FRANSANIN DANIŞIQLARDA VASITƏÇILIK TƏŞƏBBÜSÜ ILƏ ÇIXIŞ ETMƏYƏ ÜZÜ VARMI?

AZƏRBAYCAN
İSRAILDƏ
SƏFIRLIK AÇIR

Milli Məclisin
qərarına əsasən,
Azərbaycanın
İsraildəki səfirliyi
paytaxt Təl-Əvivdə
yerləşəcək. Bundan
əlavə, BMT-nin
Nayrobi şəhərindəki
bölməsində Daimi
Nümayəndəlik,
Fələstin Dövlətində
(Ramallah
şəhərində)
Təmsilçilik Ofisi də
təsis edilir.

Cəfəng fikirlərdən
ibarət kağız parçası
Fransa Senatında Azərbaycan əleyhinə
qəbul edilmiş qətnamə bitmiş münaqişəni
yenidən “alovlandırmaq” cəhdidir.
Həqiqətdən uzaq və iftira dolu müddəaları
özündə əks etdirən bu qətnamənin
qəbulundan sonra Fransanın hələ də
vasitəçilik iddiasında olması həyasızlıqdır.

Millət vəkili Aydın Hüseynov bildirib
ki, bundan sonra Fransanın hələ də
vasitəçilik iddiasında olması həyasızlıqdır.
Onun sözlərinə görə, Azərbaycana qarşı
olan bu “sənəd” təkcə senatın yox, həm də
Makron hökumətinin mövqeyidir.
SƏHIFƏ 3-DƏ

‘KASPİ’ QƏZETİ 1881-Cİ İLİN YANVARINDAN NƏŞR OLUNUR. QƏZETİN ÇAPI 1999-CU İLDƏ BƏRPA OLUNUB

ÜÇ ƏSRİN QƏZETİ

SƏHIFƏ 2-də
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TOKAYEV

ALTERNATIVSIZ
NAMIZƏDDIR
TÜRKMƏNISTAN
QAZI UĞRUNDA

AMANSIZ MÜBARIZƏ
Türkiyə Türkmənistan
qazının Azərbaycan
üzərindən idxalına
nail olmaq istəyir.
Bu isə prinsipcə
Transxəzər
layihəsinin formasını
özündə ehtiva edir.
Ankara Moskva ilə
kəskin qarşıdurma
müstəvisinə
getməkdən də yayınır
və bu duruş Kremli
də birgə layihələrin
icrasına təşviq edir.

SƏHIFƏ 4-də

NIYƏ

APTEK-APTEK

GƏZIRIK?

Ölkədə dərman
preparatları ilə
təminatda böyük
problem yaşanır.
Vətəndaşlar bir çox
dərmanları apteklərdə
tapa bilmirlər.
Çox hallarda isə
reseptdəki dərmanları
almaq üçün aptekaptek gəzməli olurlar.
Bəs səbəb və çıxış
yolu nədir?

ARZULARI GERCƏYƏ
AĞALI KƏNDI

CEVIRƏCƏK PROQRAM

Növbədənkənar
prezident seçkilərinə
gedən Qazaxıstanda
namizədlərin heç
biri indiki prezidentə
ciddi rəqib hesab
olunmurlar.
Kasım-Jomart
korrupsiyaya qarşı
amansız mübarizə, 3
milyondan çox insanın
işlə təmin edilməsini,
kiçik və orta biznesin
inkişafı üçün rahat
şəraitin yaradılmasını
vəd edir.

SƏHIFƏ 6-da

“Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad edilmiş ərazilərinə Böyük
Qayıdışa dair I Dövlət Proqramı” onu deməyə əsas verir ki, ən qısa
müddətdə Azərbaycan vətəndaşları öz doğma yurdlarına qayıdacaqlar.

34 500 MƏNZIL VƏ FƏRDI YAŞAYIŞ EVI
Bu həftə Prezident İlham Əliyev
“Azərbaycan Respublikasının işğaldan
azad edilmiş ərazilərinə Böyük
Qayıdışa dair I Dövlət Proqramı”nın
təsdiq edilməsi haqqında sərəncam
imzalayıb. İşğaldan azad olunmuş
ərazilərdə 2026-cı ilədək 34 500
mənzil və fərdi yaşayış evinin tikilməsi
də bu proqramda öz əksini tapıb.
O TORPAQLARIN SAHIBLƏRI QAYIDIR
“Bu tədbirlər konkret vaxt və
qrafik əsasında aparılacağı üçün
vətəndaşlarımızın ardıcıl olaraq
qayıdışı təmin olunacaq.
Bu, həm Ermənistanın, həm
onlara dəstək verən qüvvələrin o
bölgələrdən gözünü çəkməsinə
gətirib çıxaracaq. Çünki o
torpaqların sahibləri qayıdır”.

SƏHIFƏ 10-da

SABAH QƏTƏRDƏ DÇ-2022 START GÖTÜRÜR

NƏZƏRLƏR QƏTƏRƏ

YONƏLIR
DÇ-2022-ni fərqləndirən ilk dəfə
olaraq çempionatın yay aylarında
deyil, noyabr-dekabr aylarında
baş tutmasıdır. FİFA uzun
müzakirələrdən sonra
yay aylarında Qətərdə
havaların aşırı isti
olmasını nəzərə alaraq
oyunların vaxtını dəyişmək
qərarını verdi.
SƏHIFƏ 16-da

SƏHIFƏ 5-DƏ

“KIMI OYNASAM,
MƏHƏBBƏTƏ
OXŞAYIR...”
Populyar serialların
rejissoru Ramin
Hacıyev: “Aktyorları
qınayırlar ki, yaxşı
oynamadı. Aktyorun
bir günlük çəkilişinə
50 manat verirlər.
Bunun vergisi var,
DSMF-si var, tibbi
sığortası var. Yazıq
aktyor məcburdur
ki, eyni vaxtda bir
neçə seriala çəkilsin.
Birinciyə çəkiləndə
fikri qalır ikincinin
yanında”.

SƏHIFƏ 15-də

“Bu sahədə
maraq
öndə gəlir”

“Qara
cümə”nin
real üzü

İranda xalq
əmmaməyə
qarşı

Hamılıqla
düşdüyümüz
tor

Qanımızı
təmizləyən
müalicə

Səhifə 8-9-da

Səhifə 11-də

Səhifə 7-də

Səhifə 14-də

Səhifə 13-də
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Azərbaycan
İsraildə
səfirlik açır
Azərbaycanın İsraildəki
səfirliyi paytaxt TəlƏvivdə yerləşəcək.
Bundan əlavə, BMT-nin
Nayrobi şəhərindəki
bölməsində Daimi
Nümayəndəlik, Fələstin
Dövlətində (Ramallah
şəhərində) Təmsilçilik
Ofisi də təsis edilir. Milli
Məclisin noyabrın 18-də
keçirilən iclasında yeni
səfirliklərin açılması
ilə bağlı təkliflərə
baxılıb. Müzakirələrdən
sonra Milli Məclis
Azərbaycanın İsrail,
Albaniya və Keniyada
səfirlik açmasına razılıq
verib. Azərbaycanın
İsraildəki səfirliyi
paytaxt Təl-Əvivdə,
Albaniyadakı səfirliyi
paytaxt Tiranada,
Keniyadakı səfirlik
isə Nayrobi şəhərində
yerləşəcək. Bundan
başqa, Azərbaycan
BMT-nin Nayrobi
şəhərindəki bölməsində
Daimi Nümayəndəlik,
Fələstin Dövlətində
(Ramallah şəhərində)

Təmsilçilik Ofisini
təsis edir. Parlament
bununla bağlı
layihələri təsdiqləyib.
“Azərbaycan İsrailin
mühüm tərəfdaşıdır və
müsəlman dünyasında
ən böyük yəhudi
icmalarından birinin
vətənidir”. Bunu
İsrailin Baş naziri Yair
Lapid tviterdə yazıb.
O, rəsmi Bakının
İsraildə səfirlik açmaq
qərarını alqışladığını
bildirib. “Səfirlik
açmaq qərarı iki ölkə
arasında münasibətlərin
dərinliyini əks etdirir.
Bu addım İsrail
hökumətinin müsəlman
dünyası ilə möhkəm
siyasi körpülər qurmaq
səylərinin bəhrəsidir”,
- hökumət başçısı
vurğulayıb. Y.Lapid,
həmçinin Azərbaycan
Prezidenti İlham
Əliyevə təşəkkür edib və
ilk dəfə İsraildə səfirlik
səviyyəsində təmsil
olunacaq Azərbaycan
xalqını təbrik edib.

Qəbul
imtahanlarının
vaxtı razılaşdırılır
“Ali təhsil
müəssisələrinə
gələn il üçün qəbul
imtahanlarının cədvəli
Elm və Təhsil Nazirliyi
ilə razılaşdırılıb
dekabrın 15-nə
qədər ictimaiyyətə
təqdim ediləcək”.
“Report” xəbər verir
ki, bunu jurnalistlərə
açıqlamasında Dövlət
İmtahan Mərkəzinin

Direktorlar Şurasının
sədri Məleykə
Abbaszadə deyib.
Onun sözlərinə görə,
hazırda imtahan
vaxtları ilə bağlı
müvafiq təşkilatlarla
danışıqlar və
dəqiqləşdirmələr
aparılır: “İmtahanlar
kütləvi proses olduğu
üçün yalnız bizdən asılı
deyil”.

Prezident gürcü
həmkarını təbrik etdi

“AzərbaycanGürcüstan
əlaqələrinin
qədim ənənələri
vardır. Tarixən
dostluq,
mehriban
qonşuluq,
qarşılıqlı anlaşma
şəraitində
yaşamış və
daim bir-birinə
dəstək olmuş
xalqlarımızın
iradəsi bu gün
dövlətlərarası
münasibətlərimizin təməlini
təşkil edir.

P

rezident İlham
Əliyev Azərbaycan
Respublikası ilə Gürcüstan
arasında əlamətdar tarix –
diplomatik münasibətlərin
qurulmasının 30-cu
ildönümü münasibətilə
Gürcüstan Prezidenti
Salome Zurabişvili
və Baş nazir İrakli
Qaribaşviliyə təbrik
məktubları ünvanlayıb.
Azərbaycan lideri Salome
Zurabişviliyə məktubunda
dost gürcü xalqına ən
xoş və səmimi arzularını
çatdırıb: “AzərbaycanGürcüstan əlaqələrinin
qədim ənənələri vardır.
Tarixən dostluq, mehriban
qonşuluq, qarşılıqlı
anlaşma şəraitində
yaşamış və daim birbirinə dəstək olmuş
xalqlarımızın iradəsi
bu gün dövlətlərarası

münasibətlərimizin
təməlini təşkil edir. Ötən
30 il ərzində qarşılıqlı
inam və etimada əsaslanan
əlaqələrimizin yüksələn
xətt üzrə inkişaf edərək
strateji tərəfdaşlıq
səviyyəsinə çatması xüsusi
məmnunluq doğurur”.
Dövlət başçısı
İlham Əliyev həmçinin
Gürcüstanın Baş naziri
İrakli Qaribaşviliyə
ünvanlandığı məktubunda
əsrlər boyu dostluq və
mehriban qonşuluq
şəraitində yaşamış
xalqlarımızın iradəsinə
uyğun olaraq Azərbaycan
ilə Gürcüstan arasında
münasibətlərin son otuz
ildə hərtərəfli inkişaf
edərək bugünkü səviyyəyə
çatmasının böyük
məmnunluq doğurduğunu
qeyd edib: “Diplomatik

münasibətlərin
qurulmasından ötən
dövr ərzində ölkələrimiz
arasında yüksək səviyyəli
siyasi dialoq iqtisadiyyat,
enerji, nəqliyyat-logistika,
humanitar və digər
sahələrdə əlaqələrimizin
möhkəmlənməsi üçün
mühüm zəmin olmuşdur.
Qarşılıqlı səfərlər,
müntəzəm təmaslar,
müxtəlif sahələrdə
imzalanan çoxsaylı
sənədlər, reallaşmış
birgə layihələr çoxşaxəli
əməkdaşlığımızın
genişlənməsində
əhəmiyyətli rol
oynamışdır. Etibarlı
strateji tərəfdaş olan
ölkələrimizin beynəlxalq
strukturlar çərçivəsində
də səmərəli əməkdaşlıq
etmələrini yüksək
qiymətləndirirəm”.

MÜNASIBƏTLƏRIMIZ YENI MƏZMUN KƏSB ETMƏKDƏDIR

Prezident qeyd edib ki,
qarşılıqlı hörmət və etimad
üzərində qurulmuş AzərbaycanGürcüstan münasibətləri
dinamik inkişaf edərək hazırda
yeni məzmun kəsb etməkdədir:
“Hesab edirəm ki, bölgəmizin

iqtisadi potensialını artırmaq
üçün çox gözəl imkanlar vardır.
Əminəm ki, Azərbaycan ilə
Gürcüstan arasında əlaqələrin
daim genişləndirilməsi,
xalqlarımızın rifahı, ölkələrimizin
və regionumuzun çiçəklənməsi

naminə əməkdaşlığımızın bütün
sahələrdə dərinləşdirilməsi,
strateji tərəfdaşlığımızın daha
yüksək səviyyəyə qaldırılması
istiqamətində birgə səylərimizi
bundan sonra da uğurla davam
etdirəcəyik”.

Zabuxçay su anbarı tikiləcək
Bununla əlaqədar Türkiyənin “Cengiz İnşaat Sənaye və Ticarət A.Ş.” və
Azərbaycanın “Nort Vest Konstrakşn” MMC şirkətləri ilə müqavilələr imzalanıb.

Noyabrın 18-də
“Azərbaycan Meliorasiya
və Su Təsərrüfatı”
ASC-də Zabuxçay
su anbarı, eləcə də
magistral boru kəmərinin
layihələndirilməsi və
tikintisinə dair Türkiyənin
“Cengiz İnşaat Sənaye
və Ticarət A.Ş.” və
Azərbaycanın “Nort
Vest Konstrakşn” MMC
şirkətləri ilə müqavilələr
imzalanıb.
Bu barədə səhmdar
cəmiyyət xəbər yayıb.
Məlumata görə,
mərasimdə qurumun

sədri Zaur Mikayılov, sədr
müavini Rafiq Aslanov
və cəmiyyətin digər
nümayəndələri iştirak
ediblər.
Z.Mikayılov bildirib ki,
layihə tarixi əhəmiyyət
daşıyır. Onun icrasından
sonra Qubadlı və Zəngilan

rayonları ərazisindəki
əkin sahələri su ilə təmin
olunacaq və işğaldan azad
olunmuş ərazilərə yeni
həyat gələcək. Həmin
ərazilərdə yeni müasir
suvarma sistemləri
tətbiq olunacaq, onların
istismarı üçün məsafədən

idarəetmə sistemi
(SCADA) qurulacaq.
Türkiyənin “Cengiz
İnşaat Sənaye və Ticarət
A.Ş.”nin rəhbəri Cengiz
Asim isə bildirib ki,
layihə vaxtında və yüksək
keyfiyyətlə təhvil veriləcək.
Həcmi 26,7 milyon
kubmetr olacaq Zabuxçay
su anbarından 2023-cü
ilin oktyabr ayında ilkin
olaraq torpaq sahələrinin
bir hissəsi, 2024-cü ildə
isə bütövlükdə 12 100
hektar torpaq sahəsi
suvarma suyu ilə təmin
olunacaq.
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CƏFƏNG FIKIRLƏRDƏN
IBARƏT KAĞIZ PARCASI
Fransa Senatında
Azərbaycan əleyhinə
qəbul edilmiş qərəzli
qətnamə bitmiş
münaqişəni yenidən
“alovlandırmaq”
cəhdidir. Həqiqətdən
uzaq, yalan və iftira
dolu müddəaları
özündə əks etdirən
bu qətnamənin
qəbulundan sonra
Fransanın hələ də
vasitəçilik iddiasında
olması
həyasızlıqdır.
RUFİK İSMAYILOV

B

rufikismayilov@kaspi.az

ir neçə gün bundan öncə
Fransa Senatında Azərbaycan
əleyhinə qərəzli qətnamə
qəbul olunub. Qətnamə tamamilə
həqiqətdən uzaq, yalan və iftira
dolu müddəaları özündə əks
etdirib. Bu “sənəd” açıq təxribat
xarakteri daşımaqla, Azərbaycanla
Ermənistan arasında münasibətlərin
normallaşması prosesinə xələl
gətirməyə xidmət edir.

