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“Reqnum” agentliyi xəbər verir ki, bu barədə informasiyanı Qaqauz Yeri Muxtar 
Respublikası Parlamentinin mətbuat xidməti yayıb.

Məlumatda Türkiyədən Moldova hakimiyyətinə Qaqauz Yeri Muxtar respublikasının 
özəl statusu ilə bağlı haqqının tanınması üçün təzyiq edilməsinin istənildiyi qeyd edilib. 

 
Qaqauz Yeri Muxtar Respublikası Moldovaya

 təsir etmək üçün Türkiyəyə rəsmən müraciət ünvanlayıb 

MOLDOVA  TÜRKLƏRİ  TÜRKİYƏYƏ  MÜRACİƏT  ETDİ

Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin (AYB) mətbuat xidmətin-
dən -ya verilən məlumata görə, Türkiyə Milli Komissiya-APA
sının dəstəyi ilə həyata keçirilən beynəlxalq konfransa dəstək 
verən qurumlardan biri də Yazıçılar Birliyi olub.

 Tədbirdə Azərbaycan, Şimali Kipr, Bolqarıstan, Suriya, 
İraq və Krımdan nümayəndə heyətləri, millət vəkilləri, siya-
sətçilər, alimlər, yazıçılar iştirak ediblər.

 “İsmayıl bəy Qaspralı: qəzetçilik və insan haqları müka-
fatları” nominasiyasında millət vəkili Qənirə Paşayeva “İnsan 
haqları mükafatı”na, “İsmayıl bəy Qaspralı adına mətbuat mü-
kafatı”na isə  AYB-nin mətbuat katibi, şair Xəyal Rza layiq gö-
rülüb.

 Tədbirdə türk dünyasının bir sıra media qurumları, o 
cümlədən Azərbaycan Televiziyası da mükafata layiq 
görülüb.

 Qeyd edək ki, 2014-cü il UNESCO tərəfindən İsmayıl Qaspralı ili elan olunub.

Noyabrın 6-da Türkiyədə “İsmayıl Qaspralı ili” tədbirləri çərçivəsində beynəlxalq konfrans və 
“İsmayıl bəy Qaspralı: qəzetçilik və insan haqları mükafatları”nın təqdimat mərasimi keçirilib 

İSMAYIL  BƏY  QASPRALIYA  HƏSR  OLUNMUŞ  TƏDBİR 

 Türkiyədə yaşayan azərbaycanlı aktrisa Məlahət 
Abbasovanın -ya verdiyi məlumata görə, teatrın APA
Bədii Şurasında aparılan müzakirələrin nəticəsi olaraq, 
əsər səhnələşdirilmək üçün səs çoxluğu ilə qəbul olunub: 
“Bu, mənim üçün tarixi hadisədir. İllərdir bunun xəyalını 
qururdum. Artıq “İblis” teatrın repertuarındadır. Bütün 
müsahibələrimdə demişəm ki, bu böyük əsəri uzun illərdir 
səhnəyə qoymaq üçün çalışmışam”.

M.Abbasova əlavə edib ki, tamaşanın bəstəkarını 
Azərbaycandan dəvət edəcək: “Dünən Hüseyn Cavidin 
araşdırmaçısı, Cavidşünas Sona Vəliyeva ilə danışdıq, o 
da məni dəstəklədi ki, tamaşanın bəstəkarı mütləq 
Azərbaycandan olmalıdır. Tamaşanın gələn il səhnəyə 
qoyulması planlaşdırılır. Vaxt bəlli olduqdan sonra aktyor 
seçiminə başlayacağam”.

Hüseyn Cavidin “İblis” əsəri İstanbul Şəhər Bələdiyyə Teatrlarında
 səhnəyə qoyulacaq

“İBLİS”  İSTANBULDA  SƏHNƏYƏ  QOYULACAQ
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İSLAM  DÜNYADAİSLAM  DÜNYADA

Müraciətin səbəbi Aqiden rayonunda yerləşən məscid 
ətrafında olub. Moxe kəndinin müsəlman sakinləri əvvəl-
lər məscid olan, təmir üçün bağlanan binanın qaytarılma-
sını tələb ediblər. Etiraz aksiyası zamanı polislə toqquşma 
olub. Xidməti avtomobil zədə alıb. Aksiyada 15 nəfər sax-
lanılıb.

Yerli xristianların iddiasına görə, məscid pravoslav mə-
bədin qalıqları üzərində tikilib. Sonradan tikilmiş məscid 
sovet vaxtı bağlanıb. Binada isə mədəniyyət evi 
yerləşdirilib.

Baş nazir deyib ki, məscidin yerində kitabxana olacaq. 
Dini inancından asılı olmayaraq bütün şəxslər kitabxana-
dan istifadə edə biləcək. 

Gürcüstanın baş naziri İrakli Qaribaşvili 
oktyabrın 23-də müsəlman və xristianlara müraciət edib 

BAŞ  NAZİRİN  MÜRACİƏTİ
 

Kosovo Kassasiya Məhkəməsinin açıqlamasında 
müsəlman  imamların  vəkillərinin 60 günlük həbs  cə-
zası qərarına dair təqdim etdiyi etirazın qəbul edildiyi 
və cəzanın  ev həbsi  ilə dəyişdirildiyi bildirilib.

 Həbssiz mühakimə olunma çərçivəsində ev hə-
bsində olacaq şübhəlilərin məhkəmədən icazə alma-
dan evlərini tərk etmələri qadağan edilib.

 Eyni zamanda, şübhəlilərin bir-biriləri ilə hər 

hansı bir şəkildə görüşməsi də yasaqdır. Bu qaydala-
rın pozulması vəziyyətində şübhəlilər yenidən  həbs 
edilə bilər. 

Qeyd edək ki, Kosovada son zamanlar hökumət 
müsəlmanlara qarşı təqibə start verib.  Kosovo polisi-
nin  sentyabrın 17-də müsəlmanlara qarşı apardığı  
əməliyyat nəticəsində  12- si  məscid  imamı olmaqla 
15 nəfər saxlanılmışdı.

Kosovoda  "ölkə təhlükəsizliyinə və konstitusion quruluşa zərər verdikləri" 
ittihamı ilə sentyabrın 17-də saxlanılan  və 60 günlük  həbs  cəzasına məhkum 

edilən 12 müsəlman  imamın cəzası  ev həbsi ilə dəyişdirilib

KOSOVADA  12  MÜSƏLMAN  İMAMA  EV  HƏBSİ  CƏZASI  VERİLDİ

Danimarka Türk Mədəniyyət Dərnəyinin nəzdində fəaliyyət 
göstərən Yunus Əmrə Məscidinin divarlarına 3 adam faşist 
Almaniyasının emblemini həkk edib.  Dərhal polisi 
məlumatlandıran dərnək rəhbərliyi təhlükəsizlik kameralarına 
düşən görüntüləri də asayiş keçikçilərinə verib. Hadisədən qısa 
müddət sonra polis həmin 3 şəxsi həbs edib. 

Dərnək rəhbəri Şərafəddin Koçbay verdiyi açıqlamada 
məscidin divarlarına çəkilən şəklin təhdid xarakteri daşıdığını 
bildirib. O, həmçinin əlavə edib ki, çəkilən xaç şəklini hələ 
divardan silməyiblər. Çünki sığortanın zərəri ödəməsi üçün 
sığorta agentləri gəlib, şəkili yoxlamalıdır.

Koçbay deyib ki, şübhəlilər tutulduğu üçün polis onlardan 
məsələnin bağlanmasını istəyib: "34 ildir ki, burada fəaliyyət 
göstəririk. İlk dəfədir ki, belə bir halla qarşılaşırıq. Hazırda 
məscid üçün hər hansı bir narahatedici bir məsələ yoxdur".

Danimarkanın paytaxtı Kopenhagendə məscidin divarlarına xaç şəkli çəkilib
DAHA  BİR  MƏSCİD  TƏHQİR  OLUNDU
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AzərTAc-ın verdiyi xəbərə görə, qurğunun yad-
daşına müqəddəs Quran iki dildə - ərəb və rus dillərin-
də dörd ən populyar tərcümələrdə daxil edilib. Rahat 
menyu lazımi mətni oxumaq üçün surələri sürətlə çe-
virməyə imkan verəcək.

Telefonda həmçinin namaz vaxtı səs siqnalı verən 
əlavə quraşdırılıb: qurğu istifadəçinin olduğu ölkə və 
şəhər haqqında məlumatları təhlil edir, sonra namaz 
vaxtını müəyyənləşdirir və gündə beş dəfə namazın 
başlanmasını səs siqnalı vasitəsilə xatırladır.

İstehsalçı şirkətdən “RİA Novosti” Agentliyinə bil-
diriblər ki, qurğu aşağı qiymət seqmentindədir  ki, onu 
hər bir kəs ala bilsin.

Rusiya Müsəlman Qadınlar İttifaqının sədri Nailə 
Ziqanşina ümid edir ki, ilk dəfə olaraq Rusiyada müsəlmanlar üçün yaradılan “BQ Istanbul” mobil telefonuna öl-
kədə böyük tələbat olacaq.

N.Ziqanşina deyib: “Çox şadam ki, belə telefonlar yaradılır və ixtiraçılarımız bir yerdə durub qalmırlar, mü-
səlmanların həyatını asanlaşdırmaq üçün yaxşı vasitələr fikirləşib tapırlar. Mənim telefonumda Quran var, amma 
bir dildə, burada isə artıq iki dildədir, yəni müqəddəs Quranı daha asanlıqla qavramaq mümkün olacaq”.

 Rusiyada ilk dəfə olaraq müsəlmanlar üçün yaradılan “BQ Istanbul” mobil 
telefonu noyabrın sonunda satışa buraxılmışdır

MÜSƏLMANLAR  ÜÇÜN  XÜSUSİ  TELEFON

O bunu sələfi moizələrini dinləməyin təhlükəli ola biləcəyi 
ilə əsaslandırıb. Kadırov: “Vaxt vardı mən arzu edirdim ki, Çe-
çenistanda internet işə düşsün. İndi mən onun bağlanmasının 
tərəfdarıyam. İstənilən adam orada vəhabi moizəsinə qulaq asa 
bilər. Hətta, mənim uşağım belə halla üzləşib”. 

Kadırovun sözlərinə görə, internetin bağlanmasının mənfi 
cəhətləri olsa da, insanlar bir-birini öldürməyi dayandırar. 

Çeçenistanın başçısı Ramzan Kadırov internetin bağlanmasını istəyir 
VƏHABİLƏRƏ  GÖRƏ  İNTERNETİ  BAĞLAMAQ?

Onun dediyinə görə, bununla bağlı  oktyabrın 14-də  Avropa Ələvi Birlikləri Konfederasiyası və Almaniya Ələvi 
Birlikləri Federasiyası nümayəndələri ilə " Ələviliyi ayrı bir din olaraq tanıyan müqavilə " imzalanıb.

İSRAİLDƏ  AZANIN  YASAQ  EDİLMƏSİNƏ  CƏHD 

İsrail Xarici İşlər naziri Aviqdor Libermanın partiyası “Evimiz İsrail”in deputatı Robert İlatov azanın qadağan 
edilməsi üçün parlamentə qanun layihəsi təqdim edib. 

“The Telegraph”ın məlumatına görə, Təklifi Liberman da dəstəkləyib. İlatova görə azan səsi yəhudilərin yuxu-
sunu pozur. 

Bu qərarı  Almaniyanın Bremen Əyalətinin Sosial Demokrat  Partiyasından olan 
Bələdiyyə Sədri Jens Böhrnsen açıqlayıb

ALMANİYADA  ƏLƏVİLİK  İSLAMDAN  AYRI 
 BİR  DİN  KİMİ  TANINDI 
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Ərdoğan Amerika qitəsinin ilk dəfə 1492-ci ildə 
Kolumb tərəfindən kəşf edilməsi faktının düzgün 
olmadığını bildirib: " İslamın Latın Amerikasına gəlişi 
12-ci əsrə təsadüf edir. Amerikanı Xristofor Kolumb 
deyil, müsəlmanlar kəşf edib. Kolumbdan 314 il əvvəl 
1178-ci ildə müsəlman dənizçilər Amerika qitəsinə 
çatmışlar.  Bir sözlə, Kolumbdan daha əvvəl bu qitədə 
İslam dini mövcud olub və geniş yayılıb. Xristofor 
Kolumbun memuarlarında Kuba dağlarının başında bir 
məscidin olması göstərilib. Kubalı qardaşımla bunu 
danışdıq. O dağın təpəsində olan həmin məscid bu gün 
də qalıb". 

Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Latın Amerikası ölkələri 
Müsəlman Dini Liderləri konfransında etdiyi çıxışı zamanı maraqlı tarixi 

faktlar səsləndirib

ƏRDOĞAN:  "AMERİKANI  KOLUMB  DEYİL,  
MÜSƏLMANLAR  KƏŞF  EDİB"

 Alov qısa vaxtda məscidin giriş qapısını, binanın fasadını və əlavə iki qapısını bürüyüb. Hadisə yerinə gələn 
yanğınsöndürənlər alovun daha geniş əraziyə yayılmasına imkan verməyiblər. 

Məscidin imamı terror aktının son vaxtlar ölkədə etnik qruplara qarşı yayılmaqda olan antisemitizm və rasizm 
meylləri ilə əlaqələndirib. Polis rəsmisi xalqlar arasında nifaq salmağa yönəldilən bu hadisəni pisləyib və video 
görüntüsü alınan cinayətkarın tezliklə tapılaraq məhkəmə qarşısında dayanacağını vəd edib. 

Əsgər Əliyev, 
AzərTAc-ın xüsusi müxbiri

 Paris

Alzas bölgəsinin paytaxtı Strasburq şəhərində 
noyabrın 10-da gecə naməlum şəxs məscidi yandırıb

STRASBURQDA  MÜSƏLMAN  MƏSCİDİ 
 TERRORA  MƏRUZ  QALIB

İlk cümə namazına məhdud sayda müsəlman dəvət 
olunub. Cənubi Afrikanın ABŞ-dakı səfiri İbrahim Rəsulun 
və bəzi müsəlman qeyri-hökumət təşkilatlarının liderlərinin 
də iştirak etdiyi cümə namazında 100-ə yaxın insan iştirak 
edib.   

İ.Rəsul qeyd edib ki, daxili ornamentləri qədim 
məscidlərin arxitekturasını xatırlatdığına görə məhz bu 
kilsəni seçiblər.

 Qeyd edək ki, bu kilsədə bəzi ABŞ prezidentlərinin 
andiçmə mərasimləri keçirilib.
 

Noyabrın 14-də Vaşinqtonun kafedral kilsəsində ilk dəfə Cümə namazı qılınıb  
KİLSƏDƏ  CÜMƏ  NAMAZI  QILINDI
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İKTİKT

Caviar brendi Apple iPhone modellərinin 
zərgərlik modifikasiyaları ilə məşhurdur. Bahalı 
Caviar aparatlarının hazırlanması üçün qızıl, brilyant, 
dəri, titan, nadir ağac növləri kimi bahalı 
materiallardan istifadə edilir. Telefonların hamısı əl 
işidir. 

Caviar-ın Azərbaycana həsr olunmuş qızıl 
telefonunda ölkəmizin gerbi və xəritəsi əks olunub. 
Orada Azərbaycanın bütün tarixi əraziləri qeyd edilib. 

Telefonun üzərində "Azerbaijan Land of Fire" 
cümləsi də yazılıb. Qızıl smartfonun qiyməti 2754 
avrodur. 

Smartfonun təqdimatı noyabrın sonunda Bakıda 
açılmıç Caviar butikində həyata keçirilmişdir. 

Caviar şirkəti səyahətlərə həsr olunmuş yeni 
iPhone zərgərlik kolleksiyasını təqdim edib: modellər arasında Azərbaycana həsr olunanı da var. 

AZƏRBAYCANIN  ŞƏRƏFİNƏ  QIZIL  İPHONE  6  HAZIRLANDI 

Nazirlikdən  verilən məlumata görə, “Elektron pul kisəsi” 
texnologiyasından bütün növ elektron imza kartlarının sahibləri 
faydalana biləcəklər.

