
Bildiyiniz kimi, bu gün Azərbaycan 
islahatların yeni mərhələsinə qədəm qo-
yub. İslahatlar hərtərəflidir. İqtisadi isla-
hatlar bizə imkan verir ki, əlavə gəlirlər 
əldə edilsin və büdcə gəlirlərimiz artıb. 
Bu ilin yanvar-fevral aylarında büdcə 
daxilolmaları 150 milyon manat səviy-
yəsində artıbdır. Bu, bizə imkan verir ki, 
həmin vəsaiti sosial layihələrə yönəldək. 
Qeyd etdiyim kimi, ciddi islahatlar üzə-
rində işlər keçən il prezident seçkilərin-
dən sonra başlamışdır. Bu gün isə çox 
ciddi sosial paket təsdiqləndi və bu sosial 
təşəbbüslər nəticəsində 3 milyondan çox 
insan öz maddi vəziyyətini, maliyyə və-
ziyyətini yaxşılaşdırmış olur. Bildiyiniz 
kimi, minimum əməkhaqqı və minimum 
pensiya təxminin 40 faiz artmışdır. Sosial 
müavinətlər təqribən orta hesabla iki dəfə 
artmışdır. Köçkünlərə verilən müavinət 
50 faiz artmışdır. Tələbələrin təqaüdləri, 
şəhid ailələrinə verilən müavinətlər, digər 
sosial ödənişlər artıb. Çoxmənzilli bina-
ların sənədləşdirilməsi ilə bağlı müvafiq 
Fərman imzalanıb. Problemli kreditlərin 
həlli ilə bağlı çox ciddi Fərman imzalanıb. 
Onu deyə bilərəm ki, bu Fərmanın dünya-
da bənzəri yoxdur və bu Fərman 800 min 
insanı əhatə edir. Yəni, Azərbaycan döv-
ləti bir daha göstərir ki, öz vətəndaşının 
yanındadır.

Bizim iqtisadi gücümüz artdıqca so-
sial məsələlər daha da geniş miqyasda öz 
həllini tapacaqdır. İqtisadi artım isə göz 
qabağındadır. Bu ilin iki ayında ümumi 
daxili məhsul 3 faiz artmışdır. Bu, son 
illər ərzində ən yüksək göstəricidir. Sə-
naye istehsalı 4,6 faiz artmışdır. Bu da 
yaxşı göstəricidir. Ancaq ən böyük artım 
qeyri-neft sektorunda sənaye istehsalına 
aiddir. Burada artım 15,5 faizdir. Hesab 
edirəm ki, bu, dünya rekordudur və son 
illər ərzində aparılan düşünülmüş ciddi 
iqtisadi islahatlar siyasətinin nəticəsidir.

İslahatlar dərinləşəcək. İslahatlara al-

ternativ yoxdur. Siyasi islahatlar, iqtisadi 
islahatlar, sosial sahədə islahatlar, məh-
kəmə-hüquq sistemində islahatlar, - artıq 
müvafiq göstərişlər verilib və sənədlər 
paketi hazırlanır, - təhsil, səhiyyə sahələ-
rində, hər bir sahədə, Azərbaycan yeni 
dövrə qədəm qoyub. Azərbaycan yenilə-
şir, Azərbaycan güclənir və müasirləşir. 
Biz dərin milli-mənəvi köklər üzərində 

güclü dövlət qurmuşuq. Azərbaycan tarix-
də heç vaxt indiki qədər güclü olmamış-
dır. Ancaq o demək deyil ki, əldə edilmiş 
bu nailiyyətlərlə kifayətlənməliyik. Əldə 
edilmiş nailiyyətlər bizi gələcəyə daha da 
nikbinliklə baxmağa həvəsləndirir, buna 
sövq edir.

