
PREZIDENT TƏQAÜDÜNÜN ARTIMI
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SƏHIFƏ 4-DƏ

Müharibə başlayandan bəri 8 milyon 
qaçqın qəbul edən Avropa İttifaqı (Aİ)
ölkələri imkanlarının məhdudlaşdığını 
dilə gətirirlər. Aİ ölkələri 2023-cü 
ildə yeni ukraynalı qaçqınlar dalğası 
da gözləyirlər. Keçən il olduğu kimi, 
bu il də ukraynalılar Aİ ölkələrinə 
sərbəst səyahət edə biləcəklər. Amma 
yerlərdə ukraynalıları qəbul etmək üçün 
imkanlar tükənir. 

BMT-nin ötən ay açıqladığı rəqəmlərə 
görə, müharibə başlayandan bəri 
Ukraynada 12 milyon şəxs öz yaşayış 
yerini tərk etməyə məcbur qalıb. BMT-
nin miqrasiya qurumu bildirib ki, hazırda 
Avropa ölkələrində 8 milyon ukraynalı 
qaçqın var. Onların ən çox üz tutduğu 
ölkələrsə Polşa və Almaniyadır. Polşada 
Ukraynadan gələnlərin sayı 1 milyon 400 
min, Almaniyada 1 milyon nəfərdir.

SƏHIFƏ 2-DƏ

Fərmanla ümumi səbəblərdən 
orqanizmin funksiyalarının 81–100 
faiz pozulmasına görə gözdən əlilliyi 
müəyyən edilmiş şəxslərə verilən 
Prezident təqaüdünün aylıq məbləği 
2023-cü il yanvarın 1-dən 300 
manat müəyyən edilib.Qeyd edək ki, 
dəyişikliyə qədər bu kateqoriyadan 
olan şəxslərə verilən Prezident 
təqaüdünün məbləği 210 manat idi.

Prezident İlham Əliyev dövlət 
büdcəsindən maliyyələşən bir 
sıra təşkilatlarda çalışan işçilərin 
əməkhaqlarının artırılması haqqında 
da Sərəncam imzalayıb. Sərəncamla 
dövlət büdcəsindən maliyyələşən 
təşkilatlarda çalışan rəhbər və digər 
işçilərin aylıq vəzifə maaşları 2023-cü 
il yanvarın 1-dən orta hesabla 15 faiz 
artırılıb.

GÖZDƏN ƏLILLƏR ÜÇÜN ŞAD XƏBƏR

PREZIDENT MAAŞLARI DA ARTIRDI

VƏTƏNDAŞLARI SEVINDIRƏN QƏRARLAR
Prezident İlham Əliyev sosial müavinətlərin məbləğinin 

artırılması və “Sosial müavinətlərin məbləğinin artırılması 
haqqında” Prezidentin 2013-cü il 29 avqust tarixli 973 nömrəli 

Fərmanında dəyişiklik edilməsi barədə Fərman imzalayıb.

Səhifə 5-də Səhifə 11-də Səhifə 13-də Səhifə 14-də Səhifə 15-də

Britaniya ilə 
müttəfiqliyin 

pərdəarxası

“Ofsayd”a 
düşən 

ədəbiyyat

MAAŞ VƏ MÜAViNƏTLƏR
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UKRAYNALI QAÇQINLAR  
üçün şərtlər ağırlaşır

ARTIRILDI
Prezident İlham Əliyevin imzaladığı fərman və 
sərəncamlarla sosial müavinətlər, Prezident 
təqaüdləri, tələbə təqaüdləri, dövlət büdcəsindən 
maliyyələşən bir sıra təşkilatlarda çalışan 
işçilərin əməkhaqları yanvarın 1-dən artırılır.

SƏHIFƏ 3-də

SƏHIFƏ 7-də

SƏHIFƏ 8-9-da

SƏHIFƏ 12-dəSƏHIFƏ 10-da

“Mənim fikrimcə, 
bu il sonuncu 
şans olacaq. Ona 
görə ki, sonra 
2024-cü il gəlir, 
sonra 2025-ci 
ildə Rusiyanın 
sülhməramlı 
missiyası başa 
çatır. Onlar 
burunlarının 
ucundan bir 
qədər irəli barədə 
düşünməlidirlər”.

Mirşahin Ağayev: 
“Gizlətməyəcəm, 
mən indiki təhsil 
proseslərini 
başa düşməyə 
çalışıram. Bu, 
bizim yaşadığımız 
ənənəvi, klassik 
təhsil yolu deyil”.

Elnur Abbasov: 
“Pensiyaların, 
minimum 
əməkhaqqının 
artımları birdən-
birə deyil, mərhələli 
şəkildə, hesablamalar 
əsasında, balans 
pozulmadan 
aparılmalıdır. Həm 
sahibkar düşünülməli, 
həm də iqtisadi 
tarazlıq qorunub 
saxlanılmalıdır”.

Azərbaycanda bir 
uşağın universitetə 
hazırlaşması üçün 
repetitor xərcləri 
ildən ilə artır. 
Kasıbından tutmuş 
varlısına qədər, hər 
bir valideyn övladını 
diplomlu etmək, 
ona gələcək qurmaq 
üçün pul xərcləməyə 
çalışır. Bu zaman 
dodaq uçuqladan 
qiymətlərlə 
rastlaşırıq. 

Son vaxtlar ölüm 
haqqında tibbi 
şəhadətnamənin 
alınması zamanı 
problemlərlə 
üzləşənlərin sayı 
artmaqdadır. İnsanlar 
problemi həll etmək 
üçün məhkəməyə 
üz tutmaq 
məcburiyyətində 
qalırlar. Bunun özü 
də kifayət qədər 
əlavə xərclərə gətirib 
çıxarır. Bəs dəfn 
pulunu almaqda 
insanlar üçün 
problem yaradan 
səbəblər nədir?

Prezident 
Ermənistana 
vaxt verdi 

“Mənim üçün 
keçmiş artıq 
qurtarıb”

Od tutub 
yanan hazırlıq 
qiymətləri

ÖLÜMÜZÜN ÖLDÜYÜNÜ 
təsdiqləmək 
çətinliyi 

Ucuz 
geyimlər 
xərçəng 
yaradır?

Kinoteatrlara 
pandemiya 

şapalağı
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Ümumi səbəblərdən orqanizmin funksiyalarının 
81-100 faiz pozulmasına görə (I dərəcə) gözdən 
əlilliyi müəyyən edilmiş şəxslər üçün.

“Pensiya kapitalının 
ARTMASINDAN 
QORXMAQ 
LAZIM DEYIL”

ÜÇ ƏSRİN QƏZETİ

www.kaspi.azQiyməti - 40 qəpik

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

14 YANVAR ŞƏNBƏ 2023 I 02 (4103) 

Ümumi səbəblərdən orqanizmin funksiyalarının 
81-100 faiz pozulmasına görə (I dərəcə) əlilliyi 

müəyyən edilmiş digər şəxslər üçün.

Evdə stomatoloqluq 
etmək fikrinə 

düşməyin 
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Prezident İlham Əliyev 
sosial müavinətlərin 
məbləğinin artırılması və 

“Sosial müavinətlərin məbləğinin 
artırılması haqqında” Prezidentin 
2013-cü il 29 avqust tarixli 973 
nömrəli Fərmanında dəyişiklik 
edilməsi barədə Fərman imzalayıb. 
Fərmana əsasən, müharibə və ya 
1990-cı ilin 20 Yanvar hadisələri 
ilə əlaqədar əlilliyi olan şəxslərə 
verilən Prezident təqaüdünün 
aylıq məbləği 2023-cü il 
yanvarın 1-dən aşağıdakı kimi 
müəyyən edilir:

1 orqanizmin 
funksiyalarının 81-100 faiz 
pozulmasına görə əlilliyi 
müəyyən edilmiş 
şəxslərə – 500 
manat;

2. orqa-
nizmin 

funksiyalarının 61-
80 faiz pozulmasına 
görə əlilliyi 
müəyyən edilmiş 
şəxslərə – 400 
manat;

3. orqanizmin 
funksiyalarının 
31-60 faiz 
pozulmasına görə 
əlilliyi müəyyən 
edilmiş şəxslərə 
– 330 manat.

Fərmanla 
20 Yanvar 
şəhidinin ailəsi 

üçün Prezident 
təqaüdünün aylıq 

məbləği 600 manat 
müəyyən edilib.

GÖZDƏN ƏLILLƏRƏ 
VERILƏN TƏQAÜD 300 

MANATA ÇATDIRILDI
Fərmanla ümumi 

səbəblərdən orqanizmin 
funksiyalarının 81–100 faiz 

pozulmasına görə gözdən əlilliyi 
müəyyən edilmiş şəxslərə verilən 

Prezident təqaüdünün aylıq məbləği 

2023-cü il yanvarın 1-dən 300 manat 
müəyyən edilib.

Qeyd edək ki, dəyişikliyə qədər bu 
kateqoriyadan olan şəxslərə verilən 
Prezident təqaüdünün məbləği 210 
manat idi.

FƏXRI ADLARA GÖRƏ AYLIQ 
TƏQAÜDÜN MƏBLƏĞI  
MÜƏYYƏN EDILDI 

Prezident fəxri adlara görə aylıq 
təqaüdün məbləğinin artırılması 
barədə də Sərəncam imzalayıb. 
Sərəncamla fəxri adlara görə aylıq 
təqaüdün məbləği 2023-cü il 
yanvarın 1-dən xalq yazıçısı, xalq 
şairi, xalq artisti və xalq rəssamı 
üçün 200 manat, əməkdar elm 
xadimi, əməkdar incəsənət xadimi, 
əməkdar artist, əməkdar rəssam, 
əməkdar mədəniyyət işçisi, əməkdar 
müəllim, əməkdar həkim, əməkdar 
memar, əməkdar bədən tərbiyəsi 
və idman xadimi, əməkdar dövlət 
qulluqçusu, əməkdar jurnalist, 
əməkdar mühəndis, əməkdar 
hüquqşünas, əməkdar kənd 
təsərrüfatı işçisi, əməkdar pilot, 
əməkdar tibb işçisi üçün 150 manat 
müəyyən edilib.

DÖVLƏT BÜDCƏSINDƏN  
MALIYYƏLƏŞƏN TƏŞKILATLARDA 

ÇALIŞANLARA XOŞ XƏBƏR 
Prezident İlham Əliyev 

dövlət büdcəsindən 
maliyyələşən bir sıra 
təşkilatlarda çalışan 
işçilərin əməkhaqlarının 
artırılması haqqında 
da Sərəncam 
imzalayıb. Sərəncamla 
dövlət büdcəsindən 
maliyyələşən aşağıdakı 
təşkilatlarda çalışan 
rəhbər və digər işçilərin 
aylıq vəzifə maaşları 
2023-cü il yanvarın 
1-dən orta hesabla 15 faiz 
artırılıb:

1. Milli Elmlər 
Akademiyasının Rəyasət 
Heyəti və Aparatı, Gəncə 
bölməsinin Aparatı;

2. Heydər Əliyev 
Mərkəzi;

3. “Azərbaycan Milli 
Ensiklopediyası” Elmi 
Mərkəzi;

4. Azərbaycanda 
Atatürk Mərkəzi;

5. Azərbaycan 
Respublikasının dövlət 
arxivləri və onların 
filialları, rayon (şəhər) 
dövlət arxivləri;

6. Azərbaycan 
Respublikasının 
Narkomanlığa və 
Narkotik Vasitələrin 
Qanunsuz Dövriyyəsinə 
Qarşı Mübarizə üzrə 
Dövlət Komissiyasının 
daimi fəaliyyət göstərən 
İşçi qrupu;

7. Bakı Beynəlxalq 
Multikulturalizm 
Mərkəzi;

8. Azərbaycan 
Respublikası Kənd 
Təsərrüfatı Nazirliyinin 
Aqrar İnnovasiya 

Mərkəzinin Aparatı;
9. Azərbaycan 

Respublikasının Maliyyə 
Nazirliyi yanında Maliyyə 
Elm-Tədris Mərkəzi;

10. Azərbaycan 
Respublikası Mədəniyyət 
Nazirliyinin Mədəniyyət 
üzrə Elmi-Metodiki və 
İxtisasartırma Mərkəzi;

11. Azərbaycan 
Respublikası Mədəniyyət 
Nazirliyinin Dövlət Film 
Fondu;

12. Azərbaycan 
Respublikası Mədəniyyət 
Nazirliyinin tabeliyində 
Quba şəhərində 
“Soyqırımı memorial 
kompleksi”;

13. Azərbaycan 
Respublikası Müdafiə 
Sənayesi Nazirliyinin 
Milli Aerokosmik 
Agentliyinin Aparatı;

14. Azərbaycan 
Respublikası Səhiyyə 
Nazirliyinin Məhkəmə-
Tibbi Ekspertiza və 
Patoloji Anatomiya 
Birliyi və Məhkəmə 
Psixiatrik Ekspertiza 
Mərkəzi;

15. Azərbaycan 
Respublikası Dövlət 
Turizm Agentliyinin Milli 
Kulinariya Mərkəzi;

16. Azərbaycan 
Respublikası Dini 
Qurumlarla İş üzrə 
Dövlət Komitəsinin 
tabeliyində Mənəvi 
Dəyərlərin Təbliği 
Fondu;

17. İcra hakimiyyəti 
orqanlarının nəzdindəki 
mərkəzləşdirilmiş 
mühasibatlıq.

Prezident İlham Əliyevin imzaladığı 
fərman və sərəncamlarla sosial 
müavinətlər, Prezident təqaüdləri, 
tələbə təqaüdləri, dövlət 
büdcəsindən maliyyələşən bir 
sıra təşkilatlarda çalışan işçilərin 
əməkhaqları yanvarın 1-dən 
artırılır. Fəxri adlara görə aylıq 
təqaüdün məbləğində də  
artımlar nəzərdə tutulur. 

Sosial müavinətlər  
VƏ MAASLAR ARTIRILDI 

TƏLƏBƏLƏRƏ VERILƏN TƏQAÜDLƏR DƏ ARTIRILDI 
Prezident doktorantlara, ali 

təhsil, orta ixtisas və peşə təhsili 
müəssisələrində, həmçinin 
Azərbaycan Milli Elmlər 
Akademiyasının magistratura 
səviyyəsində təhsil alan tələbələrə 
verilən təqaüdlərin məbləğinin 
artırılması barədə də Sərəncam 
imzalayıb. 

Sərəncamla təqaüdlərin 
məbləğləri aşağıdakı kimi 
müəyyən edilib:

1.1. Doktorantura pilləsi üzrə:
1.1.1. elmlər doktoru hazırlığı 

üzrə doktorantlara – 400 manat;
1.1.2. fəlsəfə doktoru hazırlığı 

üzrə doktorantlara – 240 manat.
1.2. Ali təhsil müəssisələrində 

və Azərbaycan Milli Elmlər 
Akademiyasında:

1.2.1. magistratura səviyyəsi 

üzrə:
1. akademik göstəriciləri 91–100 

bal olan tələbələrə – 195 manat;
2. akademik göstəriciləri 71–100 

bal olan tələbələrə – 160 manat;
3. akademik göstəriciləri 51–100 

bal olan tələbələrə – 110 manat;
1.2.2. bakalavriat səviyyəsi üzrə:
1. akademik göstəriciləri 91–100 

bal olan tələbələrə – 175 manat;
2. akademik göstəriciləri 71–100 

bal olan tələbələrə – 145 manat;
3. akademik göstəriciləri 51–100 

bal olan tələbələrə – 100 manat.
1.3. Orta ixtisas təhsili 

müəssisələrində:
1.3.1. akademik göstəriciləri 

91–100 bal olan tələbələrə – 100 
manat;

1.3.2. akademik göstəriciləri 71–
100 bal olan tələbələrə – 80 manat;

1.3.3. akademik göstəriciləri 
51–100 bal olan tələbələrə – 66 
manat.

1.4. Peşə təhsili müəssisələrində:
1.4.1. akademik göstəriciləri 

“5” (yüksək texniki peşə təhsili 
səviyyəsində 91–100 bal) olan 
tələbələrə - 100 manat;

1.4.2. akademik göstəriciləri “4” 
və “5” (yüksək texniki peşə təhsili 
səviyyəsində 71-100 bal) olan 
tələbələrə - 80 manat;

1.4.3. akademik göstəriciləri 
“3”–“5” (yüksək texniki peşə təhsili 
səviyyəsində 51–100 bal) olan 
tələbələrə - 66 manat.

Prezidentin digər sərəncamı 
ilə ali məktəb tələbələri üçün 250 
manat olan Prezident təqaüdünün 
məbləği 2023-cü il yanvarın 1-dən 
275 manat müəyyən edilib.
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Azərbaycan ilə Ermənistan 
arasındakı sülh danışıqlarına da 
toxunan Prezident İlham Əliyev 
qeyd edib ki, qarşı tərəf prosesi 
pozur: “Ermənistanın hakimiyyət 
orqanları məsuliyyəti tamamilə 
öz üzərinə götürməli və sülh 
müqaviləsi imzalanmasına hazır 
olmalıdır. Onlar qərar qəbul etməli 
və mahiyyət etibarilə Praqada qeydə 
alınmış, sonra oktyabrda Soçidə 

təsdiq edilmiş məsələləri təsbit 
etməlidirlər.  Mənim fikrimcə bu il 
çox məsələlərə aydınlıq gətirəcək. 
Yeri gəlmişkən, mən ürəkdən 
inanırdım ki, ilin sonuna qədər biz 
saziş imzalanmasına nail olacağıq. 
Lakin belə olmadı”. Prezident qeyd 
edib ki, təklif edilən sülh sazişi masa 
üzərində uzun müddət qalmayacaq: 
“Sonra, necə deyərlər, xüsusi fəallıq 
göstərməyəcəyik. İstəmirlər – heç 

lazım da deyil. Delimitasiyanı 
istəmirlər – heç lazım da deyil. 
Deməli, sərhəd bizim lazım bildiyimiz 
yerdən keçəcək. Lakin mən artıq 
belə terminlərdən istifadə etməyə 
məcburam. Sərhəd delimitasiya 
edilməyib, bəs kim deyir ki, sərhəd 
buradan deyil, oradan keçir. Mən 
hesab edirəm ki, buradan keçir. 
Mənim bunu demək üçün əsaslarım 
var – tarixi, kartoqrafik əsaslar. Buna 

görə bu məsələ bizdən çox onları 
maraqlandırmalıdır. Biz uzun müddət 
belə yaşaya bilərik, sülh müqaviləsi 
olmasa heç lazım da deyil. Amma 
sonra nə olacaq? Sonrasına baxarıq. 
Mənim fikrimcə, bu il sonuncu şans 
olacaq. Ona görə ki, sonra 2024-cü 
il gəlir, sonra 2025-ci ildə Rusiyanın 
sülhməramlı missiyası başa çatır. 
Onlar burunlarının ucundan bir qədər 
irəli barədə düşünməlidirlər”.