Bunun üçün “Elektron hökumət” portalı (e-gov.az) və 
“rabita.az” saytlarında onlayn ödəniş prosesində kartların 
seçimi zamanı siyahıda “VİSA/VİSA Elektron” “Master 
Card/Maestro” kartlarından başqa “Elektron imza kartı” da 
göstəriləcək. “Elektron pul kisəsi” üçün hesabın açılması 
MHM-də aparılacaq. Vətəndaş şəxsiyyət vəsiqəsini və onun 
adına olan istənilən növ elektron imza kartını təqdim etməli 
olacaq.

“Elektron pul kisəsi” texnologiyası, o cümlədən onun 
prosessinqi Məlumat Hesablama Mərkəzinin proqram təminatı 
əsasında aparılacaq və heç bir xarici şirkətdən asılılıq 

olmayacaq. Bu texnologiyanın üstünlüklərindən biri də ondan ibarətdir ki, ödəniş prosesində vətəndaş onun 
hesabında qalan vəsaiti dərhal görə biləcək və kart məlumatları prosessinqə avtomatik ötürüləcək.

Bu ilin sonuna qədər Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin (RYTN) Məlumat 
Hesablama Mərkəzi (MHM) “GoldenPay” şirkəti ilə birlikdə ölkəmizdə yeni layihə olan 

–“Elektron pul kisəsi” layihəsinin tətbiqini planlaşdırır

  YENİLİK:  
“ELEKTRON  PUL  KİSƏSİ” 

Şirkət internetdə sürəti 5 dəfə artıraraq 4,6 qiqabait saniyəyə çatdırmağa nail olub. Bu, 1 saniyədə 575 meqabit 
(mb) həcmində informasiyanı ötürməyə imkan verəcək. Bundan öncə isə maksimum sürət 866 meqabit saniyə 
təşkil edirdi və 1 saniyədə ötürülən məlumatın həcmi 108 Mb idi.

Mütəxəssislər sabit siqnal formalaşdıran modem və antenna da hazırlayıblar.
Bu yeni standartın geniş istifadəsinə 2015-ci ildən başlanacağı gözlənilir.

“Samsung” şirkəti məlumatların Wi-Fi 
üzərindən ötürülməsi sürətini əhəmiyyətli dərəcədə artırıb

“SAMSUNG” ƏN  SÜRƏTLİ  WI-FI-I  TƏQDİM  EDİB 
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Prezident bu haqda  ölkə mətbuatına məktub göndərib 
və onun bundan sonra Əşrəf Qəni kimi çağırılmasını 
istəyib. Prezidentin şəxsiyyət vəsiqəsində yalnız adı və 
familiyası göstəriləcək.

Əhmədzay – Əqanıstanın cənubunda yaşayan ən böyük 
puştun tayfalarından biridir. Tayfa üzvləri çox vaxt bu adı 
familiya sonluğu kimi götürürlər.

Əfqanıstanın yeni prezidenti Əşrəf Qəni Əhmədzay 
mənsub olduğu tayfa adı Əhmədzay ünvanını 

daşımaqdan imtina edib

ƏFQANISTAN  PREZİDENTİ  
TAYFA  SOYADINDAN  İMTİNA  ETDİ

Eks-prezident oğul Corc Buşun kiçik qardaşı Ceb Buş da 
prezident olmaq istəyir

Avropa.info xəbər verir ki, o, 2016-cı il prezident seçkilərin-
də namizədliyini irəli sürəcəyini bildirib. Bu haqda ABŞ-ın ABC 
kanalı məlumat yayıb. 

Ceb Buşun oğlu Corc Preskot Buş deyib ki, atasının məqsədi 
ciddi olacaq Buş ailəsi onun yanında olacaq. 

BALACA  QARDAŞ  DA  
PREZİDENT  OLMAQ  İSTƏYİR

Hazırda ölkənin müxalif qüvvələri Yeni Zelandiya bayrağının 
Böyük Bitaniyaya daha əvvəl daxil olmuş koloniyaların bayraqlarına 
çox oxşadığını iddia edirlər.

Referendumun proseduru iki mərhələdə baş tutacaq. Növbəti ilin 
sonunda vətəndaşlar bir neçə variantda bayrağın yeni dizaynını 
seçəcəklər. İkinci mərhələdə isə ölkə vətəndaşları yeni bayraq və ya 
əvvəlki bayraq arasında seçim edəcəklər.

Həmçinin referenduma hazırlıqla bağlı komitə təşkil olunacaq və 
buraya ölkənin bütün siyasi partiyalarından bir nümayəndə daxil 
olacaq. 

Qeyd edək ki, Avstraliyanın milli bayrağı da Yeni Zelandiya 
bayrağı ilə çox oxşardır. Bu ilin mart ayında Avstraliyanın xarici işlər 
naziri Djuli Bişop onun ölkəsinin bayrağının dəyişməsinə böyük 
ehtiyac olduğunu bildirmişdi.

Ölkənin baş naziri Con Key bildirib ki, iki il sonra
 referendum keçiriləcək və yeni bayraq müəyyənləşəcək 

YENİ  ZELANDİYA  BAYRAĞINI  DƏYİŞDİRƏCƏK



Dövlət Dram Teatrı “Dövlət quşu” tamaşasını 
Türkmənistanın müstəqilliyinin 23 illiyi münasibətilə ha-
zırlayıb. Türkmənistanın Dövlət İnformasiya Agentliyi 
yazır verir ki, tamaşa “türkmən xalqının qəhrəmanlığı və 
vətənpərvərliyi”ndən bəhs edir. Daha dəqiqi isə 
prezidentin atası Məlikquluya həsr edilib. Onun 2-ci 
Dünya Müharibəsinin ağır illərinə təsadüf edən 
uşaqlığına. Tamaşada “təkcə xatirələrə yox, həm də 
sənədli faktlara əsaslanaraq onun vətənə sadiqliyindən, 
mənəvi mükəmməlliyindən və alicənablığından 
danışılır”.

Prezidentin “Dövlət quşu” romanının təqdimatı bir il 
əvvəl olub. Türkmənistanın Dövlət İnformasiya Agentli-
yi yazır ki, roman o vaxtdan bəri “həm ölkə daxilində, 
həm də xaricində böyük oxucu auditoriyası qazanıb”.
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Prezident Emoməli Rəhmon tərəfindən verilən amnistiya 
Konstitusiya gününə həsr olunub.

Amnistiya qadınlara, uşaqlara, əlillərə, 55 yaşdan yuxarı 
şəxslərə, fərarilərə, habelə ehtiyatsızlıqdan cinayət törətmiş 
şəxslərə tətbiq olunacaq. Sağlamlığında problemi olan 
şəxslərə də azadlıq veriləcək.

Tacikistan parlamenti 10 min adama amnistiya verən 
qanun layihəsini təsdiq edib

TACİKİSTANDAN  GÖRÜNMƏMİŞ 
 AMNİSTİYA  QƏRARI

Aşqabadda Türkmənistan prezidenti Qurbanqulu Berdimuhamedovun romanı 
əsasında hazırlanan tamaşanın premyerası olub

PREZİDENTİN  ROMANI  ƏSASINDA  TAMAŞA

Bu, ölkə tarixində ən böyük müsadirə faktıdır. 
Faktla bağlı Çin enerji sektorunun yüksək vəzifəli 
məmuru Vey Penquana qarşı korrupsiya şübhəsi ilə 
cinayət işi açılıb. Vey Penquan Çində enerjinin 
tənzimlənməsi üzrə milli komissiyada kömür 
sənayesi bölməsinin rəis müavini vəzifəsini tutur.

 2014-cü ilin ilk doqquz ayı ərzində bu ölkədə 13 
mindən çox vəzifəli şəxs korrupsiyada ittiham 
olunaraq müxtəlif müddətlərə azadlıqdan məhrum 
edilib. Antikorrupsiya kampaniyasının zərbəsi 

Ümumçin yığıncağının daimi komitəsinin sədr 
müavininə və ictimai təhlükəsizlik nazirinə də dəyib. 
Çin Xalq Respublikasının sədri Si Szinpin bəyan edib 
ki, bu məsələdə heç kimə, hətta kommunist 
partiyasının yüksək vəzifəli nümayəndələrinə güzəşt 
olunmayacaq.

 Bəzi ekspertlər hesab edirlər ki, son vaxtlar 
dövlət məmurları arasında intihar hallarının artması 
ölkədə korrupsiya ilə mübarizənin sərtləşməsi ilə 
əlaqəlidir.

Noyabrın 1-də Çində antikorrupsiya müstəntiqləri məmurların 
birinin evindən 33 milyon dollar məbləğində pulun müsadirə olunması 

barədə xəbəri təsdiqləyiblər 

YÜKSƏK  VƏZİFƏLİ  MƏMURUN  EVİNDƏN 
 33  MİLYON  ÇIXDI
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Xərəyi pilləkənlə qaldıranda bir az yavaşıdı-
lar. Sanitarların ikisi də acıqlı idi, çünki bir saat 
bundan əvvəl növbəyə başlasalar da, hələ onlara 
siqaret, çaypulu verən olmamışdı. Biri sürücü idi 
və əslində, xərək daşımamalı idi. 

 Ancaq xəstəxanadan kömək göndərməmişdi-
lər, uşağı da maşında qoymaq olmazdı. Hələ təcili  
bir sətəlcəmli xəstənin, sonra da özünü öldürmək 
istəmiş bir kişinin - son anda kəndiri kəsmişdilər -  
dalınca getməli idilər. İkisi də acıqlı idi və qəflətən 
pilləkəndə sürəti bir az artırdılar. Dəhlizin işığı 
zəif idi və əlbəttə, hər tərəfdən xəstəxana qoxusu 
gəlirdi.

  - Kəndiri niyə kəsirdilər ki? – onlardan biri donquldandı. Arxada gələn sanitar idi və intihar etmək 
istəyəni nəzərdə tuturdu.

  - Düz deyirsən, niyə kəsirdilər? – irəlidə gedən də mızıldandı. Bu sözləri deyərkən o geri çevrildiyi 
üçün  görmədi, qapıya dəydi və xərəkdəkindən dəhşətli bir qışqırt  qopdu. Uşaq qışqırtısı idi...ı

 - Sakit ol, sakit ol, -  deyə sütül, üz-gözündən əsəbilik yağan sarışın saçlı həkim saata baxdı. Səkkiz 
idi. Çoxdan əvəz olunmalı idi. Artıq bir saat idi ki, əbəs yerə doktor Lomayeri gözləyirdi. Bəlkə də onu 
həbs etmişdilər. Axı istədikləri adamı istədikləri vaxt tutub basırdılar. Gənc həkim qeyri-ixtiyari 
stetoskopunu götürdü. Bütün vaxtı xərəkdə uzanan uşağa baxmışdı və yalnız indi gözləri qapının 
ağzında dayanıb gözləyən sanitarlara sataşdı, acıqlı-acıqlı soruşdu:

 - Nə olub? İndi nə istəyirsiniz?
 - Xərəyi... – sürücü dilləndi, - uşağı götürüb başqa yerə qoymaq olmaz?
 - Ah, oldu, oldu... -  deyə həkim dəri örtüklü taxtı göstərdi. Həmin anda növbətçi tibb bacısı da 

gəldi: laqeyd, ancaq ciddi görkəmi vardı. O, oğlanın çiyinlərindən, sanitarlardan biri də - sürücü 
deyildi – ayaqlarından tutdu.

 Uşaq yenə də dəli kimi qışqırdı və həkim tez dilləndi:
  - Sakit ol, sakit ol, indi keçib gedəcək...
 Sanitarlar hələ də gözləyirdilər. Həkimin hirsli baxışlarına baxan bayaqk  sanitar sakitcə cavab ı

verdi:
 - Adyal!
 Əslində, adyal onunku deyildi, hadisə olan yerdə bir qadın vermişdi, çünki ayaqları sınmış uşağı 

heç nəyə bükmədən xəstəxanaya göndərmək olmazdı! Sanitar əvvəlcə fikirlə di ki, adyalı ona ş
verməzlər, ancaq xəstəxanada da adyal çox idi  və onu sahibinə qaytaran da olmayacaqdı. Deməli, o nə 
xəstəxananınkı, nə də uşağınkı idi. Halbuki arvadı onu yuyub-təmizləyərdi, sonra da yaxşı qiymətə 
satmaq olardı.

 Uşaq hələ də qışqırırdı! Adyalı ayağının üstündən götürüb sürücüyə vermişdilər. Həkimlə tibb 
bacısı bir-birinə baxdılar. Uşağın görkəmi çox acınacaqlı idi. Qurşaqdan aşağı qanın içində üzürdü, 

LOENQR N N  ÖLÜMÜ İ İ  

Henrix Böll
(Almaniya)
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qısa  kətan şalvarı cırıq-cırıq olmuşdu və onun qana bələnmiş cırıqlarına baxanda adam qorxurdu. 
Ayaqları yalın idi və elə hey qışqırırdı, heç ara vermirdi.

 - Tez iynə hazırlayın, - həkim pıçıldadı, - tez, tez!
 Tibb bacısı nə qədər cəld, çevik tərpənsə də, həkim elə hey pıçıldayırdı:
 - Tez, tez!
 Üz-gözündən əsəbilik yağan həkim dayanmaq bilmir, uşaq da arası kəsilmədən qışqırırdı, ancaq 

tibb bacısı iynəni bundan tez hazırlaya bilməzdi.
 Həkim oğlanın nəbzini yoxladı, avazımış sifəti yorğunluqdan titrədi.
  - Sakit, sakit! – deyə dəli kimi bir neçə dəfə pıçıltı ilə təkrarladı, -  dedim ki, sakit ol!
 Amma uşaq qışqırırdı, sanki bu dünyaya elə qışqırmaq üçün gəlmişdi. Nəhayət, tibb bacısı əlində 

iynə gəldi və həkim cəld hərəkətlə ona iynə vurdu.
 Köksünü ötürərək iynəni zərif dəriyə sancdığı anda qapı açıldı və bir rahibə həyəcanla içəri girdi, 

uşağı, həkimi görəndə, nəsə deməyə hazırlaşan ağzı yumuldu, sakitcə asta addımlarla onlara 
yaxınlaşdı. Başı ilə həkimi, rəngi avazımış tibb bacısını salamladı, əlini uşağın alnına qoydu. Uşaq isə 
gözlərini geniş açaraq heyrətlə başı üzərindəki kölgələrə baxdı. Görən deyərdi ki, alnına qoyulmuş 
soyuq əl onu sakitlə dirdi, ancaq, əslində, iynə təsir eləmişdi. İynə hələ də həkimin əlindəydi və o, yenə ş
də dərindən köksünü ötürdü. Sonra sükut oldu. Elə bir sükut ki, hərə öz nəfəsinin səsini aydınca eşidə 
bilirdi. Heç biri də dinmirdi... Deyəsən, uşaq daha ağrı hiss etmirdi, sakitcə, həm də maraqla yan-
yörəsinə baxırdı.

 - Neçə oldu? – Həkim yavaşca tibb bacısından soruşdu.
 - On, - deyə o da  eyni tərzdə cavab verdi.
 Həkim çiyinlərini çəkdi:
 - Bir az çoxdur, ancaq baxarıq... Bizə kömək edərsiniz, Lioba bacı?
 - Əlbəttə! – Rahibə tez cavab verdi və sanki diksinərək dərin yuxudan ayıldı.
 Çox sakitlik idi. Rahibə uşağın başından, çiynindən, tibb bacısı isə ayaqlarından yapışıb,  qan 

içində olan cır-cındırı onun əynindən çıxardılar. İndi gördülər ki, qan nəsə qara bir şeylə qarışıb. Hər 
yeri qapqara idi. Uşağın ayaqları da, əlləri də kömür tozuna bələnmişdi. Hər yeri qan, kömür tozu! 
Qalın, az qala palçığa dönmüş kömür tozu...