Mən tam əminəm ki, bu ili biz uğurla 
başa vuracağıq. Bundan sonra Azərbaycan 

yalnız və yalnız inkişaf və tərəqqi yolu ilə 
gedəcək, vətəndaşların sosial vəziyyəti il-
dən-ilə yaxşılaşacaq.

İlham Əliyev, 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

(Novruz bayramı münasibətilə  
Azərbaycan xalqına təbrikindən)
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BU SAYIMIZDA

Sərhəd tanımayan erməni qəddarlığı

Transxəzər Beynəlxalq Nəqliyyat 
Marşrutu ilə bağlı iclas keçirilib

31 MarT azərBaycaNlılarıN 
SoyqırıMı GüNüdür

“Müasir dənizçilik dünyasına baxış”

Sən hardasan, İlahi?  
Günahımız nədir, Allahım? 
Başımıza gətirilən müsibət-
lərdən xəbərin yoxdurmu? 
Xain xislətli bir millətin 
bizim əzəli torpaqlarımız-
da nə işi? Nə vaxtadək 
ermənilər və havadarları 
tərəfindən repressiyalara, 
gizli, açıq soyqırımılara 
məruz qalacağıq?  Səsimizi 
eşitməyənlərin niyə eşitmək istəmədiklə-
ri bizə çoxdan bəllidir. Sən niyə səsimizi 
eşitmirsən, İlahi?

Futbol üzrə 
Azərbaycan Topaz 
Premyer Liqası-
nın XXII turunun 
oyunlarının vaxtı 
müəyyənləşib.

“Azərbaycan Xəzər 
Dəniz Gəmiçiliyi” QSC-nin 
(ASCO) Azərbaycan Dövlət 
Dəniz Akademiyasında tələ-
bələr üçün “Müasir dənizçi-
lik dünyasına baxış” mövzu-
sunda seminar keçirilib.

Səh. 6

İyirmi birinci tura “zirə”–“Səbail” 
görüşü ilə start veriləcək

Gürcüstanın paytaxtı  
Tbilisidə Transxəzər Bey-
nəlxalq Nəqliyyat Marşrutu-
nun inkişafı üzrə işçi qrupun 
görüşü keçirilib.

Toplantıda Azərbaycanla 
yanaşı, Türkiyə, Qazaxıstan, 
Gürcüstan, Ukrayna və Polşa-
dan olan dəmiryolu və dəniz 

nəqliyyatı şirkətlərinin nümayəndələri  
iştirak ediblər.

 “Azərbaycan Xəzər 
Dəniz Gəmiçiliyi” QSC 
(ASCO) Novruz bayramı 
ərəfəsində Cəbrayıl rayo-
nunun Cocuq Mərcanlı 
kəndinə səfər təşkil edib. 
Azərbaycan Dövlət Dəniz 
Akademiyasının tələbələ-
rinin də iştirak etdiyi səfər 
çərçivəsində öncə Füzuli rayonunun 
ərazisində aprel şəhidlərinin xatirəsinə 
ucaldılmış abidə ziyarət olunub, şəhid-
lərin ruhuna ehtiram ifadə edilib.

Vətənə arxa olan igidlərimizə 
arxadır dənizçilər

Səh. 5

Səh. 3

Səh. 2

Səh. 4 Böyük Azərbaycan şairi və 
mütəfəkkiri İmadəddin Nəsimi 
(1369-1417) klassik Azərbaycan 
poeziyasında öz dəst-xətti ilə 
seçilən, anadilli poeziyamızın 
inkişafında müstəsna xidmət-
ləri olan söz ustadıdır. Nəsimi 
yaradıcılığında insanın əzəməti, 
şəxsiyyətin azadlığı və məhəbbət 
ideyası mühüm yer tutur. Onun 
müxtəlif ideyalarla zəngin 
bədii irsi özündən sonra gələn 
Azərbaycan şairlərinin yara-
dıcılığına və bir sıra xalqların 
bədii-ictimai fikrinin inkişafına 
güclü təsir göstərib.