“ONLAR BURUNLARININ UCUNDAN BIR QƏDƏR IRƏLI BARƏDƏ DÜŞÜNMƏLIDIRLƏR”

Prezident İlham Əliyev Laçın-Xankəndi 
yolunda keçirilən etiraz aksiyasında iştirak 
edən azərbaycanlı gəncləri alqışladığını 
da deyib. Ölkə rəhbəri bildirib ki, həmin 
gənclər gecə-gündüz şaxtalı-qarlı havada 
oradadırlar: “Bunun, necə deyərlər, bir 
addımlığında separatçılar dünyaya tamamilə 
yalan informasiya ötürməklə məşğuldurlar. 
Birincisi, hər kəs bunu artıq gördü ki, orada 
blokadadan söhbət gedə bilməz. Bizim 
məqsədimiz blokada deyil”. Prezident qeyd 
edib ki, ermənilər və onların havadarları 
bu aksiyadan Azərbaycana qarşı istifadə 
etməklə nə isə əldə edəcəklərini düşünsələr 
də, yanılırlar: “Bizim haqlı tələblərimiz var və 
bu aksiyanın tarixçəsini də indi hər kəs bilir. 
Bizi faktiki olaraq qanunsuz istismar edilən 
o mədənlərə buraxmayıblar. Orada da şou 
düzəltmişdilər, guya ki, hansısa etirazçılar 
çıxmışdı. Bizim oraya çıxışımız olmayana 
qədər yəqin ki, bu aksiya da davam edəcək. 
Laçın-Xankəndi yolunda baş verən hadisələrə 
blokada demək, sadəcə olaraq, insafsızlıqdır”.

Ölkə rəhbəri bir daha vurğulayıb ki, 
Rusiya sülhməramlılarının nəzarətində olan 
ərazilərdə yaşayan ermənilərin Azərbaycan 
bayrağı altında yaşamaq istəyənləri üçün 
şərait yaradılacaq: “Əgər vaxtilə bizə qarşı 
separatçı hərəkat başlamasaydı, bu gün onlar 
da Azərbaycanın bütün başqa yerlərində 
olduğu kimi yaşaya bilərdilər. İndi onların 
yaşadıqları mənzərə göz önündədir. Ona 
görə, kim bizim vətəndaş olmaq istəmirsə, 
yol bağlı deyil, açıqdır. Gedə bilərlər, ya özləri 
gedə bilərlər, heç kim onlara maneəçilik 
yaratmayacaq, ya da sülhməramlıların yük 
maşınlarının tenti altında gedə bilərlər, 
avtobusla da gedə bilərlər. Yol açıqdır”.

“BIZIM MƏQSƏDIMIZ 
BLOKADA DEYIL”

Prezident İlham Əliyev Fərrux 
əməliyyatının bir çoxları üçün 
gözlənilməz olduğunu vurğulayıb: 
“Onlar hesab edirdilər ki, 
Azərbaycan 
Silahlı Qüvvələri 
heç vaxt o 
ərazilərdə 
hər hansı bir 
əməliyyat 
aparmayacaq. 
Biz bu 
mifologiyanı 
da darmadağın 
etdik. Sarıbaba, Buzlux, Qırxqız 
əməliyyatları, o cümlədən 
“Qisas” əməliyyatı ona görə idi ki, 
ermənilər bizim hərbçimizi qətlə 
yetirmişdilər, şəhidimiz olmuşdu 
və bir daha gücümüzü göstərməli 
olduq. Hesab edirdik ki, nəhayət 
bu, dərs olacaq, yenə də dərs 
olmadı və sentyabr toqquşmaları 
qaçılmaz olmuşdu. Hesab edirəm 
ki, artıq 3 dəfə belə hərbi və 

siyasi uğursuzluğa düçar olmuş 
Ermənistan anlayacaq ki, sülh 
müqaviləsi qaçılmazdır”.

Ölkə başçısı qeyd edib ki, biz 
Ermənistanla 
məsələni həll 
etmişik. Dövlət 
başçısı üçüncü 
müharibənin 
olmayacağı ilə 
bağlı əminliyini 
də ifadə 
edib: “Amma 
təhdidlər 

aradan qalxmayıb, müharibədən 
sonra yeni təhdidlərlə üzləşmişik. 
Biz heç vaxt avantüraya 
getməmişik və getməyəcəyik. Əgər 
bu təxribatlara qarşı biz, necə 
deyərlər, çox sarsıdıcı şapalaq 
vurmuşuqsa, deməli, bu, sadəcə 
olaraq, təbliğat deyil, özümüzdə 
güc hiss edirik. Hər kəs bunu 
bilməlidir ki, bizimlə heç kim 
zarafat etməsin”.

“Mənim fikrimcə, bu il sonuncu şans olacaq. Ona görə 
ki, sonra 2024-cü il gəlir, sonra 2025-ci ildə Rusiyanın 
sülhməramlı missiyası başa çatır. Onlar burunlarının 

ucundan bir qədər irəli barədə düşünməlidirlər”.

Prezident İlham Əliyev 
yerli televiziya kanallarına 
verdiyi müsahibədə ölkə 

üçün prioritet olan iqtisadi, sosial, 
siyasi məsələlərdən, layihələrdən 
danışıb. O, Ermənistanla danışıqlar 
prosesinə, Laçın yolundakı aksiyaya 
toxunub. Prezident qeyd edib ki, 
İkinci Qarabağ müharibəsindən sonra 
əsas vəzifə döyüş meydanında əldə 
edilən qələbəni siyasi müstəvidə də 
təsdiqləmək olub. 

“MÜHARIBƏ BITSƏ DƏ, MÜBARIZƏ 
HƏLƏ DAVAM EDIR”

Dövlət başçısı vurğulayıb ki, 
müharibə bitsə də, mübarizə hələ 
davam edir. O, Ermənistanın 
müharibədən sonra silahlanması 
məsələsinə də toxunaraq qeyd edib 
ki, bizim üçün hər hansı bir ciddi 
təhlükə yaranarsa, dərhal dəf ediləcək: 
“Baxmayaraq ki, bu təhlükə harada 
yaranıb, bizim ərazimizdə, yaxud da ki, 
hüdudlarımızın kənarında. Bu, bizim 
legitim hüququmuzdur”.

Müharibədən sonra Azərbaycan-
Ermənistan sərhədində baş verən 
təxribatlara toxunan dövlət başçısı 
bildirib ki, onların hamısında səbəbkar 
qarşı tərəf olub. Onun sözlərinə 
görə, Ermənistan tərəfinə göndərilən 
siqnal da ondan ibarət olub ki, bu 
vəziyyətlə barışmalıdırlar: “Ancaq 
əfsuslar olsun ki, biz bunu görmədik, 
əksinə, Ermənistan həm Qarabağda, 
həm sərhəd istiqamətində öz 
planlarından əl çəkmədi və biz məcbur 
olub tədbirlər gördük, biz onlara 
xəbərdarlıq etmişdik”.

BƏXTIYAR MƏMMƏDLI   
bextiyarmemmedli@kaspi.az “BIZ ERMƏNISTANLA 

MƏSƏLƏNI HƏLL ETMIŞIK”

PREZIDENT PREZIDENT 
ERMƏNISTANA ERMƏNISTANA 
VAXT VERDIVAXT VERDI

PREZIDENT PREZIDENT 
ERMƏNISTANA ERMƏNISTANA 
VAXT VERDIVAXT VERDI



2022-ci il uğursuz 
proqnozlar 

ili kimi yadda qaldı. İlin 
əvvəlində nüfuzlu Qərb 
analitikləri və ekspertləri 
Rusiyanın Ukraynaya 
genişmiqyaslı hücumunun 
reallaşacağına inanmırdılar. 
Amma Rusiya hücum planını 
reallaşdırdı. Öz növbəsində 
Rusiya da ümid edirdi ki, 
müharibə qısamüddətli 
olacaq, Qərb müharibədən 
kənarda qalmağa üstünlük 
verəcək. Amma belə olmadı. 

Rusiya-Ukrayna savaşı 
çox böyük coğrafi ərazidə 
davam etdiyindən dağıntılara 
məruz qalan ərazilər də 
çoxdur. Savaş ucbatından 
çox sayda insan Ukraynanı 
tərk etməli olur. BMT-
nin ötən ay açıqladığı 
rəqəmlərə görə, müharibə 
başlayandan bəri Ukraynada 
12 milyon şəxs öz yaşayış 
yerini tərk etməyə məcbur 
qalıb. BMT-nin miqrasiya 
qurumu bildirib ki, hazırda 
Avropa ölkələrində 8 milyon 
ukraynalı qaçqın var. Onların 
ən çox üz tutduğu ölkələrsə 

Polşa və Almaniyadır. 
Polşada Ukraynadan 
gələnlərin sayı 1 milyon 400 
min, Almaniyada 1 milyon 
nəfərdir. Çexiyada 431 min, 
İtaliyada 160 min, Türkiyədə 
145 min, İspaniyada 143 
min, Böyük Britaniyada 
122 min, Fransada 101 min 
ukraynalı qaçqın qeydə 
alınıb. Ukraynadan qaçqın 
axınının Avropanı ötən il 
olduğu kimi, bu il də ciddi 
sınaqlarla üz-üzə qoyacağı 
proqnozlaşdırılır. 

Bir tərəfdən miqrant axını, 
digər tərəfdən Rusiyadan 
enerji asılılığı “qoca qitə”ni 
çətin duruma salıb. Əgər 
Ukrayna böhranı belə davam 
etsə, Avropa maliyyə böhranı, 
yaxud Yunanıstandakı böhran 
zamanı olduğundan daha 
böyük təhlükə ilə üzləşə 
bilər. Məsələn, müharibə 
başlayandan almanlar 
qaçqınlara idman zallarını 
və kazarmaları verir, 
geyim toplayır və onları öz 
ailələrində yerləşdirirlər. 
Başqa ölkələrdə isə 
sərhədlərdə tikanlı 
məftillərdən hasarlar çəkir və 
keçidləri bağlayırlar. 
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AVROPADA SON ONILLIKLƏRIN ƏN CIDDI SINAĞI

Aİ ölkələri 2023-cü ildə yeni 
ukraynalı qaçqın dalğası da gözləyirlər. 
Keçən il olduğu kimi, bu il də 
ukraynalılar Aİ ölkələrinə 
sərbəst səyahət edə biləcəklər. 
Onlar Almaniyaya vizasız daxil 
ola və orada yaşamaq 
icazəsi olmadan 
90 günə qədər 
qalmaq hüququna 
malikdirlər. 

Qaçqınların 
Britaniyaya 

gəlişinə gəlincə, burada da 2023-cü 
ildə qaydalarda heç bir dəyişiklik 
gözlənilmir. Ancaq burada artıq 
ukraynalıları qəbul etmək istəyənlər 
çox azdır. Britaniyada da qaçqınların 

üzləşdiyi ən əsas problem mənzil 
tapmaqdır. Ukraynadan 

Britaniyaya gələnlərin 
əksəriyyəti müvəqqəti 

yaşayış yerlərində 
yaşamalı olur. 
Onlar pulları 

olsa belə, həmişə 

mənzil və ya otaq kirayə edə bilmirlər. 
“The Guardian” yazır ki, gələcəkdə 
Britaniyaya gələn 50 min ziyarətçi 
evsiz qala bilər. 84 min qaçqının qəbul 
edilməsinə imkan verən “Ukraynalılar 
üçün mənzil” proqramı mərhələli 
şəkildə dayandırılır. 

2023-cü ildə ukraynalılar 
Slovakiyaya da sərbəst gedə biləcəklər. 
Onlar bu ölkədə qaçqın kimi qalmağı 
planlaşdırırlarsa, müvəqqəti müdafiə 
statusu üçün müraciət etməli və ölkədə 
həyatı xeyli asanlaşdıracaq müvafiq 

hüquqlar əldə etməlidirlər. 
Çexiya rəsmi olaraq ukraynalı 

qaçqınlara yardım proqramını 2024-
cü ilin martına qədər uzadıb. Yəni 
ukraynalı qaçqınlar 2023-cü ildə bu 
ölkəyə də rahat gedə biləcəklər. 

İtaliya və Fransaya gəlincə, bu 
ölkələrin hökumətləri 2023-cü 
ildən etibarən qaçqınların qəbulunu 
dayandırmağı planlaşdırdıqları barədə 
məlumat verməyiblər. Ona görə də 
ukraynalılar bu iki ölkəni də seçə 
bilərlər.

2023-CÜ ILDƏ YENI UKRAYNALI QAÇQINLAR DALĞASI DA GÖZLƏNILIR 

Qərb mediası da qaçqın 
problemini Aİ üçün son 
onilliklərin ən ciddi 
sınağı kimi dəyərləndirir. 
Faktiki olaraq hazırda 
Avropada İkinci Dünya 
Müharibəsindən sonra 
ən böyük qaçqın böhranı 
yaşanır. Təkcə işğalın ilk 
üç həftəsində Ukraynanı 
3 milyona yaxın insan tərk 
edib. Rusiya ilə Ukrayna 
arasında müharibə nə qədər 
uzun sürərsə, Almaniyadakı 
ukraynalı qaçqınların sayı 
bir o qədər çoxalacaq. 
Bu isə onların qəbulunu 
və yerləşdirilməsini 
çətinləşdirir. Almaniyada 
Ukraynadan olan qaçqınların 
ümumi sayı hər gün orta 
hesabla 170 nəfər artır. 
Ölkənin kommunal 
orqanları həyəcan 
təbili çalır: onların 
yeni qaçqınları 
qəbul etmək üçün 
resursları 
faktiki 
olaraq 
tükənib.

ALMAN QONAQPƏRVƏRLIYI 
TƏHLÜKƏ ALTINDADIR

Berlində keçirilən 
mətbuat konfransında 
Almaniya Şəhərləri və 
İcmaları Assosiasiyasının 
(DStGB) prezidenti Uve 
Brandl deyib ki, qaçqınlarla 
bağlı müxtəlif problemlərin 
həllində imkanlarının son 
həddinə çatıblar. Onun 
qeyd etdiyi əsas problem 
mənzillə bağlıdır: “Çoxlu 
sayda ukraynalı qaçqın 
mərhəmətli almanların 
evində məskunlaşdı. Ancaq 
bu, daimi ola bilməz, 
başqa variantlar tapmaq 
lazımdır. Berlinin əsas qatar 
stansiyasında Ukraynadan 
olan qaçqınlara sığınacaq 

verməyə hazır olan 
alman vətəndaşlarının 

sayı azalıb. Onları 
qəbul edənlər 
qaçqınların bu 
qədər uzun müddət 

qalacaqlarını 
gözləmir-
dilər”. 
Brandlın 

sözlərinə görə, alman 
qonaqpərvərliyi və 
ukraynalılara qarşı ictimai 
tolerantlıq da təhlükə 
altındadır. Kirayə mənzil 
bazarında da gərgin vəziyyət 
hökm sürür. 

POLŞANIN UKRAYNALI 
QAÇQINLARLA BAĞLI YENI 
PLANLARI VAR

2023-cü ildə Polşada da 
ukraynalı qaçqınlar üçün 
şərtlər dəyişəcək: onlara 
pulsuz mənzillərin verilməsi 
müddətinə yenidən 
baxılacaq. Gələnlər qaçqın 
mərkəzlərində altı ay pulsuz 
yaşadıqdan sonra yaşayış 
üçün qismən ödəniş etməli 
olacaqlar. Fevralın 1-dən 
dəyərin 50 faizini, mayın 
1-dən isə 75 faizini ödəmək 
lazım gələcək. Bu cür 
dəyişikliklər ukraynalıları 
daha aktiv məşğulluğa sövq 
etmək üçün nəzərdə tutulub. 
Amma il ərzində ukraynalı 
qaçqınlara verilən bütün 
müavinətlər və ödənişlər 
qüvvədə qalacaq. 

Müharibə 
başlayandan bəri 

8 milyon qaçqın 
qəbul edən Avropa 

ölkələri imkanlarının 
məhdudlaşdığını 
dilə gətirirlər. Aİ 
ölkələri 2023-cü 

ildə yeni ukraynalı 
qaçqınlar dalğası da 

gözləyirlər. Keçən 
il olduğu kimi, bu 
il də ukraynalılar 

Aİ ölkələrinə 
sərbəst səyahət edə 

biləcəklər. Amma 
yerlərdə ukraynalıları 

qəbul etmək üçün 
imkanlar tükənir. 

UKRAYNALI QAÇQINLARUKRAYNALI QAÇQINLAR  
üçün şərtlər ağırlaşırüçün şərtlər ağırlaşır

Uve BrandlUve Brandl

UKRAYNALI QAÇQINLARUKRAYNALI QAÇQINLAR  
üçün şərtlər ağırlaşırüçün şərtlər ağırlaşır



Böyük Britaniya Qərbin 
Azərbaycana qarşı 
xor kampaniyasına 
qoşulmur, əksinə, 
daha böyük ideallarla 
Cənubi Qafqazın lider 
dövlətinin yanında 
yer almağa çalışır. Son 
illərdə baş verən bir sıra 
proseslərdə biz bunun 
əyani nümayişini görürük. 
Londonun Bakını özünə 
dost qismində görməsinin 
tarixi səbəbləri də var.
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Dünyanın fövqəldövlətlərindən 
biri olan Böyük Britaniya 
güc siyasəti metodlarını 

müxtəlif formalarda həyata keçirir və 
ekspansiyasının sərhədlərini dünyanın 
dörd bir yanına doğru uzadır. London 
Ukrayna müharibəsinin başlanacağını 
əvvəldən hesablayaraq özünü Avropa 
İttifaqı ailəsinin üzvlüyündən xaric 
etdi. Bununla da meydana çıxa 
biləcək saysız-hesabsız risklərdən 
minimal itkilərlə sığortalanan 
nəticələrə kökləndi.  Böyük Britaniya 
Avropa İttifaqından sipər kimi 
istifadə etməklə qoca qitədəki 
hökmranlığının davamını gətirir 
və paralel olaraq Asiya qitəsindəki 
nüfuz arealını genişləndirir. London 
gah süni əlaqələr vasitəsilə, gah da 
açıq tərəfdaşlıq prinsipləri ilə öz 
məqsədlərinə doğru mətin addımlarla 
irəliləyir. 

