bil ikinci 
evləridir. Bunu elə mən özüm 
də hiss edirəm. Vaxtın başa 
çatmasına baxmayaraq, uşaqlar 
məşqi bitirmək istəmirlər. 
Məşqçi Faiq bəy onlara, 
doğrudan da, xüsusi qayğı 
göstərir. Sevgi də, mehribanlıq 
da öz yerində. Zalda Vəliyev 
Əli və Nizamlı Elnarə də məşq 
edirlər. İkisi də həyat doludur, 
uğurlarına inanırlar. Elə mən 
də onlara inanıram. 

ILHAM ZƏKIYEVIN 
AÇDIĞI CIĞIRLA 

Cüdo zalında da məşqlərin 
getdiyini bilirəm. Dəhlizdə 
divarlara, tavana, pilləkənlərə 
fikir verirəm. Təhvil 
verilməsindən 13 il keçməsinə 
baxmayaraq, təmiz, səliqəlidir. 
Başa düşürəm ki, buranın 
zəhmətkeşləri nəinki insanlara, 
həm də daşa-divara da qayğı 
göstərir, qoruyur. Bilirəm ki, 
hər şey elə bundan – dəyər 
verməkdən başlayır. Rəşad 
bəylə zala gedirik. Fotoqrafımız 

Sabir şəkilləri çəkir. 
Paracüdo üzrə Azərbaycan 
milli komandasının baş 
məşqçisi, SSRİ idman ustası, 
Azərbaycan Respublikasının 
əməkdar məşqçisi İbrahim 
İbrahimov zaldadır. Daha 
çox görmə və eşitmə 
məhdudiyyətli olan gənclər 
qan-tər içində, böyük 
həvəslə, yorulmadan məşq 
edir, məşqçinin yüksək səsli 
komandalarına əməl edirlər. 
Onların üzündəki əzm, inam 
məni qürurlandırır. Bilirəm ki, 
bu enerjini daha çox İbrahim 
müəllimin gur səsindən 
alırlar. Elə arada bir-iki kəlmə 
onunla da söhbətləşməyə 
imkan tapıram. İbrahim 
müəllim deyir ki, paralimpiya 
cüdo yığmasının yaranma 
tarixi ikiqat paralimpiya 
çempionu, yeddiqat Avropa 
çempionu İlham Zəkiyevin ilk 
dəfə paralimpiya oyunlarında 
iştirakı, çempionluğu 
ilə bağlıdır: “Bu bizi də  
həvəsləndirdi. Və tələbələrim 
Məmmədov Tofiq, Alışov İlkin 
– bunlar əlilik dərəcəsi olan 
insanlardır, müraciət etdilər, 
qəbul olundular və mən də 
qoşuldum bu hərəkata. O vaxt 
baş məşqçi Əhməd Rəcəbli idi. 
Məni köməkçi məşqçi təyin 
etdi. Elə o gündən burada 
işləyirəm. 2008-ci ildə İlham 
Əliyevin başçılığı ilə bu gözəl 
kompleksin açılışı oldu və 
biz Pekin olimpiadasında 
iştirak etdik. Tələbəm orda 
ikinci yerə çıxdı. Daha sonra 
Tokioda keçirilən Paralimpiya 
oyunlarında yüksək nəticələr 
göstərdik. Burda məşq edən 
uşaqlar 2 qızıl, 2 bürünc 
medal qazandılar. Bizə Əmək 
və Əhalinin Sosial Müdafiəsi 
Nazirliyi, Gənclər və İdman 
Nazirliyi,  Paralimpiya 
Komitəsi, “Neftçi” cəmiyyəti, 
dostlar dəstək olur”. 