“DAYANIQLI SÜLHÜN TƏŞVIQ
EDILMƏSINDƏN” UZAQ “SƏNƏD”
Azərbaycan Xarici İşlər
Nazirliyinin bununla bağlı yaydığı
məlumatda qeyd olunduğu kimi,
Fransa Senatı tərəfindən qəbul
edilən və hər hansı hüquqi qüvvəyə
malik olmayan bu qətnamə, sülh
prosesinə öz töhfəsini vermək
niyyətini bəyan etmiş ölkə kimi
Fransanın növbəti dəfə qərəzli və
birtərəfli siyasi mövqeyinin bariz
nümunəsidir. Qətnamədə qeyd
edilən, reallıqlardan uzaq olan
iddialar onun müəlliflərinin tarixi
faktlardan və bölgədəki hazırkı
vəziyyətdən xəbərsiz olmasını
nümayiş etdirir. XİN-in bəyanatında
vurğulanıb ki, Senatın bu qətnaməsi
Ermənistandakı revanşist qüvvələri
həvəsləndirməklə, bölgədə
sülh, sabitlik, tərəqqiyə xidmət
etmir və qətnamənin adında
qeyd olunduğu “dayanıqlı sülhün
təşviq edilməsindən” çox uzaqdır.
Maraqlıdır, bütün bu baş verənlərdən
sonra Fransanın Azərbaycan və
Ermənistan arasında vasitəçilik
təşəbbüsü ilə çıxış etməyə üzü varmı?
Açıq-aşkar erməni mövqeyi nümayiş
etdirən rəsmi Paris ErmənistanAzərbaycan münasibətlərinin
normallaşması prosesinə hansısa
töhfə verə bilərmi?

“BRÜSSELDƏ
SENATIN
QƏTNAMƏSININ
DƏSTƏKLƏNMƏSI
ŞANSI YOXDUR”

BITMIŞ

MÜNAQIŞƏNI YENIDƏN
“ALOVLANDIRMAQ” CƏHDI
Millət vəkili Aydın Hüseynov mövzu
belə qondarma DQR-in “müstəqillik”
ilə bağlı “Kaspi” qəzetinə açıqlamasında
məsələsini dilə gətirməkdən çəkinir.
bildirib ki, qətnamənin qəbulundan
Amma Fransa bitmiş münaqişəni yenidən
sonra Fransanın hələ də vasitəçilik
“alovlandırmağa” çalışır. Fransa bu
iddiasında olması həyasızlıqdır. Onun
qətnamə ilə bütün vasitəçilik imkanlarını
sözlərinə görə, Azərbaycana qarşı olan
itirdi. Bu kağız parçasının bir hüquqi
bu “sənəd” təkcə Senatın yox, həm
qüvvəsi olmasa da, Ermənistandakı
də Makron hökumətinin mövqeyidir,
revanşistləri və separatçıları
çünki bu ölkənin Xarici İşlər Nazirliyi
cəsarətləndirməyə və məsələnin yenidən
qətnaməyə etiraz etməyib. Deputat deyib
hərbi müstəviyə keçməsinə xidmət
ki, bir müddət əvvəl Makronun məlum
edir. Ermənistan və separatçılar bu
müsahibəsində səsləndirdiyi fikirlər
qətnamədən arxayınlaşıb hər hansı bir
də qətnamədəki müddəalarla eynidir:
təxribatçı addım atarsa, bunun cavabı ağır
“Senatın qəbul etdiyi sənəd nəinki
olacaq. Bunun məsuliyyəti isə həm də
Ermənistanı dəstəkləməkdir,
Fransanın üzərinə düşəcək. Halbuki, bu
bütün beynəlxalq hüquq və
ölkənin prezidenti Emmanuel Makron
prinsiplərə ziddir. Başdan
qətnamə qəbul edilməmişdən əvvəl
ayağa böhtan və iftiralarla
Azərbaycan Prezidentinə zəng edərək
dolu qətnamədə birmənalı
“tərəfsiz vasitəçilikdən”, Fransanın
şəkildə Azərbaycana qarşı
Azərbaycanla Ermənistan
düşmən münasibət
arasında normallaşma prosesinə
var. Cəfəng fikirlərdən
“töhfə vermək istəyindən”
ibarət bu kağız parçası
danışmışdı. Bu, bir daha
Fransanın Azərbaycana
Fransanın həqiqi
qarşı, qeyri-səmimi,
simasını göstərir.
riyakar və qərəzli
Maraqlısı budur ki,
Aydın
olduğunu
göstərir”.
hətta Ermənistan
Hüseynov

Politoloq Şəbnəm Həsənova
da hesab edir ki, Fransa Senatının
Azərbaycan əleyhinə 15 noyabr
tarixli qətnaməsi başdan-ayağa
yalan, şər-böhtan üzərində qurulub.
Onun qənaətincə, Azərbaycan cəmiyyəti
Fransanın ilk olmayan, belə görünür ki,
son da olmayacaq növbəti hoqqabazlığına,
siyasi riyakarlığına, ədalətsizliyinə və
alçaqlığına şahidlik edir. Politoloq söyləyib
ki, özünü mədəniyyətin, insan haqlarının
beşiyi hesab edən bir dövlətin beynəlxalq
hüququ, siyasi etikanı ayaqlar altına
ataraq, riyakarlığı təbliğ edərək, erməni
diasporunun maraqlarını təmin etməkdən
ötrü bu qədər tərəfkeş davranıb, dövlət
kimi öz imicinə xələl yetirməsi Fransaya
başucalığı gətirməyəcək: “Qətnamə qəbul
olunar-olunmaz verilən reaksiyamız bizim
bütün cəmiyyət olaraq Fransaya olan
münasibətimizdir. Amma “soyuq başla”
düşündüyümüz zaman, təcrübədə Paris çətin
ki, Bakıya qarşı ciddi birtərəfli addımlar
atsın. Üstəlik, onun o qədər də güclü təsir
alətləri mövcud deyil. Avropa İttifaqı Bakı ilə
İrəvan arasındakı münaqişədə neytral mövqe
tutur və yalnız Fransa faktiki, qəti dəstək
almadan Ermənistanın tərəfində yer alır. Bu
səbəbdən Brüsseldə Senatın qətnaməsinin
dəstəklənməsi şansını görmürəm. Çox güman
ki, senatorların özləri də bunu başa düşürlər”.
Politoloq söyləyib ki, məlum qətnamə
44 günlük Vətən müharibəsi zamanı
regiona burnunu soxmağa icazə verilməyən
Fransanın Bakıya təzyiq
vasitəsidir: “Fransa qərəzli
siyasətinə nəinki son
verməməkdə, bunu daha
da alovlandırmaqda
maraqlıdır. Fransa bir
daha müharibəni,
qan-qadanı, yalanı,
indiki tarixi
gələcək üçün
saxtalaşdırmağı
Şəbnəm
üstün tutdu”.
Həsənova

BURADA SİZİN
REKLAMINIZ OLA BİLƏR
Tel: (+994 55) 254 16 06

E-mail: kaspiqazeti@kaspi.az
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Türkmənistan qazı
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uğrunda amansız

mübarizə

Türkiyə Türkmənistan qazının Azərbaycan üzərindən idxalına nail olmaq
istəyir. Bu isə prinsipcə Transxəzər layihəsinin formasını özündə ehtiva
edir. Ankara Moskva ilə kəskin qarşıdurma müstəvisinə getməkdən də
yayınır və bu duruş Kremli də birgə layihələrin icrasına təşviq edir.

BAKI-ANKARA
FORMULU BALANS
AXTARIR

RUSIYA ƏL ÇƏKMIR, TÜRKIYƏ BU
AMILI DƏ NƏZƏRƏ ALIR
Lakin işin bir tərəfi qaranlıq
olaraq qalır. Sirr deyil ki, uzun
illərdir Rusiya Transxəzərə qarşı
çıxır. Türkiyə bunu nəzərə alaraq
Rusiya ilə güclənən əməkdaşlıq
formatı çərçivəsində həmin
layihədən Moskvanın da pay almaq
istədiyinə eyhamlar vurur.
Ərdoğandan sitat: “Rusiya
Prezidenti Vladimir Putin və
ölkə rəsmiləri Türkiyədə enerji
qovşağının yaradılması ilə bağlı
artıq bəyanatlar veriblər. Atılması
planlaşdırılan addımlar sayəsində
Türkiyə təbii qazın paylanması
mərkəzinə çevriləcək”.
Açıq demək lazımdırsa,
Türkmənistanın infrastrukturunda
və ixrac şkalasında Rusiya
əhəmiyyətli yer tutur. Moskva
Qərbin Türkiyə vasitəsilə bu
ölkədə güclənib şişmək arzularının
qarşısında əngəllər törədir.
Türkiyə Rusiyanın rolunu nəzərə
alaraq Türkmənistanla bağlı
Moskva ilə kəskin qarşıdurma
müstəvisinə getməkdən yayınır
və bu duruş Kremli də birgə
layihələrin icrasına
təşviq edir.

Türkiyə ilə Azərbaycan isə elə
mexanizm qurmaq istəyir ki, həm
Türkmənistan qazı əldən çıxmasın,
həm Rusiya buradan pay alsın, həm də
Qərb öz nəsibinə qovuşsun.
Çünki Bakı ilə Ankara iqtisadi
resurslara hakimlik etmək üçün
aparılan savaşın regionun təhlükəsizliyinə təhdid formalaşdırdığını
anlayır və indi maksimal balansla
qütbləşmə tərəflərinin maraqlarını
uzlaşdıran formul axtarır.
Türkmənistanın neft və təbii qaz
ehtiyatlarının ixrac variantlarını
diversifikasiya etmək planı Azərbaycan
və Türkiyənin strateji müttəfiqlik
maraqlarına cavab verir.
Ona görə Azərbaycan-TürkiyəTürkmənistan enerji layihələrinə
dair razılıq əldə edilməsi enerji
təhlükəsizliyi və regionda müsbət
hadisələr üçün mühüm töhfələr verə
bilər.
Hələ ortada konkret bir üçtərəfli
saziş olmasa da, Azərbaycanla
Türkmənistanın enerji sahəsindəki
əməkdaşlığı və bura Türkiyənin də
qoşulması hər üç dövlətin
beynəlxalq profilini və
strateji əhəmiyyətini
artıracaq.

AQŞIN KƏRIMOV

T

ürkiyə zəngin karbohidrogen
resurslarına malik olan
Türkmənistan hesabına
yeni qaz mərkəzinin yaradılmasını
qarşıya məqsəd qoyur.
Qlobal bazarlarda risklər artdıqca
və inflyasiya təzyiqləri gücləndikcə
iqtisadiyyatın enerji sektorunda
habların “dünyaya gətirilməsi” də
prioritet olaraq qalacaq.
Türkiyə bu cür mürəkkəb
situasiyalarda enerji layihələri
ilə həm geosiyasi və strateji
əhəmiyyətini çoxaldır, həm də
daxili tələbatını ödəyir. Ona görə
də, rəsmi Ankara bu qabiliyyətin
mövcud və perspektiv
potensialından məharətlə
yararlanaraq qlobal tərəzidə
çəkisini ağırlaşdırır.
AŞQABADDA
ÜÇTƏRƏFLI
GÖRÜŞƏ HAZIRLIQ
Türkiyənin
addımları təbii
ehtiyatlarla zəngin
olan postsovet ölkələri
ilə iqtisadi əlaqələri
gücləndirmək məqsədi

daşıyır.
Türkiyə Prezidenti Rəcəb
Tayyib Ərdoğan bildirib ki,
dekabrın əvvəli üçün planlaşdırılan
Aşqabad səfəri zamanı Azərbaycan
və Türkmənistan liderləri ilə
ölkəsində qaz mərkəzinin
yaradılması müzakirə olunacaq.
Bu, Ankaranın alternativ
marşrutlar üzrə axtarışlarının
və tranzit imkanlarının
araşdırılmasının göstəricisi olmaqla
yanaşı, Türkiyənin Mərkəzi
Asiyadakı artan rolu üçün də
strateji qazanclar təqdim edir.
Türkiyə Türkmənistan qazının
Azərbaycan üzərindən idxalına
nail olmaq istəyir, bu,
prinsipcə
Transxəzər
layihəsinin
formasını
özündə
ehtiva
edir.

AZƏRBAYCAN ISTƏNILƏN HALDA QAZANCLI ÇIXACAQ
Enerji layihələrindəki böyük
əllərin kim olmasından asılı
olmayaraq, Azərbaycan yerləşdiyi
coğrafi məkan səbəbindən
Türkiyəyə, oradan da Avropaya
yeni qaz xətlərinin çəkilməsində
mühüm rolunu qoruyubsaxlayacaq.
Nəzərə almaq lazımdır ki,

Azərbaycan Avropaya ixracını
Qərbin axtardığı səviyyəyə
çatdırmaq üçün əlavə resurslara
ehtiyac duya bilər ki, Türkmənistan
qazı da bu işdə ən münbit
mənbələrdən biridir.
Türkmənistan qazı uğrunda
başlamış iqtisadi müharibə
TAPI layihəsi ilə (Türkmənistan,

Əfqanıstan, Pakistan və Hindistan)
daha da vüsət alır. Rusiya
həmin layihəni Transxəzərin
reallaşmaması imkanları
səviyyəsində inkişafını dəstəkləyə
bilən tərəf kimi görünür. Moskva
çalışır ki, Aşqabad Avropaya qaz
tədarükündənsə, Asiya regionuna
diqqət yönəltsin.

QAYIDIŞ
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“Azərbaycan Respublikasının işğaldan
azad edilmiş ərazilərinə Böyük Qayıdışa
dair I Dövlət Proqramı” onu deməyə
əsas verir ki, ən qısa müddətdə
Azərbaycan vətəndaşları öz doğma
yurdlarına qayıdacaqlar. İşğaldan azad
edilmiş ərazilərə Böyük Qayıdış bizim
əsas milli hədəflərimizdən birinə
çevriləcək. Dövlət Proqramında nəzərdə
tutulan məsələlərin icrası bu prosesi
daha da sürətləndirəcək.

30 illik arzuları gercəyə
AYGÜN ƏZIZ

aygunaziz@kaspi.az

B

CEVIRƏCƏK PROQRAM

u həftə Prezident İlham
Əliyev “Azərbaycan
Respublikasının işğaldan
azad edilmiş ərazilərinə
Böyük Qayıdışa dair I Dövlət
Proqramı”nın təsdiq edilməsi
haqqında sərəncam imzalayıb.
İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə
2026-cı ilədək 34 500 mənzil və
fərdi yaşayış evinin tikilməsi də
bu proqramda öz əksini tapıb.
Tədbirlər planına əsasən, bu evlər
2022-2026-cı illərdə Ağdam,
Füzuli, Şuşa, Xocavənd, Zəngilan,
Kəlbəcər, Laçın, Qubadlı, Cəbrayıl,
Tərtər və Xocalı rayonlarında inşa
ediləcək.