BRITANIYA BU GÜN DƏ 
KEÇMIŞI ILƏ YAŞAYIR

Yəni nə Ukraynadakı müharibə, nə 
dünyanın digər coğrafiyalarındakı irili-
xırdalı münaqişələr vaxtı ilə kolonial 
siyasətdə master-klass keçmiş Böyük 
Britaniyanın ekspansiya siyasətini 
dayandırmır. Britaniya özünə yön alan 
təhdidlərin önlənməsində Avropa 
İttifaqından qalxan kimi istifadə edir, 
eyni zamanda yeri gələndə Avropanın 
mühafizəçisi kimi rol alır. Çünki 
Avropa İttifaqının təhlükəli zəhərli 
təhdidlərlə üzləşməsi Britaniyanın 
özünün maraqlarını zərbə altında 
qoyur.  Böyük Britaniya xaricilərin 
torpaqlarına, üfürdükcə şarın üzərində 
genişlənən nöqtələr nəzərilə baxır. 
Yəni regionlarda üfürülən hər bir 
gücü öz yanına doğru çəkməklə onları 
strateji tərəfdaş qisminə çatdırır. 

London qlobal qüvvələr tarazlığına 
məxsusi önəm verir və bu balansın 
pozulmasını mutasiyaya uğramış siyasi 
varlıqlar dünyaya gətirən proses kimi 
qiymətləndirir. 

Buna görə də Britaniyanın 
arqumentləri daha dərindir. O, həm 
yaradır, həm yönləndirir, həm də 
“öldürür”, ta o zamana qədər ki, öz 
strateji hədəfləri istənilən nəticələri 
versin. 
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BURADA SİZİN
REKLAMINIZ OLA BİLƏR

BRITANIYA 
FRANSANIN 

CƏNUBI 
QAFQAZDAKI 

MARAQLARINI 
ÇIXDAŞ EDIR?

GÜC SIYASƏTINDƏ AZƏRBAYCANIN YERI 
Britaniya güc siyasətini 

stimullaşdıraraq regional güclərin 
həssas tellərinə necə toxunmaq lazım 
olduğunu yaxşı bilir. Ancaq regional 
balansı tamamilə öz xeyirlərinə 
dəyişdirə bilən qüvvələrin strateji 
hesablamaları Londonu daha ehtiyatlı 
və çoxkombinasiyalı gedişlərə 
vadar edir. Buradan isə ortaya bir 
model çıxır: güc nisbətindəki uğurlu 
dövlətlərlə tərəfdaşlığa strateji 
baxışı dəyişdirmək.  Baxışlardakı 
redaktələrin nişanələrini Britaniyanın 
Cənubi Qafqaz siyasətində görmək 
olur. Elə buradan start götürərək 
Britaniyanın Azərbaycanın strateji 
tərəfdaşına çevrilməsinə işıq salmaq 
zərurəti meydana çıxır.  Böyük 

Britaniya Qərbin Azərbaycana qarşı xor 
kampaniyasına qoşulmur, əksinə, daha 
böyük ideallarla Cənubi Qafqazın lider 
dövlətinin yanında yer almağa çalışır.  
Böyük Britaniyanın Azərbaycanı dost 
qismində görməsinin tarixi səbəbləri 
də var. O mənada ki, vaxtı ilə London 
regionu Rusiyaya uduzmuşdu. SSRİ-
nin dağılmasından sonra isə Böyük 
Britaniya 70 illik nisgilini Moskva 

üzərində qələbə ilə əvəzləmək üçün 
Cənubi Qafqaza girişdi və Bakının 
enerji cazibəsinin təsirində dövrə 
vurmağa başladı.  Pərdəarxasındakı 
yönləndirmədə məharətli ustad olan 
Böyük Britaniya heyrətamiz uğurlarla 
Moskvanın təsirini neytrallaşdırdı. 
London xarici siyasətinin “sağ qolu” 
olan BP vasitəsilə Azərbaycandakı 
enerji resurslarının istismarında 
pay sahibi oldu və beləliklə, strateji 
tabloda Bakının xeyrinə dönüş 
başlandı.  Böyük Britaniya İkinci 
Qarabağ Müharibəsində Azərbaycana 
siyasi dəstək göstərməklə sadiqliyini 
nümayiş etdirdi və böyük maraqla 
Cənubi Qafqazda yaranacaq yeni 
reallıqlara hazırlandı. 

Bununla da Britaniya Cənubi 
Qafqazdakı postmünaqişə 
reallıqlarında maraqlarının izlərini 
regiona möhür kimi qoydu. Bu 
ləpirlərin Britaniyanı hara aparması 
isə maraqlı nüansları üzə çıxara bilər. 

Birinci, düşünmək lazımdır ki, 
görəsən, Britaniya postkonflikt 
gerçəkliklərinin hansı başqa 
nəticələrə səbəb olacağını hesablayır? 

Bu sual ətrafında var-gəl edərkən 
qlobal planlarda İrana qarşı səylərin 
birləşdirilməsi cəhdlərinin üzərindən 
sükutla keçmək düzgün olmaz. 

Deməli, Böyük Britaniyanın bəlkə 
də birinci hədəflərindən biri İrana 
qarşı tutumunu genişləndirmək 
üçün regiondakı yeni reallıqlardan 
yararlanmaqdır. 

İkinci istiqamət Rusiya ilə 
əlaqəlidir, Britaniya Cənubi Qafqazı 
Rusiyanın izolyasiyasından qurtarmaq 
və Kremlin mövqelərini dağıtmaq 
prinsipini əlində rəhbər tuta bilər. 
Azərbaycanın Ermənistan üzərindəki 
həlledici qələbəsi Britaniyaya bu 
şansı verir. Hərçənd ki, Moskvanın 
qəliblərini sındırmaq elə də asan 

məsələ deyil. 
Üçüncü axarda Zəngəzur dəhlizi 

ilə bağlı məsələlərdə Britaniyanın 
ağlabatan strateji nəticələrə nail 
olmaq istəkləri dayanır. Britaniya 
açılması gözlənilən dəhlizin strateji 
açarlarını əlində tutmaq niyyətində 
ola bilər. Dördüncü, Britaniya 
Azərbaycanın işğaldan azad etdiyi 
ərazilərdəki “yaşıl enerji”nin inkişaf 
etdirilməsi ilə gələcəyin enerji 
xəritəsində özünün həlledici pay 
sahibi olmasını və layihələrə çıxış 
məqsədlərini tamamlamaq istəyir. 

Britaniya 
hədəflərinə çatmaq 
üçün Azərbaycanı 
həm ikitərəfli 
münasibətlər, həm 
də çoxvektorlu 
platformalarda 
dəstəkləməyə 
davam edə bilər. 
Bu qənaətə gəlmək 
olar ki, London 
Azərbaycanı 
təhlükəsizlik üçün 
tutarlı kəşfiyyat 
məlumatları ilə 
təmin edəcək. 

Britaniya 
Azərbaycan-
Türkiyə strateji 
müttəfiqliyini, 
Azərbaycan-Türkiyə-
Pakistan üçbucağını 
gücləndirməyi, Türk 
Dövlətləri Təşkilatını 
dəstəkləməklə, 
Fransanın Cənubi 
Qafqazdakı 
maraqlarını çıxdaş 
edib, öz profilini 
gücləndirə bilər. 
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ABŞ-ın keçmiş 
dövlət katibi 

Ukraynanın 
bir hissəsinin 

Rusiyaya 
verilməsi təklifi 
ilə çıxış edib. O 

hesab edir ki, 
müharibənin 

dayandırılması 
həm də 

Ukraynaya 
neytral dövlət 

statusunun 
verilməsindən 

keçir. Onun 
bu fikirləri 
Ukraynada 

ciddi narazılıqla 
qarşılanıb. 

Podolyak 
bildirib ki, 
amerikalı 
diplomat 
Ukrayna 

münaqişəsinin 
mahiyyəti və 
onun hazırkı 

dünya nizamına 
necə təsir etdiyi 

barədə heç nə 
başa düşmür.

Kissincerin qalmaqallı fikirləri hansı 
anlama gəlir? Bu şəxs “realpolitika”nın - gücə, 
real şərait və imkanlara əsaslanan siyasətin 
nümayəndəsidir, dünyada “nəyin bahasına 
olursa-olsun sabitlikdə” maraqlıdır. Kissincer 
həm də Çinlə yaxınlaşmanın tərəfdarıdır. Lakin 
hazırda bu düşüncə sxemi köhnəlib və işləmir. 

Yeri gəlmişkən, Kissincer Rusiyanın 
məğlubiyyətini qeyri-real və qorxulu hesab 
edir. O, müharibənin daha ağır gərginliyə səbəb 
olmaması üçün danışıqların iki ayın içərisində 
başlanmalı olduğunu bildirib. 

RUSIYANIN GƏLƏCƏYI ILƏ BAĞLI PROQNOZLAR 
ABŞ-dakı “Atlantic Council” araşdırma 

mərkəzinin keçirdiyi sorğunun nəticələri 
isə Kissincerin fikirlərini alt-üst edir. Orada 
ekspertlərin az qala yarısı Rusiyanın yaxın on 
ildə müxtəlif müstəqil hissələrə parçalanacağını 
və bir dövlət kimi məhv olması ehtimalının 
yüksək olduğunu bildiriblər. Nəticələri 
“Financial Times” qəzeti tərəfindən dərc 
olunmuş sorğuda beynəlxalq siyasət və 
iqtisadiyyat sahəsində tanınmış 167 ekspertin 
yarısı Rusiyanın yaxın onillikdə çökməsinin 
və dövlət kimi fəaliyyətini dayandırmasının 
mümkün olduğunu deyib. Rusiyanın bir dövlət 
kimi funksiyasını itirə biləcəyinə rəyi soruşulan 
ekspertlərin 21 faizi inandığını deyib. Sorğuda 
iştirak edən ekspertlərin 40 faizi düşünür 
ki, Rusiyada siyasi böhran inqilab, vətəndaş 
müharibəsi və ya ölkənin parçalanması 
nəticəsində baş verə bilər. 

“Financial Times”  yazır ki, bu sorğuda 
avropalı ekspertlər amerikalı həmkarlarından 
daha pessimist proqnoz veriblər. Avropa 
ekspertlərinin 49, ABŞ ekspertlərinin isə 
36 faizi Rusiyanın çökə biləcəyini düşünür. 
Respondentlərin 14 faizi Rusiyanın yaxın on 
ildə nüvə silahına əl ata biləcəyini düşünür. 
Ekspertlərin Rusiyanın bir dövlət kimi hüquqi 
və fiziki yox olmasının mümkünlüyünü 
bildirən 10 faizi qeyd edir ki, adətən avtoritar 
dövlətlərdə baş verən qarışıqlıqdan 10 il sonra 
dövlətin demokratik inkişaf yolu başlanır. 

Lakin Kissincer kitabında izah etmir ki, 
Ukraynaya neytral status verilərsə, onun 
təhlükəsizliyi necə təmin oluna bilər. Kissincer 
bildirib ki, Rusiya və Ukrayna müharibədən 
əvvəlki status-kvoya qayıtmalıdırlar. 
Kissincer dekabr ayında “Spectator” jurnalı 
üçün yazdığı məqalədə qalmaqallı bir etiraf 
etmişdi. Bildirmişdi ki, Ukrayna və Rusiya 
hərbi əməliyyatlar və ya danışıqlar yolu ilə 
münaqişəyə son qoya bilməsələr, mübahisəli 
ərazilərdə öz müqəddəratını təyinetmə 
referendumları keçirilə bilər. Onun bu mövqeyi 
dərhal Ukraynada etirazla qarşılanmışdı. 
Ukrayna prezidentinin aparat rəhbərinin 
müşaviri Mixail Podolyak hesab edir ki, 
amerikalı diplomat Ukrayna münaqişəsinin 

mahiyyəti və onun hazırkı dünya nizamına 
necə təsir etdiyi barədə heç nə başa düşmür.  
“Cənab Kissincer hələ heç nə başa düşməyib. 
Nə bu müharibənin mahiyyətini, nə də onun 
dünya nizamına təsirini”, - deyə ukraynalı 
siyasətçi bildirib. Podolyak Kissincerin 
sülh təkliflərini Ukrayna torpaqlarının bir 
hissəsinin “təcavüzkara qurban verilməsi 
kimi” dəyərləndirib. Həmçinin, Ukrayna 
prezidentinin ofisinin rəsmisi vurğulayıb 
ki, böhrana son qoymaq üçün yeganə doğru 
variant Ukraynanın bütün ərazilərinin azad 
edilməsi, Rusiyanın hərbi cinayətkar kimi 
beynəlxalq məhkəmədə mühakimə olunması 
və Moskvanın vurulan ziyanlara görə Kiyevə 
təzminat ödəməsi ola bilər.

Rəsmən elan edilməsə də, Ukraynada 
Üçüncü Dünya müharibəsi gedir. 
Müharibə özü ilə inflyasiya, 

sanksiyalar, aclıq və böhran da gətirir. Qərb 
cəbhəsini təmsil edən ölkələrin özləri də 
iki cəbhəyə bölünüblər. Qərb mediasında 
şərti olaraq “sülh partiyası” adlandırılan 
ölkələr qrupu döyüşlərin dayandırılmasını və 
mümkün qədər tez danışıqlara başlanmasını 
istəyirlər. “Sülh partiyası”na daxil olan 
Almaniya atəşkəsə çağırır, İtaliya siyasi 
tənzimləmə üçün dördfazalı plan təklif edir, 
Fransa “Rusiyanı təhqir etməyən gələcək 
sülhdən” danışır.

İkinci düşərgəni isə “ədalət partiyası” 
adlandırırlar. Onların fikrincə, Rusiya bu 
müharibəyə görə ağır bədəl ödəməlidir. 
Onlar hesab edirlər ki, 
Rusiyanı müharibənin 
başladığı vəziyyətinə 
qayıtmağa 
məcbur etmək 
lazımdır. Bu 
qrupa Polşa və 
Baltik ölkələri, 
Britaniya daxildir. 

KISSINCERIN QALMAQALLI 
TƏKLIFI NƏ QƏDƏR REALDIR?

Bəs Amerika? ABŞ Ukraynadakı 
müharibəyə indiyədək 14 milyard dollardan 
artıq pul xərcləyib. Konqres Ukraynaya hərbi 
yardımlar şəklində daha 40 milyard dollar 
ayırıb. Vaşinqton Ukraynaya hərbi dəstək 
üçün 40-dan çox ölkəni də səfərbər edib. 
Belə bir vəziyyətdə ABŞ özünün strateqi, 
keçmiş dövlət katibi Henri Kissincer vasitəsilə 
cəmiyyətə müəyyən mesajlar ötürür. Bu 
mesajda qeyd edilir ki, Rusiya-Ukrayna 
münaqişəsinin yeganə həlli Ukraynaya neytral 
statusun verilməsi ola bilər. O, bu fikrini 
“Liderlik: Dünya Strategiyasının Altı Dərsi” 
kitabında ifadə edib. “Foreign Affairs” nəşri 
də həmin kitabdan sitatlar gətirib. Henri 

Kissincer Ukraynanın bir hissəsinin 
Rusiyaya verilməsi təklifi ilə çıxış edib. 
Onun sözlərinə görə, Ukrayna NATO-

ya daxil olanda 
alyansın sərhədi 

Moskvadan 300 
mil məsafədə 

olacaq. O, həmçinin 
qeyd edir ki, geniş 

ərazisi olduğu üçün Rusiya 
“daimi etibarsızlıq hissindən” əziyyət çəkir. 

RUSIYANIN MƏĞLUBIYYƏTINI
QEYRI-REAL HESAB EDIR

“CƏNAB KISSINCER HƏLƏ HEÇ NƏ BAŞA DÜŞMƏYIB”

KISSINCERIN QALMAQALLI KISSINCERIN QALMAQALLI 
SÜLH PLANISÜLH PLANI
KISSINCERIN QALMAQALLI KISSINCERIN QALMAQALLI 
SÜLH PLANISÜLH PLANI

AZƏR NURİYEV
azernuriyev@kaspi.az



“Məktəb illərindən, 
uşaqlığınızdan unuda 
bilmədiyiniz xatirələriniz 
çoxdurmu?”,- deyə 
şagirdlərdən birinin 
sualı teleaparıcını 
keçən günlərə qaytardı: 
“Hadisələr çoxdur... Bir 
gün ayağımın altına kətil 
qoyub divar qəzetində öz 
qələmimlə nəsə yazdım. 
Məktəbin direktoru məni 
yazı lövhəsinə çıxartdı və 

cəzalandırdı. Evə ağlaya-
ağlaya gəldim. Amma 
məktəbə direktora olan kin 
və nifrətlə davam etmədim. 
Başa düşdüm ki, yazmaq 
nədirsə çox cəncəl işdir. 
Əgər həyatımda ilk jurnalist 
təcrübəmə direktorun şilləsi 
ilə başlayıramsa, deməli, 
məni gələcəkdə daha böyük 
ağrılar gözləyir. Digər 
unuda bilmədiyim təəssürat 
kəndimizdə eşitdiyim azan 

səsidir. Arabir nənəmgildə 
qalırdım. Gecələr azan 
səsi eşidirdim. Yazdığım 
inşaların respublika 
üzrə 3-cü yer tutması 
yadımdadır. Orta məktəbdə 
ən yaxşı sinif nümayəndəsi 
olmuşam. Yadımda imtahan 
verməyə hazırlaşdığım 
dönəm qalıb. Ümumiyyətlə, 
məktəb epizodlarla deyil, 
bütöv anlayış olaraq yadda 
qalır”. 