DUNYANI XILAS DUNYANI XILAS 
EDƏCƏK QAYGIEDƏCƏK QAYGI

Hazırda 2 ildən sonra Parisdə  
keçiriləcək Paralimpiya oyunlarına 
ciddi şəkildə hazırlaşırlar. Söhbətimizin 
davamında İbrahim müəllim bu cür 
xüsusi qayğıya ehtiyacı olan insanlarla 
məşqin necə keçməsindən də danışdı: 
“Uşaqlarla işləmək çətindir, amma həm də 
çox şərəflidir. Burdakı uşaqlardan 6 nəfəri 
tam görmə məhdudiyyətlidir. Amma 
hərəkətlərində qətiyyən hiss olunmur. 
Biz burda təkcə idmançı hazırlamırıq, 
istəyirik ki, onlar evə qapanmasınlar, 
cəmiyyətdən ayrı düşməsinlər, daim 
özlərinə qarşı qayğı hiss etsinlər, biganəlik 
duymasınlar. Bilirsiniz, bir var sağlam 
insan, bir də var sağlamlığı məhdud insan. 
Deyim ki, bunlar daha dözümlüdürlər. 
Mənə qarşı o qədər diqqətlidirlər ki, 
səsimdən, nəfəsimdən belə əhval-
ruhiyyəmin necə olduğunu hiss edirlər”. 

“QARABAĞ”IN AZARKEŞI OLAN 
XANIM ATICI 

Bu gün kompleksdə atıcılıq məşqləri də 
var. Məşq bitməmiş onlarla da görüşməyə 
tələsirəm. Keçmiş hərbçi Rafiq bəy 2013-
cü ildən burda atıcılıqla məşğuldur. 
Birinci Qarabağ müharibəsi qazisidir. Bir 
xanım atıcı da var. Rəqsanə xanım deyir 
ki, əvvəl ağır atletikaya marağı olub. Sol 
qolu zəif olduğundan məşqçilər atıcılıqla 
məşğul olmağı tövsiyə ediblər: “Bu idman 
növündə tez nailiyyət əldə etmək olmur. 
Gərək ən azı bir neçə il işləyəsən ki, uğur 
qazanasan.  Futbolu da çox sevirəm.  
“Qarabağ”ın azarkeşiyəm”. 

BÖYÜK ÜMIDLI GƏNCLƏR ŞƏHƏRI
Anatoli Lunaçarski deyir ki, 

idman insanda optimizm, gümrahlıq 
mədəniyyəti formalaşdırır. Bu gün burda 
məşq edən idmançıları görüb buna tam 
əmin oldum. Kompleksdə hər cür şərait 
var. Özləri idmançılara göstərdiyi qayğını 
dövlət də onlara göstərir.  Qeyd edim ki, 
burda hər şey tam təmənnasızdır. Qəribə 
bir rahatlıq və arxayınlıq içində, ürəyimdə 
böyük ümidlərlə gənclər şəhərindən 
qədim şəhərə qayıtdım.

ÇƏTIN VƏ 
ŞƏRƏFLI IŞ

Fotolar: Sabir Məmmədov / Global Media Group
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“



Teatr deyəndə ilk ağla 
gələn ifadələrdən 
biri də qrimdir. 

Qrim, əslində, aktyorların 
teatr səhnəsində və ya 
bədii film çəkilişində təsvir 
və təqlid etməli olduğu 
obrazı formalaşdırmaq 
üçün istifadə olunan teatr 
kosmetikası növüdür. Qrim 
deyəndə isə nədənsə mən 
həmişə səhnə üçün edilən 
üz makiyajını düşünürdüm. 
Sən demə, qrim sənəti 
təkcə makiyajdan ibarət 
deyilmiş. Daha nələr var? 
Bilmək istəyirsinizsə gəlin 
gedək Azərbaycan Dövlət 
Akademik Musiqili Teatrına. 
Orda bir qrim ustası var, gəl 
görəsən. Aybəniz Hüseynova 
bizə bu sənətin bütün 
xırdalıqlarını danışacağına 
söz verib. Getdik...

QRIM SƏNƏTI-PASTIJORLUQ
Qapıda bizi teatrın mətbuat 
katibi Fəridə xanım təkrarsız 
gülər üzü ilə gözləyir. Fəridə 
xanım fotoqrafımız Tapdıqla 
bizi qrim otağına ötürür. 
Aybəniz xanım iş başındadır. 