QAYIDIŞIN HƏYATA KEÇIRILMƏSI
ÜÇÜN NÖVBƏTI VACIB ADDIM
Sözügedən Dövlət Proqramının
əhəmiyyətini “Kaspi” qəzetinə
şərh edən Milli Məclisin Kəlbəcər
rayonundan olan deputatı Aqil
Məmmədov deyir ki, Prezident
tərəfindən indiyə qədər ardıcıl
olaraq, regionların sosial-iqtisadi
inkişafı ilə bağlı dövlət proqramları
qəbul olunub. Məhz bu proqramlar
çərçivəsində bütün bölgələrimiz
inkişaf edib, abadlaşıb. Lakin
işğal faktına görə belə proqramlar
Qarabağa və ətraf ərazilərə şamil
edilə bilmirdi. İndi isə vəziyyət
dəyişib: “Şükürlər olsun ki,
Azərbaycanın işğaldan azad edilən
ərazilərinə Böyük Qayıdışa dair
birinci Dövlət Proqramı artıq
təsdiq edilib. Bu proqram qayıdışın
həyata keçirilməsi üçün növbəti
vacib addımdır. 30 il ərzində öz
yurd-yuvasından didərgin düşmüş
vətəndaşlarımızın ləyaqətli
qayıdışı təmin ediləcək. Burada
əsas iki istiqamət nəzərdə tutulub.
Bunlardan birincisi əhalinin
dayanıqlı məskunlaşması ilə
bağlıdır. İşğaldan azad olunan
ərazilərdə yaşayış üçün şərait
qurulur, onların sosial-iqtisadi
vəziyyətlərinin yaxşılaşdırılması ilə
bağlı dövlət səviyyəsində tədbirlər
həyata keçirilir, eyni zamanda
məşğulluq məsələsi öz əksini
tapır. Nəticə etibarilə yüz minlərlə
insanın öz torpaqlarına qayıdışı
burada həyatı canlandıracaq”.

İŞĞALDAN AZAD EDILMIŞ ƏRAZILƏRƏ BÖYÜK QAYIDIŞ MILLI HƏDƏFIMIZDIR

Millət vəkili bildirir ki, proqramda
ikinci əsas məsələ bu ərazilərin ölkə
iqtisadiyyatına reinteqrasiyasıdır: “O
bölgələrin böyük iqtisadi potensialı
var. Orada elə rayonlarımız var ki,
yeraltı, yerüstü sərvətləri böyük
əhəmiyyət kəsb edir. Bundan səmərəli
istifadə ölkə iqtisadiyyatına və
orada yaşayan insanların həyatına
müsbət təsirini göstərəcək. Proqram
üzrə icraçılar müəyyənləşdirilərək
konkret vəzifələr nəzərdə tutulur.
Eyni zamanda, görülən işlərlə
bağlı qiymətləndirmə aparacaq
qurum müəyyənləşdirilir. Bu
tədbirlər konkret vaxt və qrafik
əsasında aparılacağı
üçün vətəndaşlarımızın
ardıcıl olaraq qayıdışı
təmin olunacaq. Bu,
həm Ermənistanın, həm
onlara dəstək
verən qüvvələrin
o bölgələrdən
Aqil Məmmədov

gözünü çəkməsinə gətirib çıxaracaq.
Çünki o torpaqların sahibləri qayıdır.
Bu proqram 30 illik arzuları gerçəyə
çevirəcək”.
MÜƏYYƏN ADDIMLARIN
ATILMASI ÖNƏMLIDIR
Cəbrayıldan seçilən millət vəkili
Ceyhun Məmmədov da qəzetimizə
açıqlamasında bildirib ki, qısa
müddətdə Azərbaycan Qarabağda
böyük abadlıq və quruculuq işlərinə
başlayıb. Onun sözlərinə görə, ən
önəmli məsələlərdən biri də I Böyük
Qayıdış Proqramının Prezident
tərəfindən təsdiqlənməsidir: “Bu gün
Azərbaycan bir tərəfdən Qarabağda,
Şərqi Zəngəzurda böyük bərpa və
quruculuq işlərini həyata keçirir,
digər tərəfdən heç bir axsamaya
yol vermədən əhalinin
sosial müdafiəsinin
gücləndirilməsi,
sağlamlığının

qorunması, ölkəmizin
təhlükəsizliyinin təmin olunması,
ordumuzun müdafiə qabiliyyətinin
artırılması istiqamətində ciddi
addımlar atır”.
Millət vəkili vurğulayır ki, bu,
kifayət qədər böyük prosesdir və
həyata keçirilməsi üçün müəyyən
addımların atılması önəmlidir: “Bu
gün Azərbaycan dövləti bu işləri görür,
addımları atır və deyə bilərik ki, proses
uğurla və sürətlə həyata keçirilir. Bu,
eyni zamanda onu deməyə əsas verir
ki, ən qısa müddətdə Azərbaycan
vətəndaşları öz doğma yurdlarına
qayıdacaqlar. İşğaldan azad
edilmiş ərazilərə Böyük
Qayıdış bizim əsas milli
hədəflərimizdən biridir.
Dövlət Proqramında
nəzərdə tutulan
məsələlərin icrası
bu prosesi daha da
sürətləndirəcək”.

Ceyhun Məmmədov

ATA, BABA, YURDLARINA QAYIDAN VƏTƏNDAŞLARIMIZ IŞLƏ TƏMIN OLUNACAQ
“I Dövlət Proqramında Qarabağ
və Şərqi Zəngəzura Qayıdışın birinci
mərhələsində vətəndaşlarımızın öz
ata-baba yurdlarına qayıtması üçün
sistemli və ünvanlı tədbirlərin həyata
keçirilməsi nəzərdə tutulur. Proqramın
əsas hədəfləri infrastrukturun yenidən
qurulması, iqtisadiyyatın formalaşması
və inteqrasiyası, sosial inkişaf, eyni
zamanda, ətraf mühitdə
tarazlığın qorunması,
yeni yaşıl iqtisadiyyatın
formalaşdırılmasından
ibarətdir”.
Bu sözlər isə
Füzulidən seçilən millət
vəkili Vüqar Bayramova
aiddir. Millət
vəkili deyir ki,

iqtisadiyyatın formalaşması istiqamətdə
işlər həm proqram çərçivəsində,
həm də digər qanunverici aktlar, o
cümlədən Vergi Məcəlləsi çərçivəsində
reallaşmaqdadır: “Vergi Məcəlləsi ilə
gələn ildən etibarən işğaldan azad
olunmuş ərazilərimizdə 10 il müddətinə
vergi güzəştlərin tətbiqi nəzərdə
tutulur. Təbii ki, sosial təminat vacibdir
və Prezidentin də göstərişi ondan
ibarətdir ki, öz ata-baba, yurdlarına
qayıdan vətəndaşlarımız işlə təmin
olunsun. Bundan əlavə, Qarabağ
və Şərqi Zəngəzurda infrastruktur
tamamilə dağıdılıb, onların yenidən
qurulmasına ehtiyac
var. Bu istiqamətdə artıq
işlər gedir. Xüsusən də

nəqliyyat və logistik infrastrukturun
genişləndirilməsi, yaşayış binalarının,
eləcə də sosial inzibati binaların inşası
nəzərdə tutulur ki, bu, praktik olaraq
proqramda ətraflı, dəqiq və ünvanlı
şəkildə qeyd olunub”.
Həmsöhbətimiz sonda vurğuladı ki,
proqramda potensial risklərin öncədən
görülməsi və qarşısının alınması da
nəzərdə tutulub: “Proqramda konkret
hədəflər və fəaliyyətlər var və hər
fəaliyyətə məsul olan dövlət qurumu
müəyyənləşib. Eyni zamanda, burada
analizə uyğun olaraq qiymətləndirmə
var. Bu baxımdan Dövlət Proqramının
imzalanması birmənalı şəkildə qayıdış
prosesinin daha da sürətlənməsinə
imkan yaradacaq”.
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alternativsiz

namizəddir

Növbədənkənar prezident seçkilərinə gedən
Qazaxıstanda namizədlərin heç biri indiki
prezidentə ciddi rəqib hesab olunmurlar.
Kasım-Jomart korrupsiyaya qarşı amansız
mübarizə, 3 milyondan çox insanın işlə təmin
edilməsini, kiçik və orta biznesin inkişafı üçün
rahat şəraitin yaradılmasını vəd edir.
AZƏR NURİYEV

azernuriyev@kaspi.az

N

oyabrın 20-də
Qazaxıstanda
növbədənkənar
prezident seçkiləri
keçiriləcək. Hazırkı
dövlət başçısı KasımJomart Tokayevdən
başqa seçkilərdə altı
namizəd iştirak edir.
Digər iştirakçılar
az tanınan ictimai
xadimlər olduqlarından
əsas diqqət Tokayevə
yönəlib. Qalib gələn
namizəd yeddi
il ərzində əsas
dövlət postunu tuta
biləcək. İlk dəfə eksprezident Nursultan
Nazarbayevin təsiri
olmadan keçirilən
seçkilərlə Tokayev
etimad mandatı əldə
etməyi və mövqeyini
gücləndirməyi hədəfə
alıb. “Mənim üçün
dövlətin maraqları
hər şeydən üstündür”
deyən Tokayevin
prezident kimi
birdəfəlik yeddi il
müddətinə seçilmək
təklifi iyunun əvvəlində
keçirilən ümumxalq
referendumunda
təsdiqlənib. Onun
prezidentliyi
dövrü islahatlar və
modernləşmə dövrü
kimi xarakterizə edilir.
Tokayevdən gözləntilər
çoxdur. Ölkə mürəkkəb
durumdadır. Bir
tərəfdən Rusiya,
digər tərəfdən Qərbin
təzyiqləri ilə üzüzədir. Önəmli olan
digər mühüm bir fakt
Qazaxıstanın Türk
Dövlətləri Təşkilatında
yüksək səviyyədə

təmsil olunması,
türk dünyasına
inteqrasiyaya üstünlük
verməsidir.
TOKAYEVƏ INAM VƏ
DƏSTƏK YÜKSƏKDIR
Prezidentlik
kampaniyasına
gəldikdə, seçkilərə
“Ədalətli Qazaxıstan:
Hamı üçün. İndi
və həmişəlik” şüarı
ilə gedən Tokayev
ədalətli Qazaxıstan
qurmağı özünün
əsas missiyası hesab
etdiyini bildirib. İlkin
olaraq prezidentliyə
12 namizədin irəli
sürüldüyü elan edilsə
də, kifayət qədər
obyektiv səbəblərdən
yalnız 6 nəfər qeydə
alınıb. Qazax və
rusiyalı politoloqlar
qeyd edirlər ki, bir
tərəfdən Tokayev
bilərəkdən seçki
prosesindən uzaqlaşır,
digər tərəfdən, bu
gün Qazaxıstanda
həqiqətən də Tokayevin
real alternativi yoxdur,
onun siyasətinə inam
və dəstək yüksək
səviyyədədir. Nə
müxalifət, nə klan, nə
də iri biznesin xarici
sahibləri Tokayevə
meydan oxuya biləcək
alternativ bir fiqur
irəli sürə bilmədilər.
Təəccüblü deyil ki,
bütün diqqət üç
parlament partiyasının,
veteranların, gənclərin,
könüllülərin, həmkarlar
ittifaqlarının və biznes
təşkilatlarının daxil
olduğu Xalq Koalisiyası
tərəfindən irəli sürülən
hazırkı prezidentə
yönəlib.

3 MILYONDAN ÇOX INSANIN
IŞLƏ TƏMIN EDILƏCƏYI VƏDI
Yeri gəlmişkən, müstəqillik
tarixində Qazaxıstan
prezidentliyinə namizədlərin
üçüncü teledebatı keçirilib.
Tokayevi parlamentin aşağı
palatasının sədri Yerlan
Koşanov təmsil edib. Yalnız
Yerlan Koşanov və Soltanat
Tursunbekova proqramlarının
əsas məqamlarını qazax və
rus dillərində təqdim ediblər.
Namizədlərdən Karakat Abden,
Jiqulu Dairbayev və Nurlan
Auesbaev öz proqramlarını
ancaq qazax dilində təqdim
ediblər. Tokayevin adından
vədlər verən vəkili korrupsiyaya
qarşı amansız mübarizə, 3
milyondan çox insanı işlə təmin
edilməsini, həmçinin kiçik
və orta biznesin inkişafı üçün
rahat şərait yaradılacağını vəd
edib. “Kasım-Jomart Tokayev
deyib ki, o, bu proqramı ürəyi
ilə yazıb və ümid edirik ki,
bu, bütün qazaxıstanlıların
qəlbində əks-səda verəcək”, deyə Koşanov vurğulayıb. Onun
sözlərinə görə, yeddi il ərzində
ölkədə 111 milyon kvadratmetr
mənzil tikiləcək, hər şeydən
əvvəl gənc ailələr evlə təmin
ediləcək. Biznesin
inkişafı üçün rahat
şərait yaradılacaq,

“ədalətli, proqnozlaşdırıla
bilən vergitutma ilə” yeni Vergi
Məcəlləsi qəbul ediləcək.
Ölkənin siyasi sisteminə köklü
şəkildə yenidən baxılacaq, ədalət
təmin olunacaq, sosial məsələlər
sistemli şəkildə həll olunacaq,
uşaq bağçası, məktəb və
yataqxana çatışmazlığı keçmişdə
qalacaq.
GÜCLÜ, TƏCRÜBƏLI ÜÇDILLI
NATIQ VƏ ISTEDADLI PUBLISIST
Politoloq, ictimai xadim,
Qazaxıstan Prezidenti yanında
Milli Qurultayın üzvü Daniyar
Aşımbayev sosial şəbəkədəki
səhifəsində qeyd edir ki,
“Tokayev cəmiyyətlə dialoqa,
fikir plüralizminə və fikir
müxtəlifliyinə əsaslanan dövlət
inkişafının yeni vektorunu
qoyur. Bir tərəfdən, Tokayev
güclü, təcrübəli üçdilli natiq və
istedadlı publisistdir, bir neçə
kitabın müəllifidir, özü çıxışları,
məqalələri və mesajları üzərində
işləyir. Digər tərəfdən, prezident
populizmə yaddır və ictimai
rəylə flört etməyə çalışmır.
Tokayev dərin intellektli,
metodik, sakit,
düşüncəli və
yaxşı yumor hissi
olan insandır”.

TOKAYEV
RUSIYAYA
QARŞIDIRMI?
Tokayev sonuncu
bəyanatlarından birində
ölkələrin ərazi bütövlüyünü
dəstəklədəyini bəyan edib ki, bu
da ciddi rezonans doğurub. Çünki
o, bu bəyanatı Rusiya Ukraynada
qəsbkarlıq müharibəsi apardığı
bir vaxtda verib. Tokayev
bildirib ki, Qazaxıstan bütün
ölkələrin suverenliyini və
ərazi bütövlüyünü ehtiva edən
BMT Nizamnaməsini tam
dəstəkləyir: “Bu prinsip bizim
ölkəmizin maraqlarına tam
uyğundur. Biz bu prinsipə
xüsusilə diqqət yetirməliyik”.
O vurğulayıb ki, Qazaxıstan
“Qərbi və Şərqi, habelə Şimalla
Cənubu birləşdirir” və buna
görə də Mərkəzi Asiya ölkələri
ilə dünyanın başqa hissələri
arasında əməkdaşlığa ciddi
diqqət yetirməlidir. Əlavə edib
ki, Qazaxıstanı Azərbaycandan
keçməklə Türkiyə ilə
birləşdirəcək beynəlxalq
nəqliyyat marşrutu Türk
Dövlətləri Təşkilatı üçün prioritet
olmalıdır. Tokayev Rusiyanın
Ukraynaya səbəbsiz və əsassız
müdaxiləsini rəsmən nə pisləyib,
nə də dəstəkləyib. Lakin o, bu
ilin əvvəllərində demişdi ki,
Qazaxıstan Ukraynada Rusiya
tərəfindən dəstəklənən Luqansk
və Donetsk separatçılarını
heç vaxt tanımayacaq. Yeri
gəlmişkən, Qazaxıstan hökuməti
son illər bəzi etnik rusların əhvalruhiyyəsindən də narahatdır. Bu
səbəbdən də xaricdən vətənə
dönən etnik qazaxların çoxunu
Rusiya sərhədinə yaxın şimal
bölgələrində yerləşdirir.
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İran hakimiyyəti etirazçılara qarşı ən
repressiv addımlar atsa da, narazı
xalq geri çəkilənə oxşamır. Din
xadimlərinə qarşı nifrət də pik
həddə çatıb. Vətəndaşlar onlara
çox sərt şəkildə etiraz bildirir,
söyür, döyür, təhqir edirlər.
Artıq mollalar əmmamələrlə
küçəyə çıxmağa qorxurlar.