MƏKTƏBDƏ 7

SIZINLƏ DANIŞANDA EHTIYATLANIRAM

YAZMAQ NƏDIRSƏ CƏNCƏL IŞDIR...

 “Biz gənclərin maraq 
dairəsinə uyğun proqram 
hazırlamağı düşünürsünüzmü? 
Əgər belə proqram “Real”da yer 
alsa, onun aparıcılıq kürsüsündə 
biz gənclər əyləşə bilərikmi?”, 
-  sualına Mirşahin açıq etiraf 
etdi: “Gizlətməyəcəm, mən 
indiki təhsil proseslərini başa 
düşməyə çalışıram. Bu, bizim 
yaşadığımız ənənəvi, klassik 
təhsil yolu deyil. O vaxt məktəbə 
gedəndə bizi Mendeleyevin, 
Nyutonun, Kürinin portrertləri 
qarşılayardı. 
Şüarlardan 
biri də bu 
idi ki, kitabı 
cırma, bu, 
sənin bacı-
qardaşlarına 
qalacaq. Mən 
təhsilin fayton 
dövrünü 
yaşamışam. 
Sizinlə 
danışanda bir az ehtiyatlanıram. 
Nazir Emin Əmrullayevlə bir 
neçə dəfə söhbət eləmişik. 
STEAM festivalında o uşaqları 
görmüşəm. Robot, dron, 
sensorlu maşın düzəldən 
uşaqlar vardı. Artıq bizə tanış 
olan təhsil mahiyyət etibarı ilə 
yeniləşib. Sizin haqqınızda nəsə 
hazırlamaq fikrinə düşsəm, gərək 
təhsilin bu kateqoriyasını birinci 
özüm başa düşüm. Mənim indi 
çalışdığım kollektivdə kimlərəsə 
tövsiyə verməyə savadım imkan 
verir. Amma bilmirəm axı dronu, 
sensorlu maşını necə hazırlamaq 
lazımdır? Görmə qabiliyyəti 
olmayan adamların hərəkəti 
üçün elektron əsa düzəldən 
uşağa mən nə öyrədəcəyəm? 
Bütün bunlardan sonra açığı, 

gənclərimizin bilik səviyyəsinə 
uyğun olaraq nəyisə keyfiyyətli 
edə biləcəyimə əmin deyiləm”. 

MÜƏLLIMLƏRIN RƏQIBI 
INTERNETDIR

“Sizin üçün müəllim adı 
hansı mənanı ifadə edir?” - 
sualına cavab verən Mirşahin 
müəllimlərə sonsuz hörmətini 
ifadə etdi: “Müəllim bizim 
formalaşmağımızın əsas 
səbəbkarıdır. Biz insan obrazına 
müəllimlərimizin müdaxiləsi 

nəticəsində 
daxil oluruq. 
Azərbaycan 
dövlətinin 4-cü 
sənaye inqilabı 
dövründə 
müəllimlərinin 
üzərinə düşən 
məsuliyyəti 
də yaxşı başa 
düşürəm. 
Rəqəmsal 

dünyada müəllimin sözü də, 
müəllimin özü də dəyişib. Bu 
gün müəllimlərimizin vəzifəsi 
heç də Azərbaycan-Ermənistan 
sərhədində dronlar vasitəsilə 
vəziyyəti nəzarətdə saxlayan 
əsgər və zabitlərimizin 
vəziyyətindən sadə deyil. Bu gün 
uşaq robot düzəldirsə, görün 
onun müəllimi nə qədər güclü 
olmalıdır”.

“Fəaliyyətinizin hansı 
dövrünə qayıtmaq istərdiniz?” 
- sualına Mir Şahin özünəxas 
hazırcavablıqla cavab verdi: 
“Mənim üçün keçmiş artıq 
qurtarıb. Mən gələcəkdə 
yaşamaq istərdim. Sizin boya-
başa çatdığınız gələcəyi görmək 
istərdim. Texnologiyaların fontan 
dövrünü görmək istərdim”.

Mirşahin Ağayev: “Gizlətməyəcəm, mən indiki təhsil 
proseslərini başa düşməyə çalışıram. Bu, bizim 
       yaşadığımız ənənəvi, klassik təhsil yolu deyil”.

TƏRANƏ MƏHƏRRƏMOVA
taranamaharramova@kaspi.az

“Əslində, biz tez-
tez görüşürük. 
Mən hər həftə 

- bazar günü, saat 21.00-
da efirdə oluram. Amma 
bu görüşün bir tərəfidir. 
Uzun fasilədən sonra 
nəhayət, öz auditoriyamın 
çox əhəmiyyətli hissəsi ilə, 
gələcəyimiz olan uşaqlarla 
birbaşa görüşmək imkanım 
var. Bu görüş imkanını 
mənə yaratdığınıza görə sizə 
təşəkkür edirəm!”

Bakı şəhər Təhsil İdarəsi 
ilə “Kaspi” qəzetinin birgə 
layihəsi olan “Məktəbdə” 
qonaq olan Real Təhlil və 
İnformasiya Mərkəzinin 
direktoru (REAL TV) 
Mirşahin Ağayevlə görüş 
Suraxanı rayon, Hövsan 
qəsəbəsindəki 118 saylı tam 
orta məktəbin şagird və 
müəllim kollektivinə çöldəki 
qış havasının qarını da, 
soyuğunu da unutdurdu. Bu 
dəfə Mirşahin özü 
məktəb 

auditoriyası qarşısında 
müsahibə verməli oldu. 

“MIRŞAHINI BIZƏ  
TƏQDIM EDIN!” 

“Mirşahini bizə təqdim 
edin!”- deyə şagirdlər 
öncə qonaqdan özü haqda 
təqdimat istədilər: “Mirşahin 
Mirdilavər kişinin oğludur. 
Evin 10 övladından biridir. 
Yardımlı rayonunun Perimbel 
kəndində doğulmuşam. 1-ci 
sinfə 7 yaşım tamam olmadığı 
üçün götürmədilər. Bir neçə 
ay gecikmişdim. Məktəbə 
gələndə artıq yazmağı da, 
oxumağı da bacarırdım. Sonra 
Yardımlı rayonuna köçüb 
gəldik. Çalışmışam ki, əlaçı 
olum. Cəbr, həndəsə və fizika 
fənləri problemli olub, amma 
ədəbiyyatı, Azərbaycan dilini 
yaxşı bilmişəm. Jurnalistika 
fakültəsini bitirmişəm. İlk 
iş yerim Qarabağa Yardım 
Komitəsinin “Azərbaycan” 
qəzeti olub. Sonra ANS-
TV-nin təsisçilərindən biri, 

daha sonra vitse-prezidenti 
olmuşam. Bacardığım kimi 
fəaliyyət göstərmişəm. 2018-
ci il martın 15-dən “Real 
TV” informasiya kanalının 
rəhbəriyəm”. 

O QƏDƏR DƏ PIS  
ÖMÜR YAŞAMAMIŞAM

Mirşahin dedi ki, 
ömür boyu bildiyi sahədə 
çalışdığına görə xoşbəxtdir: 
“Bizim kimi insanların dövlət 
üçün faydası edə biləcəyi 
işlərdən ibarətdir. Bu ilin 
noyabr ayında 60 yaşım 
olacaq. Geriyə baxanda 
deyəsən, o qədər də pis ömür 
yaşamamışam. Ən azı ona 
görə ki, Azərbaycan dövlətinə, 
xalqımıza, ilk növbədə öz 
peşəmə xidmət etmişəm. 
Mənə elə gəlir ki, dövlətə və 
xalqına keyfiyyətli xidmət 
etməyin əsas yolu öz peşəni 
sevməkdir. Bəxtim onda 
gətirib ki, Azərbaycanın bütün 
tarixi hadisələrində reportyor 
kimi iştirak etmişəm”. 

“MƏNIM ÜCÜN “MƏNIM ÜCÜN 
KECMIS ARTIQKECMIS ARTIQ  
QURTARIB”QURTARIB”
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8 9MÜSAHIBƏ MÜSAHIBƏ
KAPITAL TƏLƏBININ 40-50 MIN MANAT OLMASININ SISTEMƏ DAXIL OLAN ŞƏXSLƏRƏ O QƏDƏR DƏ CIDDI TƏSIRI YOXDUR.

Azərbaycanda 
pensiya təyinatı 
və hesablanması 

məsələsi çox sadə, 
bəsit, həqiqətən də 
sığortaya bağlı bir 
sistemdir. Müxtəlif 

beynəlxalq 
tədbirlərdə 

təcrübə mübadiləsi 
apararkən də bizim 
pensiya sistemini, 

hesablama 
mexanizmini çox 

bəyənirlər.

Elnur 
Abbasov: 

“Pensiyaların, 
minimum 

əmək- 
haqqının 
artımları 

birdən-
birə deyil, 
mərhələli 

şəkildə, 
hesablamalar 

əsasında, 
balans 

pozulmadan 
aparılmalıdır. 

Həm 
sahibkar 

düşünülməli, 
həm də 
iqtisadi 
tarazlıq 

qorunub 
saxlanıl-
malıdır”.

Prezident İlham 
Əliyevin yanvarın 
5-də imzaladığı 

“Əhalinin sosial rifahının 
yaxşılaşdırılması sahəsində 

əlavə tədbirlər haqqında” 
sərəncamla 1 yanvar 2023-cü ildən 
etibarən minimum əməkhaqqı 
15 faiz artırılaraq 300 manatdan 
345 manata, minimum pensiya 
40 manat artımla 240 manatdan 
280 manata çatdırılıb. Bu, pensiya 
kapitalının minimum məbləğinə 
də təsirsiz ötüşməyib. Əvvəllər ən 
azı 34.560 manat pensiya kapitalı 
toplamaq tələb olunurdusa, 
artıq bu rəqəm 40.320 manata 
yüksəlib. İctimai maraqları nəzərə 
alaraq, mövzu ilə bağlı sosial 
şəbəkələrdə, onlayn mediada tez-
tez səsləndirilən iddiaları bir araya 
gətirib Əmək və Əhalinin Sosial 
Müdafiəsi Nazirliyinin (ƏƏSMN) 
Sosial sığorta və pensiya siyasəti 
şöbəsinin müdiri Elnur Abbasova 
ünvanladıq.

l Elnur müəllim, minimum 
əməkhaqqı artımının 700 minə, 
minimum pensiya artımının 
100 minə yaxın vətəndaşı əhatə 
edəcəyi bildirilir. Bu artımlar 
təxminən 800 minə yaxın 
əhalinin həyat şəraitində, sosial 
durumunda nəyi dəyişəcək?
l İlk növbədə bu sərəncam 

700 minə yaxın vətəndaşın 
əməkhaqqının bu və ya digər 
dərəcədə artmasına təsir edəcək. 1 
yanvar 2023-cü il tarixdən etibarən 
sahibkarların, işəgötürənlərin 
işçilərə 345 manatdan az aylıq 
əməkhaqqı verməsi qanunla 
qadağandır. Buna riayət etməyən 
sahibkarlar barəsində inzibati 
qaydada tədbirlər görüləcək. 
Bundan başqa, dövlət başçısı 
Nazirlər Kabinetinə əmək 
pensiyalarının minimum həddinin 
280 manata çatdırılması, həmçinin 
təqaüd və sosial müavinətlərin 
də artırılması barədə təkliflər 
hazırlamaq tapşırığı verib. Hazırda 
bu işlərə başlanılıb. Qısa müddətdə 
təkliflər hazırlanıb təqdim ediləcək. 
Minimum əmək pensiyası ilə bağlı 
hissə o qədər də böyük fiziki iş 
tələb etmir. 

SON 
5 ILDƏ 
MINIMUM 

ƏMƏKHAQQI 2,7 
DƏFƏ ARTIRILIB
l 345 manat 

minimum əməkhaqqı 
və 280 manat minimum pensiya 

iqtisadi cəhətdən nə dərəcədə 
adekvatdır? 
l Son 5 ildə minimum 

əməkhaqqında 2,7 dəfə, minimum 
pensiyada 2,5 dəfə, həmçinin 
2018-2022-ci illərdə orta aylıq 
əməkhaqqında 52 faiz, orta aylıq 
pensiyada 80 faiz, müavinət və 
təqaüd ödənişlərində 3,5 dəfə, 
əmək müqavilələri sayında 33 
faiz, əməkhaqqı fondunda 2,3 
dəfə artıma nail olunub. Minimum 
əməkhaqqı 130 manatdan indiki 
345 manata çatdırılıb. Minimum 
əmək pensiyası 110 manatdan 280 
manata çatdırılıb. Azərbaycanın 
müstəqillik illərinin hər hansı 
dövrünü müqayisə etsək, son 5 illə 
müqayisə olunacaq səviyyədə artım 
olmayıb. Düzdür, pandemiyanın 
təsiri, qlobal bazarlarda baş verən 
proseslərin ölkə iqtisadiyyatına 
təsiri nəticəsində bəzi məhsullarda 
bir qədər bahalaşma olub, amma 
hesab edirəm ki, qeyd edilən 
artımlar kifayət qədər adekvatdır. 
Bizim əmək pensiyaları ilə bağlı 
qanunvericiliyi bir qədər şərh 
etdikdə görərik ki, əmək pensiyası 
dövlətin sosial müdafiə aləti 
olmaqla bərabər, qazanılmış 
hüquqdur. Bu gün bizim sistemdə 
10 min manat, eyni zamanda 
minimum 240 manat həcmində 
pensiya alan vətəndaşlarımız 
var. Bu onu göstərir ki, kimin 
vəzifəsi, əməkhaqqı daha yüksək 
olubsa, həmin vətəndaş da yüksək 
pensiya əldə edə biləcək. “Əmək 
pensiyaları haqqında” qanunun 
ilk maddələrində açıq şəkildə 
qeyd olunub ki, əmək pensiyası 
şəxsin itirilmiş əməkhaqqının bir 
hissəsinin və ya tam hissəsinin 
bərpasıdır. Bəzən vətəndaş sual 
edir ki, indiyə qədər heç bir 
yerdə işləməmişəm, nə üçün 
dövlət mənə pensiya vermir. 
Əgər bir vətəndaş hər hansı bir 
yerdə işləməyibsə hansı itirilmiş 
əməkhaqqıdan söhbət gedə 
bilər? Vətəndaşın əvvəlcə rəsmi 
iş yeri, əməkhaqqı olmalıdır. 
Bu rəsmi iş yeri itirilərkən 
vətəndaşa itirilmiş iş yerinin və 
əməkhaqqının kompensasiyası 
üçün pensiya verilir. Pensiya 
sırf bir sığorta məhsuludur. 
Necə ki biz avtomobilimizi, 
evimizi, həyatımızı sığortalayırıq, 

pensiya da itirəcəyimiz işin və ya 
əməkhaqqının sığortasıdır. Yəni 
məsələyə sırf iqtisadi mexanizm 
kimi baxmaq lazımdır. Dövlət 
Sosial Müdafiə Fondu (DSMF) 
sığortaçıdır. İllik sığorta haqlarını 
toplayır və sığorta hadisəsi baş 
verəndə vətəndaşa - pensiya yaşına 
çatana sığorta ödənişini həyata 
keçirir. Minimum əməkhaqqının 
müəyyən edilməsində isə vəziyyət 
bir qədər fərqlidir. Bunun 
müəyyən edilməsi zamanı ölkədəki 
iqtisadi vəziyyəti, sahibkarların 
durumunu nəzərə almaq lazımdır. 
Misal üçün, dövlət istəyər ki, bu 
gün ölkədə minimum əməkhaqqı 
məbləği 500 manat olsun. Gəlin 
görək bu, sahibkara, işəgötürənə 
nə vəd edir, sahibkarlıq fəaliyyəti 
ilə məşğul olanları nə qədər 
ağır durumda qoyur? Tutaq ki, 
minimum əməkhaqqı 500 manat 
müəyyən edildi, sahibkar da bunun 
öhdəsindən birtəhər gəldi. Amma 
bu, dolayısı ilə iqtisadiyyatda 
inflyasiya yaradıb o dəyərin sürətli 
şəkildə aşağı düşməsinə, mövcud 
artımın heç nəyə təsir etməməsinə 
səbəb ola bilər. Ona görə də 
bu artımlar birdən-birə deyil, 
mərhələli şəkildə, hesablamalar 
əsasında, balans pozulmadan 
aparılmalıdır. Həm sahibkar 
düşünülməli, həm də iqtisadi 
tarazlıq qorunub saxlanılmalıdır. 

“BUNLARI BIR-BIRI ILƏ 
QARIŞDIRMAQ OLMAZ”
l Sosial şəbəkələrdə 

ictimailəşdirilən rəylərdən biri 
budur ki, hazırda Azərbaycanda 
əmək pensiyalarının minimum 
məbləği 240 manatdır, 
indeksləşdirmə 15 faiz gözlənilir, 
bu halda minimum pensiya 
məbləği avtomatik olaraq 
276 manata (240 x 15 faiz = 36 
manat) qalxır. Iddia müəllifinin 
fikrincə, bu indeksləşmə 
məhz dəyərsizləşmənin 
kompensasiyasıdır. 
l Minimum pensiyanın 

qaldırılması ilə pensiyaların 
indeksləşdirilməsi fərqli-fərqli 
metodologiyadır. Bunları bir-biri 
ilə qarışdırmaq olmaz. Pensiya 
qanunvericiliyində və sistemində 
pensiya artımının iki artım 
metodologiyası var. Birincisi 
minimumu artırmaqdır. Bu baş 
verdikdə qanunvericiliyə 
uyğun olaraq 
minimumdan aşağı 
pensiya verə bilmərik. 
İkincisi hər 
ilin əvvəlində 
indeksasiya 
metodudur. Ötən 
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AZƏRBAYCANDA PENSIYA TƏYINATI 
VƏ HESABLANMASI ÇOX SADƏDIR

il pandemiyanın təsiri ilə əlaqədar 
olaraq indeksasiya faizləri 3,4 faiz 
oldu deyə, pensiya qanunvericiliyinə 
əlavə bir mexanizm də gətirdik. Bu, 
maddi yardımlar idi. Yəni dövlət 
indeksasiya da edir, minimum 
pensiya məbləğini də qaldırır. Bu 
kifayət etməyəndə əlavə üçüncü 
mexanizm də tətbiq edilir ki, bu 
da maddi yardımlardır. Dövlət hər 
cəhətdən çalışır ki, qısa zaman 
kəsiyində pensiyaları layiqli 
səviyyəyə gətirib çatdırsın. Bunun 
nəticəsidir ki, orta pensiya 372 (yaşa 
görə 400) manatın üzərinə çatıb. 
Sualınızda vətəndaş iddia edir ki, 
minimum pensiyanın 280 manata 
çatdırılması inflyasiya nəticəsində 
itirilmiş faizin bərpasıdır. Əgər 
qeyd edilən kimi indeksasiya 
10 faiz olsaydı, biz 1000 manat 
pensiya alan şəxsin də, 240 manat 
pensiya alanın da pensiyasını 10 
faiz artırmalı idik. Amma indiki 
halda minimum pensiyanın 240-
dan 280-ə çatdırılması 1000 manat 
pensiya alanın pensiyasının həcmini 
artırmır. Bu sərəncam 240 ilə 280 
rəqəmi arasında pensiya alanların 
minimum həddini 280-ə çatdırıb. 
Ona görə də sərəncam 100 minə 
yaxın vətəndaşa şamil olunacaq. 
Halbuki bizim bu dəqiqə ödənişdə 
olan 1 milyon 200 min pensiyaçımız 
var. 100 min bu rəqəmin cəmi 7-8 
faizidir. 