 - Aydındır... - həkim mızıldandı. – Yol gedən qatardan kömür oğurlayarkən yıxılıbsan, eləmi?
 - Bəli! – oğlan titrək səslə cavab verdi. – Elədir...
Gözləri açıq idi və onlarda qəribə bir sevinc parıldayırdı. Deyəsən, iynə yaxşı təsir eləmişdi. Rahibə 

onun köynəyini lap yuxarı – boğazına qədər çəkib orda bürmələdi. Bədəni arıq idi. Elə arıq idi ki, 
deyərdin bir dəridir, bir də sümük. Körpücük sümüyündəki yalaqlar qapqara və həm də elə dərin idi 
ki, rahibə dümağ iri əllərini orada gizlədə bilərdi. Sonra onlar oğlanın ayağında sağ qalan yerlərə 
baxdılar. Qıçları napnazik, zərif, uzun idi. Həkim qadınlara başı ilə razılıq edib dedi:

 - Güman ki, hər iki qıçının sümükləri sınıb. Rentgen etmək lazımdır.
 Tibb bacısı spirtli əski ilə onun qıçlarını silib təmizlədi. Onlar indi o qədər də pis görünmürdülər. 

Uşaq dəhşətli dərəcədə arıq idi. Yaralarını sarıyanda həkim başını buladı. Yenə də Lomayerdən 
nigaran qalmağa başladı, bəlkə də onu artıq yaxalamışdılar. Hətta ağzından söz qaçırmasaydı da, onu 
strofantinə (Ürək çatışmazlığına qarşı otlardan hazırlanan və müharibədən sonrakı dövrlərdə ən çox istifadə 
olunan dərman. Daha çox qara bazarda satlırdı - )V.H.  görə orda qoymaq olmazdı. Bir də ki, qazancda payı 
ola-ola özü necə azadlıqda gəzə bilərdi?! Lənət şeytana, yəqin saat doqquzun yarısı olardı. Çox sakitlik 
idi, hətta küçədən də səs eşidilmirdi. Sarğını qurtardı və rahibə onun köynəyini ombasına qədər aşağı 
çəkdi. Sonra dolaba tərəf gedib oradan ağ rəngli bir adyal götürdü, onu oğlanın üstünə saldı. Əlini 
yenə də uşağın alnına qoyaraq yuyunan həkimə dedi:
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 - Cənab doktor, mən əslində o balaca Şrantsa görə gəlmişdim, ancaq uşaqla mə ul olduğunuza şğ
görə narahat etmək istəmədim...

  Əlini qurulayan həkim dayandı, yanaqları azacıq səyridi və alt dodağına yapışıb qalmış siqaret də 
titrədi.

 - Necə? Balaca Şrantsa nə olub ki? – Onun avazımış sifəti indi, demək olar ki, sarı rəngə çalırdı.
 - Ah, ürəyi daha döyünmək istəmir. Sadəcə olaraq, istəmir... Deyəsən, sonu çatıb...
 Həkim siqareti damağından götürdü və dəsmalı əlüzyuyanın böyründə divara vurulmuş 

mismardan asdı.
 - Lənət şeytana... – sonra da yazıq-yazıq əlavə etdi, - neyləyə bilərəm?! Daha əlimdən heç nə 

gəlmir...
 Rahibənin əli hələ də oğlanın alnında idi. Tibb bacısı qana bulaşmış əskini zibil vedrəsinə atdı və 

onun nikelli qapağı yuxarı qalxarkən divarda titrək parıltılar oynaşdı.
 Həkim fikirli halda döşəməyə baxdı, qəflətən başını qaldırıb oğlana nəzər saldı, sonra qapıya tərəf 

cumdu:
 ndi baxaram, - dedi.- İ
 - Mən lazım olacam? – növbətçi tibb bacısı arxadan səsləndi.
 Həkim qayıdıb, başını qapıdan içəri saldı:
 - Xeyr, siz qalın, oğlanı rentgenə hazırlayın. Xəstəlik tarixi açın, onu doldurmağa başlayın.
 Uşaq hələ də sakit idi və tibb bacısı da gəlib dəri örtüklü taxtın yanında dayanmışdı.
- Anan bilir? – deyə rahibə soruşdu.
 - O ölüb...
 Rahibə daha atası barədə soruşmağa ürək eləmədi.
 - Bəs kimə xəbər verək?
 - Böyük qardaşıma... Ancaq indi evdə deyil... Balacalar da bilməlidir, evdə tək qalıblar...
 - Hansı balacalar?
 - Hans ilə Adolf. Gözləyirlər ki, qayıdıb onlara yemək hazırlayacam...
 - Bəs böyük qardaşın harda işləyir?
 Oğlan susdu, rahibə də daha heç nə soruşmadı.
 - Nəsə yazmaq istəyirsiniz? – oğlan soruşdu
 Tibb bacısı başını tərpədərək üstü dərman, sınaq şüşələri ilə dolu balaca ağ stola yaxınlaşdı, 

mürəkkəbqabını yaxına çəkdi, qələm götürdü, sol əli ilə ağ kağızları sığallayıb düzəltdi.
 - Soyadın necədir? – Rahibə oğlandan soruşdu.
 - Beker...
 - Hansı dinə qulluq edirsən?
 - Heç birinə... Xaç suyuna salınmamışam...
 Rahibə diksindi, tibb bacısı isə buna fikir vermədi.
 - Nə vaxt anadan olubsan?
 - 33- də. Sentyabrın onunda...
 - Deməli, məktəbdə oxuyursan, eləmi?
  - Bəli.
 - Adını da soruş, - tibb bacısı rahibəyə pıçıldadı.
 - Yaxşı... Bəs adın nədir?
 - Qrini.
 - Necə? – Qadınlar təbəssümlə bir-birilərinə baxdılar.
 - Qrini! – Oğlan bunu yavaş-yavaş, adları qeyri-adi səslənən adamlar kimi hirslə dedi.
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  ilə yazılır? – Bu dəfə tibb bacısı soruşdu.- “İ”
 - Bəli, iki “i” var, - deyə oğlan bir də təkrarladı, - Qrini.
 Əslində, adı Loenqrin (Əfsanəvi cəngavər, dahi alman bəstəkarı R. Vaqnerin operasının baş qəhrəmanı-

V.H.) (Bayrot Bavariyada şəhərdir.  idi, çünki 1933-cü ildə, Bayrot R.Vaqner 1871-ci ildən burada yaşamağa 
başlamış və onun tə əbbüsü ilə yaradılan Opera teatrında bəstəkarın əsərləri tamaşaya qoyulmuşdur. 1882-ci ş
ildən bəri onun şərəfinə ənənəvi Bayrot festivalları keçirilir- )V.H.  festivallarında göstərilən həftəlik 
xronikalarda Hitlerin şəkillərinin yenicə göründüyü vaxtlarda dünyaya gəlmişdi. Ancaq anası ona 
həmişə Qrini demişdi.

Qəflətən həkim içəri girdi. Gözləri yorğunluqdan çuxura düşmüşdü, zərif sarışın saçları gənc, 
ancaq qırışmış sifətinə dağılmışdı.

  - Gəlin gedək! Tez olun! Yenə də qan köçürmək istəyirəm...
  Rahibə oğlana baxdı.
  - Bəli, bəli, onu bir neçə dəqiqəliyə tək buraxmaq olar...
  Tibb bacısı artıq qapının ağzında idi.
  - Qrini, burda bir az sakitcə uzana bilərsən?
  - Bəli.
  Ancaq onlar çıxan kimi gözlərindən yaş axmağa başladı. Elə bil rahibənin əli hələ də alnında 

qalmışdı. Ağrıdan ağlamırdı, sevincdən ağlayırdı. Ancaq həm də ağrıdan və qorxudan... Yalnız 
balacalar barədə düşünəndə ağrıdan ağlayırdı və çalışırdı ki, onlar barədə fikirlə məsin, çünki yalnız ş
sevincdən ağlamaq istəyirdi. Ömründə heç vaxt özünü belə xoşbəxt hiss eləməmişdi. İynədən sonra 
sanki nəsə gözəl, bir az da ilıq südə oxşar bir şey canına yayılır, onu xoşhallandırır, həm də ayıq 
saxlayırdı. Ağzında da xoş bir dad vardı, ömründə belə dad hiss eləməmişdi, ancaq bununla belə, yenə 
də balacalar barədə düşünməli olurdu. Hubert sabah  tezdən əvvəl gəlməyəcəkdi, atası isə üç həftədən 
sonra qayıdacaqdı. Anası isə ndi balaclar tək-tənha qalmışdılar və dəqiq bilirdi ki, hər bir addım ... İ
səsinə, pilləkəndən gələn hər hənirtiyə qulaq kəsilirlər. İndi pilləkənlə qalxıb-enənlərin sayı lap çox idi 
və bu da o demək idi ki, onlar  hər dəfə məyus qalırdılar. Frau Qrosmanın gəlib onları aparmasına da 
ümid az idi. Axı indiyəcən bunu eləməmişdi, yəqin bu gün də eləməzdi. Axı hardan bilərdi ki, onun 
başına bədbəxt hadisə gəlib... Bəlkə Hans indi Adolfu ovundurur, ancaq onun özü də kövrək idi, heç 
nədən ağlamağa başlayırdı. Bəlkə də elə Adolfun özü Hansa təsəlli verirdi, ancaq onun beşcə yaşı 
vardı, Hans isə artıq səkkizin içində idi, ona görə də bu inandırıcı deyildi. Hans dəhşətli dərəcədə zəif 
idi, Adolf isə ona nisbətən qıvraq görünürdü ndi yəqin ikisi də ağlaşırdılar,  saat yeddi olan kimi . İ
oynamağa həvəsləri qalmırdı, çünki acırdılar və bilirdilər ki, o, səkkizin yarısında gəlib onlara yemək 
verəcək. Özləri ürək eləyib çörəyə əl vurmazdılar. Yox, buna heç vaxt cəsarət etməzdilər, uki-üç dəfə 
həftəlik çörəyin hamısını bir oturuma yedikləri üçün onlara çörəyə yaxın getməyi qəti qadağan 
etmişdi.  Arxayınca gedib kartof götürə bilərdilər, ancaq bundan xəbərləri yox idi. Gərək onlara demiş 
olaydı ki, kartof götürə bilərlər. Hans kartof bişirməyi bacarardı, ancaq buna ürək eləməzdi, çünki 
onları ciddi cəzalandırmışdı, hətta döyməli olmuşdu. Axı çörəyin hamısını bir dəfəyə yemək olmazdı! 
Belə yaramazdı! Ancaq kaş cəzalandırmamış olaydı, yoxsa indi gedib çörək götürərdilər, ən azı ac 
qalmazdılar... Yəqin indi ağlaşa-ağlaşa oturub onu gözləyirlər, pilləkəndən səs gəldikcə həyəcan 
içində dik atılırlar, avazımış sifətlərini qapıya söykəyib onun arasından baxırlar... Onların belə 
elədiyini çox, lap çox, bəlkə də min dəfə görmüşdü. Ah, həmişə içəri girən kimi əvvəlcə onların üzünə 
baxırdı. Necə də sevinirdilər! Hətta döyüləndən sonra da onun gəlişinə sevinirdilər... Axı, artıq hər 
şeyi başa düşürdülər... Amma indi eşitdikləri hər addım səsindən sonra ümidləri puça çıxırdı, 
qorxurdular. Hans polis görəndə qorxudan əsirdi. Bəlkə də elə ucadan ağlayırdılar ki, Frau Qrosman 
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deyinirdi, çünki axşamlar səs-küydən heç xoşu gəlmirdi. Bəlkə də ağlamağa ara verməyiblər, Frau 
Qrosman da aşağı düşüb, onlara yazığı gəlib. Axı Frau Qrosman da pis adam deyildi. Ancaq Hans  heç 
vaxt özü Frau Qrosmanın yanına getməzdi, çünki ondan yaman qorxurdu. Hans hamıdan qorxurdu...

  Kaş, ən azı, kartof götürmüş olaydılar...
   Uşaqlar barədə düşünməyə başlayandan bəri ağrıdan ağlayırdı. Onları görməmək üçün əlləri ilə 

gözlərini tutdu, ancaq hiss etdi ki, yaş oldular, daha da kövrəldi. Saat neçə olduğunu bilmək istədi. 
Yəqin doqquz, bəlkə də on olardı... Dəhşət idi! Evə heç vaxt səkkizin yarısından gec qayıtmazdı, amma 
qatarı bu gün çox bərk qoruyurdular. Ona görə də diqqətli olmaq lazım idi, çünki lüksemburqlular atə  ş
açmağı çox xoşlayırdılar. Bəlkə də müharibədə çox atə  aça bilməmişdilər, əvəzini indi çıxırdılar. ş
Ancaq onu tuta bilməzdilər! İndiyəcən tuta bilməmişdilər, həmişə aradan çıxmışdı lahi, antrasit idi, ... İ
onu əldən buraxmaq olmazdı! Belə kömürə, ən azı, yetmiş-səksən mark verirdilər, onu əldən 
buraxmaq olardı?!  Yox, lüksemburqlular onu tuta bilməzdilər...

 Həmişə rusların, amerikalıların, belçikalıların əlindən qaça bilmişdi, indi bu gülünc 
lüksemburqlular onu tutacaqdılar?!  Onların arasından sivişib keçdi, dolu qutuların üstünə çıxdı, 
torbasını doldurub elə yerə tulladı ki, sonra qayıdıb götürə bilsin. Ancaq birdən... xırç... qatar qəflətən 
dayandı... və huşunu itirənə qədər bircə onu bildi ki, dəhşətli ağrılar oldu... Bu dəhşətli ağrıları bir də 
qapıya çatıb dümağ otağı görəndə hiss elədi. Sonra ona iynə vurdular. İndi yenə də sevincdən ağladı. 
Uşaqlar yaddan çıxdı... Sevinc nə gözəl şey imiş, indiyəcən onu dadmayıbmış... Sanki göz yaşlarının 
özü elə sevinc idi,  sevinc onlardan süzülürdü... Balaca sinəsindəki o qəribə irin çeşmə isə qurtarmaq , ş
bilmir, parıldayan göz yaşlarına dönüb  elə hey axır, axırdı...

   Qəflətən atə  səsləri eşidildi. Lüksemburqlular idi, avtomatdan atırdılar. Bu güllə səsləri tərtəmiz ş
bahar axşamında çox qorxunc idi və ondan çöllərin, parovoz tüstüsünün, kömürün qoxusu gəlirdi. Bir 
az da bahar qoxusu... İki güllə səsi tutqun səmada vıyıldadı və onların əks-sədası təkrar-təkrar qayıdıb 
onun sinəsinə səpələndi, iynə kimi batdı. Yox, lənətə gəlmiş lüksemburqlular onu diri tuta bilməzdilər, 
güllə ilə vurub öldürə bilməzdilər... İndi sinə-sinə üstündə uzandığı kömürlər çox sərt, biz kimi idilər... 
Onun hər sentnerinə yetmiş-səksən mark verirdilər... Bəlkə bu dəfə balacalara şokolad alsın? Yox, ona 
pul çatmazdı okoladın birini qırx-qırx beş marka verirdilər! Yox, buna gedə bilməzdi! İlahi, bir , ş
sentnerə ikicə okolad! Bu lüksemburqlular da lap qudurmuş itə dönmüşdülər, hələ də atırdılar. Yalın  ş
ayaqları üşüyürdü, buza dönmüşdü. Güllələr səmanı deşik-deşik eləyirdi, ancaq onu güllə ilə vurub 
öldürə bilməzdilər... Yoxsa bu lüksemburqlular səmanı da güllə ilə vurub öldürə bilərdilər?

 Bəlkə tibb bacısına atasının harada olduğunu, Hubertin gecələr hara getdiyini deməli idi? Axı 
onlar soruşmadılar və soruşmayanda da demək olmazdı... Məktəbdə belə öyrətmişdilər... Lənət 
şeytana, yenə lüksemburqlular... Və bir də balacalar... Yox, lüksemburqlular atə i dayandırmalı idilər... ş
Axı o, uşaqların yanına qayıtmalı idi... Yox, bu lüksemburqlular dəli olublar, lap ağıllarını itiriblər... 
Lənət şeytana, yox... tibb bacısına atasının harda olduğunu, qardaşının gecələr hara getdiyini 
deməyəcək... Bəlkə də balacalar çörək götürüblər... ya da kartof... Bəlkə də Frau Qrosman hiss edib ki, 
nəsə olub... çünki həmişə nəsə olurdu... Qəribə idi, həmişə nəsə olurdu!  Cənab direktor da deyinəcək. 
İynə yaxşı idi, əvvəlcə ətinə nəyinsə batdığını hiss elədi, sonra o sevinc gəldi... Solğun bənizli tibb 
bacısı iynəyə sevinc qatmışdı. Axı lap yaxşı eşitdi ki, iynəyə doldurduğu sevinc çox olub... Lap çox...  
Yaxşı eləmişdi... Qrinidə iki “i” var... Yox, ölüb... Yox, itkin düşüb... Sevinc gözəl idi... Bəlkə bir dəfə bu 
sevinc iynəsindən alıb uşaqlara da vurdursun?! Axı pula nə desən eləmək olar... Çörək... Dağ kimi 
qalanmış çörəklər...