MOLLANI

ƏMMAMƏLƏMƏLIMI,
ƏMMAMƏLƏMƏMƏLIMI?
AZƏR NURİYEV

azernuriyev@kaspi.az

İ

randa iki aydan artıqdır ki davam
edən antihökumət etirazları qismən
səngisə də, gərginlik qalmaqdadır.
Artıq ölkənin 129 şəhərində keçirilən
etirazlarda 400-ə yaxın insan ölüb,
14 mindən çox insan həbs edilib.
Hakimiyyət etirazçılara qarşı ən
repressiv addımlar atmaqla onları
qorxutmağa çalışsa da, narazı xalq
geri çəkilənə oxşamır. Molla rejimi
etiraf etməsə də, bu aksiya son 40
ilin ən irimiqyaslı etirazı kimi tarixə
düşəcək. Kütləvi çıxışlar 1979-cu il
islam inqilabından bəri hökumətin
üzləşdiyi ən ciddi hadisədir. Budəfəki
etiraz bir çox xüsusiyyətləri ilə fərqlənir.
Ölkədə din xadimlərinə qarşı nifrət
pik həddə çatıb, onlara çox sərt şəkildə
etirazlar bildirilir, söyülür, döyülür,
təhqir olunurlar. Artıq din xadimləri
əmmamələrlə küçəyə çıxmağa belə
qorxurlar. Rejimin bel sütunu olan
mollalar artıq xalqa təsir etmək
imkanını itirirlər.
Ali dini liderin, digər nüfuzlu
şəxslərin şəkilləri yandırılır. İri
şəhərlərlə, universitetlərlə yanaşı,
qəbiristanlıqlar hazırda İranda ən böyük
etiraz məkanına çevrilib.
İNSANLAR TƏHDID EDILIR
Ən dəhşətlisi odur ki, etirazçılara
qarşı repressiv addımları artıran
hakimiyyət onların ailələrini
övladlarının guya ürək tutmasından,
insultdan və ya intihardan öldüyünü
etiraf etməyi tələb edir. Evlərindən,
məktəblərindən və yataqxanalarından
qaçırılan fəallar, qadın hüquqları
müdafiəçiləri, musiqiçilər, məktəbli
qızlar və tələbələr indi hətta ölüm
hökmündən qorxmağa məcburdurlar.
“Beynəlxalq aləm bilməlidir ki, İranda
şərin gücü iqtidardadır, lakin xalqın
cəsarəti onların terrorundan güclüdür”,
- deyə etirazçılardan biri bildirib.

ÖLKƏDƏ DIVARLAR UĞRUNDA MÜBARIZƏ GEDIR

Hazırkı etirazları əvvəlkilərdən
fərqləndirən daha bir cəhət də
“divarlar uğrunda mübarizədir”.
Sosial mediada divarlara şüar yazan
insanların görüntüləri də adi hala
çevrilib. Bələdiyyələr qraffitilər
olan yerləri yenidən boyamağa
çalışsalar da, bu, hədər yerə aparılan
mübarizə kimi görünür. Əksər
şüarlar ali dini lider ayətullah
Xamenei və İranın teokratik
rejimini hədəfləyir ki, bu da əvvəllər
nadir müşahidə edilən bir hal
idi. Küçələrdə ictimai məkanlar
uğrunda əsl mübarizə gedir:
etirazçılar reklam lövhələrini ya
sökür, ya da üzərlərinə öz şüarlarını
yazırlar.
Etirazların digər fərqləndirici
tərəfi odur ki, onun hərəkətverici
qüvvəsi gənclərdir. İnternetdəki
videolarda şagirdlər (əsasən,
qızlar) hökumət əleyhinə şüarlar
səsləndirir, ayətullah Xameneinin
şəkillərini cırır və yaxud da
dərsliklərdəki şəkilləri həlak olan
etirazçıların görüntüləri ilə əvəz
edirlər.
DAXILDƏN DAĞILAN MOLLA REJIMI
Sözsüz ki, bu aksiyalar 40 il yığılıb
qalan narazılıqları üzə çıxarmış olub.

Sosial şəbəkələrdəki mollaların
gənclər tərəfindən döyülməsi,
başlarından əmmamələrin salınması
ilə bağlı çoxsaylı videolar da bunu
sübut edir. Həmin videoların hamısı
təxminən eyni süjetlə çəkilir, yəni
bir gənc oğlan insidenti çəkir,
digəri isə qarşıda gedən mollanın
başındakı əmmaməni vurub yerə
salır.
Bir zamanlar İran rejiminin
tərəfdarı olan şəxslərin böyük bir
qismi də gerçəklikləri görürlər və
baş verənlərə artıq
öz etirazlarını
bildirirlər. Bəzi
iranlılar əmmaməni
yerə salmağı
müqavimətə
dəstək hərə-

kəti kimi
dəyərləndirsə də,
digərləri bu
hərəkətin dövlətlə
heç bir əlaqəsi
olmayan sadə din
adamlarına qarşı
haqsız zorakılıq

və təhqir ola biləcəyini deyirlər.
Tehranlı jurnalist və keçmiş siyasi
məhbus Əhməd Zeydabadi deyir ki,
küçədə bu hərəkətə məruz qalan
bəzi mollalar “dövlətin siyasətinin
tənqidçiləri və hətta qurbanları
da ola bilər”. O əlavə edib ki,
yüksək vəzifəli mollalar nadir
hallarda cəmiyyət arasına çıxır və
çıxanda da çox zaman cangüdənlər
tərəfindən qorunurlar. “Onlar
mollaların əmmaməsini son
43 ildə törədilən cinayətlər
və korrupsiyanın, habelə
mollalara verilən imtiyazların
rəmzi olaraq yerə salırlar.
Burada zorakılıq
yoxdur. Üstəlik,
burada
gənclərin

şıltaqlığı
da var. Bu
isə inqilabın
ruhunu əks
etdirir”, - deyə
fəallardan biri
bu iddialara
cavab verib.

ƏMMAMƏ VURMA TRENDINI REJIM ÖZÜ DƏ REALLAŞDIRIB
Parisdə yaşayan iranlı din xadimi
və tədqiqatçı Həsən Fereştian Qərb
mediasına deyib ki, əmmamə vurma
trendi “son qırx ildə boğulmuş
qəzəbin” nəticəsidir. “Əgər onun
məqsədi din xadimlərini yox
etməkdirsə, zorakılığın başlanğıcı
ilə üz-üzə qala bilərik. Əslində, din
xadimləri hakimiyyətin mərkəzindən

yox edilməlidir. Ancaq onlar
cəmiyyətdən silinməməlidir”, – deyə
o, “Radio Fərda”nın fars xidmətinə
müsahibəsində bildirib. Ötən il də
rejim tərəfdarları hakimiyyəti tənqid
edən din xadimlərinin əmmamələrini
vurub yerə salmışdılar. Əmmaməsi
yerə salınanlar arasında keçmiş
daxili işlər naziri Abdollah Nuri və

parlamentin keçmiş spikeri Mehdi
Kərrubi də olub. 85 yaşlı Kərrubi 2009cu ildə keçmiş prezident Mahmud
Əhmədinejadın yenidən seçilməsini
sorğuladığı üçün 2011-ci ildən bəri
ev dustaqlığındadır. Kərrubiyə rəsmi
ittiham irəli sürülməsə də, onun Ali
dini lider Əli Xameneinin əmri ilə ev
dustaqlığında saxlandığı deyilir.
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ROBOTEXNIKA KURSUNA GEDƏNLƏR UNIVERSITETƏ 1:0 ÖNDƏ BAŞLAYIRLAR

“BU SAHƏDƏ MARAQ
ISTEDADDAN ÖNDƏ GƏLIR”

MÜ

SAHIBƏ

SÖHBƏTLƏŞDI:
AYGÜN ASİMQIZI
aygunasimqizi@kaspi.az

İlyas
Kərimov:
“İlk vaxtlar
hobbiləri
olsun deyə
gətirirdilər,
indi artıq
gələcək üçün.
Biz statistika
çıxarmışdıq.
Robotexnika
kursumuza
gələnlərin
70 faizi
karyeralarını
texnoloji
sahədə
davam
etdirirlər. Ən
çox kompüter
elmlərinə və
kompüter
mühəndisliyinə maraq
göstərirlər”.

T

exnoloji peşələr
günümüzün ən
perspektivli sahələri
hesab olunur. Çünki bu
sahədə həddindən artıq
imkanlar var. Bu səbəbdən
valideynlər artıq uşaqlarında
lap kiçik yaşlarından
texnoloji sahəyə maraq
yaratmağa, onları bu sahəyə
yönəltməyə çalışırlar. Bunun
üçün müraciət etdikləri
istiqamətlərdən biri də
robotexnika kurslarıdır. Son
illər bu istiqamətdə kursların
sayının artması da marağın
hansı səviyyədə olmasını
göstərir. Elə bu marağı nəzərə
alıb robot texnologiyaları üzrə
mütəxəssis İlyas Kərimov ilə
söhbətləşdik.

l İlyas müəllim, robotexnika
kursuna getmiş və getməmiş
uşaqların texnoloji sahədə
gələcəyini müqayisə edərək
başlayaq. Bu sahədə ali təhsilə
başladıqları dövrdə aralarında
hansı fərq olur?
l Ali məktəbdə
proqramlaşdırma üzrə təhsilə
başlayanda ilk olaraq mətn
proqramlaşdırma öyrədilir.
Mətn proqramlaşdırmaya giriş
isə blok proqramlaşdırma
ilə başlanır. Şagirdlər
robotexnika dərslərində
blok proqramlaşdırmanı
öyrənirlər. Dərsdə yaratdıqları
robotları kodlaşdırırlar. Əl
motorikası inkişaf edir. Yəni
ali məktəbə daxil olduqda
proqramlaşdırmaya, robot
texnologiyalarına giriş
bazası olur. Bundan əlavə,
komanda ilə iş, ünsiyyət
və s. kimi bacarıqlara
sahib olurlar,
dostlar qazanırlar.
Robotexnika
kursuna gedənlər
universitetə
1:0 öndə
başlayırlar.

Həvəs,
maraq varsa,
şagird bunu
öyrənmək
istəyəcək.
Daha çox
maraq
göstərən
daha öndə
gedir. Bir də
kreativlik bu
işin başında
durur.
Uşaqda
“Bildiklərimlə
yeni nələr
yarada
bilərəm?” kimi düşüncə
formalaşmalıdır

“BU SAHƏDƏ MARAQ
ISTEDADDAN ÖNDƏ GƏLIR”
l Elə sahələr var ki,
uşaqları yönəltmək üçün
onlarda o istiqamətdə
istedadı görməlisən.
Robotexnika da bu tipli
sahələrdəndir?
l İstedad məsələsini inkar
etmirik. İstedad olanda kimsə
digərindən daha tez qavraya,
anlaya bilər. Amma bu sahədə
maraq istedaddan öndə gəlir.
Həvəs, maraq varsa, şagird
bunu öyrənmək istəyəcək.
Daha çox maraq göstərən daha
öndə gedir. Bir də kreativlik
bu işin başında durur. Uşaqda
“Bildiklərimlə yeni nələr yarada
bilərəm?” - kimi düşüncə
formalaşmalıdır. Bəzən şagird
tamamilə yeni robot düzəldir.
Öz düşüncəsinə görə iş ortaya
qoyur. 6 yaşında uşaqda elə
kreativ ideyalar olur ki!

“BIR AY ƏRZINDƏ
BILINIR KI, BU SAHƏDƏ
BACARIĞI VAR, YOXSA YOX”
l Bəs bu marağın
olub-olmadığını necə
müəyyənləşdirməli?
l Bəzən bunu çox sadə
şəkildə görə bilərik, bəzən isə
müxtəlif ipuclarına ehtiyac
olur. Baxmaq lazımdır ki,
mühəndisliyə marağı varmı?
Bəlkə, sınıq stul var, onu
düzəltməyə çalışır. Yaxud fərqli
ideya ilə düzəldir. Ya da fərqli
iki əşyanı birləşdirib nə isə əldə
etməyə çalışır. Bir çox valideyn
deyir ki, uşaq texnologiya ilə
çox vaxt keçirir. Texnologiya
ilə vaxtını necə keçirdiyinə
baxsınlar. Baxdığı cizgi filmi
uşaqların konstruktiv nələrsə
düzəltməsi ilə bağlı ola bilər.
Elə uşaq var ki, 8 yaşından
maşın öyrənmə ilə bağlı
videolara baxır.

l Bəzən valideyn düşünür
ki, uşağının bu sahəyə marağı
var, kursa yazdırır, amma bir
müddət sonra məlum olur ki,
elə deyilmiş.
l Bəzən valideyn deyir
ki, uşaq evdə konstruktiv
nələrsə etməyə çalışır. Nələrisə
birləşdirib yeni nə isə əldə
edir. Bundan ilhamlanaraq
robotexnika kursuna gətirirlər.
Amma valideynin müşahidələri
doğru olmaya da bilir. Düşünür
ki, övladının istedadı,
marağı var, amma
dərsdə görürük ki, elə
deyil. Bəzən valideyn
oğlunu gətirir. Deyir
ki, qızın marağı
yoxdur. Biz qızı
da yoxlamağı
təklif edirik.
Məlum olur ki,
qızın marağı
oğlandan da
çoxdur. Sadəcə
olaraq valideyn
onu görməyib.

lDediniz stolun ayağı
qırılanda uşaq onu düzəldirsə,
mühəndislik bacarığı ola bilər.
Amma çox vaxt düşünülür
ki, mebel ustası olacaq.
Valideyn necə bilsin ki, uşaq
mebel işinə maraqlıdır, yoxsa
mühəndislik tərəfə?
l Onu da yoxlamaqla bilmək
lazımdır. Kursa gəlir, burada
artıq bir ay ərzində bilinir ki,
bu sahədə bacarığı var, yoxsa
yox. Ümumiyyətlə, robotexnika
dərslərində məqsəd uşaqların
bu istiqamətdə bacarığının
yoxlanmasıdır. Məktəbin
əvvəlindən başa düşür ki, bu
sahə ona uyğundur, yoxsa yox.
“İSTEDAD, MARAQ
TAM OLARAQ DƏRSDƏ
KƏŞF OLUNUR”
l Uşaqlardan çox
valideynlər övladlarını
robotexnikaya qoymaqda
maraqlıdırlar.
l Robotexnika kurslarına
qəbul 6 yaşdan başlayır. Elə yaş

dövrüdür ki, uşaq valideyndən
asılıdır. Haradasa 40 faiz
şagird bu yaşlardan başlayır.
Bu yaşlarda valideynin
uşağının istedadını,
marağını görüb gətirməsi
halları da olur, amma daha
çox, sadəcə, valideynlərin
istiqamətlənməsi ilə
gəlirlər. 35-40 faiz uşaq 1114 yaşlardan başlayırlar.
Bu yaşlarda gələnlərdə
valideynlər hansısa marağı
görüb gətirirlər. Qalanları da
daha yuxarı yaşlardır. Yuxarı
yaşlarda gələnləri valideynlər
yönəltmir, öz maraqları
olur, istəyirlər, gəlirlər.
Hətta valideyn övladına görə
Gəncədən Bakıya köçdü.
Kursa gəldilər, övladlarının
marağı olduğunu gördülər.
Valideyn gördü ki, oğlunun
və qızının marağı var, dedi ki,
burada gələcəkləri var, Bakıya
köçdülər. Ümumiyyətlə isə
istedad, maraq tam olaraq
dərsdə kəşf olunur.
l Erkən yaşlarda
daha çox valideynlərin
istiqamətlənməsi ilə
gətirildiyini dediniz. Uşaqda
maraq olmasa da, valideynin
məcbur gətirməsi halları
olurmu?
l Valideynlər uşaqlarının
fərqli məşğuliyyətlərinin
olmasını istəyirlər. Amma bu
sahədə məcburiyyətlə davam
etmək, nə isə öyrənmək
olmaz. Ümumiyyətlə, gətirilən
uşaqların maraq dairələrini,
psixologiyalarını və s.
yoxlayırıq. Bu yoxlamadan
haradasa 60 faiz uşaq seçib
kursa başlayırıq. Uşaq
məcburiyyətlə gətirilirsə,
özündə maraq yoxdursa,
valideynə izah edirik ki, bu
halda nəticə olmayacaq. Bir
qisim valideyn var, övladını
gətirir, amma deyir ki, mən
səni bura gətirdim, gör sənə