INDEKSASIYANIN MINIMUM 
PENSIYAYA TƏSIR EDIB-
ETMƏYƏCƏYI HƏLƏ BILINMIR 
l Pensiyaların 

indeksləşdirilməsi zamanı 
minimum pensiya məbləğinin 
artımından sonra pensiyaları 280 
manata çatdırılan pensiyaçılar da 
nəzərə alınacaqlarmı?
l  Sərəncamla Nazirlər 

Kabinetinə hazırlanması tapşırılan 
təkliflər, o cümlədən minimum 
pensiyanın 280 manata çatdırılması 
tələbi, bundan irəli gələrək 
hazırlanacaq qanun layihəsi hələlik 
Milli Məclisə təqdim edilməyib. 
Pensiyanın minimum məbləği 
“Əmək pensiyaları haqqında” 
qanunda öz əksini tapıb. Qanuna 
əlavə və dəyişiklik yalnız Milli 
Məclisdə mümkündür. Yekunda 
qanun imzalandığı gündən, yaxud 
konkret göstərildiyi hansısa başqa 
vaxtdan qüvvəyə minə bilər. Bu 
zaman şərtlər fərqli olacaq. Hazırda 
bu qanun layihəsi hazırlanır. Yəni 
indeksasiya faizinin minimum 
pensiyaya təsir edib-etməyəcəyini 
bu gün demək mümkün deyil.

PENSIYA YAŞINA ÇATANLARIN 99 
FAIZINDƏN 40 MINLIK KAPITAL 
TƏLƏB OLUNMUR
l  Minimum pensiyanın 

artması müsbət qarşılansa 
da, pensiya kapitalı həcminin 
40320 manata çatmasını 
bəzi vətəndaşlar narazılıq və 
narahatlıqla qarşılayırlar. Onların 

bu narahatlığına ciddi 
əsas varmı? 
l Vətəndaşların 

bundan nə üçün narahat olması 
mənim üçün də maraqlıdır. 
Kapital tələbinin 40-50 min 
manat olmasının sistemə daxil 
olan şəxslərə o qədər də ciddi 
təsiri yoxdur. “Əmək pensiyaları 
haqqında” qanunla Azərbaycanda 
3 növ pensiya var. Birincisi yaşa 
görədir. Pensiyaçıların 60 faizini bu 
qrup təşkil edir. İkincisi əlilliyə görə, 
üçüncüsü ailə başçısını itirməyə 
görədir. İkinci və üçüncü kateqoriya 
Azərbaycandakı pensiyaçıların 
cəmi 40 faizini təşkil edir. Sistemə 
yeni daxil olanların içində yaşa 
görə olanların proporsiyası indi 
daha çoxdur. Haradasa 70-80 
faiz yaşa görə, 20-30 faiz digər 
iki qrupa görə sistemə daxil olur. 
Bu üç kateqoriyanın pensiya 
hüququnu müəyyən edərkən ailə 
başçısını itirməyə görə pensiyada 
ümumiyyətlə kapital tələbi yoxdur. 
Sadəcə, staj tələbi var. Yaşa görə 
pensiyaya gəldikdə isə sistemə daxil 
olmaq üçün 3 şərt var. Birincisi 

minimum kapital, ikincisi minimum 
staj tələblərini ödəmək, üçüncüsü 
isə 1 yanvar 2006 tarixlə 1 iyul 2018 
aralığında ən azı 1 manat həcmində 
kapitalının olmasıdır. Yəni şəxsin 
ümumilikdə 40 min kapitalı varsa, 
onun 1-cə manatı 2006-2018-ci 
il aralığına düşübsə ona proaktiv 
pensiya təyin olunur. Bu zaman 
məbləğə və staja baxılmır. Əgər 
şəxs 2006-cı ildən sonra heç bir 
yerdə işləməyibsə, 2006-cı ilə qədər 
25 il stajı varsa, ona da pensiya 
təyin olunur. Bu gün sistemdə yaşa 
görə pensiyaçılarda o adamlardan 
kapital tələb olunur və onlar pensiya 
hüququnu itirirlər ki, 2006-cı ilə 
qədər 25 illik stajı yoxdur, yaxud 
44-45 illik əmək bazarı dövründə 
ümumiyyətlə 25 illik stajı yoxdur. 
Hazırda sistemdə yaşa görə pensiya 
hüququ yaranan vətəndaşların 99 
faizindən 40 minlik kapital tələb 
olunmur. Əlilliyə görə pensiya 
təminatına gəlincə, birinci qrup 
əlillik təyinatında yenə kapital 
tələbi yoxdur. Burada da yalnız 
yaşa uyğun olaraq staj tələb olunur. 
İkinci və üçüncü qrup əlilliyi olan 
şəxslər üçün kapital tələbi var. 
Bu da 40 min deyil, yaşından 
asılı olaraq azalır. İl ərzində 35-
40 min vətəndaşa pensiya təyin 
olunduğunu nəzərə alsaq, cəmi 4-5 
min nəfər var ki, onların kapital 
tələbi son artımdan sonra artıb. 80-
90 faiz pensiyaçımız o kapitalın nə 
qədər olmasına baxmayaraq, bu gün 
də pensiya hüququna sahibdirlər, 
sabah da, ilin sonuna qədər də. 
Minimum kapital artımı cəmi 5-10 
faiz sistemə girəcək, pensiya hüququ 
yaranacaq şəxslərin şərtlərini 
ağırlaşdırır. Minimum pensiya 200 
manatdan 240-a çatdırılanda biz nə 
qədər insanın pensiya hüququnu 
itirdiyini araşdırdıq. Təhlillərə 
görə il ərzində vaxtilə əlillik almış 
və minimum artdığı üçün bu 
hüququnu itirən cəmi 106 nəfər 
oldu. Amma minimumun 200-dən 
240-manata qalxmağı 65 
min pensiyaçının rifahını 
yaxşılaşdırdı. Yəni atılan 
addım 65 min vətəndaşa 
müsbət, cəmi 106 şəxsə 
neqativ 
təsir 
edib. 

l  Ümumiyyətlə 
vətəndaşın pensiyasının təyin 
olunması və ya hesablanması 
hansı qaydalara, riyazi 
hesablamalara, düstura uyğun 
olaraq həyata keçiriləcək? 
l Azərbaycanda pensiya 

təyinatı və hesablanması 
məsələsi çox sadə, bəsit, 
həqiqətən də sığortaya 
bağlı bir sistemdir. Müxtəlif 
beynəlxalq tədbirlərdə 
təcrübə mübadiləsi apararkən 
də bizim pensiya sistemini, 
hesablama mexanizmini 
çox bəyənirlər. Statistika 
Azərbaycanda gözlənilən 
yaş uzunömürlülüyünü 77 
yaş müəyyən edib. Bizim 
pensiya yaşı isə 65-dir. 
Hesab edirik ki, orta hesabla 
vətəndaşa 12 il pensiya ödənişi 
həyata keçiriləcək. Bu 144 
ay deməkdir. İllər ərzində 
topladığı kapitalı 144-ə 
bölürük və alınan məbləği 
vətəndaşa pensiya təyin edirik. 
Fərz edin ki, vətəndaş 144 
min pensiya kapitalı toplayıb. 
Həmin məbləği 144-ə bölsək 
aya 1000 manat pensiya edir. 
Nə qədər yüksək vəzifə daşıyıb 
yüksək maaş almısansa, nə 
qədər çox pensiya kapitalı 
toplamısansa, o qədər də 
çox pensiya alacaqsan. 
Əgər 65 yaşa qədər tələb 
olunan şərtlər daxilində 

sizin topladığınız pensiya 
kapitalınızın 

144-ə 
bölgüsü 

təxminən 130, yaxud 205 
edərsə, o zaman yerdə qalan 
hissəni də sığortaçı olaraq 
dövlət ödəyir və sizə minimal 
hədlə 280 manat pensiya təyin 
olunur. 

“VƏFAT EDƏN VƏTƏNDAŞIN 
TOPLADIĞI PENSIYA KAPITALI 
ITMIR”
l  Bəzən elə hallar olur ki, 

yığım kapitalı olan insanlar 
təqaüd yaşına çatmadan 
vəfat edirlər. Onların yığdığı 
kapitalın aqibəti necə olur? 
Bəzi ölkələrdə bu kapital 
onların varisləri arasında 
bölünür. 
l Bizdə də bu mexanizm 

var. Vəfat edən vətəndaşın 
topladığı kapital itmir. 
Tutaq ki, vətəndaş 50 min 
kapital toplayıb və bu gün 
45 yaşındadır. O vəfat etdiyi 
təqdirdə fərdi uçotu silinmir. 
Vəfat edən həmin şəxsin 
həyat yoldaşı sonradan ikinci 
dərəcə əlillik alır 45 yaşında. 
Bu zaman xanım işləməsə də, 
kapitalı olmasa da, pensiya 
almaq hüququ olmasa da 
dünyasını dəyişən ərinin 50 
min manatlıq topladığı kapital 
mövcud olduğu üçün, dul 
qadın yaşından və pensiya 
almaq hüququnun yaranıb-
yaranmamasından asılı 
olmayaraq, ikinci və ya birinci 
dərəcə əlilliyi varsa, dərhal 
ərinin topladığı kapitala 
uyğun olaraq ona pensiya 
təyin olunur. Dövlət hər 
mərhələdə vətəndaşını daha 
çox qorumağa çalışır. Valideyn 
övladının, övlad valideynin, ər-
arvad bir-birinin kapitalından 
istifadə edə bilər. Bundan 
daha təkmil bir sistemi 
necə təsəvvür edirlər, mən 
bilmirəm. 
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“MINIMUM PENSIYA KAPITALININ “MINIMUM PENSIYA KAPITALININ 
ARTMASINDAN QORXMAQ LAZIM DEYIL”ARTMASINDAN QORXMAQ LAZIM DEYIL”

HAZIRLADI

rufikismayilov@kaspi.az
RUFİK İSMAYILOV



Ekspert İlqar Hüseynli deyir ki, 
burada məsələnin üzərinə vaxtında 
düşülməməsi problem yaradan 
məqamdır: “Dünyadan köçən hər 
bir insanın ölüm səbəbi ilə bağlı 
həkimin rəyi - ölüm haqqında tibbi 
arayış mütləq olmalıdır. Bununla 
bağlı məlumatlı olmaq və o rəyi 
vaxtında almaq lazımdır. Bizdə 
çox vaxt belə olur ki, əksəriyyət yas 
mərasimini yola verdikdən xeyli 

sonra bu barədə düşünür. Tutaq 
ki, uzun sürən xəstəlikdən sonra 
evdə vəfat edib. Yaxınlıqdakı 
poliklinikada qeydiyyatı yoxdur, 
həkimlər onunla bağlı məlumatlı 
deyillər. Belə hallarda hansısa 
sənəd vermək poliklinika 
üçün də çətin olur. 
Görmədikləri 
adama necə sənəd 
versinlər?”

“POLIKLINIKANIN SIZDƏN XƏBƏRI YOXDUR”
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TƏSDIQLƏMƏK TƏSDIQLƏMƏK 
CƏTINLIYICƏTINLIYI
Son vaxtlar ölüm haqqında Son vaxtlar ölüm haqqında 
tibbi şəhadətnamənin tibbi şəhadətnamənin 
alınması zamanı problemlərlə alınması zamanı problemlərlə 
üzləşənlərin sayı artmaqdadır. üzləşənlərin sayı artmaqdadır. 
İnsanlar problemi həll etmək İnsanlar problemi həll etmək 
üçün məhkəməyə üz tutmaq üçün məhkəməyə üz tutmaq 
məcburiyyətində qalırlar. Bunun məcburiyyətində qalırlar. Bunun 
özü də kifayət qədər əlavə özü də kifayət qədər əlavə 
xərclərə gətirib çıxarır. Bəs dəfn xərclərə gətirib çıxarır. Bəs dəfn 
pulunu almaqda insanlar üçün pulunu almaqda insanlar üçün 
problem yaradan səbəblər nədir?problem yaradan səbəblər nədir?

A tamın ölüm kağızını 
almaq üçün Xırdalan 
Ailə Sağlamlıq 

Mərkəzinə getmişdim. Ailə 
həkimi dedi ki, atanız bizdə 
qeydiyyata düşməyib, mənim 
pasiyentim olmayıb, onun 
xəstəliyi barədə məlumatsızam. 
Atam TƏBİB sistemində olan 
ixtisaslaşmış xəstəxanalarda 
müalicə olunub və orada 
qeydiyyatda olub. Ancaq dedilər 
ki, məhkəməyə müraciət 
etməlisiniz. İndi mən atamın 
rəhmətə getməsini sübut etmək 
üçün neyləməliyəm? Ölüm faktı 
var, Təcili Tibbi Yardım xidməti 
də faktı qeydə alıb. Atam TƏBİB 
sistemində qeydiyyatda olubsa, 
niyə məhkəməyə üz 
tutmalıyam?” 

Bunu iqtisadçı 
Samir Əliyev sosial 
şəbəkədə yazmışdı.

Jurnalist Elman 
Cəfərli də eyni problemi 
yaşadıqlarını 
qeyd edir: 

“Bacımın həyat yoldaşı xəstə idi. 
Qaradağ rayonunun Səngəçal 
qəsəbəsində yaşayırlar. Ötən 
ilin aprelində bacımın həyat 
yoldaşının halı pisləşəndə 
ailə üzvləri təcili tibbi yardım 
çağırıblar. Təcili Tibbi Yardım 
xidmətinin həkimləri gəlib, 
müayinə ediblər, ölüm 
faktını qeydə alıblar. Amma 
“ölüm kağızı” deyilən sənədi 
verməyiblər. Deyiblər ki, 
Sahil qəsəbəsində yerləşən 
xəstəxanadan alın. Orada 
isə deyiblər ki, məhkəməyə 
müraciət edin. Dövlətin verdiyi 
dəfn pulunu ailə min bir zülmlə 
ala bildi”.

Ümumiyyətlə, ölüm 
haqqında tibbi şəhadətnaməni 
almaq üçün məhkəməyə üz 

tutanların sayı artıb. Tibbi 
şəhadətnamə olmadığı 
halda isə vətəndaşlar 

ölüm haqqında 
şəhadətnaməni əldə 
edə bilmirlər. Bu sənəd 

olmadıqda isə “dəfn 
pulu”nu vaxtında 

ala bilmirlər. 
Məhkəmə 

yolu ilə aldıqda isə, dövlətin 
verdiyi 350 manatlıq müavinəti 
də elə məhkəmə yolunda 
xərcləyirlər.

Ötən ilin sentyabr ayında 
vəfat etmiş şəxsin ölüm 
haqqında şəhadətnaməsinin 
alınması qaydasının 
elektronlaşdırılması xəbərini 
oxuduq. Elektronlaşırsa, deməli, 
asanlaşır. Bəs bu gün niyə bu 
problem yaşanır?

“...HƏKIM ARAYIŞ 
VERMƏMƏKDƏ HAQLIDIR”

Hüquqşünas Ceyhun Cəfərli 
deyir ki, ölüm faktını qanunla 
müəyyən edilən qaydada təsdiq 
etmək mümkün olmadığı halda 
bu işə məhkəmədə baxılmalıdır: 
“Ucqar kənddə biri evdə vəfat 
edibsə, orada həkim ölüm 
faktını görməyibsə, ona həkim 
arayış verməməkdə haqlıdır. Bu 
halda da məhkəmə formasında 
həll edilir. Ancaq şəhərdə hər 
tərəfin tibb müəssisəsi olduğu 
yerdə bu problemin daha asan 
həll yolu ola bilər. Səhiyyədə 
qarşılıqlı əlaqə olarsa, bu məsələ 
daha asan həll olar”.

AYGÜN ASIMQIZI
aygunasimqizi@kaspi.az

Səhiyyə Nazirliyindən (SN) 
“Kaspi”yə bildirildi ki, “Ölüm 
haqqında tibbi şəhadətnamə” 
mülkiyyət formasından asılı 
olmayaraq ambulator-poliklinik, 
stasionar və sanator-kurort xidməti 
göstərən bütün tibb müəssisələri, 
həmçinin patoloji-anatomik 
müayinə aparan dövlət tibb 
müəssisələri tərəfindən verilir. 
Eyni zamanda bildirildi ki, SN 
Kollegiyasının 2022-ci il 19 
sentyabr tarixli kollegiya 
qərarı ilə qaydalara müvafiq 
dəyişikliklər edilib. 
Dəyişikliyə 
əsasən, 
həkim və 
ya feldşer 
tərəfindən 
“Ölüm 
haqqında tibbi 
şəhadətnamə”nin 
elektron qeydiyyatı 
aparılır, məlumatı dolduran şəxs 
və tibb müəssisəsinin rəhbəri 
tərəfindən elektron imza ilə 
imzalanır. Şəhadətnamənin 
verilməsi üçün təqdim edilən 
sənədlər yoxlanıldıqdan sonra vəfat 
edənin müraciət etmiş ailə üzvü və 
ya qohumu şəhadətnaməni elektron 
xidmət vasitəsilə əldə edə bilər.