Prezident İlham Əliyevin 
müvafiq Sərəncamı ilə bu il İma-
dəddin Nəsiminin anadan olması-
nın 650 illiyi müxtəlif tədbirlərlə 
qeyd olunur. Həmçinin dövlət 
başçısının daha bir Sərəncamı ilə 
2019-cu il ölkəmizdə “Nəsimi 
ili” elan edilib.

Dövlət başçısının İmadəddin 
Nəsiminin yubileyinin keçirilmə-
si haqqında Sərəncamının icrasını 
təmin etmək məqsədilə Mədəniyyət Nazir-
liyinin əmri ilə tədbirlər planı hazırlanıb.

Nazirlikdən  bildirilib ki, tədbirlər 
planında şəhər (rayon) mədəniyyət müəs-
sisələrində Nəsiminin 650 illik yubileyinə 
həsr olunmuş ədəbi-bədii gecə, konfrans, 
dəyirmi masa, seminar, kitab sərgisi, bədii 
qiraət və rəsm müsabiqələrinin keçirilmə-
si nəzərdə tutulur.

Xatırladaq ki, görkəmli şairin 650 illik 
yubileyi öncəsi, ötən il ədəbi-mədəni mü-
hitdə geniş rezonans doğuran əhəmiyyətli 
bir layihə - Heydər Əliyev Fondunun vit-
se-prezidenti Leyla Əliyevanın təşəbbüsü 
ilə Azərbaycanda ilk dəfə olaraq Nəsimi – 
şeir, sənət və mənəviyyat festivalı keçiril-
mişdi. Bu il təşkil ediləcək “Nəsimi - şeir, 
incəsənət və mənəviyyat” II Beynəlxalq 
festivalı yubiley ilinin ən yaddaqalan təd-
birlərindən olacaq.

Heydər Əliyev Sarayında şairin yubi-
leyinə həsr olunan tədbirlər çərçivəsində 
musiqi kollektivləri və solistlərin iştirakı 

ilə bədii-musiqili gecə keçirilə-
cək.

Görkəmli bəstəkar Fikrət 
Əmirovun “Nəsimi dastanı” xo-
reoqrafik poeması əsasında kon-
sert-tamaşa Azərbaycan Dövlət 
Akademik Opera və Balet Teat-
rında və UNESCO-nun baş qə-
rargahında nümayiş olunacaq. 
Həmçinin beynəlxalq sərgilərdə 
nümayiş etdirilməsi məqsədilə 
qeyd olunan tamaşanın rəqəm-
sallaşdırılması da həyata keçirilə-
cək. Bundan əlavə, Xalq artisti 
Firəngiz Əlizadənin “Nəsimi” 
xoreoqrafik tamaşasının Azər-
baycan, Rusiya, Almaniya və 
Türkiyədə və TÜRKSOY təşkila-
tında nümayişi təşkil ediləcək. Bu 
tamaşanın da rəqəmsallaşdırılma-
sı nəzərdə tutulur. TÜRKSOY 
təşkilatında da yubiley tədbirləri 
keçiriləcək.

Almaniyanın Frankfurt və 
Türkiyənin İstanbul şəhərlərində 
ənənəvi beynəlxalq kitab sərgilə-

rində Nəsiminin yubileyinə həsr olunmuş 
tanıtım tədbirlərinin keçirilməsi planlaşdı-
rılır.

Beynəlxalq Muğam Mərkəzində qə-
dim musiqi alətlərinin və sufi musiqisi 
elementlərinin müşayiəti ilə Nəsiminin 
qəzəllərindən ibarət muğam konserti təş-
kil ediləcək. Azərbaycan Dövlət Yuğ Te-
atrında isə Nəsiminin qəzəlləri əsasında 
“Haqq mənəm” adlı ədəbi-bədii kompozi-
siya nümayiş olunacaq.