Hansısa tamaşa üçün 
parik hazırlayır. İşindən 

ayırsaq da, bizi xoş 
qarşıladı. Otaqda 
hər yerdə pariklər, 
hörüklər, bığlar, 
saqqallar var. 
Çox maraqlıdır. 
Aybəniz xanım 
deyir ki, qrim 
sənətinin 
bir  növü 

pastijorluqdur: 
“Tamaşanın 

hazırlanması, xarakterlərin 
yaranması prosesində 
qrimdən istifadə olunur. 
Eyni zamanda da həmin 
obraza uyğun saqqal, 
bığ, bakenbard, pariklər 
hazırlanır ki, bunu da qrim 
ustası – postijor edir”.

ÜÇÜ BIRINDƏ BIR PROSES...
Mənə çox maraqlı olan 
postijor sənəti haqqında 
da danışdı Aybəniz xanım: 
“Obrazın yaranması 
və  hazırlanması ilkin 
olaraq pyesdən asılıdır. 
Yəni pyesin hansı zamanı 
əhatə etməsindən, klassik 
və ya milli olmasından. 
Geyimlər kimi pariklər, 
saqqal və bığlar da əsərin 
aid olduğu dövrə və mühitə 
uyğun olmalıdır.  Əvvəlcə 
tamaşaya qoyulacaq əsər 
seçilir, tamaşanın quruluşçu 
rəssamı təyin edilir. Rəssam 
obrazların görünüşünü 
eskiz üzərində işləyir. Sonra 
rejissorla məsləhət edilir, 
eskizlər təsdiqlənir və  bizə 
gəlir. Bilirik ki, filan aktyor 
və ya aktrisa filan cür saç 
düzümündə, filan cür 
görünüşdə və s. olacaq. Ona 
uyğun geyimlər hazırlanır, 
biz isə parik, saqqal, bığ, 
bakenbard hazırlayırıq.  
Tamaşa zamanı geyimə və 
saç düzümünə əsasən qrim 
olunur.  Yəni bu, üçü birində 
olan bir prosesdir”.
100 qramı 150 manat
“Bu işlə məşğul olmaq üçün 
böyük sevgi, həvəs, səbir, 
maraq və bir də iti göz 
tələb olunur” deyir qrimçi 
xanım: “Əvvəlcə saç, xüsusi 
dartınmayan parça növü 
alınır, “balvanka” hazırlanır. 

Material 
birləşdirilir 

“balvanka”ya 
və onun 

üzərinə saçlar 
ilmə vasitəsilə 

toxunulur.  Bayaq 
da qeyd etdiyim ki, 
buna səbir, amma 

həm də yaradıcı olduğundan, 
böyük həvəs də lazımdır. 
Oturaq işdir. Bəzən bir neçə 
saat sərasər işləməli olursan. 
Adam yorulur. Bəzən bir 
iş bir saata, bəzən isə bir 
günə başa gəlir. Yaradıcı 
işdir deyə, bir az da həmin 
günün əhvalından da asılı 
olur”. Saçın qiyməti ilə 
maraqlandım. Xanım deyir 
ki,  təbii  saçın 100 qramını 
150 manata alırıq və əsasən, 
uzunluğa diqqət edirik. 

GÜLMƏ, BIĞIN AÇILMASIN...
Aybəniz xanım deyir ki, elə 
aktyorlar var ki, həddindən 
artıq emosional oynayır: 
“Üzündəki bütün mimikalar 
hərəkət edir. Xahiş edirik 
ki, sən Allah, bərk gülmə, 
danışma, bığın qopacaq. 
O cür aktyorlar səhnəyə 
çıxanda kulisdə dayanırıq ki, 
bığı qopubsa, səhnədən çıxan 
kimi yenidən yapışdıraq. 
Bir məsələ də var ki, 
həddindən artıq emosional 
oynayanda üz də çox tərləyir. 
Yapışqanın da tərkibində 
spirt var, tər dəyəndə duzu 
onu açır.  Aktyorun bığı 
açılırsa, narazılıq edir. Bəzən 
deyəndə ki, tərləmisən deyə 
açılır, inciyirlər, deyirlər yox, 
sən yapışqana su qatırsan. 
Gülürəm, deyirəm axı 
mümkün deyil”.