SƏNƏDI ALACAĞIMIZ 
ÜNVAN HANSIDIR?

TƏBİB-dən sorğumuza cavab 
olaraq bildirildi ki, “Ölüm haqqında 
tibbi şəhadətnamə”nin tərtibi 
və təqdim edilməsi proseduru 
SN Kollegiyasının 31 yanvar 
2018-ci il tarixli qərarı ilə təsdiq 
edilmiş “İnsanın ölüm anının 

müəyyən edilməsi, reanimasiya 
tədbirlərinin dayandırılması 
meyarları və qaydası” ilə 
tənzimlənir. Həmin qaydaya 

görə, ölüm hadisəsi yaşayış yerində 
(kənd və qəsəbə istisna olmaqla) 
baş veribsə, Təcili və Təxirəsalınmaz 
Tibbi Yardım Stansiyasının həkimi 
ölüm hadisəsini təsdiq edir. Ölüm 
hadisəsi vəfat edən şəxsin müayinə 
və ya müalicə olunduğu stasionar 
tibb müəssisəsində baş veribsə, 
şəhadətnamə həmin tibb müəssisəsi 
tərəfindən verilir. Ölümün baş 
vermə səbəbi məlum olan hallarda 
şəhadətnamə “Xəbərdarlıq vərəqəsi” 

və (və ya) tibbi sənədlər əsasında 
vəfat edən şəxsin qeydiyyatda 

olduğu və ya 
faktiki 
yaşadığı 

ərazi üzrə ambulator 
tibb müəssisəsi 
tərəfindən verilir.

Ölüm haqqında tibbi 
şəhadətnamənin verilməsi 

ilə bağlı bütün mübahisəli 
hallar məhkəmə qaydasında həll 
olunur.

Belə qənaətə gəlirik ki, burada 
fərq yaradan məsələlər var. Yəni 
ölüm hadisəsinə, baş verdiyi 
yerə bağlı olaraq sənəd üçün üz 
tutacağımız ünvan da fərqli ola 
bilir. Vətəndaşların üzləşdikləri 
problemlərin bir çoxu həm də 
ondan yaranır ki, yaşadığımız 
və qeydiyyatda olduğumuz yer 
fərqlidir. Tələb olunan odur ki, biz 
yaşadığımız ərazidəki poliklinikada 
qeydiyyat kartımızı yaratmalıyıq. 
Əgər yaratmırıqsa, qeydiyyatda 
olduğumuz ərazidəki tibb 
müəssisəsi bizə sənəd verə bilmir.

Millət vəkili Ceyhun Məmmədov 
deyir ki, ölüm hadisəsi ilə bağlı hər 
hansı mübahisəli məqam yoxdursa, 
insanları məhkəməyə salmamalıyıq. 
Bu prosedur asanlaşdırılmalı, 
insanlara dəfn pulu vaxtında 
verilməlidir. 

NAZIRLIK XIDMƏTI 
ELEKTRONLAŞDIRIR, AMMA...

“

Ilqar Ilqar 
HüseynliHüseynli

 Ceyhun  Ceyhun 
CəfərliCəfərli
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Dünya kinoteatr sənayesinin pandemiyadan sağalması 
hələ bitməyib. Kassa gəlirləri pandemiyadan əvvəlki son üç 
ilin orta göstəricisindən hələ də 48 faiz aşağıdır. Pandemiya dövründə 
kinoteatrların 18 ay müddətində qapanması tamaşaçıların kütləvi olaraq 
onlayna üz tutmalarına səbəb olub. Artıq 2 mövsümdür ki, kinoteatrların 

fəaliyyəti bərpa olunsa da, əvvəlki durumu bərpa etmək mümkün olmur.
ZƏRIF SALMANLI
zarifsalmanli@kaspi.az

TAMAŞAÇINI KINOTEATRA QAYTARMAQ ÜÇÜN ÇALIŞIRLAR

P andemiyadan sonrakı dövrdə 
kinoteatrlara marağın azaldığı 
müşahidə olunmaqdadır. Diqqət 

yetirəndə hiss olunur ki, kinoteatrlarda 
əvvəlki coşqu, sıxlıq yoxdur. Əvvəl 
filmlərə biletlərin yarısı bir gün öncədən 
satılırdı, başlama saatına 1-2 saat öncə 
artıq biletlərin bitdiyi deyilərdi. İndi isə 
əksər seanslarda zalların boş olduğunu 
görürük. Həmçinin əvvəllər kinoteatrda 
yayımlanmaq üçün yerli filmlər də 
çəkilərdi və yaxşı gəlir də gətirirdi. Amma 
pandemiyadan sonra yerli filmlərin çəkilişi 
əvvəlki intensivliyi bərpa edə bilməyib. 

INSANLAR FILMLƏRI DAHA 
ÇOX EVDƏ IZLƏMƏYƏ ALIŞDILAR

“ParkCinema” kinoteatrlar şəbəkəsinin 
mətbuat katibi Səbinə Bağırova bildirdi 
ki, bu hal nəinki kinoteatrlarda, bütün 
sahələrdə müşahidə olunur. Çünki 
pandemiya dövründə insanlar filmləri 
daha çox evdə izləməyə alışdılar: “Bu 

durumdan çıxış üçün tədbirlər görülür. 
Artıq dirçəliş də başlayıb. Həm dünyada, 
həm Azərbaycanda filmlər çəkilir və 
kinoteatrlarda nümayiş olunur. Kifayət 
qədər həm yerli, həm xarici film var ki, 
insanları kinoteatrlara cəlb edir. Məsələn, 
“Avatar: Suyun yolu” filmi hazırda bütün 
dünya kinoteatrları üçün “dirçəliş” edən 
bir filmdir. Ondan əlavə yerli istehsal olan 
“Hozu Cangüdən” filmi artıq yeddinci 
həftəsini zirvədə tamamlayır”. 

MÜXTƏLIF AKSIYALAR 
VƏ KAMPANIYALAR KEÇIRILIR

S.Bağırova qeyd etdi ki, müxtəlif 
aksiyalar və kampaniyalar keçirilir: 
“Çərşənbə axşamları biletlər xüsusi 

endirimli qiymətlə satılır ki, hər kəs əldə 
edə bilsin. Həmçinin tələbələr və ailələr 
üçün də endirim kampaniyalarımız 
mövcuddur. Hər ay müxtəlif filmlərin 
tədbirləri keçirilir ki, insanlar film izləməyə 
daha da həvəslənsinlər. Elə dekabr ayının 
əvvəlində kinoteatrımızda məşhur türk 
komediyası “Çakallarla dans 6” filminin 
yaradıcı heyəti ilə qala gecəsi keçirildi. Bu 
növ tədbirlərdə qiymətləri əlçatan etməyə 
çalışırıq”.

HƏR ŞEY FILMDƏN ASILIDIR 
“CinemaPlus” kinoteatrlar şəbəkəsinin 

mətbuat xidmətinin rəhbəri Nərmin 
Həsənova dedi ki, onlarda artıq hər 
şey pandemiyadan əvvəlki dövrdəki 
kimidir: “Son günlər zallarımız dolur, 
izləyicilərimizin də sayı çoxdur. Yalnız 
pandemiya təzə çıxanda problemlər var 
idi. O zaman izləyicilərin sayı az idi. Amma 
indi izləyici sayı normallaşıb. Hər şey 
filmdən asılıdır. Dünyada olan premyeralar 
“CinemaPlus” kinoteatrlar şəbəkəsində 
də nümayiş olunur və insanlar böyük 
məmnuniyyətlə gəlib izləyirlər”.

KINOTEATRLARA 
YENI JANRLARDA 
FILMLƏR GƏLMƏLIDIR

Nizami Kino Mərkəzinin mətbuat katibi 
Arzu Əhədovanın sözlərinə görə, pandemiya 
bütün dünyada kino sənayesinə təsirini 
göstərdi: “Böyük Britaniyanın  “Gower Street 

Analytics” şirkətinin hesabatına 
əsasən, dünya kinoteatr 
sənayesinin pandemiyadan 
sağalması hələ bitməyib 
və qlobal kassa gəlirləri 
pandemiyadan əvvəlki 

son üç ilin orta 
göstəricisindən hələ 
də 48 faiz aşağıdır. 
Pandemiya 
dövründə 

kinoteatrların 18 ay müddətində qapanması 
tamaşaçıların kütləvi olaraq onlayna üz 
tutmalarına səbəb olub. Artıq 2 mövsümdür 
ki, kinoteatrların fəaliyyəti bərpa olunub. 
Biz də tamaşaçıların yenidən fəallıqla 
kinoteatrlara üz tutması üçün tədbirlər 
görürük. Tamaşaçılara yeni filmləri, müxtəlif 
yerli və xarici festivalları təqdim edirik. 
Bilet qiymətlərində tamaşaçı maraqlarını 
nəzərə almağa çalışırıq. Bu və digər tədbirlər 
tamaşaçının kinoteatra üz tutmağına səbəb 
olur”.

Kinorejissor Tahir Tahiroviç də hesab edir 
ki, tamaşaçını kinoteatra qaytarmaq üçün 
əlavə addımlar atılmalıdır. Bu addımlardan 

biri bilet qiymətlərinin aşağı salınması ola 
bilər: “Azərbaycanda tamaşaçı yaxşı film var 
deyə kinoteatra getmir. Cəmi 20 faiz insan 
belə düşünər. Azərbaycan tamaşaçısı, əsasən 
də gənclər arasında kinoteatr asudə vaxtın 
təşkili üçündür. Həmin gün kinoteatrda 
ABŞ, İran, Türkiyə filmi fərqi yoxdur, 
hansı olsa baxacaq. Amma bilet qiymətləri 
bahadır. Kinoteatrlarda qiymətlər 7-8-10 
manatdan başlayır. İnsanların sosial durumu 
o qədər də yaxşı olmadığına görə biletlərin 
qiymətlərində endirimlər olmalıdır. 8-10-
15 manata olan filmlərə insanlar gəlib 
baxmayacaq. Bilet 5 manat civarında olsa 
daha yaxşı olar”. Namiq 

Ağayev
Tahir 

Tahiroviç

Teatr və kino rejissoru 
Namiq Ağayev isə hesab edir 
ki, kinoteatrlarda hər janrda 
film nümayiş etdirilməlidir: 
“Pandemiyadan sonra 
insanların zala dolması problem 
deyil, sadəcə normal kinolar 
çəkilməli, kinoteatrlara yeni 
janrlarda filmlər gəlməlidir. 
Əvvəl bayağı komediyaların 
sayı həddindən artıq çox idi. 
Tək-tük gözəl filmlər də olurdu. 
6 kino janrı var: romantik, 
komediya, qorxu-gərilim, 
aksiyon, tarixi, idman. Bizdə 
isə ancaq komediya filmi 
çəkirlər. Riskdən qorxaraq 
ancaq komediyanın arxasınca 
düşmək və insanların zövqünü 
özləri ilə sürümək düzgün 
deyil. Komediya çəkilməkdə 
davam edilsin, amma kassa 
filmi olaraq digər janrlar da 
olmalıdır. 44 günlük müharibə 
nəticəsində insanlarımızda 
qüdrət, təntənə, kədər 
hissi yaranıb. 
Bu hisslərin 
müqabilində 
az büdcəli də 
olsa, müharibə 
mövzusunda film 
çəkib, kino-
teatrlarda 
yayımla-
malıyıq”.
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Övladının ali təhsil alması 
hər bir valideynin 
arzusudur. Bu arzunun da 

reallaşması üçün valideyn min 
bir əziyyətlə boğazından kəsir, 
onlara sərmayə yatırır. Xüsusilə, 
9-cu sinifdən sonra bu xərclər 
artır. İndiki dövrdə fərdi müəllim 
yanına getmədən universitetə 
hazırlaşan və tələbə adını qazanan 
abituriyent tapmaq demək olar 
ki, müşkül məsələdir. Hətta elə 
tələbələri gördükdə, onlara dahi 
kimi yanaşırıq. Bu səbəbdən də 
hazırda repetitorluq ənənə halını 
alıb. Kasıbından tutmuş varlısına 
qədər, hər bir valideyn övladını 
diplomlu etmək, ona gələcək 
qurmaq üçün çalışır. 

BIR ŞAGIRDIN HAZIRLIQ XƏRCI 
NEÇƏYƏ BAŞA GƏLIR?

İndi ali məktəblərə hazırlıq 4 
istiqamətdə aparılır. Azərbaycan 
universitetlərində təhsil almaq 
üçün Dövlət İmtahan Mərkəzi 
(DİM), Türkiyədə isə SAT və YÖS-
ün imtahan nəticələrini keçmək 
lazımdır. SAT-la Türkiyə ilə yanaşı 

Avropa və ABŞ universitetlərində 
də təhsil almaq mümkündür. 

İngiltərə, ABŞ və digər 
ölkələrdə oxumağı arzulayanlar 
İELTS və TOEFL sertifikatını 
almalıdırlar. Dünya 
universitetlərinin 90 faizinə 
problemsiz olaraq bu iki 
imtahandan birini verməklə 
qəbul olmaq olar. TOEFL Xarici 
Dil Qismində İngilis dili Testi 
deməkdir. İELTS isə Beynəlxalq 
İngilis dili İmtahanı sistemidir.

Bəs Azərbaycanda bir uşağı 
universitetə hazırlaşdırmaq üçün 
nə qədər pul xərclənir? Valideyn 
abituriyent hazırlığı üçün nə 
qədər vəsait nəzərdə tutmalıdır?

ƏGƏR RAYONDA YAŞAYIRSANSA...
Araşdırmalarımız nəticəsində 

məlum olur ki, qiymətlər 
rayonlar, Bakıətrafı və şəhər 
mərkəzinə görə dəyişir. 
Mərkəzdəki müəllimlər və kurslar 
şəhər kənarına nisbətən daha 
bahadır.

Məsələn, DİM imtahanı 
üçün 5 fəndən imtahan vermək 
lazımdır. Əgər rayonda 

yaşayırsansa, qiymətlər minimum 
30-40 manatdan başlayır. Bir 
valideyn 5 fəndən 30 manat 
nəzərə alsa, 1 aya minimum 
150 manat tək müəllimlərə pul 
ödəyir. Dəftər, qələm, yol pulunu 
hesablasaq, hər bir valideyn 1 uşaq 
üçün minimum 200-250 manat 
xərcləməlidir. 

Bakının qəsəbələrində hazırlıq 
qiymətləri minimum 50-70 
manat arasında dəyişir. Valideyn 
5 fəndən hər birinə 50 manat 
ödəsə, minimum 250 manat, 70 
manatdan hesablasa, 350 manat 
pul ödə-
məlidir. 
Yol pulu 
və dəftər, 
qələm 
xərci ilə valideyn 
ayda minimum 
400-500  
manat  
kənara 
atmalıdır.
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Azərbaycanda bir uşağın universitetə hazırlaşması üçün repetitor xərcləri ildən-ilə artır. 
Kasıbından tutmuş varlısına qədər, hər bir valideyn övladını diplomlu etmək, ona gələcək 
  qurmaq üçün pul xərcləməyə çalışır. Bu zaman dodaq uçuqladan qiymətlərlə rastlaşırıq. 

Şəhər mərkəzində isə 
qiymətlər daha bahadır. Yaxşı 
repetitorun tədris etdiyi fənnin 
qiyməti 100 manatdan başlayır. 
150, 200, 350-yə qədər qalxır. 1 
fənni minimum 100 manatdan 
hesablasaq, bir uşaq üçün aylıq 
500 manat tək müəllimlərə 
ödənir. Digər xərcləri əlavə 
etsək, 650 manat bir uşaq üçün 
hesablanmalıdır.

Alternativ variant kimi 
şəhərdə hazırlıq kursları fəaliyyət 
göstərir. Bu kurslar fənləri paket 
şəklində təqdim etdiyi üçün 
endirimli qiymətlə tədris edilir. 
Kursların qiyməti aylıq minimum 
350 manatdan başlayır. Lakin 

valideynlərin dediklərinə görə, 
kurslar fərdi müəllimin yerini verə 
bilmir. “Ucuz ətin şorbası olmur” 
misalı burada da özünü göstərir.

DIM BAHADIR, YOXSA SAT? 
Bu gün azərbaycanlı tələbələrin 

təhsil üçün ən çox üz tutduqları 
ölkə Türkiyədir. Yuxarıda da 
qeyd etdiyimiz kimi orada təhsil 
almaq üçün ya SAT, ya da YÖS 
imtahanından keçmək lazımdır.

Bu imtahan üçün 2 fəndən 
hazırlıq tələb olunur. Burada 
minimum qiymət aylıq 350 
manatdan başlayır 650 manata 
qədər qalxır. 100 manat da 
gündəlik xərclərə hesablasaq 1 

uşaq üçün minimum 500 manat 
pul xərclənir. DİM və SAT-ın 
qiymət fərqləri təxminən eynidir.

XARICI MÜƏLLIMLƏRLƏ 
ÖYRƏNMƏK ISTƏYIRSINIZSƏ...

TOEFL, İELTS üçün isə 
qiymətlər aylıq 150 manatdan 
başlayır 500 manata qədər 
davam edir. Məşhur kurslarda, 
xüsusilə xarici müəllimlərlə 
öyrənmək istəyirsinizsə, fantastik 
qiymətlərlə rastlaşa bilərsiniz. 
Amma münasib qiymətə 
hazırlaşdıran müəllim də tapmaq 
mümkündür. Hər bir halda, 
minimum 100 manat nəzərdə 
tutmalısınız.

“UCUZ ƏTIN ŞORBASI OLMUR” MISALI ÖZÜNÜ GÖSTƏRIR

Təhsil eksperti 
Qoşqar Məhərrəmov 
deyir ki, universitetə 
qəbul olmaq üçün 
aylıq xərclər şagirdin 
harada yaşamağına, 
ailə vəziyyətinə 
və hansı ölkəyə 
hazırlaşmağına görə 
dəyişir: “Şagirdlər 
DİM imtahanı üçün 
qrup şəklində aylıq 
300-400 manat 
ödəniş edir. Fərdi 
hazırlıq alırsa, bir 
çox müəllimlərdə 
dərsin 1 saatı 30 
manatdır. Bir şagird 
ayda 8 dərs alsa, onun 
1 fəndən xərci 240 
manat edir. Bunun 
üzərinə digər fənlər 
də gəldikdə, 600-700 
manata qalxır. Ailə nə 
qədər imkanlıdırsa, o 
qədər bahalı xidmət 
alır. Azərbaycan 
universitetlərinə 
hazırlaşmaq xərcləri 
200-700 manat 
arasında dəyişir”. 