Şairin əsərlərinin Azərbaycan və xari-
ci dillərdə çap olunması, eləcə də “Nəsimi 
irsi UNESCO-da” adlı nəşrin hazırlanma-
sı da tədbirlər planında yer alıb. Sənəddə 
həmçinin söz ustadının yubileyinə həsr 
olunmuş respublika rəsm müsabiqəsinin 
keçirilməsi də qeyd olunub.

Yeri gəlmişkən, “Azərbaycan Xəzər 
Dəniz Gəmiçiliyi” QSC-nin gəmilərindən 
biri böyük Azərbaycan şairi və mütəfək-
kiri İmadəddin Nəsiminin adını daşıyır. 
Gövdəsinə dahi söz ustadının adı həkk 
olunmuş gəmidə də yubiley münasibəti ilə 
müxtəlif tədbirlərin keçirilməsi nəzərdə 
tutulur.

Səh. 8

Azərbaycanlılara qarşı 
zaman-zaman soyqırımı 
hadisələri, o cümlədən 
1918-ci ildəki soyqırımı 
törədilib və təəssüf ki, bey-
nəlxalq miqyasda heç vaxt 
tarixi qiymətini almayıb.

NəSİMİNİN 650 İllİyİ rəNGarəNG 
TədBİrlərlə qeyd oluNacaq
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 “Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmi-
çiliyi” QSC (ASCO) Novruz bayramı 
ərəfəsində Cəbrayıl rayonunun Cocuq 
Mərcanlı kəndinə səfər təşkil edib. 
Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyası-
nın tələbələrinin də iştirak etdiyi səfər 
çərçivəsində öncə Füzuli rayonunun 
ərazisində aprel şəhidlərinin xatirəsinə 
ucaldılmış abidə ziyarət olunub, şəhid-
lərin ruhuna ehtiram ifadə edilib.

Səfər zamanı Cocuq Mərcanlıda 
aparılan abadlıq-quruculuq işləri ilə 
yaxından tanışlıq olub. Qonaqlar kənd-
də yerləşən məscid və “Qayıdış” parkı-
na baş çəkiblər.

Həmçinin, dənizçilər ön cəbhədə 
xidmət edən əsgərlər üçün yaradılan 
şəraitlə tanış olub və  birgə nahar edib-
lər.

Daha sonra Novruz bayramı müna-

sibətilə “N” saylı hərbi hissənin şəxsi 
heyəti üçün konsert proqramı təşkil 
olunub.

Çıxış edən ASCO sədrinin müa-
vini Nəzrəddin Əhmədzadə dənizçilər 
adından Novruz bayramı münasibətilə 
əsgərləri təbrik edib, çətin və şərəfli 
xidmətdə onlara müvəffəqiyyətlər ar-
zulayıb.

Hərbi hissənin komandanlığı 

ASCO əməkdaşlarının bu təşəbbüsünü 
yüksək qiymətləndirib, belə görüşlərin 
əsgərlər üçün mənəvi dəstək olduğu-
nu, onlarda ruh yüksəkliyi yaratdığını 
qeyd edib. Bildirilib ki, əsgər və zabit-
lər torpaqlarımızı düşmən tapdağından 
azad etmək üçün Ali Baş Komandanın  
əmrlərinə hər an hazırdırlar.

Bayram şənliyi incəsənət ustaları-
nın ifasında konsert proqramı ilə davam 

edib. Tanınmış müğənnilər – Əhməd 
Mustafayev, Yeganə Mürsəlova, Günay 
İbrahimli, Damla, Namiq Məna, Sədəf 
Budaqova və digərlərinin ifaları əsgər-
lərdə şən əhval-ruhiyyə yaradıb.

Tədbiri Novruz bayramının atribut-
ları olan Kosa, Keçəl və  Bahar qızının 
şən zarafatları, əyləncəli oyunları daha 
da yaddaqalan edib.