ATADAN MIRAS
Aybəniz xanımın atası 
Azərbaycanın kino və teatr 
sahəsində çox tanınmış 
qrim ustası, Əməkdar 
mədəniyyət işçisi mərhum 
Telman Yunusovdur. Bu 
haqda da söhbətləşdik: 
“Sovet dövründə özümüzdə 
olmadığından, Rusiyadan və 
ya digər dövlətlərdən qrim 
ustaları çağırırmışlar. Atam 
rejissor olmaq istəyirdi. 
Adil İsgəndərov ona deyib 
ki, rejissordan çox rejissor 
olacaq, ancaq qrim sənətini 
bilən yoxdur, bu sənəti 
öyrən. Atam onun sözü ilə 

Moskvada təhsil alıb, sonra 
isə burda fəaliyyət göstərib. 
Atamızdan bizə miras qalıb 
bu sənət. 5 bacıyıq, üçümüz 
bu işlə məşğuluq. Bir 
bacım da 20 il Azərbaycan 
Dövlət Akademik Milli 
Dram Teatrında fəaliyyət 
göstərib. Atam toxuyurdu, 
şinyonlar düzəldirdi, biz də 
baxırdıq, maraqlı gəlirdi, 
hər şeyi soruşurduq. Elə-elə 
öyrənmişik. Mən sənədlərimi 
Bakı Dövlət Universitetinə 
verməyə hazırlaşırdım. 
Atam da, anam da müəllim 
olmağımı istəyirdilər. 
Amma son anda fikrimi 
dəyişdim və İncəsənət 
Universitetinə getdim. 
Atam  özü bu işin içində 
idi və buna görə o qədər 
də razı deyildi. Bilirsiniz, 
iş prosesi bir az çətindir. 
Bəzən gecə çəkilişləri də olur, 
getməli oluruq. Bir də buna 
görə istəmirdi. Qabiliyyət 
imtahanına belə kömək 
etmədi, özüm hazırlaşdım. 
Xasiyyəti ağır idi, istəmirdi 
incəsənət sahəsində olum. 
Deyirdi müəllim ol. Amma 
sonradan işlərimi görəndə 
sevinmişdi. Demişdi ki, 
yaxşı ki, elə qrim sənətini 
seçdin. Bizim çox maraqlı 
qonşularımız vardı. Elxan 
Qasımov, Şahmar Ələkbərov, 
Eldəniz Zeynalov, Həsən 
Məmmədov və başqaları 
ilə qonşu idik. Onların 
yanında böyümüşük. 
Üstəgəl,  uşaqlığımız elə 
kinostudiyanın həyətində, 
pavilyonda keçib. Ən 
sevimli oyunumuz çəkiliş 
“arabasında” o yana-bu yana 
bir-birimizi sürmək idi”.
Belə bir maraqlı sənət 
haqqında öyrəndim və 
sənətinin ustadı olan xanımın 
əl işlərinə baxdım. Görəsən, 
dünyada başqa nə maraqlı 
işlər, peşələr, sənətlər 
var? Bilmək istəyirsinizsə, 
“Kaspi”ni izləyin. Teatrla 
sağollaşmıram, “hələlik” 
deyib gedirəm.
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Müştərilərini etibarlı mobil rabitə ilə təmin edən, 
onların ehtiyaclarını daim diqqət mərkəzində 
saxlayan “Nar” bu illər ərzində bir çox uğurlu 

layihələrə imza atıb. Bu gün milyonların seçimi 
olan “Nar” istifadəsi rahat, hər bir abunəçi istəyinə 

uyğun təkliflər və fərdi rəqəmsal xidmətlər 
təqdim edən mobil operatora çevirilib.Artıq 15 ildir ki, müştərilərini 