maraqlıdır? Yəni sonrasını
uşağın marağına buraxır.
Uşaq maraq göstərirsə, qalır,
göstərmirsə, davam etmirlər.
l Bu sahəyə maraqlı
uşaqların marağı dərsdə
daha çox nədə hiss olunur?
l Dərsdən çıxmaq
istəmirlər. 1,5-2 saat dərs
olur. Amma 2 saatdan sonra
da dərsdən çıxmaq istəmirlər.
Maraqlı gəlir. Yaradıcılıqları,
nələrsə etmək istəkləri və s.
“RIYAZI BILIYINIZ
SIFIRDIRSA, GƏLMƏYIN”
DEYƏ BIR ŞEY YOXDUR”
l Bəs riyazi bilik vacibdir?
l “Riyazi biliyiniz
sıfırdırsa, gəlməyin” deyə
bir şey yoxdur. Riyazi bilik
vacibdir. Amma ilk vaxtlar
olması o qədər də vacib deyil.
Biz uşağı konsultasiya edəndə
texniki psixologiyasını da
yoxlayırıq. Misal həll etməyə
həvəsi varmı? Yoxlayırıq,
riyazi bilik zəifdirsə, bunu
bildiririk. Deyirik ki,
dərslərimizdə riyazi hissələr
də olur. Ümumilikdə, bu
sahədə irəliləmək üçün riyazi
bilik lazımdır.
l Bir neçə il öncə
kurslarda dərsləri izləmək
imkanım olub. Siniflərdə,
demək olar ki, oğlanlar idi.
İndi necədir vəziyyət?
l Valideynlərlə ünsiyyətdə
aşılamağa çalışırıq ki, qızlarını
gətirməkdən çəkinməsinlər.
Hazırda qız övladlarını
gətirənlər də çoxalıb.
Məsələn, bir düşərgə keçirilir,
bizim kursdan qatılan 7

iştirakçıdan 4-ü qızdır. Keçən
dəfə qız sayı bir az aşağı idi.
Nisbət dəyişə bilir, amma elə
qrup yoxdur ki, orada ancaq
oğlanlar olsun.
l Texnoloji sahəyə ancaq
oğlanları yönəldənlər
düşünürlər ki, bu sahədə
onlar daha bacarıqlıdırlar.
l İdeya oğlana, yaxud
qıza görə fərqlənmir. Amma
müşahidələrimi deyim.
Qızlarımız bəzən ailədə o
qədər təzyiq altında olurlar
ki, öz ideyalarını deməkdən
çəkinirlər. İdeya var, amma
onu deməkdən çəkinir. 6-7
yaşlı uşaqdır, bu problem,
təbii ki, ailədən gəlmədir.
Bunu aradan qaldırmağa
çalışırıq.
l Dediniz ki, hətta 6 yaşlı
uşaqların yaxşı ideyaları olur.
Bəs onların reallaşması üçün
imkanlar varmı?
l Bizdə elə bir institut
yoxdur ki, şagirdlərə
ideyalarını reallaşdırmaq
cəhətdən köməklik edək.
Şagirdin əlillər üçün ayaqqabı
ilə bağlı yaradıcı ideyası
var, onun reallaşması üçün
motor lazımdır. İdeyasının
reallaşdırıldığını görə bilmir.
Bunun üçün maliyyə imkanı
təminat edən
qurum
yoxdur.
Buna
ehtiyac
var.

FOTOLAR: Rüfət Mikayılov /Global Media Group

“UŞAQLAR POTENSIALLARINI BU
DƏRSLƏRDƏ KƏŞF EDƏ BILIRLƏR”
l Robotexnika
Azərbaycanda yeni
məşhurlaşanda bu sahəyə
sadəcə övladları üçün
məşğuliyyət kimi baxan
valideynlər də çox idi. İndi
bəs?
l 2018-ci ildən bu sahənin
içindəyəm. Bu sahə bizdə
yeni-yeni aktuallaşırdı.
İlk vaxtlar hobbiləri olsun
deyə gətirirdilər, indi artıq
gələcək üçün. Biz statistika
çıxarmışdıq. Robotexnika
kursumuza gələnlərin 70
faizi karyeralarını texnoloji
sahədə davam etdirirlər. Ən
çox kompüter elmlərinə və
kompüter mühəndisliyinə
maraq göstərirlər. 8-9-cu
sinifdə baxıram ki, şagirdlər
layihələrlə, özünəməxsus
fikirlərlə gəlirlər. Baxırsan ki,
gələcəyi var. Məsələn, 8-ci sinif
şagirdim var, öz startapını
qurub, özünü təsisçi elan edib.
Bu yaxınlarda veb saytlarını
təqdim edəcəklər. Uşaqlar
potensiallarını bu dərslərdə
kəşf edə bilirlər. Əslində, bu
dərslərdə məqsəd elə şagirdin
texnoloji potensialının
özlərinə göstərilməsidir.
Onlara bildirilir ki, sənin
filan bacarıqların var, bunları
nəzərə alıb davam etməlisən.

Bu kurslarda həm də şagirdlər
necə inkişaf edə biləcəklərini
müəyyənləşdirməlidirlər.
“ROBOTEXNIKA MÜƏLLIMLIYI
HƏR KƏSIN BACARACAĞI IŞ
DEYIL”
l Robotexnika sahəsində
yarışlara qatılan şagirdlərlə
söhbət edəndə deyirlər ki,
özəl orta təhsil müəssisəsində
oxuyurlar, orada çalışan
müəllimləri yönəldib.
l Bu sahə bizdə yeni olduğu
dönəmlərdə daha çox özəl
məktəb müəllimləri şagirdləri
yönəldirdilər. Amma son
vaxtlar dövlət məktəblərində
də belə hallar artıb. Ola bilər
ki, valideyn uşaqdakı potensialı
görmür, amma müəllim
görürsə, yönəltmə edə bilər.
l Bəs robotexnika üzrə
müəllim işləmək necədir?
l Hər kəsin bacaracağı
iş deyil. Bu sahədə müəllim
seçilərkən hər uşağa fərdi
yanaşma qabiliyyətinin olması,
onları dinləməsi, fikirlərini
məhdudlaşdırmaması və s.
kimi tərəflərinə fikir verilir.
Dünən bir müəllimimiz deyir
ki, 3 saatdır dərs keçirəm, çox
yorğunam, amma xoşbəxtəm.
Yorucudur, amma xoşdur.
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Ölkədə dərman
preparatları ilə
təminatda böyük
problem yaşanır.
Vətəndaşlar bir
çox dərmanları
apteklərdə
tapa bilmirlər.
Çox hallarda
isə reseptdəki
dərmanları almaq
üçün aptek-aptek
gəzməli olurlar.
Bəs səbəb və
çıxış yolu nədir?
AYGÜN ASIMQIZI

D

ÖLKƏ
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aygunasimqizi@kaspi.az

ünən Sabunçudakı bütün
apteklərə baxmışam. Uşaq
üçün bir dənə də sirop
yoxdur. Əvvəl “Nurofen” istəyəndə
5-6 cür əvəzedici təklif edirdilər.
İndi heç biri yoxdur. Qızdırma üçün
şamlar da yoxa çıxıb”.
Son vaxtlar bu tipli statusları
sosial şəbəkələrdə çox görürük.
Çünki “Aspirin kardio”, “Nurofen”,
“Tetrasiklin”, “Valerian”, öskürək
əleyhinə siroplar və s. kimi hər
zaman əlçatan olan dərmanları
apteklərdə tapmaq olmur. Ancaq tək
bu tipli deyil, ümumilikdə, bir çox
dərman vasitələrini tapmaqla bağlı
insanlar problem yaşayır. Məsələn:
“Epilepsiya xəstələri üçün
nəzərdə tutulan “Karbamazepin”
dərmanı yoxa çıxdı. Bir müddətdən
sonra əvəzləyicisi olan “Finlepsin”
yoxa çıxdı. Bircə ümid qalmışdı
“Finlipsal”a, o da artıq tapılmır”.
“Ürək əməliyyatı keçirən
insanlara həkimlər ömürlük
“Varfarin” dərmanı yazır. Bu
dərman neçə aydır yoxa çıxıb. Ya da
varsa, 4 manatlıq dərmanı əl altdan
30-40 manata ala bilərsən”.
Həkimlərin də problemlə bağlı
paylaşımları çoxalıb.
“

8 AY KEÇIB, HƏLL TAPILMADI?
Yəni bəzi dərmanları tapa
bilmirik. Bəzilərini isə tapmaq
heç də asan deyil. Belə ki, əvvəllər
həkim resept yazırdı, çox zaman
bir aptekdən alırdın. İndi bir
resept üçün aptek-aptek gəzməli
olursan. Pandemiyanın çox
aktiv dövründə başadüşülən
idi, ancaq hazırda bu problem
getdikcə dərinləşir. Dərman

GƏZIRIK
təhlükəsizliyi ilə bağlı artıq ciddi
problem var. Məsələ gündəmə
gələndən isə Səhiyyə Nazirliyi
bildirir ki, apteklərin dərman
vasitələri ilə təminatı səlahiyyətləri
daxilində deyil.
Ümumiyyətlə isə, dərman
çatışmazlığına səbəb olaraq RusiyaUkrayna münaqişəsi göstərilir.
Çünki Azərbaycana dərman
vasitələri, əsasən, Türkiyə, Rusiya,
Ukrayna, Hindistan və digər
Avropa ölkələrindən idxal olunur.
Burada Rusiya və Ukraynanın
payı çox böyükdür. Ancaq
münaqişənin başladığı
8 aydan çoxdur
və nə vaxt
da bitəcəyi
məlum
deyil. Bu
müddətdə niyə
alternativ həll
yolu tapılmayıb?
Ümumiyyətlə,
dərmanla
təminatımız niyə
bu səviyyəyə
düşüb?

PROBLEMIN DƏRIN SƏBƏBLƏRI VAR
Sosial məsələlər üzrə ekspert İlqar
Hüseynli deyir ki, Azərbaycan dərmanla
təminat məsələsində 99 faiz idxaldan asılı
olduğu üçün bu cür problemin bir gün
yaşanacağı gözlənilən idi: “Azərbaycan çox
vacib, ən sadə və həyati əhəmiyyət daşıyan
dərman preparatlarının belə, istehsalını qura
bilməyib. Bunun olmaması üçün yeni əczaçılıq
zavodlarının inşa olunmasını, bu sahəyə
investisiya qoyulmasının vacibliyini qeyd
edirdik. Zamanla dünyada baş verən qlobal
tendensiyalar Azərbaycanda bu problemin
dərinləşməsinə gətirib çıxardı. Rusiya-Ukrayna
münaqişəsinin böyük təsiri oldu”. Azərbaycan
dünyanın bir çox ölkəsindən dərman idxal edir.
İ.Hüseynli Rusiya, Ukrayna, Belorusdan olan
idxalı tam əvəzləyə bilməməyimizin iki səbəbi
olduğunu dedi: “Birincisi, Azərbaycana
5 500-dən çox dərman idxal olunur.
Onun Rusiya, Ukrayna və Belorusun
payına düşən hissəsi böyükdür. Onların
hamısının əvəzlənməsi bir az çətindir.
Rusiya bazarında istehsal olunan
dərman çeşidləri Türkiyə ilə eyni deyil. Səhiyyə
Nazirliyi bu problemdən yaxa qurtarmağa
cəhd etməsin. İdxalın əvəzlənməsində

problem yaradan ikinci məsələ nazirliyə
bağlıdır. Ölkədə dərman preparatlarının
dövlət qeydiyyatına alınması işini nazirliyin
nəzdindəki mərkəz həyata keçirir. Qeydiyyat
prosedurları sadələşdirilməlidir. Məsələn,
ampisilin idxal ediləcək. Biri 0,5, biri də 1
qramlıqdır. Hər biri nazirlik tərəfindən ayrıayrılıqda qeydiyyatdan keçməlidir. Amma
tərkibi eynidir, çəki fərqi var. Üstəlik, qeydiyyat
üçün çox sayda sənəd tələb olunur. O sənəd
çatmır, bunu gətir, onu gətir. Sonra növbə
gözləyirsən ki, nə vaxt qeydiyyata alacaqlar.
Bu proses 6-7 ay vaxt aparır. Qeydiyyatdan
sonra bir preparatın idxalı üçün icazə müddəti
5 illikdir. 5 il idxal edirsən, sonra yenidən
qeydiyyat prosedurundan
keçirsən. Zaman da sürətlidir.
10 dərmanın bu gün, 10nun sabah 5 ili tamam
olur. Beləliklə, 6-7 ay
sənədləşmə getdiyi üçün
həmin dərmanla bağlı
problem yaranır.
Çünki o dərmanı
başqa şirkət
İlqar
gətirmir”.
Hüseynli

BU PROBLEMIN 3 HƏLL YOLU VAR
Millət vəkili Müşfiq Məmmədli deyir
ki, ölkənin dərmanla təminat
məsələsində hazırda
yaranan problemin həlli
üçün 3 önəmli addım
atılmalıdır: “Problemlə bağlı
müzakirələrdə təkliflərimizi
səsləndiririk. Bununla
bağlı müxtəlif
orqanlar qarşısında
Müşfiq
Müşfiq
məsələ qaldırmışıq,
Məmmədli
Məmmədli

təkliflərimizi vermişik. Problemin həlli
üçün bir neçə istiqamətdə iş görülməlidir.
3 əsas nüans burada önəmlidir.
Birincisi, daxili dərman preparatlarının
istehsalının stimullaşdırılması üçün lazımi
addımlar atılmalıdır. İkincisi, dərman
preparatlarının qeydiyyat proseduru
asanlaşdırılmalıdır. Təbii ki, insan
sağlamlığından söhbət gedir, dərman
qrupları fərqlidir, hər birinə yanaşma
müxtəlif olmalıdır. Amma sadələşdirmə

mümkün olan istiqamətdə buna
gedilməlidir. Üçüncü məsələ isə, alternativ
əlaqələrin qurulmasıdır. Bu istiqamətdə
Səhiyyə Nazirliyi müəyyən işlərə başlayıb.
Latın Amerikası ölkələri, Türkiyə və
yaxın Avropa ölkələri ilə əməkdaşlıq üçün
addımlar atılır”.
Milli Məclisin Səhiyyə komitəsinin
sədri Əhliman Əmiraslanov isə deyib ki,
Azərbaycan hökuməti dərman vasitələri ilə
bağlı yeni proqram hazırlayır.
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Həmin gün bizim
mağazalarda, alışveriş mərkəzlərində,
restoranlarda
da endirim
kampaniyaları olur.
Bəzən isə hətta 5070 faiz endirimlərin
ediləcəyi barədə
elanları da görmək
mümkündür.
Bəs əslində, bu
endirimlər realdırmı?
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ZƏRIF SALMANLI

zarifsalmanli@kaspi.az

25 noyabr dünyada və Azərbaycanda
“Black Friday”, yəni “Qara cümə” endirim
festivalı kimi qeyd olunur. “Black Friday”
ABŞ-da noyabr ayının dördüncü cümə
axşamı günü qeyd olunan Şükranlıq
bayramından sonrakı cüməyə verilən
qeyri-rəsmi addır. 1952-ci ildən həmin
günü Yeni il üçün alış-veriş mövsümünün
başlanğıcı olaraq qəbul edirlər. Lakin bu
günə “Black Friday” adı ilk dəfə 1961-ci
ildə qəzetlər tərəfindən qoyulub. Səbəb
kimi həmin gün Filadelfiyada alış-verişə
görə nəqliyyatda yaranan tıxaclar və
digər çətinliklər göstərilib. “Qara cümə”,
əsasən, 1970-1990-cı illərdə ticarət
mərkəzləri böyüyərkən populyarlaşıb. 1975ci ildən Filadelfiyanın hüdudlarını aşıb.
“Qara cümə” son illər Azərbaycanda da
reallaşdırılır. Həmin gün mağazalarda, alışveriş mərkəzlərində, restoranlarda endirim
kampaniyaları olur. Bəzən isə hətta 50-70
faiz endirimlərin ediləcəyi barədə elanları
da görmək mümkündür. Bəs əslində, bu
endirimlər realdırmı?
AZƏRBAYCANDA 20-30, MAKSIMUM
40 FAIZLIK ENDIRIMLƏR OLA BILƏR
Marketoloq Seymur Quliyev bildirdi
ki, digər ölkələrdə 70-80-90 faizlik böyük
endirimlər, həqiqətən də, olur, lakin
Azərbaycanda belə deyil: “Azərbaycandakı
“Qara cümə”də 20-30, maksimum 40
faizlik endirimlər ola bilər. Lakin 70-8090 faizlik endirimlərin mümkün olmasını
düşünmürəm. Çünki bizim ölkədə satılan
idxal malları, əsasən, başqa ölkələrdən
gətirilir, yerli istehsal deyil. Burada
gömrük rüsumu, daşınma xərcləri, icarə
qiymətlərinin yüksək olması, işçi xərcləri
və s. var. Bu da məhsulların
qiymətinin yüksək
olmasına gətirib çıxarır.
Ona görə Azərbaycanda
qiymətləri süni şəkildə
qaldırıb, daha sonra
əvvəlki qiymətinə
endirib, fürsət adı
ilə müştərilərə
təqdim
Seymur
edirlər”.
Quliyev