“3 FƏNDƏN 
HAZIRLAŞANDA,  
QIYMƏT 2500 MANATA 
QƏDƏR QALXIR”

Mütəxəssis 
vurğulayır ki, xaricə 
hazırlaşanlar isə bir 
fənnin 1 saat və ya 90 
dəqiqəsinə, təxminən, 
50-100 manat arasında 
pul ödəyir: “Nadir 
hallarda bundan ucuz 
olar. Tələbə bəzən 4, 
bəzən 6 dəfə dərs alır. 
Bu da aylıq hər fəndən 
200-600 manata çıxır. 
Bir fənn bəzən 800 
manata olur”. 

Həmsöhbətimizin 

fikrincə, insanların 
maddi vəziyyətinin 
bu qədər fərqli 
olması, onların aldığı 
xidmətlərin qiymətinin 
fərqli olması ilə 
nəticələnir: “Təhsil 
sanki iqtisadi sinifləri 
yenidən istehsal edir, 
mövcud sinifləri də 
möhkəmləndirir. 
Nəticədə imkanlı 
ailələrin övladları daha 
bahalı və yaxşı təhsil 
alır, sosial iqtisadi 
vəziyyəti aşağı olan 
ailələrin uşaqları isə 
daha ucuz və daha az 
keyfiyyətli təhsil almış 
olur”.

Məlumat üçün 
bildirək ki, hər bir 
müəllim və kurs 
fərdi və ya qrup 
şəklində hazırlaşdırır. 
Əgər övladınızın 
tək hazırlaşmasını 
istəyirsinizsə, 
əliniz cibinizdə 
olmalı, yuxarıda 
sadaladıqlarımızdan 
2-3 qat artıq pul 
ödəməlisiniz.

250-DƏN 2500-Ə
Mütəxəssis bildirir 

ki, şagirdlərin xaricə 
hazırlıq prosesi bəzən 
1000 manatdan 2500 
manata qədər dəyişir: 
“Çünki onların bəziləri 
fərdi dərslər götürür. 
Fərdi dərslərdə 
də, xüsusilə özəl 
məktəbdə oxuyan 
şagirdlər bir dərs üçün 
200-250 manat ödəyir. 
Şagird fərdi olaraq 2 
fəndən hazırlaşanda 
qiymət 2500 manata 
qədər qalxır”.

AILƏ NƏ QƏDƏR IMKANLIDIRSA,  
O QƏDƏR BAHALI XIDMƏT ALIR

OD TUTUBOD TUTUB  
YANANYANAN
hazırlıq hazırlıq 
qiymətləriqiymətləri

AYGÜN ƏZIZ
aygunaziz@kaspi.az
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Əgər geyimin 
tikildiyi 

parça dövlət 
standart-

larına 
uyğundursa, 
orqanizmə, 
dəriyə heç 

bir ziyanı 
yoxdur. Amma 

sintetik 
parçalar 

soyuq havada 
yaxşı isitmir, 

isti havalarda 
isə bədənin 

“özünü-
soyutma” 

mexanizminin 
işləməsinin 

qarşısını alır.

“Vacib şərtlərdən biri də geyimin harada istehsal 
olunmasıdır” deyir həkim: “Lap sintetik tərkibli də 
olsa, geyim əgər normal, brendi və məhsulu məlum 
fabrikdə tikilibsə, deməli, ən azından insan orqanizmi 
nəzərə alınıb və standartlara uyğundur. Amma 
gizlin, yeraltı, adı naməlum, bəzən də başqa firmanın 
etiketləri vurulan sexlərdə tikilən geyimlər, əlbəttə ki, 

şübhə doğurur. Onlar bədənə allergik 
reaksiya da verə, digər xoşagəlməz 
xəstəliklər də törədə bilərlər. 
Məsələn, kəlağayını götürsək, o 
özü təbii parçadan, yəni ipəkdən 

hazırlanır, rənglənməsində də 
təbii rənglərdən (qoz, nar, 

soğan qabığı, müxtəlif 
bitkilərin çiçəkləri, 

yarpaqları və s.) istifadə 
olunur. Bu cür məhsul, 
əlbəttə ki, baha da 

olsa, çox gözəl və təhlükəsizdir. Yeri gəlmişkən 
deyim ki, kəlağayının (ipəyin) çox gözəl xüsusiyyəti 
var. O, istidə sərin, soyuqda isti saxlayır. Ona görə 
nənələrimiz ipək parçadan geyimlər, həmçinin də 
baş örtükləri istifadə ediblər. Söhbət uşaqlardan 
gedirsə, xüsusən də, allergiyalı uşaqdırsa, onun bütün 
geyimləri, həmçinin də yataq dəsti mütləq pambıq 
parçadan olmalıdır. Süni xəz, krujeva və bəzəklər də 
reaksiya verə bilər. Ona görə də bu cür şeylər parçanın 
üstündə olmalı, birbaşa dəriyə toxunmamalıdır”. 

Dermatoloqun fikrincə, brendlərin məhsulları 
ilə ucuzlu məhsullar arasında yerlə-göy qədər fərq 
var: “Amma hər kəs bahalı olan brend malları da 
ala bilmir axı. Fikirlər var ki, ucuz parçalar dəridə 
müxtəlif xəstəliklər yaradır. Bu fikir öz təsdiqini 
tapmayıb. İllərlə insanlar yarmarkadan və elə ikinci 
əl dükanlarından geyimlər alır. Məgər onların hamısı 
xəstələnir? Əlbəttə ki, yox. Avropanın özündə də çox 
bahalı, orta və ucuz brendlər var”. 

STANDARTLARA UYĞUN GEYIMLƏR

Samirə Samirə 
TeymurovaTeymurova

Elxan Elxan 
MərdanlıMərdanlı

GEYIMIN HARADA ISTEHSAL OLUNMASINA BAXIN

UCUZ GEYIMLƏRUCUZ GEYIMLƏR  
XƏRCƏNG YARADIR?XƏRCƏNG YARADIR?
UCUZ GEYIMLƏRUCUZ GEYIMLƏR  
XƏRCƏNG YARADIR?XƏRCƏNG YARADIR?

XANIM AYDIN
xanimaydin@kaspi.az

Azərbaycan Pərakəndə Geyim İdxalçıları 
Assosiasiyasının İdarə Heyətinin üzvü, geyim idxalçısı 
Elxan Mərdanlı deyir ki, müştəri geyim alarkən bir çox 
məqamlara diqqət etməlidir: “Onlardan başlıcası geyimin 
brendidir. Məşhur İtaliya, İngiltərə brendləri var ki, 
Vyetnam, Hindistan, Banqladeş, Türkiyə, həmçinin də öz 
ölkələrində geyimlər istehsal etdirir. Deməli, o məhsullar 
həm öz, həm də istehsal etdiyi ölkələrin 
standartlarına cavab verir”. Elxan bəy qeyd 
edir ki, geyimin içində brendin adı, hansı 
parçalardan hazırlandığı, hətta bəzən 
hansı fabrikdə istehsal olunduğu da qeyd 
olunmalıdır: “Geyimdə yarlıq yoxdursa, o 
qeyri-müəyyən parçadan istehsal oluna, 
insanın sağlamlığına ziyan verə bilər. 
Azərbaycan qanunvericiliyinə görə 
ölkəyə idxal olunan mallar üçün 
xüsusi gigiyenik sertifikat tələb 
olunur”.

Orqanizmimiz hər gün müxtəlif 
təhlükələrlə üzləşir. Burada 
ekologiya, qida və s. amillər 

var. Bəs geyim? Geyimimiz haqda heç 
düşünmüşükmü? Əksəriyyətimiz geyim 
seçəndə onun hansı parçadan tikildiyini 
yox, bədənimizə nəyin yaraşdığını əsas 
götürüb seçirik. Amma nəzərə almaq 
lazımdır ki, dəri orqanizmin ən böyük 
orqanıdır. Biz ətraf mühitlə daha çox 
onun vasitəsilə təmasda oluruq. Dərimiz 
həm də geyimlərlə mütəmadi təmasda 
olur. Geyim tikilən parçalar çox müxtəlif 
olsa da, əsasən natural və qeyri-natural 
olmaqla iki yerə bölünür. Yaranışdan 
bu yana insan cəmi 4 növ təbii parça 
istehsal edib. Bunlar pambıq, kətan, 
ipək və yun parçalardır. Onlar bitki 
və heyvan mənşəlidir, deməli, 
təbiətin bir hissəsidir və 
analoji olaraq da insan 
orqanizminə bir ziyan 
verə bilməz. Yəni o cür 
parçalardan tikilən 
geyimlərdə bədən 
nəfəs alır. Amma 
sintetik parçalar 
soyuq havada bədəni 
yaxşı isitmir, isti 

havalarda isə bədənin “özünüsoyutma” 
mexanizminin işləməsinin qarşısını alır. 
Bəs geyim alanda ilk növbədə nəyə diqqət 
etməliyik?

Dermatoloq Samirə Teymurova 
deyir ki, hər bir ölkənin parçalarla bağlı 
standartları var: “Əgər parça dövlət 
standartlarına uyğundursa, orqanizmə, 
dəriyə heç bir ziyanı yoxdur. Ən gözəl 
parça növləri pambıq, sintetikayla qarışıq 
parçalar (amma bir şərtlə ki, pambığın 
faizi çox olsun), ipək və kətan parçalar 
hesab edilir. Amma bu parçalardan 
tikilən geyimlər ucuz olmur. İpəkdən 
hazırlanan kəlağayı, köynək, don, 

kətandan kostyum da ucuz 
deyil. Adlarını sadaladığım 

parçalar sırf özündən də 
ibarət ola bilər, qarışıq 
da. Məsələn, viskoza, 
poliester, poliamid, akril 
və s. Amma parçada 
sintetikanın faizi nə 
qədər az olsa, bir  o 

qədər yaxşıdır. Dəri nəfəs 
almalıdır. O da ancaq təbii 
parçalarda mümkün olur. 

Sintetik məhsullarda bədən 
çox tərləyir. Bəzən bu 
cür tərləmələr pis qoxu 
verir”. 
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Həkim bildirir ki, 
yeni çıxan cihazlarla 

evdə həkimlik 
etmək dişlərimizi 
zədələməyimizə 

səbəb ola bilər. Çünki 
o alətlərlə necə 

düzgün işləmək lazım 
olduğunu stomatoloq 

daha yaxşı bilir. 
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GELLƏRDƏN 
KORTƏBII ISTIFADƏ 
ETMƏK OLMAZ 

E lm və texnologiya sürətli 
inkişafdadır. Hər gün yeni-yeni 
alətlər ixtira olunur. İnkişaf o 

dərəcədədir ki, insanlar evdə özləri 
özlərinə həkimlik də edə bilirlər. 
Məsələn, artıq stomatoloq 
yanına getmədən özləri dişlərini 
bəyazlada, ərpini təmizləyə 
bilirlər. Necə? Yeni çıxan 
alətlər sayəsində. Əsasən xarici 
ölkələrdə satılan bu alətlər 
artıq ölkəmizdə də məşhurdur. 
Bazarda müxtəlif cür 
stomatoloji alətlər satılır. Hansı 
ki, insanlar əvvəllər dişlərini 
yalnız stomatoloqlara bəyazladar, 
ərpini təmizlədərdilər. Yəni bir 
zamanlar yalnız stomatoloqun 
kabinetində görülən işləri hazırda 
insanlar evdə də rahatlıqla edə bilər. 
Bəs görəsən mütəxəssislər nə deyir? Bu 
cür aparatlardan ev şəraitində istifadə 
etmək düzgündürmü? 

BƏRKIMIŞ DIŞ DAŞLARINI HEÇ 
BIR FIRÇA TƏMIZLƏYƏ BILMƏZ

Stomatoloq Rəsul Tağıyev “Kaspi”yə 
açıqlamasında dedi ki, bu cür alətlərdən 
yalnız elektrikli fırçalardan istifadə 
etmək olar: “Alət fırça şəklindədirsə, 
istifadə etmək olar. Məsələn, elektrikli 
diş fırçaları sonik və ultrasonik olur. 
Sonik və ultrasonikin fərqi səs tezliyinə 
görədir. Səs tezlikli, yəni sonik fırçalarda 
1 dəqiqədə tükcüklər 32 min dəfə 
hərəkət edir. Bu hərəkətlər nəticəsində 
dişin üzərində olan yumşaq ərp 
təmizlənir. Ultra yüksək tezlikli 
fırçalarda isə tükcüklər 1 dəqiqədə 
100 milyon dəfə hərəkət edir. Ultra 
səs vibrasiyası nəticəsində dişin 
səthində olan ərp parçalanır və 
yuyulub gedir. Bərkimiş diş daşlarını 
bu fırçalar da təmizləyə bilməz. 
Onlar yalnız stomatoloqun 
kabinetində, xüsusi 
qurğuların köməyi 
və məxsusi metodika 
ilə təmizlənə bilər. 
İnsanın ağzında 
keramik vinirlər 
varsa, elektrikli 
fırçalar məsləhət 
görülmür. Çünki 
onlardan istifadə 
vinirin qopmasına 
səbəb ola bilər”.    

ZƏRIF SALMANLI
zarifsalmanli@kaspi.az

R.Tağıyevin sözlərinə görə, ev 
şəraitində bu alətlərdən istifadə 
etsək həm diş minamız, həm də diş 
ətimizdə travmalar yarada bilərik: 
“Stomatoloqların diş daşlarını 
təmizləmək üçün skeyler adlandırılan 
ucu iti aləti var. Bu alət brend firmalar 

tərəfindən hazırlanmalı, keyfiyyəti 
yüksək olmalıdır. Stomatoloq diş 

ətini və səthini insanın güzgüdə 
gördüyündən daha yaxşı 
görür. Alət dişin səthinə hansı 
bucaq altında tətbiq edilməli, 
necə tutulmalı, dişin səthini 

cilalayıb, parlatmalıdır, - bunları 
yalnız stomatoloq bilir. Ona 

görə bu alətdən ev 
şəraitində istifadə 
etmək qəti şəkildə 
yolverilməzdir. 
Ev şəraitində 
mina qatında 
istər-istəməz 
cızılmalar və 
çatlar əmələ 
gələ, diş əti 
travmaya 

məruz qala, 
qanaya bilər”.    

6 AYDAN BIR STOMATOLOQA 
GETMƏK LAZIMDIR

Stomatoloq qeyd etdi ki, 
problemin ən yaxşı həll yolu həkimə 
vaxtında getməkdir: “Bütün dünyada 
dişə necə qulluq 
edilməsindən 
asılı olmayaraq 
6 aydan bir 
profilaktik baxış 
üçün stomatoloqa 
getmək tövsiyə 
olunur. Çünki 
dişin elə səthi var 
ki, insan onu görə 
bilmir. Orada diş ərpi 
toplanır, yaxud kariyes 
inkişaf edir. Stomatoloq 
isə xüsusi alətlərin köməyi 
ilə onları görə bilir və vaxtında 
aradan qaldırır”. 

DIŞLƏRIN SAĞLAM 
OLMASI ÜÇÜN BÜTÜN 
BƏDƏN SAĞLAM OLMALIDIR

R.Tağıyevin fikrincə, dişlərimizi 
qorumaq üçün diqqət etməli 
olduğumuz məqamlar var: 
“Dişlərimiz bütün orqanlarla sıx 

əlaqədədir. Yəni dişlərin sağlam 
olması üçün bütün bədən sağlam 
olmalıdır. Qidalanmağımıza 
fikir verməliyik. Şirniyyat və un 
məmulatları, sorma konfetləri çox 

yemək olmaz. İçilən 
suyun tərkibi də 
böyük rol oynayır. 
Dişlərin tüpürcək 
ilə yuyulması 
önəmlidir. Yəni nə 
qədər tüpürcək ifraz 

olunarsa, dişlərin 
səthi ərpdən yaxşı 

yuyular. Ola bilir ki, 
müəyyən səbəblərdən 

ağız boşluğunda 
tüpürcək ifrazı azalır. 

Bu da azalanda diş səthi 
pis yuyulur, kariyes əmələ gəlir. 
Məsələn, siqaret çəkən insanlarda, 
tüpürcək vəzi xəstəliklərində, 
şəkərli diabetdə, bir sıra nevroloji 
xəstəliklərdə də tüpürcək ifrazında 
problemlər yaranır. Dişlər gündə 
ən azı 2 dəfə fırçalanmalıdır. Qida 
qəbul etdikdən sonra ağız boşluğu 
yaxalanmalıdır. Dişlərin sağlam 
olması bu faktorlardan asılıdır”.

Həkim bildirdi ki, 
insanların evdə istifadə 
etdiyi diş ağartmaq üçün 
olan gellərin stomatoloq 
nəzarəti olmadan istifadəsi 
qadağandır: “Apteklərdə, 
tibbi marketlərdə müxtəlif 
yönümlü cihazlar satılır. 
Dişləri kimyəvi ağartmaq 
üçün içərisində hazır gel 
olan kappalar var. Bəzi tibbi 
market və apteklərdə satılır. 
Onların da stomatoloq 
nəzarəti olmadan istifadə 
olunması məsləhət deyil. 
Çünki o dərmanların 
tərkibində diş ətini həddən 
çox qıcıqlandıran aqressiv 
maddələr var. Kimyəvi 
tərkibli olan gellərlə dişin 
üzərindəki piqmentləri 
yalnız stomatoloqun nəzarəti 
altında xüsusi prosedur 
vasitəsilə təmizləmək 
olar. Bu dərmanların 
istifadəsindən əvvəl 
stomatoloq tərəfindən diş 
əti xüsusi materialla örtülür 
ki, qıcıqlanmasın. Gelin 
neçə dəqiqə qalması, hansı 
hallarda dərhal yuyulması və 
ya artırılmasını stomatoloq 
daha yaxşı bilir. Həmin 
gellər dodağa, diş ətinə, dilə 
dəyəndə kimyəvi yanıqlar 
əmələ gətirə bilər”. 