  Lənət şeytana, iki “i” var... Məgər burda ən yaxşı alman adından xəbərləri yoxdur?!
  - Heç birinə... – qəflətən qışqırdı, - xaç suyuna salınmamışam...
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Bəlkə bu dünyada heç anası olmayıb? Yox, lüksemburqlular onu öldürdülər... Yox, ruslar... Yox... 
Kim bilir, bəlkə nasistlər güllələdilər? Axı onları yaman söyürdü... Yox, amerikalılar... Ah, uşaqlar 
çörək istəyirdilər... Çörək... Dağ kimi qalanmış çörəklər... Bir vaqon çörək... Bir vaqon antrasit... Sevinc 
iynəsi... Lənət şeytana, iki “i”...

    Rahibə ona tərəf qaçdı, tez nəbzini tutdu, nigarançılıqla ətrafına boylandı lahi, bəlkə gedib . İ
həkimi çağırsın? Yox, sayıqlayan uşağı tək qoymaq olmazdı. Balaca Şrants ölmüşdü...

 Üzdən rusa oxşayan bu balaca qızcığaz, Allaha şükür ki, bu dünyadan canını qurtarmışdı. Bəs 
həkim harda qaldı? Taxtın başına dolanmağa başladı...

 - Heç birinə... – uşaq qışqırdı, - xaç suyuna salınmamışam...
   Uşağın nəbzi az qalırdı partlasın. Rahibəni tər basdı.
 - Cənab doktor, cənab doktor ! – deyə ucadan qışqırdı, ancaq dəqiq bildi ki, səsi müşəmbəli 

qapıdan o tərəfə keçmədi.
   Uşaq elə titrəyirdi ki, adamın yazığı gəlirdi...
  “Çörək...  Uşaqlara dağ boyda çörək... Şokolad... Antrasit... Lüksemburqlular... O donuzlar... 

Gərək güllə atmayaydılar... Lənət şeytana, kartof... Arxayınca kartof götürə bilərsiniz... Gedin kartof 
götürün... Frau Qrosman... Ata... Ana... Hubert... Qapının arasından... Qapının arasından...”

 Rahibə qorxusundan ağlamağa başladı, uşağı da tək qoymağa ürək eləmədi. Oğlan çabalamağa 
başladı, rahibə onun çiyinlərindən bərk-bərk yapışdı. Bu taxt da nə yaman sürüşkən imiş! Balaca 
Şrants ölmüşdü, balaca ruhu artıq göylərdə idi. Allah özü ona rəhm eləsin... Ah, bu da rəhm... Axı, 
günahsız balaca bir məlaikə idi... Balaca, çirkin rus məlaikəsi... Yox, indi gözəl oldu...

  - Heç birinə... – uşaq qışqıraraq əl-qol atmağa başladı, - xaç suyuna salınmamışam...
  Rahibə dik atıldı. Oğlana baxa-baxa əlüzyuyana tərəf yüyürdü, stəkan tapmadı, geri qaçdı, uşağın 

alışıb-yanan alnını sı alladı.  Sonra balaca ağ stola tərəf getdi, ordan bir sınaq şüşəsi götürdü ə lap ğ . Şüş
tez doldu. Aman Allah,  bu boyda şüşə niyə belə az su tuturmuş!

 - Sevinc... – uşaq pıçıldadı, - iynəyə çoxlu sevinc doldurun... Nə    qədər varınızdır, hamısını 
doldurun... Uşaqlara da...

 
Rahibə yavaş-yavaş, təntənə ilə xaç çəkdi, sonra şüşədəki suyu oğlanın alnına çilədi, ağlaya-ağlaya 

dedi:
  Səni xaç suyuna çəkirəm...
   Ancaq soyuq sudan ayılan uşaq qəflətən başını elə dik qaldırdı ki, şüşəyə dəydi. Şüşə rahibənin 

əlindən yerə düşüb çilik-çilik oldu. Oğlan ani bir təbəssümlə qorxmuş rahibəyə baxdı və güclə eşidilən 
bir səslə:

  - Hə... Xaç suyu... – dedi.
 Sonra geri yıxıldı. Elə yıxıldı ki, başı appıltı ilə taxta dəydi. İndi sifəti yığılmışdı, sanki qocalmışdı,  ş

sapsarı olmuşdu. Əlləri də bir az qatlanmışdı, elə bil kimisə, nəyisə tutmaq istəyirdi...
 - Rentgenə saldınız? -  deyə gülə-gülə doktor Lomayerlə içəri girən həkim soruşdu. Rahibə başını 

buladı. Həkim oğlana yaxınlaşdı, qeyri-ixtiyari  stetoskopunu götürdü və onu təzədən qaytarıb yerinə 
qoydu, Lomayerə baxdı. Lomayer şlyapasını çıxardı. Loenqrin ölmüşdü...

 

Tərcümə: 
Vilayət Hacıyev
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Din nədir? Bu suala üç baxımdan cavab vermək 
olar: ümumi fəlsəfi baxımdan din bir dünyagörüşü-
dür, özünə məxsus dünyaya, həyata, insana baxışlar 
sistemidir.

Fəlsəfi dünyagörüşü ilə dini dünyagörüşü ara-
sındakı fərq nədən ibarətdir? Fəlsəfədə ümumi qa-
nunları ifadə edən anlayışlar və kateqoriyalar siste-

ğmi əsasdır. Dində isə do malar sistemi mövcuddur, 
yəni dəyişməz əbədi olan ehkamlar sistemi hər dövr-
də dinin sistemində müəyyən cəhətlər ön plana alı-
nır, yəni mövcud mənəvi tələbatlara cavab verən cə-
hətlər. Bu baxımdan dini hakim siyasi ideologiyaya 
yaxınlaşdırırlar.

İkinci cəhət – din daxili bir inanc kimi, yəni bu ar-
tıq ayrı-ayrı insanların özünün vicdan azadlığına 
əsaslanan inanc sistemidir. Burada birinci cəhətə nis-
bətən səmimilik çoxdur. Yəni zahirdən təlqin edilən 
prinsiplərə görə deyil, daxili inanca görə insan dinə 
bağlanır. Daxili inancda Allaha inam artıq zahirdən 
deyil, daxili vicdanın özündən tənzim edilir. Sadəcə 
desək, insan Allah inamına münasibətini öz daxili 
aləminə köçürür. Burada Allah və insan arasında za-
hiri vasitəçi yoxdur. Allah idealı insanın daxili dün-
yasında bir mənəvi dayaq kimi fəaliyyət göstərir. Xü-
susən əxlaqi fəaliyyətdə xeyirə meyl etmək, şərdən 
çəkilmək hökmlərini insanın öz qəlbi verir. Məsə-
lən: sufilərdə Allah anlamı insanın mənəvi aləmin-
dən kənarda deyil, özünü dərk edən ruhun özündə-
dir. Ona görə sufilər deyirlər ki, Allah mənə mənim 
şah damarımdan yaxındır. Ona görə özünü dərk edən 
ruh dini mənada mənəvi «mən» anlamı ilə eyniləşdi-
rilir. Əslində müqəddəsləşən insan ruhu Allahın ki-
çik bir sığınacağına çevrilir və onda sufilər ən əl 
həqq! deyir. 

Üçüncü cəhət dinin elm tərəfindən şərh edilmə-
sidir. Elm həqiqəti kəşf etməyə yönəlib. Elmin inki-

şafı isə sonsuzdur. İnsan hər dəfə əldə etdiyi həqiqətə 
nisbi mənada baxır.

Elmin kateqoriyaları, anlayışları hər dəfə yeni ta-
rixi məzmun qazanır və hər dəfə bu məzmun geniş-
lənir. Bunun üçün elmi həqiqətləri bəzən dini eh-
kamlara qarşı qoyurlar. Ancaq din və elm hər ikisi in-
san ruhunun məhsuludur və onları qarşı-qarşıya qoy-
maq düzgün deyil. Uzun illər dini dünyagörüşü ilə 
elm qarşı-qarşıya qoyulmuşdur. Ancaq din təkcə eh-
kamlar, mərasimlər sistemi deyil, din eyni zamanda 
idealdır. İdeal nədir? İdeal insanın can atdığı ən ali 
məqsəd, hər şeyin ali nümunəsidir. 

Allah idealı insanın daxilən kamilləşməsinə, saf-
laşmasına, xidmət edən ali nümunədir. Din bir etiqad 
kimi insanın öz mənəvi dünyasını kamilləşdirmək, 
zənginləşdirmək üçün bir hərəkət qüvvətidir. Ümu-
miyyətlə, həyatda ideal inam olmadan heç bir səmə-
rə əldə etmək mümkün deyil. İdeal həyatın mənasına 
daxilən təyin  edən, insanı irəliyə doğru aparan qüv-
vədir. Şərq mütəfəkkirləri deyir ki, inamsız insan ruh-
suz bədənə bənzəyir. Bədən ruhla yaşadığı kimi, in-
san idealla yaşamalıdır. Bu ideal həm keçici, həm sa-
bit, həm də əbədi ola bilər. Dini ideal əbədidir. Allah 
idealını daşımaq və kamilləşdirmək üçün insanın eti-
qadı və davranışı bir-birini tamamlamalıdır. 

Dinin tələblərini əməldə həyata keçirmək prob-
lemi ən çətindir. Bəzən dinə kütləvi mənəvi amil ki-
mi baxılır. Guya hər kəs dini etiqada sahib ola bilər. 
Bu yanlış fikirdir. Elmi öyrənmək o qədər çətin de-
yil, nəinki dini mənimsəyib ona əməl etmək. Çünki 
din ruhun fəaliyyətidir. Bununla belə elmlə din ara-
sında bağlayıcı bir mənəvi körpü var. Elmin özün-
dən həyat üçün nəticə çıxaranda insan yenə etiqada 
ehtiyac duyur. Bilmək yaxşıdır. Lakin elm təkcə bil-
məkdən ibarət deyil, anlamaqdır.Yəni ağılın özünün 
qanunlarını insan həyatı üçün istifadə etmək. 

Məntiqi şüurun tərbiyəvi təsirini dinlə uzlaşdır-
maq olar, çünki din ən böyük tərbiyəvi  vasitədir. Bu 
cəhətdən belə demək olar ki, din əzəli, əbədi əxlaq 
dünyasıdır. Dini ehkamlar, mərasimlər zahiridir. Bu 
mənada din kütləvidir (çünki hər kəs bunu yerinə ye-
tirə bilər). İdeal kimi isə din artıq kütləvi deyil, o da-
xili mənəvi dayaqdır, buna görə hər birimiz bu idealı 
dilimizə gətiririk. Lakin Allah idealını mənimsəmək 
insanın mənəvi dünyasını yaxşılaşdırmaq, onun hə-
yatının mənasını nəcibləşdirməkdir. Həyat mənası 
problemində isə elm, din alternativi ola bilməz.

Müasir vəziyyətə gələndə din sürətlə yayılır və 
dinə qovuşanların sayı artır. Demək olar ki, kütləvi 
dindarlıq yaranıb. Münasibətlər sistemini, əxlaq dav-
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ranış qaydalarını tənzimləmək üçün dinin böyük əhə-
miyyəti var. Lakin ikinci tərəfdən din öz hakimiyyə-
tini insanın zəkası üzərində təsdiqləyir, elmin hüdud-
ları məhdudlaşır. Bu həm elmə və həm də dinə zərər 
gətirir. Nəticə etibarilə din və elm ziddiyyətləri mey-
dana çıxır. Kant deyirdi ki, din insanın ağlının fəaliy-
yətini söndürməməli, nə elmin, nə fəlsəfənin fəaliy-
yətini məhdudlaşdırmamalıdır və bunlar qarşılıqlı su-
rətdə bir-birinə imkan yaratmalıdır. İndiki kütləvilik 
dinin daxili tənzimləyici rolunu məhdudlaşdırır. İla-
hiyyat sahəsində səviyyəli mütəxəssislərin fəaliyyə-
tinə böyük ehtiyac duyulur. Din təfəkkür zəmnində  
təkmilləşən özünü təsdiq edən bir sahə olmalıdır. 
İnandığımız obyektin mahiyyətinə bələd olmalıyıq.

Dində şəxsiyyət və mənəvi azadlıq məsələsi ne-
cə qoyulur?

Bəzən azadlığı biz zahiri sərbəstliklə əvəz edirik. 
Ancaq istər əsl din, istər fəlsəfə azadlığı insan ruhu-
nun fəaliyyətinin nəticəsi hesab edir. İstər müstəqil 
etiqad, istər müstəqil düşüncə azadlıq üçün başlıca 
şərtdir. İdrakdan kənarda azadlıq ola bilməz. Nə şü-
ursuz elm, nə də din yoxdur. Əsl din insanın daxili 
mənəvi dayağı kimi birinci növbədə onun şəxsi 
azadlığını şərtləndirir, şəxsi azadlıq inam, etiqad və 
fikir azadlığıdır. Bunlar mənəvi dayaqdır, insan üçün 
və insanın şəxsi azadlığını şərtləndirir. Ancaq azad-
lıq anlamının özü həmişə nisbidir. Mütləq azadlıq 
ola bilməz. Ona görə də dinin özünü dərk etmək də 
nisbilir. Böyük təfəkkür sahibi Allahı bir yaradıcı 
qüvvə kimi daha dərindən dərk edir. Məsələn: Hegel 
də təfəkkürün dünyanı dərketmə qabiliyyəti o qədər 
ideallaşır, nəticədə Allahla eyniləşdirilir. Dini etiqa-
dı adiləşdirmək əslində onu yüksəklikdən, ülvilik-
dən endirmək deməkdir.

Məsələn, Kant söyləyirdi ki, uşaqlara Allaha, mü-
qəddəs kitablara and içməyə qadağa qoyulmalıdır. İs-
lam dini və bütün başqa dinlər  insanı yalandan və şər-
dən çəkindirir. Dinin tələblərinə əməl etmək daxilən 
saflaşmaqdır.

Bu yazının ruhuna uyğun olaraq söyləmək la-
zımdır: din özündə fəlsəfə daşıyır. çünki əxlaqi 
normaları, ümumiyyətlə, cəmiyyətdə insani münasi-
bətləri tənzimləməyə qadirdir. Fəlsəfə isə, ümumiy-
yətlə, inam, həqiqət, insan varlığının müxtəlif yönlə-
rini açıqladığına görə mahiyyət etibarilə özündə di-
nin qayəsini daşıyır. Yəni, fəlsəfə etiqad deyilsə, hə-
qiqətləri məğzinə görə, mənasına görə açmırsa, o, 
dindən uzaqlaşır, mahiyyət etibarilə ictimai qayəsini 
yerinə yetirə bilmir. Bu vəziyyətdən çox vaxt siyasi 
məqsədlər üçün istifadə ediblər. Bu mənada, Hüseyn 
Cavidin  "İblis" dramında söylədiyi fikri vurğula-
maq yerinə düşər:

 "Hər fəlsəfə bir vəlvələ, yox rəhbəri-vicdan...”
Yəni, dinin mahiyyəti vicdan saflığı, əqidə saflı-

ğı olduğu kimi, fəlsəfə də gərək təmiz vicdan əsasın-
da həqiqətləri axtarsın. 



56

SOSİALSOSİAL

334 Noyabr  2014

" M o bi l  r a b i t ə  ab u n əç i l ə r i n ə  əv v ə l cə də n  
razılaşdırılmadan müxtəlif məzmunlu reklam xarakterli 
SMS-lərin göndərilməsi, bir sıra hallarda bunun 
müqabilində abunəçilərin balansından vəsait çıxılması 
barədə KİV-də yayımlanan məlumatlarla, Milli Məclisə, 
digər dövlət qurumlarına, eləcə də Rabitə və Yüksək 
Texnologiyalar Nazirliyinə (RYTN) daxil olan şikayətlərlə 
bağlı RYTN tərəfindən Antiinhisar Siyasəti və 
İstehlakçıların Hüquqlarının Müdafiəsi Dövlət Xidməti 
(ASİHMDM) ilə birgə araşdırmalar aparılıb". Bu barədə 
Trend -ə rabitə və yüksək texnologiyalar nazirinin müşa-
viri Müşfiq Əmirov deyib.