Şənlikdə əsgərlərə bayram sovqatı 

verilib, təşkilatçılar tərəfindən vikto-
rina keçirilib. Qaliblərə xüsusi hədiy-
yələr təqdim olunub.

Sonda şəxsi heyətin yüksək 
vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə olun-
ması istiqamətində keçirilən tədbirdə 
yaxından iştirak etdiyinə görə ASCO 
hərbi hissə komandirinin fəxri fərmanı 
ilə təltif edilib.

Vətənə arxa olan igidlərimizə arxadır dənizçilər

“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” QSC-
nin (ASCO) Dəniz Nəqliyyat Donanmasına məx-
sus “Zəngəzur” tankeri əsaslı təmir edilib.  “Zığ” 
Gəmi Təmiri və Tikintisi Zavodunda aparılan 
işlər tam uğurla başa çatdırılıb.

Təmir müddətində gəminin sualtı  və  suüstü  
hissələri,  baş  göyərtəsi, maşın  şöbəsi və üst  qu-
rumu  təmizlənib və  rənglənib.

Maşın  şöbəsində  baş və köməkçi  mühərrik-
lər, köməkçi  mexanizmlər,  qurğular təmir olu-
nub.  Avar  valları  yenilənib, göyərtədə  və  maşın  
şöbəsində   boru  işləri yerinə yetirilib. Həmçinin,  
gəmi  üzrə  elektrik-quraşdırma  və avtomatika 
işləri görülüb. 

Bununla yanaşı, gəmi heyətinə məxsus ya-
şayış otaqları, sanitar qovşaqlar və yeməkxana 
yenilənib.

Tanker dəniz sınağından uğurla çıxıb və ye-
nidən yükdaşımalara cəlb edilib.

“Zəngəzur”un yükgötürmə qabiliyyəti 13 
min tondur. Gəminin uzunluğu 150, eni 17,3, 
suya oturumu isə 7,14 metrdir.

ASCO-nun tanker donanması Xəzər hövzə-
sində aparıcı mövqeyə malikdir. Yükdaşımalar-
da xüsusi çəkisini saxlamaq üçün donanmanın 
gəmiqayırmanın son nailiyyətləri əsasında inşa 
olunan gəmilərlə zənginləşməsinə xüsusi fikir 
verilir. Hazırda Bakı Gəmiqayırma Zavodunda 
ASCO üçün iki yeni tanker tikilir. Onlardan biri 
– “Laçın” tankeri inşasının növbəti mərhələsinin 
həyata keçirilməsi məqsədi ilə bu günlərdə suya 
buraxılıb. Sözügedən tanker 2019-cu ilin iyunun-
da tam istismara veriləcək.

“zəngəzur”un əsaslı təmirindən sonra tankerdə hər şey dənizçilərin ürəyincədir

Cənubi Koreyanın sahil 
sularında neft tankerində baş 
verən yanğın nəticəsində iki 
nəfər ölüb, bir nəfər yaralanıb.

 Yonhap agentliyi xəbər ve-
rir ki, ölkənin cənubunda sahil-
dən 5 kilometr məsafədə hərəkət 
edən tankerdə yerli vaxtla səhər 
5:40-da yanğın meydana gəlib. 
Köməyə gələn qüvvələr idarəet-
mə otağında iki heyət üzvünün 
cəsədini aşkarlayıblar. Ağır yanıq 

xəsarəti alan gəminin baş mexa-
niki isə xəstəxanaya yerləşdiri-
lib.

Yanğın vaxtı tankerdə 6 
nəfərin olduğu bildirilir. Onlar-
dan dördü yanğın baş verəndən 
dərhal sonra xilas ola bilib.

Yanğınsöndürənlər dörd 
saata yaxın müddətdə yanğını 
nəzarət altına ala biliblər. Hazır-
da yanğının başvermə səbəbləri 
araşdırılır.

yanğın vaxtı tankerdə 6 nəfərin olduğu bildirilir İranın cənubundakı Hür-
müzgan əyalətində yerləşən Şə-
hid Rəcayi limanında kimyəvi 
maddə daşıyan 153 konteyner 
yüklənmiş gəmi batıb.