etibarlı mobil rabitə ilə təmin 
edən, onların ehtiyaclarını daim 

diqqət mərkəzində saxlayan “Nar” bu illər 
ərzində bir çox uğurlu layihələrə imza 
atıb. Bu gün milyonların seçimi olan “Nar” 
istifadəsi rahat, hər bir abunəçi istəyinə 
uyğun təkliflər və fərdi rəqəmsal xidmətlər 
təqdim edən mobil operatora çevirilib. 
“Nar” telekommunikasiya sahəsi ilə yanaşı, 
cəmiyyət üçün həssas olan məsələlərdə də 
cəsarətli addımları ilə seçilir. Belə ki, mobil 
operator ölkə üçün bir çox əhəmiyyətli 
sosial layihələr həyata keçirir. Korporativ 
sosial məsuliyyət (KSM) strategiyası 
çərçivəsində fiziki məhdudiyyətli 
insanların dəstəklənməsi, elm və təhsilin 
və gənclər arasında idmanın təbliği, eləcə 
də milli-mənəvi irs və vətənpərvərlik və 
digər bu kimi önəmli məsələlərdə aktiv 
iştirak edir. 

FIZIKI MƏHDUDIYYƏTLI 
ŞƏXSLƏRƏ XÜSUSI QAYĞI 

“Nar”ın KSM strategiyasının ən vacib 
istiqamətlərindən birini xüsusi qayğıya 
ehtiyacı olan, fiziki məhdudiyyətli 
şəxslərə dəstək təşkil edir. Şirkətin bu 
yöndə gerçəkləşdirdiyi uğurlu layihələr 
sırasında autizm sindromlu uşaqlar, eyni 
zamanda eşitmə və nitq məhdudiyyətli 
insanlar üçün müxtəlif layihələr həyata 
keçirməsini göstərmək olar. “Nar” ölkədə 
işarət dili ilə bağlı bəzi tədris vəsaitlərinin 
hazırlanmasına dəstək olub. İlk olaraq, 
“Səssiz dünyaya körpü” adlı kitabda eşitmə 
və nitq məhdudiyyəti olan insanların 
ünsiyyətini asanlaşdırmaq məqsədilə işarət 
dilində olan sözlərin jestlərlə izahı verilib. 

Rəqəmsallaşmağa 
doğru addım isə 
ölkədə eşitmə və 
nitq məhdudiyyətli 
insanlar üçün ilk 
elektron lüğətin 
hazırlanması olub. 
www.jestdili.az  veb-
səhifəsində yerləşdirilən 
elektron lüğətdə 
təxminən 3000-
ə qədər söz və 
söz birləşməsi 
jestlərinin izahedici 
mətnləri, 2100-dən 
artıq jestin şəkilləri və 
videoları verilib. 

EŞITMƏ MƏHDUDIYYƏTLI 
INSANLAR “NAR”IN KÖMƏYI 
ILƏ IŞ TAPIBLAR 

Fiziki 
məhdudiyyətli 
insanların 
cəmiyyətə 
inteqrasiyası üçün 
reallaşdırılan növbəti 
layihə “Təlim Məktəbi” 
layihəsidir. 5 ilə yaxındır 
“Karlara Dəstək” İctimai 
Birliyi ilə birgə Bakıda və 
regionda reallaşdırılan layihənin məqsədi 
eşitmə məhdudiyyəti olan insanların peşə 

qazanmasına dəstək 
olmaq, onların cəmiyyətə 

inteqrasiyasına kömək 
etməkdir. Layihə boyunca 

təcrübəli mütəxəssislər 
tərəfindən aşpaz, şirniyyat 

ustası, motorçu, smartfon təmiri, 
dərzi, bərbərlik kimi ixtisaslar üzrə 

təlimlər təşkil olunub. 