Onun sözlərinə görə, araşdırma nəticəsində məlumat və 
reklam xarakterli kütləvi SMS-lərin bir neçə növü 
müəyyənləşdirilib.

Bunlar yeni tarif və ya məhsullar (xidmətlər) barədə 
operatorların öz abunəçilərinə göndərdiyi məlumat 

xarakterli SMS-lər, məzmun və xidmət təchizatçıları tərəfindən təqdim edilən xidmətlər barədə məlumat 
xarakterli SMS-lər, digər şirkət, bank, mağazalar tərəfindən göndərilən reklam xarakterli SMS-lərdir.
Mobil operatorlar tərəfindən RYTN-ə verilən məlumatlara əsasən, bir çox hallarda istehlakçıların özləri 
tərəfindən şirkət, bank, mağazalara öz nömrələrini təqdim etməsi həmin abunəçilərə davamlı olaraq SMS-lərin 
daxil olmasına şərait yaradır. Daxil olan SMS-ə görə abunəçinin balansından pul tutulması isə yalnız abunəçilərin 
özləri tərəfindən təklif olunan xidmətin aktivləşdirilməsi nəticəsində mümkün olur.

Mobil operatorlar, istehlakçı hüquqlarının ifrat müdafiəsinin sahibkarlıq fəaliyyətinə maneələr yarada 
biləcəyini, reklamların digər yayım vasitələrində (məsələn, televiziyada, radioda və digər KİV-lərdə) olduğu 
kimi, istehlakçıların iradəsindən asılı olmadığını vurğulasalar da, mobil abunəçilərin həmin reklamlardan imtina 
ilə bağlı müxtəlif vasitələrə malik olduqlarını qeyd edirlər. Məsələn, reklam daxil olan nömrəyə STOP yazıb 
göndərməklə və yaxud mobil operatorun müştəri xidmətlərinə rəsmi müraciət etməklə abunəçi onun nömrəsinə 
göndərilən reklam xarakterli SMS-ləri dayandıra bilər.

Qeyd edilənlərlə yanaşı, RYTN abunəçilərin çoxsaylı müraciətlərini nəzərə alaraq, bu məsələ ilə bağlı 
“Telekommunikasiya haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi ilə əlaqədar 
təkliflər hazırlayıb.

Belə ki, mobil telekommunikasiya şəbəkəsi üzərindən reklam və əyləncə xarakterli SMS-lərin(abunəçilər 
arasında göndərilən və qəbul edilənlər istisna olmaqla) abunəçilərə kütləvi və avtomatik olaraq göndərilməsinin 
yalnız abunəçinin ilkin razılığı alındığı halda həyata keçirilməsi və bu məsələni əhatə edən digər maddələrin daxil 
edilməsi təklif olunub.

Hazırda bu təkliflər baxılması üçün aidiyyəti dövlət qurumlarına təqdim edilib.

Mobil rabitə abunəçilərinə razılaşdırılmadan SMS-lər göndərilir
BEZD R C   SMS-LƏRDƏN  X LAS  OLACAĞIQMI?İ İ İ İ

 Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi 
(ƏƏSMN) yanında Dövlət Əmək Müfəttişliyi 
Xidməti (DƏMX) cari ilin oktyabr ayında iş 
yerlərində əmək qanunvericiliyinə əməl olunmasına 
dövlət nəzarəti zamanı ayrı-ayrı müəssisələrdə 
ümumilikdə 1954 halda əmək qanunvericiliyinin 
pozulması faktını aşkar edib.

Nazirlikdən -a bildiriblər ki, aşkar edilən  AzərTAc
hüquq pozuntuları ilə bağlı İnzibati Xətalar 
Məcəlləsinin müvafiq maddələrinə uyğun olaraq, 
aidiyyəti işəgötürənlərə tətbiq olunmuş cərimələrin 
40,7 faizi (150 min 398 manat) dövlət büdcəsinə 
ödənilib. Bu göstərici ötən ilin oktyabr ayına dair 
müvafiq göstərici ilə müqayisədə 19,5 dəfə çoxdur.

Son bir ayda 1954 halda işçi hüquqlarının pozulması faktları aşkarlanıb

İŞÇ HÜQUQLARININ  POZULMASI FAKTLARIİ    
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Nazir müavini deyib ki, ölkədə mobil texnologiyanın 
ən son nailiyyətlərindən istifadə edilir.

  “Mobil cihazların qeydiyyatının aparılması və bu-
nunla da mobil telefon oğurluğunun qarşısının alınması 
istiqamətində qazanılan təcrübə digər ölkələrin də 
diqqətini cəlb edir. Mobil nömrələrin daşınması sistemi 
işə salınıb”.

 İ.Məmmədov bildirib ki, Azərbaycanda görülən 
işlər, qazanılan nailiyyətlər beynəlxalq qiymətləndirmə-
lərdə də özünü göstərir və ölkəmiz daim ön sıralarda qə-
rarlaşır. Telekanalların rəqəmli yayımla ötürülməsi mə-
sələsinə toxunan nazir müavini bildirib ki, bu gün Azər-
baycan ərazisinin 98 faizi rəqəmsal yayımla əhatə olu-
nub: “Hazırda bu istiqamətdə monitorinqlər aparılır. 
Ucqar dağ kəndlərində yayımın səviyyəsi yoxlanılır. 
Ehtiyac olduğu təqdirdə əlavə qurğular quraşdırılır. Qeyd 
edim ki, texniki olaraq analoq yayımı bu gün tam şəkildə 
dayandıra bilərik”.

Bunu rabitə və yüksək texnologiylar nazirinin müavini İltimas Məmmədov bildirib 
     İ    HƏR 100 NƏFƏRƏ 110 MOB L  TELEFON  DÜŞÜR

 Strategiya ilə bağlı bir neçə dövlət qurumuna tapşırıq 
verilib. Belə ki Nazirlər Kabineti, Ailə, Qadın və Uşaq 
Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi və aidiyyəti qurumlar 
adıçəkilən strategiyanın hazırlanmasında iştirak edəcək. 
Strategiyanın yaxın illər ərzində qəbul edilməsi də nəzər-
də tutulub.

Ölkədə həmçinin erkən nikahların qarşısının alınması 
məqsədilə maarifləndirmə işinin gücləndirilməsi üzrə təd-
birlər həyata keçiriləcək. Bu iş Səhiyyə Nazirliyi, Ədliyyə 
Nazirliyi, Təhsil Nazirliyi, Gənclər və İdman Nazirliyi, 
Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi, 
Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi, Daxili İşlər 
Nazirliyi, BMT-nin Əhali Fondu, KİV-lər cəlb edilməklə 

həyata keçiriləcək.
Qızların təhsildən yayınması hallarının qarşısının alınması üçün maarifləndirmə tədbirlərinin həyata keçiril-

məsi də Dövlət Proqramında nəzərdə tutulub.

Bu barədə 2014-2025-ci illəri əhatə edən “Azərbaycan Respublikasında əhali 
sakinliyi və demoqrafik inkişaf sahəsində Dövlət Proqramı”nda qeyd olunub 

AZƏRBAYCANDA A LƏ STRATEG YASI OLACAQ İ  İ  

"Global Stats" statistik mərkəzinin hesablamalarına görə, son bir ildə Azərbaycanda “Facebook” sosial 
şəbəkəsinin itifadəçilərinin sayı kəskin artsa da, “Youtube” və “Twitter” sosial şəbəkələri ilə bağlı vəziyyət fərqli 
olub.

 İstifadəçi marağına görə ikinci yeri 2,9% bazar payı ilə “Youtube” sosial şəbəkəsi tutub.
 Üçüncü yerdə 2,24% bazar payı ilə “Twitter” sosial şəbəkəsi yerləşib və onun bazar payında ötən illə 

müqayisədə azalma müşahidə olunur.
 “Odnoklassniki” şəbəkəsinin Azərbaycanda bazar payı 1%-dən aşağı düşüb, halbuki, ötən ilin müvafiq 

dövründə bu rəqəm 5,11% təşkil edirdi.

Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyindən verilən məlumata görə, ölkədə “Facebook” 
sosial şəbəkəsinin payı 23,3% artaraq, sosial media bazarının 89,73%-ni təşkil edib

  “FACEBOOK”  SOSİAL  ŞƏBƏKƏSİNİN
  İSTİFADƏÇİLƏRİNİN  SAYI  SON  BİR  İLDƏ  23,3%  ARTIB
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TURİZM

Çoxdan kəşf edilmiş gözəllik

Qafqazı “bəşəriyyətin beşiyi” adlandıran böyük 
fransız ədibi Aleksandr Düma “Qafqaz” əsərində 
Azərbaycanın, onun təbiəti və insanlarının ürəyində 
dərin iz buraxdığını açıq şəkildə vurğulayaraq “Nə 
olaydı, mənə bir də bu yerlərə gəlmək qismət olaydı!” 
deyib. Onun Azərbaycana gəldiyi vaxtdan bizi əsr 
yarımdan artıq bir dövr ayırsa da, avropalılar bu gün 
də ölkəmiz haqqında öz sələfləri kimi ürəkdolusu 
danışırlar. Ona görə ki, Şərq və Qərb sivilizasiyalarını 
bir araya gətirən Azərbaycan insanlarının səmimiliyi 
və qonaqpərvərliyi, tarixi-mədəni abidələri, gözəl 
təbiəti, min bir dərdin dərmanı olan mineral bulaqları, 
milli xörəkləri, musiqisi və bir çox digər sərvətləri ilə 
hər zaman məşhur olub və olacaq.

Əcnəbi həmkarlarımızın gözü ilə...

Gözümüzü açandan nənələrimizin zümzüməsinin 
hikmətinə, cəhrəsinin səsinə, xalısının ilməsinə, 
əllərinin bərəkətinə heyran qalmışıq. Babaların kişilik 
səltənəti, dözümü, vüqarı əyilməzliyin simvoluna 
çevrilərək, bizi düşünməyə, özümüzü və sözümüzü 
tanıtmağa çağırıb. Torpağının hər qarışı bir tarix, canlı 
sənət möcüzəsi olduğundandır ki, Azərbaycana üz 
tutan əcnəbilər gördüklərindən heyrətlərini gizlədə 
bilmirlər. Burada hər daşın öz tarixi, hər qayanın öz 
salnaməsi, hər sözün min bir hikməti, hər bulağın öz 
dili, öz nəğməsi var. Bu yurdu, bu torpağı sevməmək 
mümkünmü? Əsla yox! Mənə elə bir insan göstərin ki, 

irqindən, dinindən asılı olmayaraq Qobustanda 
dünyanın daşa dönmüş möcüzəsi qarşısında 
heyrətdən donub qalmasın, Yanardağda olub odla 
söhbət etməsin, ilkin yaranışın oda olan sevgisinin 
nədən qaynaqlandığının fərqinə varmasın. 
Unudulmaz şairimiz Məmməd Araz demişkən, 
Azərbaycan - qayalarda bitən bir çiçək, Azərbaycan - 
çiçəklərin içində qaya.

Məgər hər məmləkət Allahın yaratdığı belə 
möcüzələrlə boldumu? Bəs bunlar olmasaydı, bu 
yurdun qədim sakini və dünyanın ən zəngin soya-
kökə malik millətlərindən biri olduğumuzu necə 
anlayıb-anladacaqdıq?

Hələ mən Azərbaycanın bölgələrini demirəm. Bu 
yerləri gəzənlər və görənlər bilir ki, orada nələr var. 
Sözümün doğruluğunu təsdiqləyəcək sübut-dəlil 
çoxdur.

Son illər beynəlxalq əlaqələri genişlənən 
AzərTAc-a üz tutub, Azərbaycanı yaxından tanımaq 
istəyən xarici ölkələrdəki həmkarlarımızın sayı da 
yetərincədir. Elə bu payız Azərbaycan haqqında 
ətraflı məlumat hazırlamaq məqsədilə ölkəmizə gələn 
Koreya Respublikasının Yonhab agentliyinin müxbiri 
Lim Donq Kunun təəssüratlar ı  necə də 
riqqətdoğurucudur: 

“Azərbaycanın hər guşəsi gözəldir. Şəki isə tam 
fərqli bir məkandır. Bu qədim şəhərlə, tarixi 
abidələrlə, xüsusilə Şəki xanlarının sarayı ilə, 
karvansaralarla, Kiş kəndindəki qədim alban məbədi 
ilə tanışlıq ürəyimcə oldu. Xan sarayı, həqiqətən də, 
möhtəşəm abidədir. Sarayı bəzəyən şəbəkə 
pəncərələr, divar rəsmləri çox xoşuma gəldi. 

Bilmirəm, nə sirri-xudadırsa, bu torpaq insanları özünə yaman cəzb edir. Dünyanın dörd bir tərəfi 
cənnət-məkan olsa da, Azərbaycan bu gözəlliyin tacı, zirvəsi, nur saçan mayakıdır desək, yanılmarıq. 
Zaman keçir, dünya sürətlə inkişaf edir. Amma Şərqin hikmətini, fəlsəfəsini, müdrikliyini Qərbin müasirliyi 
ilə birlikdə qoruyan, yaşadan və böyük məharətlə dünyaya təqdim edən Azərbaycan onu deyib gələn hər 
kəsin yaddaşında əbədi iz salmağı bacarır...

“AZƏRBAYCAN – QAYALARDA  BİTƏN  BİR  ÇİÇƏK...”   

TURİZM
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“Sənətkarlar evi”ndə şəbəkə ustası Hüseynlə tanış 
oldum, onun əl işlərinə baxdım. Artıq şəbəkə sənətinin 
sirlərinə az da olsa, bələdəm. Onun emalatxanasında 
Şəki halvası ilə içdiyim çay mənə xüsusi ləzzət verdi. 
Düşünürəm ki, usta Hüseyn öz sənəti ilə fəxr edə bilər. 
Çünki onun sənəti, onun yaratdıqları həqiqətən də 
bənzərsizdir”.

Bu, əcnəbi jurnalistin təəssüratlarının yalnız cüzi 
hissəsidir. Lim Donq Kun Şəki, eləcə də Lahıc və 
Qobustanla bağlı təəssüratları “İmage” jurnalı üçün 
hazırlayacağı məqalədə, özü dediyi kimi geniş əksini 
tapacaq.

Hələ mən AzərTAc-ın xətti ilə bu ilin iyununda 
Azərbaycanda olan Dünya Xəbər Agentlikləri 
Konqresinin sədri, Səudiyyə Ərəbistanı Krallığının 
Səudiyyə Press Agentliyinin (SPA) prezidenti 
Abdullah bin Fəhd əl-Hüseyn, Böyük Britaniyanın 
“Press Association” Agentliyinin baş icraçı direktoru 
Klayv Marşall və digər qonaqların ürəkdolusu 
təəssüratlarına toxunmuram...

Faktların dili ilə...

Hər zaman faktın aliliyi, deyilən sözün kəsərinə 
bələdçi olub, sanbalını müəyyən edib. Dediyin və 
sadaladığın fikirlər özünü konkret faktlarda doğ-
rultmursa, onda dediyin sözün çəkisi olmaz, hədəfdən 
yan keçər. Gəlin, bu prizmadan yanaşaraq, ölkəmizdə 
turizmin vəziyyətinə nəzər salaq. Hər il vətənimizə 
1,5 milyondan çox turist gəlir. Əgər 4 il əvvəl 
Azərbaycanın regionlarında yay mövsümündə 100-
150 min nəfər dincəlirdisə, hazırda onların sayı 500 
mini ötür. Turist lərin sayının ar tmasında 
sadələşdirilmiş viza rejimi mühüm amillərdəndir. 
Ötən ilin martından ölkəmizdə sadələşdirilmiş 
elektron viza sisteminin tətbiqinə başlanılıb. Artıq 
sistemə qoşulmuş 45 aparıcı turizm şirkətləri 
tərəfindən cari ilin yanvar-avqust aylarında 11933 
nəfər üçün elektron viza rəsmiləşdirilib.