Bu məlumatı İran 
dövlət televiziya kana-
lı yayıb. Bildirilir ki, 90 
metr uzunluğunda olan 
yük gəmisi konteynerlə-
rin limana boşaldıldığı 
vaxt batıb. Ağır yüklərin 
dənizə düşməsi nəticə-
sində yaranan çaxnaşma 

vaxtı özünü suya atan bir də-
nizçinin də yaralandığı xəbər 
verilir.

İran televiziyasının mə-
lumatında gəminin qısa bir 
müddətdə batdığı da qeyd 
olunub. İran Dənizçilik və 
Liman İdarəsinin rəhbərinin 
müavini Hadi Hakşinas de-
yib ki, gəminin batmasının 

səbəbi yükboşaltma əməliyyatı 
zamanı heyət tərəfindən buraxı-
lan nöqsanlardır. Onun sözlərinə 
görə, dənizə düşən konteyner-
lərin çıxarılması üçün tədbirlər 
görülür. Hakşinas əlavə edib ki, 
Komor adaları bayrağı ilə üzən 
yük gəmisinin 14 nəfərlik heyə-
tinin hamısı Hindistan vətənda-
şıdır.

90 metr uzunluğunda olan yük gəmisi 
konteynerlərin limana boşaldıldığı vaxt batıb



Gürcüstanın paytaxtı  Tbilisidə 
Transxəzər Beynəlxalq Nəqliyyat Mar-
şrutunun inkişafı üzrə işçi qrupun 
görüşü keçirilib.

Toplantıda Azərbaycanla yanaşı, 
Türkiyə, Qazaxıstan, Gürcüstan, Ukray-
na və Polşadan olan dəmiryolu və dəniz 
nəqliyyatı şirkətlərinin nümayəndələri  
iştirak ediblər.

“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçi-
liyi” QSC-nin nümayəndələrinin də qa-

tıldığı  işçi qrupun iclasında Transxəzər 
Beynəlxalq  Nəqliyyat Marşrutunun in-
kişafı yolları, 2019-cu il üçün tarif plan-
ları, Aktau və Bakı limanları vasitəsilə 
yüklərin daşınması məsələləri müzakirə 
olunub.

Tədbirdə yükdaşımalara nəzarət 
üçün operativ informasiya mübadiləsi 
barədə razılıq əldə edilib. Toplantının 
yekununda müvafiq protokol imzalanıb.

Qeyd edək ki, Transxəzər Bey-

nəlxalq Nəqliyyat Marşrutu 2014-cü 
ilin fevral ayında Azərbaycan, Qazaxıs-
tan və Gürcüstanın yükdaşımalarda işti-
rak edən müvafiq qurumlarının iştirakı 
ilə yaradılıb. Daha sonra Ukrayna, Ru-
mıniya, Polşa və Türkiyənin də aidiyyə-
ti qurumları TBNM-ə qoşulub. Hazırda 
bu marşrut Çin-Qazaxıstan sərhədindən 
başlayaraq, Qazaxıstan, Xəzər dənizi, 
Azərbaycan və Gürcüstandan keçməklə 
Avropa ölkələrinə qədər uzanır.

Azərbaycan Respublikası-
nın Prezidenti İlham Əliyevin 
2019-cu il 25 fevral tarixli 
Sərəncamına əsasən, müha-
ribə veteranları üçün Prezi-
dentin aylıq təqaüdünün təsis 
olunması nəzərdə tutulur.