EVDƏ STOMATOLOQLUQ 

Rəsul Rəsul 
TağıyevTağıyev

BU ALƏTDƏN EV ŞƏRAITINDƏ ISTIFADƏ ETMƏK OLMAZ

ETMƏK FIKRINƏETMƏK FIKRINƏ  
DÜSMƏYINDÜSMƏYIN
ETMƏK FIKRINƏETMƏK FIKRINƏ  
DÜSMƏYINDÜSMƏYIN
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Şair Cəlil Cavanşir deyir ki, dünya 
qloballaşsa da, ədəbiyyatın yeri 
həmişə aktual olaraq qalacaq: “Bu 
baxımdan ənənəvi alışdığımız 
dünyada, neçə əsrlər boyu 
ədəbiyyat aktuallığını qoruyub 
saxlayıbsa, bundan sonra da, istər 
texnika, elektronika, internet 
əsri olsun, saxlayacaq. Hətta 
düşünürəm ki, insanlar robotlarla 
birgə çalışmağa başlasalar belə, 
ədəbiyyatın yeri azalmayacaq. 
Çünki ədəbiyyat adamın mənəvi 
dünyası ilə bağlı bir məsələdir. 
Nə qədər ki insan yaşayır, onun 
maddi tələbatı ilə yanaşı, mənəvi 
tələbatı da olacaq. Ədəbiyyat 
isə bayaq da qeyd etdiyim kimi, 
mənəviyyat məsələsi olduğuna 

görə daim ona ehtiyac olacaq. 
Gözəl tamaşaların, filmlərin, 
mahnıların, ümumiyyətlə, 
gözəl incəsənət nümunələrinin 
yaranması üçün ədəbiyyat vacibdir. 
Ədəbiyyatın aktuallığı bu gün də, 
sabah da, texnika nə qədər inkişaf 
etsə də, insanın 
nə qədər maddi 
tələbatları 
çoxalsa da, 
itməyəcək 
və daim 
yaşayacaq”.

Vüsal bəy başqa vacib bir 
məqama da toxundu: “Deyə 
bilərlər ki, hər dövrün hadisələri, 
süjetləri, obrazları özünə görə 
maraqlıdır. Məsələn, XXI əsr 
Azərbaycanını XIX əsrin 
Fransası ilə müqayisə 
etmək düzgün deyil. 
Amma ədəbiyyat 
cəmisi 25-26 
fundamental süjetdən 
ibarətdir. Burada fərqi 
yoxdur ki, sevən 
Marisudur, 
Kozetdadır, 
Məmməddir, 
yoxsa 
Aytəkindir. 
Xəyanəti 
kimin 

etdiyinin heç bir fərqi yoxdur. 
Yəni bu 25-26 süjetdən – 
sxemdən başqa bu zaman ərzində 
yeniləri  yaranmayıb, tapılmayıb. 
Dəyişən, sadəcə adlardır, 
vəziyyətlərdir. Mənim üçün isə 

xəyanəti kimin - Məmmədin, 
yoxsa Yunanıstandan hansısa 
personajın etdiyinin heç bir 
fərqi yoxdur. Bu sevginin, 
bu xəyanətin mahiyyətini 

daha yaxşı açan əsər oxumaq 
istəyirəm. Zəif əsəri 

oxumaq istəmirəm. 
Yenə də deyirəm, 
əsas məsələ 
obrazların kimlərin 
olması deyil, 
əsərin gözəl 
olmasıdır”.

ZƏIF ƏSƏR OXUMAQ 
ISTƏMIRƏM

Artıq elə mərhələyə 
gəlib çatmışıq ki, 
süfrədə olanları yeyib 
qurtarmaq mümkün 
deyil. Ya həddindən 
artıq nəfis, ləzzətli 
nə isə gəlməlidir, ya 
da “əla”dan aşağı 
olan heç nə ortaya 
qoyulmamalıdır. Bunun 
üçün də ədəbiyyatdan 
çox, keyfiyyətli ədəbi 
tənqid lazımdır. O da 
əlhəmdülillah... 

Vüsal 
Məmmədov

Cəlil 
Cavanşir

“OFSAYD”A“OFSAYD”A

DÜSƏN ƏDƏBIYYATDÜSƏN ƏDƏBIYYAT
XXI əsrdir. Dünya qloballaşıb, 

həyat sürətlə axıb gedir. 
Demək olar ki, müasir 

insan işdən və bir qədər istirahətdən başqa 
heç nəyə vaxt tapmır. Bu dünyada yeni 
sahələr, yeni maraqlar günbəgün artır, 
yenilənir, bu yeniliklərin ardınca yürümək 
mümkünsüzdür artıq. Dünən maraqlı 
olan, hətta əlçatmaz sayılan bu gün heç 
kimə maraqlı deyil. Bilmirəm ədəbiyyat 
da dünən maraqlı olub bu gün maraqlı 
olmayan sahəyə aiddir, yoxsa yox. Amma 
görünən budur ki, ədəbiyyat istər-istəməz 
sıxışdırılıb bir küncə, belə deyək, “ofsayd” 
vəziyyətə düşüb sanki. Ədəbiyyatın əsas iki 
funksiyası var. Biri məlumat – informasiya 
ötürmək, ikincisi isə estetik zövq bəxş 
etmək. Ümumiyyətlə, belə bir deyim var 
ki, ədəbiyyat insanın dünyagörüşünü 
artırır, düşüncələrini dərinləşdirir, nitqini 
yaxşılaşdırır. Bundan başqa, insanın daxili 
aləmini, mənəviyyatını zənginləşdirir. 
Müəyyən bir təcrübə qazandırır. 
Valideynlərimiz bizə həmişə mütaliə etməyi 
aşılayıblar. Özləri kitab oxumaqla şəxsi 
nümunə göstəriblər. Amma indiki nəsil 
kitab oxuyurmu? Hər şey virtuallaşıb və 
elektronlaşıb. Kitablar, ədəbiyyat nədir, 
hətta insanlar da, az qala, virtuallaşıblar. 
Daha heç kim heç kimin evinə qonaq getmir, 
görüşmür. İndi başsağlığını da onlayn 
verirlər. İnsanların bir-birindən bu qədər 
uzaqlaşdığı bir vaxtda meydanda ədəbiyyata 
yer qalıbmı?  Bu suallar, yəqin ki, bir çox 
insanları da narahat edir, düşündürür. 

“MUST READ” OLAN ƏSƏRLƏR
Əməkdar jurnalist Vüsal Məmmədov bu 

haqda tez-tez düşündüyünü və öz aləmində, 
hətta “ədəbiyyatın sonu” kimi şərti ad da 
quraşdırdığını deyir: “Məsələ ondadır ki, 
bəşəriyyət bu ana qədər hər bir savadlı insan 
tərəfindən oxunması vacib olan böyük irs 
yaradıb. Özünü intellektual sayan istənilən 
şəxsin, məsələn, Aristoteldən tutmuş Jan 
Bodiyara qədər oxuması vacib olan əsərlər 
var. Antik mifologiya ilə mütləq yaxından 
tanış olmaq lazımdır. Milli mifologiya, 
nağıllar, dastanlar, xalq ədəbiyyatı ilə də 
həmçinin. Şekspirin ən azı 5-6 fundamental 
əsəri var ki, bütün müasir dramaturgiya 

onların  əsasında dayanır. Həmin əsərləri 
əzbər bilməlisən. Viktor Hüqonun, 
Dostoyevskinin, Çexovun “must read” olan 
əsərləri vacibatdandır. XX əsrin əvvəlinin 
Azərbaycan ədəbiyyatı da həmçinin. 
Postmodern fəlsəfəni yaradan əsərlər də 
mütləq oxunmalıdır”. 

MÜASIR YAZIÇI MƏNƏ  
NƏ TƏKLIF ETMƏLIDIR KI... 

Vüsal Məmmmədovun fikrincə, elə 
yazıçılar var ki, ümumən yaradıcılığını 
oxumasan da, ən vacib bir əsərini mütləq 
oxumalısan: “Məsələn, Pasternakdan 
“Doktor Jivaqo”, Bulqakovdan “Master və 
Marqarita” kimi. Hərçənd, bundan sonra 
həmin yazarlara vurulub, uzun müddət 
mehmanları olacağın da istisna deyil. Anarı, 
İsa Hüseynovu, Sabir Əhmədovu, Mövlud 
Süleymanlını oxumalısan ki, Azərbaycan 
dilinin ifadə imkanları ilə tanış olasan. Bu 
saydıqlarım hələ 1%-dir. Amma məsələ 
təkcə bədii ədəbiyyatla bitmir axı. Hər ay 
azı 1-2 elmi-populyar kitab oxumaq həyati 
önəmlidir. Bunlar sənin normal, savadlı 
adam olman üçün zəruri bünövrədir. Belə 
olan halda, sual çıxır: müasir yazıçı mənə 
nə təklif etməlidir ki, Umberto Ekonun 
“Qızılgülün adı” romanını yox, onu oxuyum?! 
Mən bir kitaba ömrümün ən qiymətli 
resursu olan zamanımı xərcləyirəm axı. 
Mənə zamandan daha qiymətli nəsə təklif 
edə bilirlərmi?! Bilmirlərsə, yazmasınlar. 
100 metri 9 saniyəyə qaçan sprinter varsa, 
11 saniyəyə qaçan idmançı heç kimə maraqlı 
deyil. Zamanımdan daha qiymətli və 
siyahımda oxunmasını gözləyən kitablardan 
daha dəyərli əsər təklif edə bilməyənlər 
mənim üçün yoxdurlar. Hüqonun “93-
cü il”ini hələ oxuya bilməmişəmsə, 
onunla rəqabətdən çox-çox geri qalan 
əsərə həyatımın dəyərli saatlarını sərf 
etməyəcəyəm. Ona görə də, düşünürəm, 
artıq elə mərhələyə gəlib çatmışıq ki, süfrədə 
olanları yeyib qurtarmaq mümkün deyil. 
Ya həddindən artıq nəfis, ləzzətli nə isə 
gəlməlidir, ya da “əla”dan aşağı olan heç 
nə ortaya qoyulmamalıdır. Bunun üçün də 
ədəbiyyatdan çox, keyfiyyətli ədəbi tənqid 
lazımdır. O da əlhəmdülillah, yoxdur. 
Yeri gəlmişkən, bütün bu dediklərim eyni 
dərəcədə kinoya da aiddir.

XANIM AYDIN  
xanimaydin@kaspi.az



KADIDƏN SONRA OVUSU DA GEDIR 

“Qarabağ” braziliyalı 
futbolçusu Kadi Borgesin, 
“Neftçi” isə nigeriyalı 
futbolçusu Yusuf 
Lavalın satışından 
yaxşı gəlir 
əldə edəcək. 
Mütəxəssislər 
də hesab 
edirlər ki, 
bu satışlar 
Azərbaycan 
futbolu üçün 
uğurdur. 

Bundan əlavə, 
mətbuatda “Qarabağ”ın 

müdafiəçisi Marko 
Veşoviçə də ciddi 
klublardan təkliflər 
gəlməsi barədə 
məlumatlar yayılıb. 
Düzdür, Ağdam klubu bu 
xəbərlərin yayılmasından 
dərhal sonra 
makedoniyalı müdafiəçi 
ilə bu mövsümün 
sonunda başa çatacaq 

müqavilənin müddətini 

uzadıb, amma təhlükə 
hələ də sovuşmayıb. Çünki 
“Qarabağ” bir müddət 
əvvəl Kadi ilə də yeni 
müqavilə imzalamış və 
ora onun ancaq 5 milyon 
avro təklif ediləcəyi 
təqdirdə satıla biləcəyi 
ilə bağlı bənd daxil 
etmişdi. Göründüyü kimi, 
belə bir klub tapıldı və 
“Qarabağ” braziliyalı 
yarımmüdafiəçisini satmaq 
məcburiyyətində qaldı. 

Bəs bu gedişlər klublarımıza necə 
təsir edəcək? “Neftçi”nin veteran 
futbolçusu Hüseyn Məhəmmədov 
hesab edir ki, Lavalın gedişi komandaya 
böyük təsir etməyəcək: “Yəqin ki, 
onu əvəz edəcək futbolçu tapılacaq. 
Ola da bilər ki, əvəzinə futbolçu 
transfer ediləcək. Laval son oyunlarda 
istəkli deyildi, sanki məcburiyyətdən 
oynayırdı. Bir futbolçu istəksizdirsə, 
onu saxlamaqdansa, satmaq 
məsləhətdir”. 

Mütəxəssislər də hesab edirlər ki, 
Kadinin satışı Azərbaycan futbolu üçün 
uğurdur. Təcrübəli məşqçi Ağasəlim 
Mircavadov deyir ki, bu cür satışları 

adətən top-klublar edə bilirlər: “Belə 
şey Azərbaycan klublarında da varsa, 
lap yaxşı. Biri var, həmişə klubun 
büdcəsindən futbolçu transfer edirsən, 
biri də var, artıq 
özün oyunçu 
satırsan. 
Fürsət 
düşdü, 
“Qarabağ” 
da satdı. 
Onun 

müqabilində daha da güclü futbolçu 
almaq mümkündür. Hətta 1 yox, 2-3 
futbolçu almaq olar”. 

Futbol mütəxəssisi Bəxtiyar Musayev 
da düşünür ki, 

kommersiya 
nöqteyi-
nəzərindən 
Kadinin satışı 
uğurdur: “Bu 
transferə görə 

“Qarabağ”ın yaxşı qazancı olacaq. 
Bu, nəinki “Qarabağ”, Azərbaycan 
futbolu üçün uğur sayıla bilər. Kadinin 
bu məbləğə “Krasnodar”a transfer 
olunması Azərbaycana yuxarıdan aşağı 
baxan futbolçular üçün nümunə ola 
bilər. Yəni onlar da düşünəcəklər ki, 
Azərbaycan çempionatında çıxış edərək 
böyük klublara getmək olar. Bir neçə 
dəfə şahidi olmuşuq ki, lider futbolçular 
“Qarabağ”dan gediblər. Amma biz onlar 
gedəndən sonra “Qarabağ”ın daha da 
yaxşı çıxış etdiyini gördük. Burada 
Qurban Qurbanov faktoru da var. O, 
komandadan gedən hər bir futbolçunun 
yerini doldurmağı bacarır”.

“Qarabağ”ın futbolçusu Kadi Borges də artıq klubdan ayrılıb. Ağdam 
təmsilçisinin mətbuat xidməti məlumat yayıb ki, braziliyalı oyunçunun 
transferi ilə bağlı Rusiyanın “Krasnodar” klubu ilə aparılan danışıqlar 
yekunlaşıb. Danışıqların yekununa əsasən, futbolçu tibbi müayinədən 
keçdikdən sonra rəsmi müqavilə imzalayacaq. Klub keçid rəsmiləşdikdən 

sonra ictimaiyyətə daha ətraflı məlumat veriləcəyini vurğulayıb.
Qeyri-rəsmi məlumatlara görə, “Krasnodar” “Qarabağ”a 5 milyon 
avro təzminat ödəyəcək. Bu isə Azərbaycan futbol transferi 

tarixində yeni rekorddur.
Xatırladaq ki, 26 yaşlı yarımmüdafiəçi 2021-ci ildən 
“Qarabağ”ın formasını geyinirdi. O, bu mövsüm 31 

oyunda 8 qol vurub və 11 qolun ötürməsini verib. 
“Qarabağ”ın baş məşqçisi Qurban Qurbanov 

Kadi Borgesdən sonra daha bir aparıcı legionerin 
satılmasına da razılıq verib. Təcrübəli mütəxəssis 
Kvabena Ovusunun qarşıdakı günlərdə 

“Ferentsvaroş”a (Macarıstan) keçidinə etiraz 
etməyəcək. Qanalı hücumçu bir neçə gün əvvəl 

klub rəhbərliyinə müraciət edib. O, bu qış fasiləsində 
komandadan ayrılmasına icazə istəyib.

Ağdam təmsilçisinin 2020-ci ildə İspaniya 
“Leqanes”indən transfer etdiyi afrikalı gələcəyi ilə bağlı 
yekun qərarı verdiyini bildirib. 26 yaşlı forvard artıq 

Azərbaycanda qalmağı düşünmədiyini, karyerasını 
Macarıstanda sürdürməyə hazırlaşdığını söyləyib. 

Azərbaycan Premyer 
Liqasındakı qış fasiləsini 
çoxları klublarımızın yeni 

futbolçular alması barədə xəbərləri 
eşitmək üçün gözləyirdi. Amma 
deyəsən, əvvəlki illərdən fərqli 
olaraq bu qış daha çox klublarımızın 
futbolçu satması ilə yadda qalacaq. 
Qış fasiləsi başlayandan artıq 
hamı “Neftçi” və “Qarabağ”da 
təmsil olunan futbolçulara gələn 
dəvətlərdən danışır. Onlardan ikisi 
artıq reallaşıb. “Qarabağ” braziliyalı 
futbolçusu Kadi Borgesi Rusiyanın 
“Krasnodar” klubuna, “Neftçi” isə 
nigeriyalı futbolçusu Yusuf Lavalı 
Portuqaliyanın “Arouka” klubuna 
satıb. 

“Neftçi”nin digər legioneri Qodsvey 

Donyo da bir neçə klubdan 
təklif alıb. Paytaxt klubunun 
hücumçusu “Hapoel”(Tel-
Əviv) və “Alanyaspor”un 
maraq dairəsindədir. Bu 
mübarizədə Tel-Əviv klubunun 
daha şanslı olduğu iddia edilir. 
Mənbənin iddiasına görə, 28 yaşlı 
hücumçu yenidən İsrailə qayıtmaq 
niyyətindədir. 

Adıçəkilən hücumçunun “Neftçi” 
ilə müqaviləsi 2024-cü il iyunun 30-
na qədər qüvvədədir. 

Bu xəbərlərin fonunda paytaxt 
klubu hələlik yalnız bir futbolçu 
transfer edə bilib. Bakılılar 
yığmamızın müdafiəçisi 
Höccət Haqverdini heyətinə 
qata bilib.

VEŞOVIÇ ÜÇÜN DƏ 
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AĞASƏLIM MIRCAVADOV: “FÜRSƏT DÜŞDÜ, “QARABAĞ” DA SATDI”
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