TƏLƏBƏLƏR ÜÇÜN 
SAYSIZ IMKANLAR 

Mobil operator 
fəaliyyət göstərdiyi 15 

il ərzində daim gənclərin 
oxumağa həvəsini artırmaq, 

onlara təhsilin önəmini 
aşılamaq məqsədilə çoxsaylı 

layihələr həyata keçirib. Gənc 
peşəkar kadrların formalaşması 

üçün müsabiqələrə və 
intellektual yarışlara 
dəstəyini nümayiş 

etdirib, müxtəlif 
universitetlərlə 

əməkdaşlıq qurub və 
onların təqaüd proqramında 

iştirak edib. 2017-ci ildən 
etibarən hər il ali məktəblərə 

qəbul imtahanlarında yüksək 
nəticə göstərmiş abituriyentlərin 

“Nar” tərəfindən mükafatlandırılması artıq 
ənənə halını alıb. Gənclərin maariflənməsi, 
dünyagörüşünün və analitik düşüncə 
bacarığının inkişafı naminə icra edilən 

layihələrdən biri də “Breyn Rinq” bilik 
müsabiqəsidir. Ölkəmizdə çox populyar 
olan bu intellektual yarışma  “Nar”ın 
dəstəyi ilə keçirilir.

TƏHSILƏ DƏSTƏK – 
GƏLƏCƏYƏ DƏSTƏKDIR

Mütaliəni təlqin etmək, kitabları hər 
kəsə daha əlçatan etmək, eyni zamanda, 
görmə məhdudiyyətli şəxslərin mütaliəsi 
üçün imkanlar açmaq məqsədilə 
reallaşdırılan ən böyük Azərbaycandilli 
səsli kitabxana olan “Canlı kitab” layihəsi 
də diqqətçəkən proqramlardan biridir. 
Layihənin icra olunduğu müddətdə 
tanınmış aktyorlar və qiraət ustaları 
“Radio Antenn” 101.1 FM-in efirində 
Azərbaycan və dünya ədəbiyyatının seçmə 
əsərlərini səsləndiriblər. İstifadəçilərin 
rahatlığı və ödənişsiz istifadəsi üçün 
audiokitabxana “YouTube” platforması 
üzərindən yaradılıb.

IDMANIN TƏBLIĞI
Sağlam həyat tərzini təbliğ edən 

“Nar” gənclərin zərərli vərdişlərdən 
uzaq olması və cəmiyyətin layiqli 
üzvü kimi yetişməsinə töhfə vermək 
məqsədilə aztəminatlı ailələrdən olan 
gənc boksçuların və fiziki məhdudiyyətli 
idmançıların dünya miqyasında 
Azərbaycanı təmsil etməsinə də dəstək 
olur. Mobil operator artıq uzun müddətdir 
ki, “Baku Fight Lab” boks klubunun rəsmi 
tərəfdaşıdır. 

ŞƏHID AILƏLƏRI VƏ QAZILƏR DIQQƏT MƏRKƏZINDƏ
Əsas amallarından biri - Vətənə bağlılığın təşviqindən 

ibarət olan “Nar” həm Vətən müharibəsi zamanı, həm 
də şanlı qələbədən sonrakı dövrdə milli ruh yüksəkliyinə 
köklənmiş sosial layihələrini icra edib. Hələ 44 günlük 
Vətən müharibəsi dövründə cəbhə xətti ilə sərhəddə olan, 
həmçinin düşmən zərbəsinə tuş gəlmiş Gəncə və Bərdədə 
yaşayan abunəçilərini danışıq dəqiqəsi ilə təmin edib. 

Müharibədən sonra isə qələbə uğrunda canını fəda 
etmiş şəhidlərin ailə üzvlərinə və cəsur qazilərə xüsusi 
diqqətin göstərilməsi sosial layihələrdə prioritetə çevrilib. 
“YAŞAT” Fondunun təşkil etdiyi aksiyaya qoşulan “Nar” 
şəhid ailələri və tibb müəssisələrində yataq şəraitində 
müalicə alan ağır yaralı qazilərə Novruz sovqatlarının 
çatdırılmasında iştirak edib. 

Bundan başqa, şəhid övladları üçün təşkil olunan və 
300 uşağın qatıldığı “YAŞAT” düşərgəsinin keçirilməsinə 
də dəstək olub, iştirakçıları müxtəlif hədiyyələrlə 
sevindirib. 