Əmək və Əhalinin Sosial 
Müdafiəsi Nazirliyinin ictima-
iyyətlə əlaqələr və kommunika-
siya şöbəsindən AZƏRTAC-a 
bildiriblər ki, Sərəncama uy-
ğun olaraq, aprelin əvvəlindən 
müharibə veteranlarına kom-
munal, nəqliyyat və digər xid-
mətlərə görə sosial müavinət 

(55 manat) əvəzinə, habelə 
döyüşən ordunun tərkibində 
xidmət etmiş müharibə işti-
rakçılarının əmək pensiya-
sının sığorta hissəsinə əlavə 
(11 manat) əvəzinə Prezi-
dentin 80 manat məbləğində 
aylıq təqaüdü təyin olunacaq.

Bu da 80 min nəfərdən 
ibarət müharibə veteranla-
rına dövlət dəstəyinin əhə-
miyyətli şəkildə artırıldığını 
göstərir. Təqaüdün ödənil-
məsi üçün il ərzində 80 mil-
yon manat məbləğində əlavə 
vəsait ayrılacaq.
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Okeanların insanın təsərrüfat 
fəaliyyəti ilə bağlı karbon qazı tullantı-
larını udmaq qabiliyyəti olmasaydı, Yer 
kürəsində istiləşmə daha sürətlə gedər-
di. AZƏRTAC “Ekoportal”a istinadla 
xəbər verir ki, yeddi ölkədən tədqiqatçı-
lar qrupu Sürixdəki İsveçrə Politexnik 
Məktəbi (ETH Zurich) mütəxəssisləri-
nin rəhbərliyi ilə müəyyən edib ki, 13 
il ərzində (1994-2007-ci illər) Dünya 
okeanı atmosferdən 34 milyard ton 
karbon qazı (CO2) “udub” ki, bu da 
belə tullantıların ümumi həcminin 31 
faizinə bərabərdir.

“ETH Zurich”dən bildiriblər ki, tə-
bii yanacağın yandırılması nəticəsində 
əmələ gələn karbon qazının heç də ha-
mısı atmosferdə qalmır, yaxud qlobal 
istiləşməyə şərait yaratmır. Okean, eləcə 
də qurudakı ekosistemlər insan fəaliyyə-
tinin nəticəsi olan karbon qazının həcmi-
nin xeyli hissəsini udur. Okean karbon 
qazını iki mərhələdə toplayır: əvvəlcə 
CO2 suyun üst qatında həll olur, sonra 
dövretmə və qarışma nəticəsində su küt-
ləsində paylanır, səthdən daxili sahələrə 
qarışır, burada toplanaraq saxlanılır. Belə 

udulma olmadan atmosferdə karbon qa-
zının konsentrasiyası və iqlim dəyiş-
mələrinin miqyası xeyli yüksək olardı.

Professor Nikolas Qruberin başçı-
lıq etdiyi bir qrup alim öz elmi işində 
suyun tərkibinin tədqiqi məqsədi ilə 
2003-2013-cü illərdə həyata keçirilmiş 
50-dən çox ekspedisiyanın nəticələrinə 
əsaslanıb. Nümunələr istər okeanların 
səthindən, istərsə də 6 kilometrə qədər 
dərinlikdən götürülüb. Müəyyən edilib 
ki, CO2-nun həcminin artmasına bax-
mayaraq, onun udulma payı son 200 ildə 
təqribən eyni qalıb. Başqa sözlə desək, 
CO2 atmosferdə nə qədər çox olsa, oke-
an onu bir o qədər çox toplayır. Bu, doy-
ma məqamı baş verənə qədər belə davam 
edəcək. Hər halda 1994-2007-ci illərdə 
qlobal okean atmosferdə CO2-nun art-
ması sürətinə müvafiq olan sürətlə ant-
ropogen CO2 qəbul etməyə davam edir.