On ildən çoxdur ki, Dünya Turizm Təşkilatında 
(DTT) təmsil olunan ölkəmiz keçən ildən qurumun 
İcraiyyə Şurasının üzvüdür. Bu uğur Azərbaycan 
tur izminin inkişaf strategiyasının düzgün 
qurulmasına daha bir sübutdur.

DTT-nin baş katibi Taleb Rifainin ölkəmizdə 
turizmin inkişafı barədə fikirləri də maraqlıdır: 
“Azərbaycanın turizm sektoru mühüm uğurlar əldə 
edir, bu sahədə davamlı, məqsədyönlü addımlar atılır. 
İnanıram ki, bu inkişaf tempi Azərbaycanın turizm 
sektorunu daha yüksək səviyyəyə qaldıracaq. 
Turizmin inkişafı üçün infrastruktur yaradılması çox 
vacibdir. Bilirəm ki, bu sahədə Azərbaycanda böyük 
işlər görülür. Azərbaycana gələn turistlərin sayının 
ilbəil artması da təqdirəlayiq göstəricidir”.

Dünya turizm bazarına inteqrasiya edən ölkəmiz 
DTT-nin xətti ilə keçirilən bir sıra nüfuzlu sərgilərdə 
də uğurla təmsil olunur. Təkcə cari ilin 9 ayında 
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi yerli turizm 

şirkətləri, mehmanxanalar və Azərbaycan Konqreslər 
Bürosu ilə birgə London, Paris, Berlin, Moskva, 
Kiyev, Almatı, Dubay, Frankfurt, kimi böyük 
şəhərlərdə beynəlxalq turizm sərgilərində iştirak edib. 
Azərbaycanın turizm potensialını əks etdirən reklam 
çarxları, milli bayramlarımızı və ölkəmizdə keçirilən 
müxtəlif festivalları əks etdirən silsilə verilişlər 
“CNN”, “Euronews”, “TV5 Monde”, “France 24”, 
“Rossiya”, “Rusiya 2”, “Moya planeta”, “World 
Travel Channel” və digər nüfuzlu telekanallarda 
nümayiş olunub.

Ağ qarın isti mənzərəsi

Azərbaycanın yay turizmi üçün əlverişli məkan 
olması barədə fikirlər artıq köhnəlib. Çünki yayda 
istirahətə vaxt tapmayanlar, Azərbaycana qışda üz 
tuturlar. Qusarda Şahdağın ətəyində müasir dağ-
xizək, Qəbələ şəhərindən təxminən 4 kilometr aralıda 
“Tufandağ” Qış-Yay Turizm İstirahət kompleksləri 
qış istirahətinə üstünlük verənlərin ixtiyarındadır.

Azərbaycanda ən mükəmməl layihələrdən olan 
“Şahdağ” Qış-Yay Turizm Kompleksin in 
reallaşdırılması respublikamızda dağ-xizək idmanı və 
digər qış idman növlərinin inkişafı üçün hərtərəfli 
imkanlar açıb. Cari ilin yanvar-mart aylarında 60 
mindən çox yerli və xarici turist “Şahdağ” 
kompleksini ziyarət edib. Kompleks yay aylarında da 
fəaliyyətini davam etdirir və mövsümə uyğun 
xidmətlər göstərir.

Yol peşəkarlarındır

Hər sahədə olduğu kimi, turizm sənayesinin 
aparıcı qüvvələri də peşəkarlar olmalıdır. Bu 
baxımdan kadr hazırlığı, eləcə də gənclərin işlə təmin 
edilməsi dövlətimizin strategiyasının əsas 
prioritetlərindəndir. Prezident İlham Əliyevin 
müvafiq Sərəncamı ilə 2006-cı ildən fəaliyyətə 
başlayan Azərbaycan Turizm İnstitutu (ATİ) ötən 
səkkiz ildə böyük inkişaf yolu keçib. Tələbələr 
Türkiyə, İsrail, Şimali Kipr Türk Cümhuriyyəti, 
Almaniya, Yunanıstanda istehsalat təcrübəsi keçirlər. 
ATİ fəaliyyətə başlayandan yeni ideyaları 
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reallaşdırmaq, nəzərdə tutulan inkişaf planlarını 
yerinə yetirməkdə maraqlıdır. Bu il instituta 11 ixtisas 
üzrə 400 tələbə qəbul olunub ki, bununla da ATİ-də 
oxuyan tələbələrin sayı 1500 nəfərə çatıb.

İnstitutun məzunları sırasında Avstriyanın İMC 
Krems Tətbiqi Elmlər Universitetinin də diplomlarını 
əldə edənlər az deyildir.

Bakı Turizm Peşə Məktəbində, Mingəçevir 
Turizm Kollecində turizm ixtisasları üzrə kadr 
hazırlığı işində mühüm addımlar atılır.

Yeri gəlmişkən...

Azərbaycanın qədim diyarı Naxçıvanın 
rəmzlərindən biri olan Duzdağ təkcə saf və təmiz 
duzu ilə deyil, həm də şəfaverici xüsusiyyətlərinə 
görə tanınıb. Bu məkana üz tutan xarici turistlər 
dünyada tayı-bərabəri olmayan “Əshabi kəhf”lə tanış 
olmaq, məşhur “Üzən ada”nı, “Batabat” gölünü seyr 
etmək imkanı qazana bilirlər. Astma xəstəliyinin 
müalicəsi üçün illərdən bəri primitiv üsullarla istifadə 
edilən mağara hazırda günün tələblərinə tam cavab 
verən müasir sağlamlıq mərkəzinə çevrilib. Dağın 
içinə doğru 300 metr uzanan və divarları duz qayaları 
ilə örtülü “Duzdağ” Fizioterapiya Mərkəzinin 
dünyada bənzəri yoxdur. Buraya gələnlər təxminən 
bir həftə gecəni duz mağarasında keçirəndən sonra 
yenidən sağlamlıqlarına qovuşurlar. Sovet dövründə 
SSRİ-ni idarə edənlərin böyük əksəriyyəti bu 
mağarada şəfa tapmışdır. 

Təbii gözəlliklər və sərvətlər məskəni Azərbaycan 
həm də müalicə əhəmiyyətli mineral suları ilə 
zəngindir. Respublikamızın şəfaverici sularından biri 
də Şabran rayonundakı məşhur Qalaaltı bulağıdır. 
Alimlərimizin apardıqları hidrogeoloji, fiziki-
kimyəvi, biokimyəvi tədqiqatlar göstərib ki, Qalaaltı 
suyu tərkibinə görə Zakarpatiyada (Truskavets) çıxan 
mədən suyu naftusiyanın eynidir.

Respublikamızın möcüzəli sularından biri də 
Masallıdakı məşhur “İstisu”dur. Bu şəfaverici təbii 
bulaq Masallı şəhərindən 13 kilometr aralıda, dəniz 
səviyyəsindən 1650 metr yüksəklikdə qərar tutmuş 

Dəmbəlov dağının ətəyində, Viləş çayının 
sahilindədir. Bu su yerin çox dərin qatlarından 60 
dərəcədən də yuxarı temperaturla çıxır. Qədimdə yerli 
sakinlər bu suyu min bir dərdin dərmanı sayıb möcüzə 
kimi qəbul ediblər.

Ürəkağrısı ilə deməliyik ki, ölkəmizin ən ecazkar 
şəfa ocağı-Kəlbəcərdəki əvəzsiz müalicəvi 
əhəmiyyətə malik olan “İstisu” mineral su qaynaqları 
bu gün, daha doğrusu, hələlik düşmən tapdağı 
altındadır.

Aləm cənnətə dönsə ...

Qarabağın işğalı Azərbaycanın təkcə ərazi deyil, 
həm də bir sıra iqtisadi, sosial və mədəni itkilərlə 
üzləşməsinə gətirib çıxarıb. Turizm sahəsindəki 
maddi və mənəvi itkiləri də həmin problemlər sırasına 
aid etməliyik. Burada hələ sovetlər zamanında 
yaradılmış kurort zonaları, istirahət və əyləncə 
guşələrinə keçmiş SSRİ-nin hər yerindən minlərlə 
insan axın edirdi. Bu yerlərin saf havasından və 
müalicəvi sularından hər il yüzlərlə insan şəfa tapırdı. 
Şuşadakı “Şuşa sanatoriyası”, istirahət evləri, 
məktəblilərin yay tətilində dincəlməsini təmin edən 
pioner düşərgələri və bu kimi turizm məskənləri 
xüsusi seçilirdi. 

Bu turizm və müalicə obyektləri Azərbaycan 
xalqının milli-tarixi dəyərlərini dünyaya tanıtmaqla, 
dövlət büdcəsinə də kifayət qədər gəlir gətirirdi. 
Ölkəmizin başqa yerlərində olduğu kimi, burada da 
müstəqilliyimizin verdiyi imkanlardan istifadə 
edərək daha çox turizm obyektləri inşa etmək olardı. 
Hazırda belə bir inkişafın və dünyaya çıxmağın 
qarşısını ermənilərin apardığı ədalətsiz müharibə və 
işğalçılıq siyasəti kəsir.

İşğal edilmiş Azərbaycan ərazilərində 927 
kitabxana, 464 tarixi abidə və muzey, 100-dən çox 
arxeoloji abidə dağıdılıb. Talan edilmiş muzeylərdən 
40 mindən çox qiymətli əşya və nadir eksponat 
oğurlanıb.

Yayın isti günlərində istirahət üçün yer axtaran 
paytaxt sakinləri digər bölgələrimizə üz tuturlar və 
demək olar ki, hər müzakirənin sonunda “kaş 
Qarabağ bizdə olaydı, oradakı istirahət guşələri cana 
dərmandır” kimi fikirlər səslənir. Şübhə yox ki, bu 
arzular da tezliklə çin olacaq.

Abdulla Suvar,
AzərTAc–ın müxbiri

15.11.2014
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MARAQLIMARAQLI

AzərTAc xəbər verir ki, siyahıda 400 milyarderin 
adı yer alıb. Onların bir çoxu sıfırdan başlayan 
insanlardır. Bu, tək Amerika arzusu deyil. Bir neçə 
xarici biznesmen də sürətli və gözlənilməz uğura 
imza ata bilib.

Belə milyarderlərin təcrübəsi göstərir ki, istedad 
və bacarıq, inad və azacıq bəxt uğur qapısının açarıdır. 
Onların bir neçəsinin maraqlı həyat tarixçəsinə nəzər 
salaq.

WhatsApp-ın yaradıcısı Yan Kumun 37 yaşı var. 
O, 16 yaşında olarkən Ukraynadan ABŞ-a köçən 
ailəsi Kaliforniya ştatının Maunten-Vyu şəhərində 
əldə etdikləri kartoçka ilə alınan ərzaqla dolanırdı. 
2009-cu ildə Kum və şəriki Brayan bütün dünyadakı 
insanları real zamanda birləşdirən ünsiyyət 
proqramını hazırlayır.Hazırda istifadəçilərinin sayı 
600 milyona çatan WhatsApp bu il Facebook 
kompaniyası tərəfindən 19 milyard dollara satın 
alınıb.

On beş il bundan əvvəl Alibaba kompaniyasını 

quran Cek Ma Çinin Hançjou şəhərində anadan olub 
və kasıbçılıq içərisində böyüyüb. O, kollecə iki dəfə 
imtahan verdikdən sonra qəbul olunub. Kolleci 
bitirərək sonra ingilis dili müəllimi işləməyə başlayıb. 
Cek Ma interneti ilk dəfə 1995-ci ildə ABŞ-a səfər 
edərkən görüb. Bundan bir qədər sonra Çinin ilk veb-
startapına çevrilən China Pages məlumat saytını təsis 
edib. 1999-cu ildə isə Alibaba şirkətini qurub. Hazırda 
bu internet dükanı nəinki Çində, hətta bütün dünyada 
ən populyar kompaniyaya çevrilib.

IKEA şirkətinin yaradıcısı İnqvar Kamprad 7 yaşı 
olanda qonşularına kibrit, qələm, bayram açıqcaları 
və yeni il bəzəkləri satardı. 17 yaşında IKEA şirkətini 
quran Kamprad 21 yaşında mebel satışına başlayır və 
beləcə IKEA imperiyası yaranır. 

Hazırda kompaniyanın 42 ölkədə 340-dan artıq 
dükanı fəaliyyət göstərir.

Pakistandan ABŞ-a gələn Şahid Xan burada saatı 
1 dollar 20 sentə qab yuyur, eyni zamanda İllinoys 
ştatının universitetində təhsil alırdı. Bu gün isə 
dünyanın ən zəngin adamları sırasında yer alan Xan 
ABŞ-ın ən böyük özəl kompaniyalarından biri olan 
Flex-N-Gate şirkətinin sahibidir. 

Forbes jurnalı noyabrın 13-də ABŞ-ın ən varlı adamlarının növbəti siyahısını açıqlayıb

SIFIRDAN  BAŞLAYAN  MİLYARDERLƏR  
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“Business Standard” nəşri xəbər verir ki, bu 
araşdırmada Böyük Britaniyanın 180 mindən çox sakini 
iştirak edib. Məlum olub ki, iri çimərliklərin yaxınlığında 
yerləşən sahilyanı şəhərlərin sakinləri öz fiziki 
fəallıqlarını daha çox qoruyub saxlayırlar. Ölkənin 
qərbindəki şəhərlərin sakinləri idmanla daha çox mə ul şğ
olurlar və onlar daha fəaldırlar. 

Böyük Britaniyanın şərq sahillərinin sakinləri isə 
fiziki fəallıqları o qədər də seçilmirlər.ilə 

Landşaftın xüsusiyyətləri insanları piyada gəzməyə, 
yüngül qaçış və üzmək mə ələlərinə daha çox vaxt şğ
ayırmağa məcbur edir. Məhz bu səbəbdən, adamların 
əksəriyyəti məzuniyyət dövründə təmiz havada çimmək 
və gəzmək imkanı olan ekoloji baxımdan əlverişli yerlərə 
üz tuturlar.

Ekseter universitetinin (Böyük Britaniya) Tibb məktəbinin mütəxəssisləri insanların fiziki 
gərginliyə, piyada gəzməyə və yüngül qaçışa nə qədər vaxt sərf etmələrini araşdırıb, alınan 

informasiyanı həmin insanların yaşayış yerləri ilə əlaqələndirməyə çalışıblar

BR TAN YALI AL MLƏR:  NSANIN F Z K  FƏALLIĞI İ İ İ İ İ İ İ     
   ONUN  YAŞAYIŞ YER NDƏN  ASILIDIRİ   DƏ

Tədqiqatlara 50 yaşdan yuxarı 58 könüllü qadın 
cəlb olunub. Alimlər əvvəlcədən hər bir qadının qa-
nında şəkərin, insulinin, kortizol və triqliseridlərin 
miqdarını ölçüblər, stressin səviyyəsini müəyyən 
ediblər, habelə metabolik sürəti hesablayıblar. Sonra 
onlara tərkibi 930 kalori və 60 qram yağ olan (gündə-
lik normadan artıq) yemək verilib. Yeməkdən sonra 

onlardan yenidən analizlər götürülüb.
Tədqiqatlar son bir sutka ərzində stress keçirən qa-

dınlarda qıdanın səmərəsinin az olduğunu üzə çıxarıb. 
Xüsusilə, onlarda yağların oksidlə məsi əhəmiyyətli ş
dərəcədə aşağı olub. Məlum olub ki, yeyilmiş qida 
enerji vermək əvəzinə artıq çəki yaradır.

Kədərli, gərgin və əsəbi keçən bir gün insan bədənində artıq çəkiyə səbəb olur
STRESS  ARTIQ  ÇƏK  YARADIR   İ

Bu mənada balqabağın faydasını çoxumuz yaxşı bilirik. 
Bununla belə balqabaq və onun tumunun xeyirli 
xüsusiyyətlərini bilməyən insanlar da var. Balqabağı 
təmizlədiyimiz zaman içərisindən çıxan tumu bəzən çox 
düşünmədən atırıq. Əmin olun ki, oxuduğunuz bu yazıdan son-
ra belə etməyəcəksiniz.