Şirkət, həmçinin torpaqlarımızın azadlığı uğrunda 
canından keçmiş şəhid və qazi ailələrindən olan 
tələbələrə də dəstək məqsədilə təqaüd ayırıb. Gənc yaşına 
baxmayaraq, mobil operator özünün KSM strategiyası 
çərçivəsində Azərbaycanın tərəqqisi və xalqımızın rifahına 
xidmət edən genişmiqyaslı layihələrin reallaşmasına 
dəstək olur. Bu cür ideyaların həyata keçirilməsinə 
kömək etməklə, həm də, yüksək mənəviyyata söykənən 
azərbaycançılıq ideyalarının təbliğinə şərait yaradan 
qurum ölkənin sosial-iqtisadi inkişafına da töhfəsini verir. 
Azərbaycanın 15 yaşlı mobil operatoru üstün müştəri 
təcrübəsini təqdim etməklə yanaşı,  cəmiyyətə faydalı 
olmaq, insanların həyatında müsbət dəyişikliklər yaratmaq 
naminə fəaliyyətini bundan sonra da davam etdirəcək.

ildir SOSIAL LAYIHƏLƏRI  
ILƏ CƏMIYYƏTƏ

GƏTIRIR
MÜSBƏT DƏYIŞIKLIKLƏR



“Real” “Mançester 
Yunayted”in fransız 

yarımmüdafiəçisi Pol 
Poqba ilə maraqlanır. 
“Kral klubu” Poqbanı 
transfer etmək üçün 
Toni Krossu satmağa 
hazırdır. Rəhbərlik 

alman yarımmüdafiəçini 
satdıqdan sonra təkcə 
Poqbanı yox, “Monako”dan 
Orelien Tçuameni də 
transfer etməyi planlaşdırır. 
Xatırladaq ki, Poqba 2016-
cı ildə “Yuventus”dan 
“Mançester Yunayted”ə 

keçmişdi. Transfer qiyməti 
100 milyon avro olub. 29 
yaşlı yarımmüdafiəçi bu 
mövsüm Premyer Liqada 
20 oyuna çıxıb, 1 qol vurub 
və 9 məhsuldar ötürmə 
edib. Hazırda fransalı 
futbolçunun transfer dəyəri 

55 milyon avro 
qiymətləndirilir. 
O da bildirilir 
ki, Poqba 
zədələndiyi üçün 
bu mövsüm bir 
daha meydana çıxa 
bilməyəcək. 

POQBANI ALMAQ ÜCÜN ONU SATIRLAR? 
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“Çelsi”nin sahibi Roman 
Abramoviç komandanı almaq 

istəyən potensial alıcılardan 
əlavə olaraq 500 milyon 
funt-sterlinq (595 milyon 
avro) tələb edir. İş adamı 
bu vəsaiti xeyriyyə 
fonduna yönəltmək 
istəyir. Qeyd olunur ki, 

klubu almaq üçün müraciət 
edən hər üç şəxs Abramoviçin 
bu tələbi ilə razılaşır. Rusiyalı 
milyarder satışdan əldə 
olunan vəsaitin ümumilikdə 
2,5 milyard funt sterlinqinin 
(2,975 milyard avro)  xeyriyyə 
işlərinə yönəldilməsini istəyir. 
Bundan əlavə, Abramoviç 

stadiona, akademiyaya və 
qadınlardan ibarət komandaya 
1-1,5 milyard funt-sterlinq 
sərmayə qoyulacağını gözləyir. 
Belə olacağı təqdirdə, 
“Çelsi”nin satın alınmasının 
ümumi dəyəri 3,5-4 milyard 
funt sterlinq təşkil edəcək.
Xatırladaq ki, fevralın 

26-da Abramoviç klubun 
idarəçiliyini “Çelsi” Xeyriyyə 
Fondunun qəyyumlarına 
təhvil verib. Martın 2-də o, 
klubu satmaq niyyətində 
olduğunu açıqlayıb. Martın 10-
da Böyük Britaniya hökuməti 
Abramoviçə qarşı sanksiyalar 
tətbiq edib. 