30%

İSTEHLAK BAZARINDA QIYMƏTLƏRIN
“SABUN KÖPÜYÜ” ELEMENTI

İqtisadçı ekspert Pərviz
Heydərovun sözlərinə görə,
məhsullarda birdən-birə
bu qədər böyük endirimlər
şübhələr yaradır: “Mağazanın
qarşısından keçəndə görürük
ki, 50-70 faiz endirim yazılıb.
Faiz yerinə elə rəqəmlər qeyd
edilir ki, istehlakçı üçün
sual yaranmalıdır. Bu qədər
məhsulun birdən-birə
50-70 faiz endirimi nə
deməkdir? Bəs onun maya,
istehsal dəyəri,
ticarət xərcləri?
Əgər mağaza
müflis olub,
Pərviz
bağlanmaq
Heydərov

üzrədirsə, bu, başqa məsələ.
Mağaza məhsulun qiymətinə
bu qədər dəyişiklik edirsə,
deməli, burada “sabun köpüyü”
elementi, yəni şişirtmə var.
Müəyyən brend məhsullar üzrə
ölkəmizdə satış məntəqələrində
qiymətlərin şişirdilməsi
amili mövcuddur.
Ümumiyyətlə,
istehlak bazarımızda
qiymətlərin
formalaşması
prosesində
“sabun köpüyü”
elementinin
rolu
böyükdür”.

MAĞAZALAR
QIYMƏTLƏRI
QALDIRIB, SONRA...
Marketinq və biznesin idarə
edilməsi üzrə mütəxəssis Elxan
Mərdanlının fikrincə, əvvəllər
mağazalar insanları aldatsa da,
hazırda belə hallar azdır: “Bir neçə il
bundan öncə feyk fəaliyyət göstərən
şirkətlər, mağazalar qiymətləri
qaldırıb, sonra satış qiymətinə
salırdılar. Bazarımızda da getdikcə
markalaşma formalaşdığına, real,
şəffaf fəaliyyət göstərən şirkətlər
artdığına görə bu tipli fəaliyyətlər
artıq yığışdırılıb. Ola bilər ki, çox
cüzi qalar”.

SATILMAYAN MƏHSULLARI ƏLDƏN
ÇIXARMAQ ÜÇÜN FƏND
Ekspert dedi ki, məhsullarda
endirim maksimum 70 faiz ola bilər:
“70 faiz endirim edildikdə bu, maya
dəyərinin özü olur. 70 faizdən yuxarı
endirim malın maya dəyərindən də
aşağı qiymət formalaşdırır. Təbii ki,
hər hansı malın maya dəyərindən
aşağı qiymət formalaşırsa, bu,
sahibkarı kifayət qədər ziyana aparır.
70 faiz endirimi 2-3, hətta 4 mövsüm
əvvəldən anbarlarda qalan, trenddən
düşən, müştərilərin almadığı,
bəyənmədiyi məhsullara tətbiq
edib, satılmayan məhsulların
hamısını əldən çıxarırlar”.
YÜKSƏK ENDIRIMLƏRI
DAHA ÇOX KÖHNƏ
MƏHSULLARA TƏTBIQ EDIRLƏR
E.Mərdanlı bildirdi ki,
sahibkarlar hazırda trend olan
yeni kolleksiyalardansa, alınmayan
məhsulları satmağa daha çox
üstünlük verirlər: “Çünki yüksək
endirimləri daha çox köhnə
məhsullara tətbiq edirlər. Yeni
mövsüm məhsullarında endirimlər
maksimum 30-35 faiz ola bilər.
Çünki yeni kolleksiyalara çəkilən
xərci, vergi və rüsumları geri
qaytarmadan məhsulları yüksək
endirimlə satmaq sahibkarlara sərf
etmir”.
Mütəxəssisin sözlərinə görə,
insanlar özləri də mağazalarda
monitorinq apara bilərlər:
“Müştərilər sevdikləri mağazalardakı
qiymətləri əvvəldən özləri üçün
qeyd edib, festival zamanı yenidən
yaxınlaşıb baxa bilərlər ki, tətbiq
olunan endirimlər
realdır, ya yox? Real
deyilsə, aidiyyəti
qurumlara şikayət
edib, sahibkarların
düzgün qiymət
təyin etməsinə
nail ola
bilərlər”.
Elxan

Mərdanlı
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Uzman həkim Nəcməddin
Dəmir: “Autizmin tək
müalicəsi təhsildir. Erkən
yaşda təhsilə başlanıldıqda,
uşağın IQ səviyyəsi yaxşıdırsa,
yaşına uyğun inkişafı
varsa, düzgün müalicələr
tətbiq olunarsa, sağalması
mümkündür. Aparılan
araşdırmalarda bir çox uşaqda
autizm xüsusiyyətlərinin
tamamilə yox olduğu
müşahidə edilib”.

BU USAQLARIN SEVGIYƏ VƏ
TƏHSILƏ COX EHTIYACI VAR

B

akıdakı reabilitasiya
mərkəzlərinin birində
uşaqlara işgəncə verilməsi
ilə bağlı görüntülər böyük səsküy yaratdı. Bu hadisə autizm
sindromlu uşaqların tərbiyə
olunma metodunu, onlara qarşı
davranış qaydalarını yenidən
gündəmə gətirdi.
Sözügedən mövzu ilə bağlı
türk mütəxəssislə söhbətləşdik.
Müsahibimiz uşaq və yeniyetmə
psixiatriya mütəxəssisi, uzman
həkim Nəcməddin Dəmirdir.

l Nəcməddin bəy, autizm
hansı səbəblərdən yaranır və
diaqnozu necə qoyulur?
l Autizm aşkarlanması
mümkün olan inkişaf
pozuntularından biridir.
Yaranmasına erkən uşaqlıq
dövründə beyindəki anatomik,
fizioloji dəyişikliklər, genetik
faktorların səbəb olduğu
düşünülür. Bundan əlavə,
ananın gec yaşda hamilə qalması
nəticəsində yaranması ən çox
rast gəlinən faktorlardanır.
Vitamin əskikliyi, hamiləlikdə
ananın keçirdiyi infeksiyalar,
ağır dərmanlar qəbul etməyin
də autizmə səbəb olduğu
müəyyən edilib. Diaqnoza
gəldikdə isə simptomları erkən
uşaqlıq dövründə başlayır,
sosiallaşmada problemlər,
təkrar davranışlarla özünü
göstərir. Bu uşaqlar göz təmasını
qura bilmir, bədən dilini,
jestləri anlamaqda, hisslərini
göstərməkdə çətinlik çəkirlər.
Daha qabarıq formada olan
pozuntuları valideynlər özləri də
görə bilərlər. Erkən dövrdə isə
bunu mütəxəssislər aşkarlayır.
Ümumiyyətlə, uşaqlarda
autizm şübhəsini yarada biləcək
“qırmızı bayraqlar” adlandırılan
əlamətlər toplusu var.
Uşaqlar mümkün qədər erkən

MÜ

SAHIBƏ

SÖHBƏTLƏŞDI:
AYGÜN ƏZIZ
aygunaziz@kaspi.az

Autizmli uşağın
yemək, oyun,
yatmaq saatı
dəqiq olmalıdır.
Çünki onlar
dəqiqliyə çox
bağlıdır. Bu
uşaqlar ev
və otaqları
ilə də bağlı
dəyişiklikləri
sevmirlər.
Həddindən
artıq qəzəblə
reaksiya
verə bilərlər.
Bunu edərkən
mütləq onu
məlumatlandırmaq, icazə
almaq lazımdır

müayinə olunmalıdır. Autizm
diaqnozunu qoyduqda, uşağın
psixiatrik qiymətləndirməsi
çox vacibdir. Ailə və uşaqla
ayrı-ayrılıqda görüşürük.
Uşağın valideynlərlə ünsiyyətini
izləmək üçün videogörüntüləri
tələb olunur, öz yaş qrupunda
olan uşaqlarla münasibətləri
öyrənilir. Diqqət etdiyimiz nüans
9-30 ay arasında uşaqların
davranışlarıdır. Məsələn,
autizmli uşaq gülümsəməyə
cavab verməz və ya bunu nadir
hallarda edər. Başqalarının
diqqətini öz oyuncağına
çəkməz. Ümumiyyətlə, sevgisini
paylaşmaz. Belə uşaqla
münasibətə girmək çox çətindir.
Məsələn, onlarda uşaqların
tez-tez etdiyi sağollaşmanı
bildirən “bay-bay etmə”, “öpüş
göndərmək” kimi davranışlar
olmur. Bundan əlavə, bu
diaqnozu qoymaq üçün tibbi
testlər edirik.

AUTIZMIN QIRMIZI BAYRAQLARI
l “Qırmızı bayraqlar”
adlandırılan əlamətlər
hansılardır?
l 12 ayadək uşaqlar
adlarını çağıranda reaksiya
vermir, işarələri anlamır,
evdə və ya çöldə hər hansı
obyekti barmaqla göstərmirlər.
Onların xəyal dünyaları olmur.
Autizmli uşaqlar tək oynamağa
meyillidirlər. Başqaları haqqında
maraqlanmır və onların nə hiss
etdiklərini dərk edə bilmirlər.
Danışıq və dil bacarıqlarında
çatışmazlıqlara, sözləri teztez təkrar etmə hallarına rast
gəlinir. Yoldakı səslərə, iyə, dada,
hisslərə qarşı qeyri-adi reaksiya
verirlər. Bu uşaqlar depressiyaya
meyilli olurlar. Uşaq özünə
qapalı olur, həyəcanını,
sevincini və emosional hisslərini
bölüşməkdə çətinlik çəkir.

l Belə uşaqlarla ünsiyyət
qurmağın çətin olduğunu
bildirdiniz. Reabilitasiya
mərkəzlərində və məktəblərdə
onlarla davranış necə olmalıdır?
l İlk addım olaraq uşağın
vəziyyəti qəbul edilməlidir.
Uşaqların bu hərəkətləri inad
olsun deyə etmədiyi dərk
edilməli və təmas buna uyğun
qurulmalıdır. Autizmli uşaqlarda
təkrarlayıcı hərəkətlər tez-tez
olur. Ona görə edilə biləcək rahat
hərəkətlər öyrədilməlidir. Uşaqla
tez-tez ünsiyyət qurulmalıdır.
Ən vacibi bunu edərkən
məcburetmə olmamalıdır.
Autizmli uşaqlar özlərini ifadə
etməkdə çətinlik çəkirlər. Bu
səbəbdən uşaq danışmağa
həvəsləndirilməlidir. Ünsiyyəti
qəbul etməsə belə, bunu normal
qarşılamaq lazımdır. Hansısa
mövzunu öyrənməkdə çətinlik
çəkə bilərlər. Ona görə öyrənmə
səviyyələrinə görə davranmaq
lazımdır. Səs-küylü yerlər onlar
üçün təhlükəlidir. Ona görə də
ətrafda sakitlik olmalıdır. Bəzi
hadisələrə intensiv reaksiya
verərlər, bu, lağ obyektinə
çevrilməməlidir. Belə uşaqlar
mücərrəd anlayışları başa
düşmürlər. Bu
səbəbdən sadə
dildə danışmaq
lazımdır.
Uşaqdan nəsə
istədiyinizdə,
bunu niyə
istədiyiniz ona
açıqlanmalıdır.

“XƏSTƏ DEYIL,
FƏRQLIDIR”
l Bəs ailələr nələrə diqqət
etməlidir?
l Bu uşaqların sevgiyə, dəstəyə
və təhsilə çox ehtiyacı var. Ailə adi
uşaq kimi davranaraq hərəkətlərinə
təəccüblənib, uşağı danlamamalıdır.
Uşağın yemək, oyun, yatmaq
saatı dəqiq olmalıdır. Çünki onlar
dəqiqliyə çox bağlıdır. Bu uşaqlar ev
və otaqları ilə də bağlı dəyişiklikləri
sevmirlər. Həddindən artıq qəzəblə
reaksiya verə bilərlər. Bunu edərkən
mütləq onu məlumatlandırmaq,
icazə almaq lazımdır.
l Bu fərqliliyi normala çevirmək
mümkündürmü?
l Autizmin tək müalicəsi təhsildir.
Erkən yaşda təhsilə başlanıldıqda,
uşağın IQ səviyyəsi yaxşıdırsa,
yaşına uyğun inkişafı varsa,
düzgün müalicələr tətbiq olunarsa,
sağalması mümkündür. Aparılan
araşdırmalarda, bir çox uşaqda
autizm xüsusiyyətlərinin tamamilə
yox olduğu müşahidə edilib.

l Həkim, ümumiyyətlə, cəza və
şiddət uşağa psixoloji olaraq hansı
zərərləri verir?
l Şiddət və cəza uşaqların iki
formada inkişafına səbəb olar.
Şiddətə məruz qalan uşaqlar, ya
onlara qarşı fiziki zorakılıq edən
şəxsi mənimsəyib, onlar kimi
şiddətə meyilli olur, ya da o şiddət və
zorakılıq qarşısında passivləşər,
özünü ifadə edə bilməz,
haqqını axtarmaz,
nəyisə əldə etmək
üçün motivasiyası
qalmaz. Autizmli
uşaqlar üçün
isə bu, ikiqat
Nəcməddin
təhlükədir.
Dəmir
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İnsanlar kütləvi şəkildə
hicama üçün müraciət edir,
paytaxtımızda bir-birinin
ardınca bu xidməti təklif edən
mərkəzlər fəaliyyətə başlayır.
Peşəkar həkim isə deyir ki, tibdə belə
bir şey yoxdur. Əksinə, dərini zədələməklə
əlavə infeksiya üçün qapı açılır.
XANIM AYDIN

S

xanimaydin@kaspi.az

on zamanlar hicama dəbə
düşən müalicə növlərindən
birinə çevrilib. İnsanlar kütləvi
şəkildə hicama üçün müraciət edir,
paytaxtımızda bir-birinin ardınca
bu xidməti təklif edən mərkəzlər
fəaliyyətə başlayır. Bəs hicama
nədir? Hicama qançıxarma yolu
ilə müalicə metodudur və vakuum
bankaları vasitəsilə orqanizmdə
qanaxmanı gücləndirməkdir. Bir çox
xəstəliklər zamanı istifadə olunan
hicamanın əsasını Çin botaniki Ci
Hanici qoyub. O, hələ e.ə. 143–182ci illərdə bu prosedurdan geniş
istifadə etmişdi. Qaydası beləydi:
xəstəliyə uyğun olaraq, bədənin
müəyyən yerlərində kiçik ölçülü
yarıqlar edir, sonra da həmin
yerlərdən qan çıxarırdı. İndiki
bankaları o vaxt heyvan buynuzları
əvəz edirdi. Hicama ilə bağlı
Simpin “Tibb ensiklopediyası”nda,
həmçinin də Hippokratın da
nəzəriyyəsində qeydlər var. Bu gün
dünyanın dörd bir tərəfində hicama
ilə müalicə edirlər. Bəs hicama
orqanizmdə hansı dəyişiklikləri

edir ki, prosedurdan sonra insan
sağlamlaşır?
Hicama nəzəriyyələrinə görə,
qanın funksiyaları çoxdur. O, bədəni
oksigenlə, hormonlarla təmin edir,
qidalandırır, orqanizmdən karbon
qazının, mübadilə zamanı digər
maddələrin çıxmasına yardımçı
olur. Bundan başqa, istiliyin
tənzimlənməsində, immunitetin
artmasında, su-mineral balansının
formalaşmasında mühüm rol
oynayır. Hicama proseduru vərəm,
dəri xəstəlikləri, əzələ iltihabı,
şəkərli diabet, sidik qaçırma,
prostatit, impotensiya, menstrual
pozğunluq, aşağı və yüksək təzyiq,
qaraciyər və ya öd kisəsinin
funksiyasının pozğunluğu, böyrək
problemləri, hemoroy, ürək-damar
xəstəlikləri, damarların daralması
və tıxanması, bronxial astma, əl və
ayaq əzələlərinin uyuşması, artrit,
revmatizm, boyun və bel ağrıları,
artroz, osteoxondroz, bədən iflici,
zəif görmə, göz təzyiqi, gözlərin
iltihabı, zəif eşitmə, qıcolmalar, bel
ağrısı, depressiya, xroniki yorğunluq
və s. kimi xəstəliklərdə istifadə
olunur.