Balqabaq haqqında az yazılmayıb. Amma İnternetdə, o 
cümlədən Almaniyanın internet portalları “Berliner Zeitung”, 
“Flavour-magazin.de”, “Zentrum der Gesundheit”, “Chef 
Koch.de” və başqa saytlarda balqabağın insan sağlamlığı üçün 
nə dərəcədə faydalı olduğu barədə dərc olunan məlumatlar 
xüsusilə diqqət çəkir.

Tərkibi bir çox vitaminlərlə zəngin olan şirin balqabaq 
kalsium, fosfor, dəmir, maqnezium, natrium, kalium kimi minerallarla zəngin olan bir tərəvəzdir. Alman alimləri 
araşdırmalarında qeyd edirlər ki, balqabaq tumları qəbizliyə yaxşı təsir etməklə yanaşı, iltihablar, sidik tutulması 
zamanı çox faydalıdır. Bundan əlavə mədə bulantısını aradan qaldırır, mədə qurdlarını tökməyə təsir göstərir. 
Hissiyyat, sonsuzluq və ya hormonal balanssızlıq problemi olan insanlar üçün də balqabaq tumu faydalıdır. Elmi 
cəhətdən sübuta yetirilib ki, balqabaq tumu oynaqların iltihabı xəstəliyinin müalicəsində müsbət nəticələrə 
gətirib çıxarır.

Payız və qış fəsillərində bostan məhsulu balqabaqdan milli mətbəximizdə 
geniş istifadə olunur 

BALQABAĞIN  SAĞLAMLIQ  ÜÇÜN  SAYMAQLA  BİTMƏYƏN  FAYDALARI
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Bu tədqiqatın nəticələri “Science” jurnalında dərc 
olunub. Adətən işemik insultun səbəbi beyin damarla-
rında qanın laxtalanmasıdır. Beyində qan dövranı da-
yanır və nəticədə oksigen qıtlığından çoxlu sayda 
əsəb hüceyrələri ölür. Bu da istinad-hərəkət aparatı-
nın, hissiyyat orqanlarının işində və urda pozulma- şü
lara gətirib çıxarır.

Alimlər siçanlarda süni olaraq yaradılan insultdan 

sonra beynin zədələnmiş hissəsində astrositlər adla-
nan dayaq hüceyrələrinin necə əsəb hüceyrələrinə çev-
rilməyə başladığını nümayiş etdiriblər.

Astrositlərdəki bu gizli proses təkcə insult zamanı 
deyil, başqa xəstəliklərdə (Parkinson xəstəliyi) və be-
yin zədələnmələrində də işə salına bilər.

Qeyd edək ki, dünyada insultdan ölüm halları ürə-
yin işemik xəstəliyindən sonra ikinci yerdədir.

İsveç alimləri bu günədək naməlum olan yeni mexanizm kəşf ediblər. Belə ki, həmin mexanizm 
sayəsində beyin iflicdən sonra yeni əsəb hüceyrələri yaradır

İNSULTDAN ƏZ YYƏT  ÇƏKƏNLƏR İ    ÜÇÜN
  

Alimlər kədərin nəyə görə belə uzun çəkdiyini araşdırmağa 
çalışıblar. Tədqiqatlar zamanı məlum olub ki, kədər bütün digər 
duyğulardan yüzlərlə dəfə çox davam edir. Heç bir duyğu - nə 
sevinmək, nə darıxmaq, nə heyrətlənmək, nə də utanmaq hissi 
kədər qədər uzun sürmür. Əgər rəqəmlərlə göstərilərsə, kədər 
hissi sevinc hissindən 240 dəfə çox davam edir.

Belçikalı alimlər Saskiya Lavrisen və Filipp Verdyun 223 
nəfər Levena Universitetinin tələbəsini tədqiqata cəlb ediblər. 
Respondentlərdən xahiş ediblər ki, həyatlarında olan ən güclü 
emosiyalar haqda danışsınlar. Bundan başqa, tələbələr çətin 
vəziyyətlərdən necə çıxdıqlarını danışıblar.

Tələbələrin cavablarından məlum olub ki, hamısının 
həyatında ən uzun sürən duyğu kədər olub. Ən xırda kədər 
duyğusundan xilas olmaq üçün insana 120 saat vaxt lazım olub.

 igər hisslərdən yaxa qurtarmaq bir qədər tez başa gəlib.D  Bununla belə, iradəli insanlar kədər hissinə də qalib 
gələ bilirlər.

Nifrət hissi ən azı 60 saat davam edir. Ən böyük sevinc hissinin ömrü 35 saatdır. Darıxmaq hissinin də ömrü 
qısadır.

İtki, münasibətlərin pozulması, yaxın insanın ölümü insanda dəhşətli bir kədər duyğusu 
yaradır  əmin duyğu  ; h uzun müddət davam edir

KƏDƏRƏ  QAL B  GƏLMƏK  MÜMKÜN İ   DÜR

Saskiya Lavrisen

Tədqiqatlara 17-26 il ərzində ABŞ-ın iki nüfuzlu univer-
sitetindən 300-dən çox tələbə cəlb olunub.

Tədqiqatların nəticələri göstərib ki, yuxu rejiminə əməl edən 
iştirakçıların orqanizmində piy azalır. Yuxu müddəti 6,5 saatdan 
az və 9,5 saatdan çox olanlarda isə piyin artdığı müəyyən edilib. 

Sutka ərzində 8-8,5 saat yatanlarda isə piyin miqdarının 
minimum səviyyədə olduğu müşahidə edilib.

YUXU  REJİMİNƏ  RİAYƏT ETMƏK    
 BƏDƏNİN HARMONİYASINI  QORUYUR  

Hər gün eyni vaxtda yatan və oyanan qadınların orqanizmində piyin səviyyəsi aşağı 
olur  -   ABŞ alimləri belə hesab edirlər 
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Bu barədə Tokioda ekspertlərlə görüşdə korporasiya prezidenti 
Satoru İvata məlumat verib.

 Yatağa yerləşdiriləcək cihaz mikrodalğalı şüalanma vasitəsilə 
yatmış insanın nəfəsini, nəbzini və vəziyyətinin digər parametrlərini 
izləyəcək. şƏldə edilən məlumatlar uzaqda yerlə ən serverə 
göndərilərək orada təhlil edilir və aparat sahibinə onun yor unluq ğ
dərəcəsi barədə xəbər verilir, eləcə də qida rasionunun 
yax la d r lmas , fiziki hərəkətlər və s. üzrə tövsiyələr edilir.şı ş ı ı ı

 Nintendo Co. prezidenti qeyd edib ki, cihaz 2015-ci ildə sat a ış
ç xar lacaq və o vaxt onun qiyməti elan ediləcək. Korporasiya ı ı
sa laml q vəziyyətinə nəzarətlə ba l  qur ular n istehsal n  ge-ğ ı ğ ı ğ ı ı ı
ni ləndirmək niyyətindədir.ş

Yaponiyanın müxtəlif tip oyun konsolları ilə məşhur olan Nintendo Co. 
korporasiyası insan yuxusunun dərinliklərinə nəzarət üçün dünyanın ilk məişət 

cihazını hazırlayaraq, onu satışa çıxarmağa hazırlaşır

YORĞUNLUĞU  C HAZ  ÖLÇƏCƏK İ  

 Pensilvaniya Universitetinin mütəxəssisləri bir 
sıra tədqiqatlardan və minlərlə preparatı yoxladıqdan 
sonra müəyyən ediblər ki, bəzi dərman preparatları-
nın səmərəliliyi onların günün hansı vaxtında qəbul 
olunmasından asılıdır. Alimlər populyar dərmanların 
çoxunun qəbulu üçün ideal sxemlər tapıblar.

Alimlər bu fenomeni insan genlərinin 
xüsusiyyətləri nöqteyi-nəzərindən izah ediblər. 
Preparatın qəbulu və günün vaxtı arasında əlaqəyə 
təsir edən əsas amil bəzi genlərin fəallığıdır. Qara 
ciyərin və böyrəyin funksiyalarını yaxşılaşdıran 

preparatları saat 18-dən sonra qəbul etmək daha 
düzgündür. Tənəffüs sisteminin fəaliyyətində 
dəyişikliklərlə bağlı dərmanlar günortaya qədər daha 
səmərəlidir. “Ürək” preparatları səhər saatlarında 
daha yaxşı təsir edir.

Alimlərin bu tövsiyələrinə bəzi hallarda əməl 
etmək lazımdır. Lakin bəzən bir dərman gündə 2-3 
dəfə təyin olunur. Onda ənənəvi sxemə əməl 
olunmalıdır. Hər halda  pasiyentlər həkimin ,
təyinatına riayət etməlidirlər. Özünümüalicə və özünə 
müstəqil diaqnoz qoymaq isə yolverilməzdir.

Alimlərə çoxdan məlumdur ki, aspirin və statin səhər və axşam saatlarında daha 
yaxşı təsir göstərir  akin bu fakt indiyə qədər elmi cəhətdən əsaslandırılmamışdı; l

DƏRMANLARIN  SƏMƏRƏL Y  ONLARIN QƏBUL  SAATLARINDAN ASILIDIR İLİ İ    

“Nature” jurnalında dərc olunmuş tədqiqatda deyilir ki, 
məhz dendritlər nəyin yaddaşda qalıb, nəyin unudulmasında 
həlledici rol oynayır.

Tədqiqatın həmmüəlliflərindən biri, neyrobiologiya dosenti 
Daniel Dombek deyir: “Yaddaş haqqında nəzəriyyələr çoxdur, 
lakin ayrı-ayrı neyronların faktiki olaraq informasiyanı necə 
qoruyub saxladıqları barədə informasiya çox azdır. İndi biz 
dendritlərdə həmçinin yaddaşın öyrənilməsi üçün çox mühüm 
hesab etdiyimiz siqnallar aşkara çıxarmışıq. Nəticələrimiz nə 
üçün bəzi həyəcanların yadda qaldığını, bəzilərinin isə unudulduğunu izah edə bilir”.

Alimlər tədqiqatda nadir skanlama mikroskopundan istifadə ediblər. Bu mikroskopun köməyi ilə onlar 
yaddaşın formalaşması sahəsində neyronların və dendritlərin işini müşahidə ediblər. Tədqiqatçılar belə hesab 
edirlər ki, xatirələrin qorunub saxlanmasında dendritlərin rolu barədə nəticələr yaddaş pozğunluqlarına və 
Altsgeymer xəstəliyi kimi ağır xəstəliklərə qarşı mübarizəyə kömək edə bilər.

İnsan yaddaşının formalaşması dendritlərdən – formasına görə ağac budağını xatırladan 
beyin neyronlarının şaxələnmiş çıxıntılarından asılıdır 

NEYROBİOLOQLAR AYDINLAŞDIRIBLAR: 
        NƏ  ÜÇÜN BƏZİ  ŞEYLƏR  YADDA  QALIR, BƏZİSİ  YOX
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Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın Aşıq Veysəlin xatirəsinə həsr 
olunmuş “Ustada Sayqı” (Sənətkara hörmət) adlı tədbirdə iştirakı maraqlı 
görüntülərlə yadda qalıb. Ərdoğanın tədbirin sonunda səhnəyə çıxıb mahnı ifa 
etməsi hər kəs üçün süpriz olub.

Ərdoğan sənətçilərlə birgə “Uzun incə bir yoldayam” türküsünü ifa edib. 
Səhnədə Yavuz Bingöl, Fəttah Can, Gökhan Təpə, Yonca Lodi, Linət vəZara 
kimi sənətçilər Ərdoğana dəstək olublar.

Ərdoğanın türkü ifası zaldakı tamaşaçılar tərəfindən gurultulu alqışlarla 
qarşılanıb.

Ərdoğan oktyabrın 13-də Aşıq Veysəlin xatirəsinə həsr olunmuş tədbirdə iştirak edib

TÜRKİYƏ  PREZİDENTİ  MAHNI  OXUDU 

İdarənin məlumatında 2002-ci ildən Çinin 
qeydiyyatda olan markaların sayına görə dünya lideri 
olduğu qeyd edilib. Ölkədə qeydiyyatdan keçmək 
üçün müraciət etmiş markaların sayı isə 14 milyondan 
çoxdur.

SAIC-in sədri Cang Mao bildirib ki, Çin şirkətləri 
hələ də aşağı xərc üstünlüyünə güvənirlər. Ölkədəki 
ixracat firmalarının 20 faizinin öz markaları var. 
C.Mao Çinin cəmi ixracatında firmaların 11 faizinin 

yerli markaları istifadə etdiyini bildirib.
Çin son illərdə “Made en China” etiketi daşıyan 

məhsullardan daha çox innovasiyalı məhsul istehsal 
etmək və onu daha çox ixraca yönəltmək üçün səy 
göstərir. Ölkə may ayında marka qeydiyyatının və 
əqli mülkiyyət hüquqlarının qorunması üçün 
“Qeydiyyatlı marka” qanununa dəyişiklik edib. Çində 
marka və əqli mülkiyyət hüquqlarının pozuntusu üzrə 
cərimələrin daha da artırılması planlaşdırılır.

Çin Dövlət Sənaye və Ticarət İdarəsi markaların sayının 7,61 milyona çatdığını açıqlayıb

MARKALARIN  REKORD  SAYI

13 yaşlı Van Jenyan ev tapşırığını yerinə yetirməmək üçün 
məktəbin kompüter şəbəkəsini "sındırıb" və müəllimin tapşırdığı 
məsələlərin cavablarını kompüterdən köçürüb.

Daha sonra o, X-Box oyun konsolunu əldə etmək üçün bu 
aparatın satıldığı onlayn-dükanın sistemini "sındırıb" və konsolun 
satış qiymətini dəyişib.

Çin mediası 13 yaşlı şagirdi cinayətdə suçlasa da, Ven bu 
ittihamları rədd edib.

Pekində keçirilən onlayn təhlükəsizlik üzrə konfransda çıxış 
edən Ven Jenyan deyib: "Bacarığımdan yalnız insanlara xeyir 
vermək üçün istifadə etmək istəyirəm. Məktəbin sistemini yuxarı 
siniflərdə oxuyan şagirdlər üçün sındırdım. X-Box konsoluna 

gəldikdə isə, saytda onun satış qiymətini 2500 yuandan 1 yuana "saldım". 

Dünyanın ən gənc hakerinin Çində yaşadığı bəlli olub
DÜNYANIN  ƏN  GƏNC  HAKERİ  DANIŞDI
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Obama: "Görünür ki, mən ondan kifayət qədər isti-
fadə etmirəm", - deyib.

Prezident olarkən Bill Klinton da bu cür problemlə 
üzləşmişdi. Lakin Barak Obamanın kredit kartı resto-
randa təsdiqdən keçməyəndən sonra “ABŞ dövlət baş-
çıları öz pullarından tez-tez istifadə edirlərmi” sualı öl-
kədə daha qabarıq mövzu olub.

1995-ci ildə "Amerika Prezidenti" filmində baş 
rolda olan Maykl Duqlas da gül almaq istəyir - amma 
ona deyirlər ki, onun kartları "digər şəxsi əşyalarla bir-
likdə anbarda saxlanılır". 

BBC araşdırmasına əsasən, real həyatda da Ağ Ev-
də yaşayanlar üçün vəziyyət belədir, Boston Universi-

tetindən tarixçi Tomas Valen bildirir ki, "Onlara hər 
şey verilir - onlara pul heç lazım deyil". Lazım gəldik-
də onu həmişə müşayiət edən Gizli Xidmət agentləri 
ona borc verə bilərlər. Con Kennedi "hətta prezident 
olmazdan əvvəl də heç vaxt pul gəzdirmirdi. Onun 
dostları sadəcə onunla oturub-durmağın imtiyazına 
görə hər şeyin pulunu ödəyirdilər" - deyə Valen deyir.

 İllik maaşı 400 000 dollar olan (314 000 AZN) 
prezident Barak Obama hər il əlavə 50 000  dollar 
xərclik pulundan istifadə edə bilər. Onun bir neçə dəfə 
yemək üçün pul verməsi lentə alınıb. İyulda o, Texas-
dakı restoranda 300 dollardan çox olan hesabı kredit 
kartı ilə ödəyib.