ABRAMOVIÇ ƏLAVƏ OLARAQ 500 MILYON TƏLƏB EDIR 

“BU HƏFTƏNI 
UNUTMAQ DAHA 

YAXŞIDIR”

Bu mövsüm 
“Formula 1” 
dünyasında 

“Mercedes”in 
işi heç də yaxşı 

getmir. Elə 
komandanın 

lideri Lyuis 
Hemilton 

da uğursuz 
çıxış edir. 

Yeddiqat dünya 
çempionu 

mövsümün 
əvvəlində 

uğursuzluqla 
üzləşə də, 

nikbinliyini 
itirmirdi. O, 

vəziyyəti 
düzəldəcəyinə 

inanırdı, 
amma... 

ƏVVƏLCƏ NIKBIN IDI 
Hemilton Səudiyyə Ərəbistanında onuncu 

yeri tutdu və birinci təsnifat mərhələsində 
qəzaya uğradı. Avstraliyada isə şənbə günü 
Corcu məğlub etdi, bazar günü isə məğlub 
oldu. “Mercedes” isə ən yaxşı anlarında 
belə “Ferrari” və “Red Bull”a 20-30 
saniyə uduzurdu. Nəticədə “Emilia-
Romagna Qran Prisi”ndə yeddiqat 
dünya çempionu Rasseldən 7 xal geri 
qalaraq 5-ci oldu. Lider Çarlz Lekler 
isə 43 xal önə keçmişdi. Amma 
Hemilton təslim olmaq niyyətində 
deyildi, nikbin görünürdü: 

“Optimist qalmağa üstünlük 
verirəm. Qarşıda 20 yarış var. 
Əgər hadisələrə real baxsanız, 
ən yaxşı komandalar, adətən eyni 
sürətlə avtomobillər hazırlayırlar. Yeni 
avtomobillərdə də vəziyyət eyni 
olacaqmı? Kim bilir. Amma ümid 
edirəm ki, biz mübarizə apara-
cağıq. Bu asan olmayacaq. Bəli, 
indi fərq çox böyükdür, amma 
qarşıda uzun bir yol var”. 

Amma 
növbəti 

yarışda hər şey 
dəyişdi. İmoladakı 

yarış Lyuisin karyerasının 
ən pis həftələrindən 

biri oldu. Sıralamada 
14-cü, sprintdə 14-cü və 
yarışda 13-cü. 44 nömrə 

hətta Maks Ferstappendən 
bir dövrə geridə qaldı. 

Hamilton yarışda nə etdi? 
Demək olar ki, heç nə. 

“Mercedes”in lideri, sadəcə 
“Pierre Gasly”nin arxa 

qanadını nəzərdən keçirdi, 
20 dövrədən çox “Alpha 

Tauri”nin arxasından 
asılı qaldı. 

Rassellə fərq 21 xala çatdı, 
Lekler isə 58 xal aralandı. 

Və  undan sonra Lyuisin 
optimist əhvalı dəyişdi. 

Baxmayaraq ki, hələ qarşıda 
19 yarış var: “Bu həftəni 
unutmaq daha yaxşıdır. 
Bəli, etiraf edim ki, titul 

uğrunda mübarizəni tərk 
etdim. Buna heç bir şübhə 
ola bilməz. Bununla belə, 

səylə çalışacağam və hansısa 
yolla yenidən mübarizəyə 

qayıtmaq üçün əlimdən 
gələni edəcəyəm”.  

Belə görünür ki, Hemilton 
rekord - 8-ci çempionluğu 
ələdə etmək üçün bir il də 

gözləməli olacaq. 

Roman 
Abramoviç

POL POQBA

CIXDIM” ETIRAFI CIXDIM” ETIRAFI “CEMPIONLUQ YARISINDAN“CEMPIONLUQ YARISINDAN  

Lyuis Hemilton
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