“KURSA GEDIB,
SERTIFIKATIMI ALMIŞAM”
10 ildən artıq hicama ilə məşğul
olan Nazlı Əliyeva deyir ki, bu işdə
peşəkarlıq vacibdir: “12-13 yaşımdan
anama hicama etmişəm. Amma bu
işlə məşğul olmaq fikrinə düşəndə
kursa gedib, sertifikatımı almışam.
Hicama prosedurunda qanda yığılan
süd turşusu, toksinlər, şlaklar çıxır.
Amma əsas məsələ hicamanı düzgün
yerinə yetirməkdir. Şəkərli diabetin
yüngül formalarında, yüksək qan
təzyiqində, xərçəng xəstəliyinin
ilkin mərhələsində, miqrendə,
əzələ ağrılarında, allergiyada,
dəri səpkiləri və sairdə hicamanın
müalicəvi əhəmiyyəti var. “Hicama
xalq təbabətidir”, - deyir Nazlı
xanım: “Necə ki, hər əldə bir istilik
var deyirlər, məncə, hər əldə bir
şəfa var. Yəni hicama edən adamın
özünün də enerjisi vacibdir. O, bu
işi sevə-sevə və əlbəttə ki, düzgün
yerinə yetirməlidir. Yəni hicamanın
özünün müalicəvi əhəmiyyətindən
başqa, bunu edən də pozitiv enerji
ötürməyi bacarmalıdır. Bu işi təkcə
pul almaq xətrinə yox, həm də şəfa
ötürmək xətrinə etmiş olmalıdır”.

HƏKIM HICAMA PROSEDURUNUN ƏLEYHINƏDIR
Amma hicamanın əleyhinə
olanlar da var. Məsələn,
Tibb Universitetinin kafedra
müdiri Paşa Mehdiyev hicama
prosedurunun əleyhinə olduğunu
bildirir: “Tibdə belə bir şey
yoxdur. Hətta bununla dərini
zədələməklə əlavə infeksiya qapısı
açılır. Eyni zamanda çərtilməklə
dərinin tamlığı pozulur. Bəzən
deyirlər ki, guya oradan zəhərli
qanı çıxarırlar. Bunu kim təyin
edib ki, zəhərli qan məhz həmin
o banka qoyulan yerə toplanıb?
Yəni banka qoyanda prosedur
düzgün edilsə, lap sağlam adamda
da mütləq həmin bankanın
altında qaraltı olacaq. Bu nədir?

Mənfi təzyiq nəticəsində orada
kapillyarlarda qansızmalar olur,
ona görə də qaraltı yaranır,
çərtilmiş olanda qan çıxır”.
Paşa həkim buna oxşar müalicə
metodu olan banka qoymadan
da danışdı: “Deyə bilərəm ki,
belə bir şey tibdə var və buna
yayındırıcı terapiya deyirlər.
Tibdə baroterapiya adlanan
bu prosedur mənfi təzyiqlə
aparılan müalicə metodudur və
müxtəlif xəstəliklərdə – traxitdə,
bronxitdə, müxtəlif mənşəli əzələ
ağrılarında, əzələ gərginliyi olan
hallarda və köksük ağrıları olan
hallarda istifadə etmək olar.
Bunun elmi əsası var və göstəriş

olanda düzgün olunubsa, effekt də
verir. Əzələdə spazmanı götürür,
yerli qan dövranını yaxşılaşdırır,
həmin nahiyədə spazmanı
götürür, bioloji fəaliyyəti düzəldir.
Dolayısıyla immunitetə təsir
edir, bəlğəmin yumşalıb xaric
olmasını sürətləndirir. Amma
qeyd etməliyəm ki, bankanı fəqərə
sütununun üstünə, alına qoymaq
olmaz. Lakin bunu da bilmək
lazımdır ki, ağır ürək çatışmazlığı,
hipertoniya xəstəliyinin 3-4-cü
dərəcəsi, qanaxma, onkoloji
xəstəliklər, vərəmin açıq
formasında, ağır bronxial xəstəliyi
olan adamlara banka qoyma əks
göstərişdir”.

“GEDIB LABORATOR
ŞƏRAITDƏ QAN VERSINLƏR”
Doktor deyir ki, qanalma
yaxşı şeydir: “Məsələn, ürək
çatışmazlığı, hipertoniya,
yəni yüksək təzyiqi olan
adamlara, hətta göstərişdir.
100-200 qram qan vermək
çox yaxşıdır. Amma qanı
laborator şəraitdə vermək
yaxşı olar. Çünki dövr edən
qanın miqdarını azaldanda
ürək fəaliyyəti bir xeyli
yüngülləşir. Bunun böyük
əhəmiyyəti var. Qısası deyim
ki, hicamadansa, insanlar
gedib laborator şəraitdə qan
versinlər”.

Yeri gəlmişkən, hicama
bazarındakı qiymətlərlə
də maraqlandıq. Müxtəlif
mərkəzlər fərqli qiymətlər
təklif edirlər. Ümumilikdə
hicama etdirmək istəyənlər
minimum
25 manat,
maksimum
40 manat
xərcə düşməlidirlər.
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Rəqəmsal inqilab yenilikləri sırasına
mənfi yüklü xəbər oxumaq vərdişi
– dumskrollinq kimi yeni
bir xəstəlik daxil olub.
Yeni ifadə internetdən
gələn neqativ xəbərlərə
aludəçiliyi, bəd xəbərləri
uzun müddət oxuyan
insanları xarakterizə edir.

HAMILIQLA

DÜSDÜYÜMÜZ TOR
TƏRANƏ MƏHƏRRƏMOVA

S

taranamaharramova@kaspi.az

osial şəbəkələrin, teleqram
kanallarının xəbər lentlərini
vərəqləmək və bəd xəbərlərin
girdabına düşmək artıq zaman
məhdudiyyəti tanımır. Günə smartfonla
yeganə dost kimi, ekranı vərəqləməklə
başlamaq bir növ hər birimizin
“xəstəliyinə” çevrilib. Beyni məhv edən
məlumat acgözlüyü səhhətimizdən də
fəsadsız ötüşmür. Rəqəmsal inqilab
yenilikləri sırasına mənfi yüklü xəbər
oxumaq vərdişi – dumskrollinq
(doomscrolling) kimi yeni bir xəstəlik
də daxil olub. Yeni ifadə internetdən
gələn neqativ xəbərlərə aludəçiliyi, bəd
xəbərləri uzun müddət oxuyan insanları
xarakterizə edir.
BƏD XƏBƏRLƏRI OXUMAQ VƏRDIŞI
Alimlərin qənaətinə görə, bəd
xəbərləri oxumaq vərdişi sonda psixi
və fiziki narahatlığa səbəb olur. Texas
Texnologiya Universitetinin alimlərinin
“Health Communication” jurnalında dərc
etdirdikləri məqalədə qeyd olunur ki,
neqativ xəbər lentlərinin daimi izlənməsi
bəzi insanlara “yüksək həyəcan” yaşadır,
nəticədə onlar dünyanı “qaranlıq
və qorxunc yer” kimi qəbul etməyə
başlayırlar.
Tədqiqatçılar dumskrollinqi ilk
növbədə pandemiya dövrü, Ukraynadakı
münaqişə, dünyadakı geosiyasi gərginlik
və iqtisadi böhranla əlaqələndirirlər:
“Pandemiyaya görə, dünya əhalisinin
əksəriyyəti evdə karantin rejimində
qalaraq, beynəlxalq vəziyyət barədə
məlumat mənbəyi kimi sosial
şəbəkələrə müraciət edirlər.
Şəbəkə istifadəçilərinin bir
çoxu gecə saatlarınadək
internetdə onlayn olub,
fərqli ölkələrdə virusla
bağlı hadisələri izləyir. Bu
cür destruktiv davranış
insan zehnini və görmə
qabiliyyətini olduqca
zəiflədir”- deyə
alimlər qeyd
ediblər.
Artıq “Daxili
Almaz
dünyamızda
Mahmud

cəhənnəm yaradan bəd xəbərlərdən necə
yaxa qurtarmalı?” - sualı təkcə alimləri,
mütəxəssisləri deyil, adi istifadəçiləri də
düşündürməkdədir.

CƏMIYYƏTIN ISTƏYINƏ UYĞUN
Azərbaycan Televiziyasının Teleradio
Akademiyasının prorektoru Almaz
Mahmudun fikrincə, ümumiyyətlə,
insan beyni mənfi xəbərlərə meyillidir:
“Amerikalı jurnalist Gloriya Borgerin ötən
əsrin əvvəllərində söylədiyi fikir sanki
jurnalistlər üçün bir şüar oldu: “Mətbuat
üçün yaxşı xəbər xəbər deyil”. Bu iki
başlığa nəzər salaq: “Cennifer Lopezin
həyatı öz axarında gedir” və ya “Cenniffer
Lopezin həyatı darmadağın oldu”.
Hansına tez baxacağıq? Əlbəttə, neqativə.
Ekspertlərin də qənaətincə, neqativ
informasiyanın potensial xərcləri müsbət
məlumatın potensial faydalarından qatqat üstündür və nəticədə, insan beyni
mənfi məlumatlara diqqət yetirməyə
meyillənir. Bu baxımdan da media
cəmiyyətin istəyinə uyğun yayımlanır”.
A.Mahmud hesab edir ki, sosial mediada
rəsmi məlumatları, yeknəsək xəbərləri
çox az sayda insan oxuyur. Amma qeyriadi, sensasiya xarakterli, insanı vahiməyə
salan xəbərlərə, videolara hamı diqqət
edir: “Hər kəs mənfi hadisəni, xəbəri
pisləyir, amma izləməkdən də əl çəkmir.
Jurnalistikada ta əzəldən mənfi, qeyri-adi
xəbərlər yüksək tirajlı olub”. Ekspertin
fikrincə, sosial mediada belə xəbərlərin
çox olması bu platforma istifadəçilərinin
daha çox qeyri-jurnalistlər olması
ilə bağlıdır: “Onların media kimi
informasiyanı dəqiqləşdirmək missiyaları
olmadığı üçün qarşılarına keçən nə
varsa onu paylaşır və çoxlu sayda
izləyici toplayırlar”. A.Mahmudun
fikrincə, mənfi xəbərlərin
yayımının qarşısını almaq
müşküldür. Dəqiqləşməyən,
insan ruhuna toxunan xəbərlərə
şikayət etməklə, ictimai qınağa
çevirməklə mane olmaq
olar: “Müsbət xəbər
mənfi xəbəri o zaman
üstələyir ki, o da
qeyri-adidir və
ya sensasiya
xarakterlidir”.

BƏD XƏBƏRLƏR INSANLARI
DAHA ÇOX CƏLB EDIR
“Hazırda hamılıqla sosial şəbəkə
istifadəçisiyik. Sübh tezdən
hamımız xəbər
oxumaq üçün sosial
şəbəkələri və ya
media səhifələrini
vərəqləyirik”- deyən
sosial media mütəxəssisi
Sevinc Şabanova “Bu tora
hamılıqla düşmüşük”deyə gileylənir: “Bu
vərdiş bizdə xəbər
asılılığı yaradıb. Tik Toka
daxil olanda bir də ayılırsan

ki, günün 2-3 saatı o platformada
keçir. İnsanları cəlb etdikləri üçün
bu tip xəbərləri tirajlayırlar. Bəd
xəbərlər
insanları
daha çox
cəlb edir.
Həmçinin media
resursuna daha
çox oxucu gətirir.
Bu, doğrudan
da xəstəlikdir və
pandemiyadan sonra
xüsusən geniş yayılıb”.

PSIXOLOJI VƏ FIZIOLOJI
POZĞUNLUQLAR
Psixoloqların fikrincə, mənfi yüklü
xəbərlərə diqqət verilməsi daha çox
hiss və emosiyalarımızla bağlıdır. Mənfi
yüklü materiallara aludə olanlar daha
çox psixoloji və fizioloji pozğunluqlara
məruz qalırlar.
Psixoloq Orxan Oruc hesab edir ki,
insanların mənfi xəbər oxumaq vərdişi
onların xəbər əldə etmək asılılığı
ilə bağlıdır: “Sadəcə, KİV-də, sosial
mediada, sosial şəbəkələrdə daha çox
mənfi yüklü xəbərlər paylaşılır. Təəssüf
ki, insanların diqqətini bu tip xəbərlər
daha çox cəlb edir. Emosiya yaradan
hər hansı xəbər bizi çəkir. Sanki elə
bir effekt yaranır ki, bizim mənfi
xəbərlərdən asılılığımız var. Sözsüz
ki, bu tip xəbərlər ovqatımıza mənfi
təsirini göstərir. Həmin emosiyaları
öz problemimiz kimi yaşamış oluruq.
Bu da bizim həm psixikamız, həm də
orqanizmimiz üçün əlavə yükdür”.
Psixoloq hesab edir ki, KİV
rəhbərləri, sosial media menecerləri
mənfi yüklü xəbərlərin yayılmasından
İP və reytinqin qalxması üçün istifadə
edirlər: “Elə bir dövrə çatmışıq ki
kommersiya maraqları insanların hiss

və emosiyalarından daha çox əhəmiyyət
kəsb etməyə başlayıb. Əslində
insanların pozitiv səhifələrə abunə
olmaq kimi seçim hüquqları da var.
Yəni istifadəçi özü məntiqlə düşünüb
ona hansı tip xəbərlərin müsbət təsir
göstərə biləcəyinə üstünlük verməlidir:
“İstifadəçi sosial şəbəkələrdən daha
çox informasiya əldə etmək üçün yox,
dostluq qurmaq, nəyisə bölüşmək,
maraq dairəsinə uyğun insanlarla
ünsiyyət qurmaq üçün də istifadə edə
bilər. Bununla da özünü mənfi yüklü
xəbərlərdən xilas edə bilər.
Burada hər birimizin
də üzərinə fərdi
məsuliyyət düşür
ki, həm özümüzü,
həm də başqalarını
qorumaqla bağlı
addımlar ata
bilərik”.

Orxan
Oruc

SƏNƏT

“KIMI OYNASAM,
MƏHƏBBƏTƏ
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OXSAYIR...”