Oktyabrın 21-də Barak Obama demişdi ki, ötən ay o, Nyu-Yorkdakı restoranda hesabı 
ödəmək istəyəndə, bankın təhlükəsizlik sistemi ödənişi təsdiq etməyib

"ONLARA  HƏR  ŞEY  VERİLİR - ONLARA  PUL  HEÇ  LAZIM  DEYİL"

Layihə müəllifləri Dalyan şəhərində tikiləcək orijinal stadio-
nu arxitekturanın orqanik nümunəsi adlandırırlar.

Adətən, stadion mərkəzi arena, tamaşaçı tribunasından ibarət 
olduğu halda burada insanların zövqünü oxşayacaq gül-çiçəkli 
bağın da salınması nəzərdə tutulur. Belə ki, stadionun daxili, 
uzun divarları bitkilərin yetişdirilməsi, həmçinin innovativ dam 
üçün dayaq rolunu oynayacaq.

Stadion 40 min azarkeş tutacaq, bununla belə, xüsusi sistemin 
köməyi ilə daha 15 min adam üçün genişlənə bilir.

Çinin “NBBJ” arxitektor şirkəti idman qurğusunun yeni konsepsiyasını yaradıb. 
Layihənin başlıca məqsədlərindən biri də insanları təbiətə bir qədər də yaxınlaşdırmaqdır

FUTBOL  AZARKEŞLƏRİ  HƏM  DƏ  TƏBİƏTİN 
 QOYNUNDA  DİNCƏLƏCƏKLƏR
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Coliyə bu fəxri titulu Böyük Britaniya kra-
liçası II Yelizaveta verib. Mükafatın verilməsi 
haqqında qərar ilk dəfə iyun ayında Colinin Bö-
yük Britaniyanın xarici işlər naziri Uilyam Xey-
qomla birlikdə BMT-ın xüsusi elçisi kimi Lon-
donda hərbi münaqişələrin zonasında seksual 
zorakılıq probleminə həsr edilmiş konfransın-
da açıqlanmışdı.

 Kino sahəsinin Oskarlı ulduzunun 
Britaniya imperiyasının ordeni ilə mükafatlan-
dırılmasına səbəb Böyük Britaniyanın xarici 
siyasətində və hərbi münaqişə zonasında sek-
sual zorakılığa qarşı qlobal mübarizə kampani-
yasında iştirakıdır.

 Mukafat aktrisaya oktyabrın 10-da Bukin-
hem sarayında şəxsi qəbul xamanı təqdim olunub.

Hollivud aktrisası və rejissor Ancelina Coli kavaler xanım titulunu alıb
II  YELİZAVETA  ANCELİNA  COLİNİ  MÜKAFATLANDIRDI

Ehtimal edilir ki, Bill Qeyts " at fermasını peşəkar at-
çılıqla məşğul olan 18 yaşlı qızı Ceniferə hədiyyə edə-
cək.

San-Diyeqoda yerləşən Ranco Paseana ferması 
2010-cu ildə 30 milyon dollara satışa çıxarılıb. 1995-ci 
ildən bu fermaya sahib olan Cenni Kreyq əmlakını o şəx-
sə satmaq istəyirdi ki, alıcı heç bir halda fermada dəyi-
şiklik etməyəcək.

Qeyd edək ki, 90 hektar ərazisi olan fermada kotej, 
kiçik cıdır yolu, 5 anbar, veterinar yardımı edilməsi 
üçün yer, çəmənlik və zeytun bağı var.

Dünyanın ən varlı amerikalısı Microsoft" 
şirkətinin sahibi Bill Qeyts Kaliforniyada 18 milyon 

dollara ferma alıb 

BİLL  QEYTS  18  MİLYON  DOLLARA  
FERMA  ALDI

Obyektin açılışı iyul ayının əvvəli üçün planlaşdı-
rılır. Turistlər Kainatın sirlərinə həsr edilmiş yeni mu-
zeyə tamaşa edə biləcəklər. 

Muzeyin birinci zalında tamaşaçılara bəşəriyyətə 
məlum olan Kainatın antik dövrdən zəmanəmizə qə-
dər inkişafı prosesini nümayiş etdirən unikal üçölçülü 
xəritələrlə tanış olmaq imkanı təklif ediləcəkdir. 

Muzeyin digər zalına gələnlər doğma Yer planetini 
sanki kosmosdan müşahidə edəcəklər. Tamaşaçılarda 
elə təsəvvür yaranacaqdır ki, guya onlar orbitdədirlər. 
Muzeyin oyun zonasında tamaşaçılar “öz əlləri ilə 
peyk buraxmağı” sınaqdan keçirmək imkanı qazana-
caqlar. 

Tokionun mərkəzi hissəsində 9 tematik zonadan ibarət 
kosmos muzeyinin təntənəli açılışı nəzərdə tutulur

UNİKAL  KOSMOS  MUZEYİ 
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Oktyabrın 29-da FİFA prezidenti Yozef Blatterin də qatıldığı mərasimdə 
yerli idman funksionerləri, futbol ulduzları, Rusiyanın tanınmış simaları da 
iştirak edib.

Canlı yayımda təqdim olunan loqoda dünya kuboku əks olunub. Mundialın 
rəmzini birinci olaraq peykdə olan kosmonavtlar nümayiş etdirib.

Qeyd edək ki, dünya çempionatı Rusiyanın 11 şəhərindəki 12 stadionda 
keçiriləcək.

2018-ci ildə Rusiyada keçiriləcək futbol üzrə
 dünya çempionatının loqosunun təqdimat mərasimi keçirilib

2018-C  L  DÜNYA ÇEMP ONATININ  İ  İ   İ  LOQOSU

Az rTAcə  - xəbər verir ki, bu haqda qərar oktyabrın 
24-də Avropa Voleybol Konfederasiyasının Antalyada 
təşkil olunan konqresində qəbul olunub.

Yarışın əksər oyunları ölkəmizdə keçiriləcək. Dörd 
qrupdan birinin görüşləri və 1/4 final matçları Gür-
cüstanda oynanılacaq. Digər üç qrupun qarşılaşmaları 
Azərbaycanda (biri Qubada, ikisi Bakıda) keçiriləcək. 
Çempionatın həlledici qarşılaşmaları – yarımfinal və fi-
nal oyunları paytaxtımızda gerçəkləşəcək.

Konqresdə çıxış edən Azərbaycan Voleybol Fe-
derasiyasının birinci vitse-prezidenti Faiq Qarayev Ba-
kıda keçiriləcək final oyunları haqqında məlumat verə-
rək bildirib ki, dövlətimizin başçısı, Milli Olimpiya Ko-
mitəsinin prezidenti İlham Əliyev namizədliyimizi dəs-
təkləyib. 

Vurğulayıb ki, Azərbaycan Prezidenti ölkəmizdə keçirilən bütün tədbirlərin yüksək səviyyədə təşkil olunma-
sına diqqət və qayğı göstərir. Azərbaycan belə tədbirlərin yüksək səviyyədə keçirilməsinə həmişə hazırdır.

Konqresdə səsvermə zamanı iştirakçıların əksəriyyəti Azərbaycanın namizədliyini dəstəkləyib.
İndiyədək ölkəmizdə komanda idman növlərində böyüklər arasında Avropa və dünya çempionatı keçirilməyib. 
2017-ci ildə gerçəkləşəcək bu ilk Azərbaycan voleybolunun hesabına yazılacaq. 2020-ci ildə isə futbol üzrə qitə 
çempionatının matçları Bakıda təşkil olunacaq.

Qadın voleybol komandaları arasında 2017-ci ildə keçiriləcək Avropa çempionatının 
final mərhələsinə Azərbaycan və Gürcüstan birgə ev sahibliyi edəcək.

AVROPA EMP ONAT N N F NAL M RH L S İ  İ  İ   Ç   Ə Ə Ə  I I
   İ İAZ RBAYCANDA V G RC STANDA KE R L C KƏ  Ə  Ü Ü  Ç Ə Ə

Qeyd olunan məbləğ idman infrastrukturlarının yaradılması, hazırlıq və digər təşkilatı işlərlə bağlı xərclərə 
ayrılacaq.

2015-ci ildə dövlət büdcəsində mədəniyyət, incəsənət, informasiya, bədən tərbiyəsi və digər kateqoriyalara 
aid edilməyən sahədə fəaliyyət xərcləri üçün 347,7 milyon manat vəsait ayrılıb. Bu, 2014-cü illə müqayisədə 36,3 
milyon manat və yaxud 11,7 faiz, 2013-cü ilin faktiki icra göstəricilərinə nisbətən isə 72,8 milyon manat və ya 
26,5 faiz çoxdur. 

Gələn il Azərbaycanda I Avropa Oyunlarının keçirilməsi üçün 1,3 milyard manat sərf 
ediləcək; -ın məlumatına görə, bu barədə Maliyyə Nazirliyi məlumat yayıbLent.az

I AVROPA  OYUNLARINA  NƏ  QƏDƏR  VƏSA T  SƏRF ED LƏCƏK?     İ   İ
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Milli.Az - a istinadən xəbər verir ki, bu ba- qol.az  
 oktyabrın 21-də rədə  FİFA prezidenti Yozef Blatter 

açıqlamasında deyib.
Ali futbol qurumunun prezidenti bu qərarın daha 

məqsədəuyğun olduğunu bildirib:"Qətərdə yayda fut-
bol oynamaq mümkün deyil. Ona görə də mundialın 
oyunları noyabr və dekabr aylarında keçiriləcək. Dü-
şünürəm ki, bu, ən doğru qərardır".

2022-ci ildə Qətərdə təşkil olunacaq dünya çempionatının oyunları
 noyabr və dekabr aylarında keçiriləcək

FİFA  DÜNYA  ÇEMP ONATI  LƏ  BAĞLI  QƏRAR VERD  İ  İ    İ

Beynəlxalq Futbol Federasiyaları Birliyinin 
(FIFA) oktyabr ayında qəbul etdiyi yeni qərardan 
sonra Türkiyədə bu yenilik tətbiq olunmağa 
başlayıb. Buhra Yurdakul adlı gənc xanım Türkiyə 
futbol tarixinə düşdüyü üçün çox xoşbəxt olduğunu 
deyib.

 U-15 Liqasında "Demirspor"la “Sandıklıspor” 
arasında baş tutan matçda yan xətt hakimi 
vəzifəsini yerinə yetirən hicablı hakim hər kəsin 
diqqətini özünə cəlb edib. Uzun qollu hakim 
forması geyən Buhra eyni rəngdə hicab taxıb. 
Xəyallarının gerçək olduğunu deyən xanım hakim 
çox sevincli olduğunu söyləyib: “Bir ildir ki, 
gözləyirdim, sonunda FİFA-nın bu qərarı ilə 
meydançaya çıxa bildim. Çox xoşbəxtəm. 
Xəyalları olan insanlar ümidini üzməsin. Mənim xəyallarım gerçək oldu”.

Bu mükafatı Ronaldoya “Kral klubu”nun prezidenti Florentino Pe-
res təqdim edib.

Xatırladaq ki, Ronaldo “Qızıl buts ” a “Barselona”nın hücum-a y
çusu Luis Suareslə birgə layiq görülüb. Hər iki futbolçu ötən mövsüm 
31 qol vurub. Suares isə oktyabrın 15-də mükafatını alıb.

 Qeyd edək ki, Kriştianu “Qızıl buts ” a 3-cü dəfə sahib olub. Por-a y
tuqaliyalı bu mükafatın birini “Mançester Yunayted”in şərəfini qoru-
duğu zaman əldə edib. Digər ikisini isə “Real”da qazanıb.

“Real”ın hücumçusu Kriştianu Ronaldo 2013/14  mövsümünün ən - cü il futbol
yaxşı bombardiri adına layiq görüldüyü mükafatı alıb

KR ŞT ANU  RONALDO  “QIZIL  BUTS ”N  ALDIİ İ    A I 

Türkiyə futbolunda tarixi hadisə baş verib:  ilk dəfə olaraq hicablı 
qadın hakim futbol matçına təyinat alıb

 LK H CABLI  HAK Mİ  İ  İ
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Belə təkliflərlə Platini oktyabrın 16-da işıq üzü 
görən “Gəlin futboldan danışaq” adlı kitabında çıxış 
edib.

Onun fikrincə, sarı və qırmızı kartlarla yanaşı, oyun-
çunun meydandan müəyyən müddətə, məsələn, 10 də-
qiqəliyə çıxarılmasını nəzərdə tutan ağ kart da tətbiq et-
mək olar. Habelə UEFA rəhbəri matçın gedişində iki əla-
və əvəzetməyə icazə verilməsinin tərəfdarı kimi çıxış 
edib.

Bütün bunlarla yanaşı, “Qızıl top”un üçqat sahibi ha-
kimlər üçün yaş həddinin ləğv edilməsini və arbitrlərin 
yalnız ustalıq və fiziki hazırlıq səviyyəsi əsasında təyin 
edilməsini təklif edir.

Avqustun 28-də Platini 2015-ci ilin mayında Sü-
rixdə keçiriləcək FİFA prezidenti seçkilərində namizədliyini irəli sürməyəcəyini elan edib. UEFA prezidenti bu 
addımını futbola daha yaxın olmaq qərarı ilə izah edib.

Avropa Futbol Assosiasiyaları İttifaqının (UEFA) prezidenti Mişel Platini futbolda ağ  
kartın, eləcə də matçın gedişində iki əlavə əvəzetmənin tətbiqi ideyasını irəli sürüb 

M ŞEL PLAT N  FUTBOLDA NQ LAB ETMƏK  STƏY Rİ  İ İ  İ İ   İ İ

Lakin Valentina Yaşina stadiona ərinin adının verilməsinin 
əleyhinədir. O, jurnalistlərə deyib: “Bu məsələni mənimlə heç kəs 
müzakirə etməyib, bu barədə ilk dəfə eşidirəm. Mənim mövqeyim 
dəyişməzdir – mən “Dinamo” stadionuna  Yaşinin adının 
verilməsinin əleyhinəyəm. Ümumiyyətlə, hesab edirəm ki, stadiona 
Yaşinin adının verilməsi etikaya ziddir. Vaxtilə bu barədə söhbət 
düşəndə, “Dinamo”nun veteranları Moskva şəhər sovetinə məktub 
yazaraq, bu təkliflə razı olmadıqlarını bildirmişdilər. Onlar 
istəyirdilər ki, stadion sadəcə “Dinamo” adlansın.”

Lakin klubun Direktorlar Şurasının sədrinin dediyi kimi, “bu qərar 
artıq qəbul edilibsə, indi bu barədə danışmağın faydası yoxdur”. 

 “Dinamo”nun Direktorlar Şurasının sədri Vasili Titov noyabrın 7-də klubun yeni 
stadionuna bu klubun əfsanəvi yetirmələrindən biri olan, futbol tarixində “Qızıl top” 
mükafatına layiq görülmüş yeganə qapıçının – Lev Yaşinin adının verilməsi barədə 

qərarı elan edib 

Y İ İ  İ   İ İ  I İ İEN  “D NAMO” STAD ONUNA LEV  YAŞ N N AD  VER L B

1966-cı ilin dünya çempionunun medalı 44 min 
funta satılıb. "Chelsea" və "Tottenham"də uğurlu 
karyerası olmuş 74 yaşlı futbol adamı 1966 
Mundialında qrupun hər 3 matçında meydana çıxsa 
da, Almaniya Federativ Respublikası ilə final 
qarşılaşmasını buraxmalı olmuşdu. Fransa ilə qrupun 
son oyununda zədələnən Qrivz finalda Ser Ceff Harst 

ilə əvəzlənmişdi. Həmin dövrdə mövcud qaydalara 
görə, finalda qalib gəlmiş komandanın yalnız 
meydana çıxan 11 üzvü mükafatlandırılıdı. Bu 
səbəbdən Qrivz medalsız qalmışdı. Yalnız 2007-ci 
ildə qaydalara edlən dəyişiklik sabiq futbolçunun 
qızıl medalına qovuşması ilə nəicələnmişdi.

İngiltərə millisinin əfsanələrindən hesab olunan Cimmi Qrivz Londondakı 
Sotbi hərracında 18 karatlıq qızıl medalını satıb 

DÜNYA ÇEMP ONU  MEDALINI HƏRRACA  ÇIXARDI  İ     