Populyar serialların rejissoru Ramin Hacıyev:
“Aktyorları qınayırlar ki, yaxşı oynamadı. Aktyorun bir
günlük çəkilişinə 50 manat verirlər. Bunun vergisi var, DSMF-si var,
tibbi sığortası var. Yazıq aktyor məcburdur ki, eyni vaxtda bir neçə
seriala çəkilsin. Birinciyə çəkiləndə fikri qalır ikincinin yanında”.

O RUHDA DEYILƏM
Komediya janrında tanınan
Ramin bəy dram janrında da
serial çəkib: “Mən kiməm” serialı
dram janrındadır. Onu çəkəndə
məqsədim heç kimin etmədiyini
etmək idi. Serial daun sindromlu
uşağın həyatından bəhs edirdi.
Orada elə bilirəm ki, ən gözəl, ən
səmimi oynayan da elə həmin
o uşaqdır. Yeni mövsümdə
“Qaratikan” adlı romantik
komediya serialını çəkirəm. Nə
isə indi mənə elə gəlir ki, çox
zarafatı olan komediyalardan
çıxmışam, uzaqlaşmışam. Daha
güldürmək istəyən serialları
istəmirəm. Çünki o ruhda
deyiləm. Romantik,
həyati, daha çox sakit
tərzdə, qışqırığı
olmadan təqdim
edən serial
istəyirəm”.
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anıdığımız, sevdiyimiz
“Məhəbbət” və ya
Əməkdar mədəniyyət
işçisi Ramin Hacıyevlə
söhbətləşdik. Ramin bəy deyir
ki, rejissorun daxili nədirsə,
xarici də odur: “Yəni rejissor
daxilindəkini üzə çıxarır. İçimdə
indi komediya varsa, komediya
çəkəcəm, dram varsa, dram”.

SÖHBƏTLƏŞDI:

XANIM AYDIN
xanimaydin@kaspi.az

90-cı
illərdə Afaq
Bəşirqızının
“Afaq
gülür,
güldürür”
layihəsi
vardı,
sonra “Tək
səbir”, “Bu
şəhərdə”
gəldi,
partlatdı.
İndi
“Komedixana”
var,
o da
partladır

AKTYOR, YOXSA REJISSOR
Məhəbbət kimi yaddaşlarda
qalan Ramin bəy daha aktyor
kimi çəkilmək istəmədiyini deyir:
“Mən “Bacanaqlar” serialında
“Məhəbbət”i oynadım və bu,
klişe oldu. İndi kimi oynasam,
elə bilirəm, “Məhəbbət”ə oxşayır.
Ona görə də ancaq çəkmək
istəyirəm. Mənə hələ o vaxt gözəl
sənətkarımız Yaşar Nuri demişdi
ki, aktyorluq eləmə, aktyorlarla
işlə”.
SƏHNƏDƏ “XALXIN EVI” ARZUSU
Müsahibimiz “Bəs rejissor
kimi səhnəyə tamaşa qoymaq
istəmədənizmi heç?” - sualımızı
da cavablandırdı: “İstədim,
özü də çox istədim. “Xalxın
evi” serialı çox maraqla
qarşılanmışdı. Personajlar da
rəngarəng idi, ləhcələri də. Onu
tamaşa kimi qurub Musiqili
Teatrda səhnəyə qoymaq
istədim. Əliqismət müəllimlə
də danışdım, amma çox heyif
ki, bizim maliyyə məsələmiz
alınmadı”.
SERIAL SEKTORUNDA
INKIŞAF DAYANIB
Serial sektorunda inkişafın
dayandığını deyir rejissor: “2012ci ilin mayın 1-dən etibarən
Azərbaycan televiziyalarında
xarici serialların yayımı
dayandırılmışdı. Yerli serialların
çəkilməsi üçün maliyyə
ayrılmışdı. Həmin vaxtdan da
serial sektoru inkişaf etməyə
başlamışdı. Yavaş-yavaş ayaq
üstə də qalxırdı. Amma nə
oldu? Yenidən xarici serialların
efirə buraxılması haqqında
qərar verildi. Vəssalam! İnkişaf
dayandı. İndi telekanallara yerli
serialların çəkilməsi qətiyyən sərf
etmir. Çünki xaricdən ucuz serial
alır, dublyaj edir, buraxır efirə”.
TELEVIZIYA
REYTINQLƏRININ ƏSIRIYIK
Rejissorla komediya janrının
indiki durumundan da danışdıq:

“Hər aşiqin bir dövranı var.
Zaman dəyişdikcə o da dəyişir.
90-cı illərdə Afaq Bəşirqızının
“Afaq gülür, güldürür” layihəsi
vardı, sonra “Tək səbir”, “Bu
şəhərdə” gəldi, partlatdı.
İndi “Komedixana” var, o da
partladır. İnsanlar baxır, gülür,
sevir. Vaxt vardı “Bacanaqlar”
serialı da çox sevilirdi.
Onun bir epizoduna çəkilən
məşhur olurdu. İndi isə öndə
“Komedixana”dır. Mən də
baxıram, bəyənirəm. Bilirsiniz,
tamaşaçı nəyə gülürsə, biz də
onu veririk. Yəni onun istəyi
ilə ayaqlaşmalıyıq. Çünki biz
bu işi onun bəyənməsi üçün
edirik. Amma əsas məsələ həm
də reytinqdir. Təəssüf ki, biz
televiziya reytiqlərinin əsiriyik”.
SPONSOR VARSA,
NƏ ISTƏYIRSƏN EDƏ BILƏRSƏN
Ramin bəy sponsor
probleminə də toxundu: “Mən
bir serial çəkdim, kanal rəhbəri
əvvəl işi bəyənsə də, sonradan
dedi ki, bura bir az bayağılıq,
şitlik qat ki, baxılsın. Halbuki o
serial tamam fərqli idi. Obrazları
sanballı, kübar, olduqca mədəni
idi. Bu serial kanala baha başa
gəlirdi. Təsəvvür edin ki, adicə
ZİM maşının kirayəsi elə 400
manat idi. Ev, geyim, həyat
tərzi də öz yerində. Sonluğun da
ingilislərdən götürüb, özümüzə
uyğunlaşdırıb çəkmişdim. Amma
o cür serial efirə getmədi. Bir
maraqlı veriliş layihəm də var.
May ayından bəri reallaşdıra
bilmirəm. Kanallardan 90 faizi
deyir ki, sponsor tap gətir. Yəni
sponsor olsa, nə istəyirsən
çək göstər. Amma əvvəllər
tamam başqa idi. Bu cür işləri
kanal maliyyələşdirirdi. İndi
isə deyirlər ki, sponsor gətir.
Yəni indiki durumda əsas olan
sponsordur. Tap, nə istəyirsən
elə. Hansı kanala gedirsən, deyir
sponsorun var? Mən rejissoram
e, sponsor axtarmaq mənim işim
deyil. Mənim işim çəkməkdir!”

Fotolar:
Rüfət Mikayılov / Global Media Group

“SERIALLARDA
VARLI AILƏ

GÖSTƏRƏ BILMIRIK”

Rejissor serial sektorundakı
çətinliklərin daha çox maddiyyata
bağlı olduğunu deyir: “Seriallarda
varlı ailə göstərə bilmirik. Niyə?
Ona görə ki, hər şey çox bahadır.
Evin elə günlük kirayəsi 300
manatdır. Bəzən deyirlər ki,
yox ey, serialda o olmalıdır, bu
olmalıdır. Məgər rejissor bilmir ki,
internetdən 5 dollar verib musiqi
yükləməməlidir, bəstəkara musiqi
bəstələtməlidir? Məgər rejissor
bilmir ki, nəyi necə çəkməlidir
və ya kimi çəkməlidir? Əlbəttə,
bilir. Aktyorları qınayırlar ki, yaxşı
oynamadı. Aktyorun bir günlük
çəkilişinə 50 manat verirlər.
Bunun vergisi var, DSMF-si var,
tibbi sığortası var. Bəs aktyora nə
qalsın? Yazıq aktyor məcburdur
ki, eyni vaxtda bir neçə seriala
çəkilsin. Birinciyə çəkiləndə fikri
qalır ikincinin yanında. İkinciyə
çəkiləndə fikri qalır üçüncünün
yanında. Qınamaq da olmur,
neyləsin? Yəqin, düşünürlər ki,
aktyora alqış lazımdır. Alqışını,
üstündə də 50 manatını verin,
bəsidir. Hərdən bizim serialları
Türkiyəylə müqayisə edirlər.
Onların seriala çəkilən 2-ci-3-cü
dərəcəli aktyoru, bizim çəkdiyimiz
serialın bir aylıq ümumi çəkiliş
pulundan daha çox məvacib alır
həftəyə. Hansı müqayisədən
gedir söhbət?! Amma tamaşaçı
üçün fərqi yoxdur, sən işə əsəbi
gəlmisən, kim az pul alır, kim çox
pul alır. Ona komediya lazımdır,
baxsın, gülsün, vəssalam”.

PUL QARŞILIĞINDA
SAXTA AZARKEŞLƏR?
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DÇ-2022-ni fərqləndirən ilk
dəfə olaraq çempionatın
yay aylarında deyil, noyabrdekabr aylarında baş
tutmasıdır. FİFA uzun
müzakirələrdən sonra yay
aylarında Qətərdə
havaların aşırı isti
olmasını
nəzərə
alaraq,
oyunların vaxtını
dəyişmək qərarını
verdi. Nəticədə
dünyanın futbol
təqvimində qeyriadi dəyişikliklər
edilməsi zərurəti
yarandı.

Digər bir problem isə odur ki,
azarkeşlərin oyunlara marağı o qədər
də çox deyil. Açılış oyununa bir neçə
gün qalmış məlum olub ki, bilet satışı
çox aşağı səviyyədədir. Faktiki olaraq
azarkeşlər oyunları boykot edir.
Təşkilatçılar çıxış yolu kimi kasıb
ölkələrdən ucuz qiymətə azarkeş
gətirilməsini düşünürlər. Futbol
üzrə dünya çempionatına ev
sahibliyi edəcək
Qətər pul

qarşılığında saxta azarkeşlər icarəyə
götürüb. Bununla bağlı sosial
şəbəkələrdə videolar yayılmaqdadır.
Görüntülərdə üzərlərində Braziliya,
İspaniya, Almaniya, Portuqaliya və
Argentina formaları olan azarkeşlərin
yürüş etdiyi əks olunur. İstifadəçilər
şərhlərdə həmin şəxslərin sözügedən
ölkələrin fanatlarına oxşamadıqlarını
yazıblar.
Bəzi ölkələr Qətərdəki mundialı
boykot edir. İddiaya görə, ölkənin
müvafiq qurumları boykotdan
təsirlənmədiklərini göstərmək üçün
belə bir addım atıblar.
Niderland millisinin baş
məşqçisi Lui van Qal
azarkeşlərin dünya
çempionatını boykot
qərarına haqq qazandırıb.
“Düşünürəm ki,
Qətərdəki dünya
çempionatını boykot edən
azarkeşlər haqlıdırlar.
Biz belə yarışları futbol
ölkələrində oynamalıyıq”.
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oyabrın 20-də futbol
azarkeşlərinin diqqəti
Qətərə yönələcək: futbol
üzrə dünya çempionatı start
götürəcək. 32 komanda 8 qrupda
mübarizəyə başlayır. Dekabrın 18dək davam edəcək mundialın açılış
oyununda ev sahiblərinin rəqibi
Ekvador yığması olacaq.
İngiltərə, Almaniya, Fransa,
İspaniya, Portuqaliya kimi ölkələr
hər dəfə olduğu kimi bu dəfə də
favoritlər sırasındadırlar. Təbii ki,
Cənubi Amerikadan Braziliya,
Argentina da istisna deyil.
Qətər dünya
çempionatının keçirilməsi
üçün böyük həcmdə
maliyyə vəsaiti xərcləyib.
İlkin məlumatlara görə,
təqribən 208 milyard avro.
Bu, Rusiyada 2018-ci ildə
keçirilən mundiala xərclənən
məbləğdən 17
dəfə çoxdur.
Rusiya dünya
çempionatına ev
sahibliyi etmək üçün
11,6 milyard funt-sterlinq (təxminən
13 milyard avro) xərcləmişdi.
DÇ-2022-ni fərqləndirən ilk
dəfə olaraq çempionatın yay
aylarında deyil, noyabr-dekabr
aylarında baş tutmasıdır. FİFA uzun
müzakirələrdən sonra yay aylarında
Qətərdə havaların aşırı isti olmasını
nəzərə alaraq, oyunların vaxtını
dəyişmək qərarını verdi. Nəticədə
dünyanın futbol təqvimində

qeyri-adi
dəyişikliklər
edilməsi
zərurəti yarandı.
QEYRI-ADI ÇEMPIONATDA
MARAQLI HADISƏLƏR
DÇ-2022-də iştirak
edəcək komandaların
çempionata hazırlıq üçün
vaxtı belə olmayıb. Əvvəlki
çempionatlarda yığmaların
hazırlıq üçün 1 ay vaxtı olurdusa,
bu dəfə bu müddət təxminən 1
həftə olub. Bunun komandaların
oyun keyfiyyətinə necə təsir
edəcəyi ilə bağlı
da suallar var.
Təsəvvür edin ki,
Qana yığması Qətərə
gedərkən forma aparmağı unudub.
Hazırda formaların komandanın
Qətərdəki bazasına göndərilməsi
istiqamətində iş aparılır. Geyimlər
yığmaya poçtla göndəriləcək. Lakin
Qana Futbol Federasiyası formaların
çempionatdakı ilk görüşə qədər
çatmayacağından ehtiyatlanır.
Qeyd edək ki, Qana ilk oyununu
noyabrın 24-də Portuqaliyaya qarşı
keçirəcək.

MUNDIALIN
ƏN BAHALI
OYUNÇUSU
MBAPPEDIR

DÇ-2022-nin ən
bahalı futbolçularının adı
məlumdur. “Transfermarkt” internet
portalının hesablamalarına görə, siyahıya
160 milyon avro ilə Fransa millisinin üzvü Kilian
Mbappe başçılıq edir. Vinisius Junior (Braziliya)
120 milyon avro ilə 2-ci, Fil Foden (İngiltərə) 110 milyon
avro ilə 3-cü pillədə qərarlaşıb. Sıralamada Camal Musiala
(Almaniya millisi - 100 milyon avro), Pedri (İspaniya millisi - 100 milyon
avro), Jude Bellingham (İngiltərə - 100 milyon avro), Federiko Valverde
(Uruqvay - 100 milyon avro), Harri Keyn (İngiltərə - 90 milyon avro), Bukayo
Saka (İngiltərə - 90 milyon avro), Qavi (İspaniya - 90 milyon avro) da yer
alır. DÇ-2022-də iştirak edəcək ən yaşlı futbolçuların siyahısı da açıqlanıb.
Siyahıya 40 yaşlı Alfredo Talavera (Meksika, qapıçı) başçılıq edir. İkinci sırada
Portuqaliya yığmasının 40 yaşlı müdafiəçisi Pepedir.

DÇ-2022-DƏ ƏN ÇOX FUTBOLÇU ILƏ TƏMSIL OLUNACAQ KLUBLAR
“Barselona” DÇ-2022-yə ən çox
futbolçu göndərən klublar arasında
birinci olub.
Noyabrın 18-də
Kataloniya klubunun
müdafiəçisi Alexandro
Balde zədələnən
Xose Qayanın yerinə
İspaniya millisinə
dəvət alıb. Bununla da,
“Barselona”nın mundiala dəvət
alan futbolçularının sayı 17-ə çatıb.
Bundan əvvəl isə sözügedən

göstəricidə “Bavariya” birinci idi.
Ancaq Sadio Manenin zədələnərək
Seneqal millisinin heyətindən
çıxarılması “Barselona”nı
birinci edib.
DÇ-2022-də
“Mançester Siti”
16, “Mançeseter
Yunayted”in 14,
“Real Madrid”in 13
futbolçusu çıxış edəcək.
Daha 9 klub isə dünya birinciliyinə
10 və daha artıq oyunçu göndərib.