Bununla belə, bütövlükdə planetdə 

udulma sürəti emissiya sürətinə uyğun 
gəlsə də, okeanların müxtəlif rayon-
ları özünü bu baxımdan fərqli aparır. 
Məsələn, Şimali Atlantikada 1994-
2007-ci illərdə gözlənildiyindən 20 faiz 
az karbon qazı udulub. Alimlərin fikrin-
cə, bu, ötən əsrin 90-cı illərinin sonunda 
su dövranının yavaşıması ilə əlaqədar 
baş verib. Su dövranının yavaşımasına 
isə iqlim dəyişiklikləri təsir göstərib. 
Lakin həmin dövrdə Cənubi Atlanti-
kada karbon qazının okean tərəfindən 
udulması güclənib. Bu da Şimali Atlan-
tikada zəif udulma prosesini kompen-
sasiya edib. Sakit və Hind okeanlarının 
Antarktida yaxınlığında sularında da  
tədqiqatçılar tərəfindən analoji proses-
lər qeydə alınıb.

Professor Qruber deyib: “Biz 
müəyyən etdik ki, dəniz udması sadəcə 
atmosferdəki karbon qazının artmasına 
reaksiya deyildir. Onun iqlim variasiya-

larına həssaslığının xeyli artması hazır-
da baş verən iqlim dəyişmələrinə cavab 
reaksiyası potensialının böyük olduğu-
nu göstərir”. Bu alimin 1980-1990-cı 
illərdə iştirak etdiyi digər tədqiqat oke-
anın 1800-cü ildən 1994-cü ilədək olan 
dövrdə topladığı karbon qazı həcmini 
hesablamağa imkan verir: 118 milyard 
ton.

“ETH Zurich”dən vurğulayıblar ki, 
okeanlar karbon qazını udmaqla bəşə-
riyyətə böyük xidmət göstərir, lakin 
hər şeyin öz qiyməti var. Suda həll olan 
karbon qazı dəniz suyunun turşululu-
ğunu artırır. Əldə olunmuş məlumatlar 
göstərib ki, belə yüksək turşululuq artıq 
3 min metr dərinliyə çatıb. Alimlər xə-
bərdarlıq edirlər ki, bu prosesin okean 
sakinlərinin çoxunun, o cümlədən mol-
yuskların həyatı üçün mənfi nəticələri 
ola bilər.

okeanlar bəşəriyyətə böyük xidmət göstərir

“Azərbaycan Xəzər Dəniz 
Gəmiçiliyi” QSC-nin (ASCO) 
nümayəndələri Novruz bayramı 
ərəfəsində Gəmiçiliyin himayə-
sində olan qaçqın və məcburi 
köçkün ailələrinin məskunlaşdığı 
qəsəbələrə baş çəkiblər.

Dənizçilər həmişə olduğu 
kimi, bu dəfə də əslən Xocalı, 
Kəlbəcər, Laçın, Ağdam, Şuşadan 
olan və Goranboy rayonunda mü-
vəqqəti məskunlaşan  779 qaçqın 
və məcburi köçkün ailəsinə, ümu-
milikdə 3350 nəfərə zəruri ərzaq 

məhsullarından ibarət bayram 
sovqatı paylayıblar. Novruz 
süfrəsi açmaq üçün nəzərdə 
tutulan bayram sovqatı düyü, 
şəkər tozu, çay, un, yağ və 
digər ərzaq məhsullarından 
ibarət olub.

Qaçqın və məcburi köç-
künlər göstərilən daimi diqqət 
və qayğıya görə ölkə başçısı-
na və ASCO-nun rəhbərliyinə 
minnətdarlıqlarını bildiriblər, 
bayram arzularını dilə gətirib-
lər.

“Azərbaycan Xəzər Dəniz 
Gəmiçiliyinin 160 illiyi (1858-
2018)” Azərbaycan Respublikası-
nın yubiley medalı ilə təltif edilən 
ASCO-nun Xəzər Dəniz Neft 

Donanmasının veteran əməkdaş-
larına evlərində medallar təqdim 
olunub.

Medalları təqdim edən XDND-nin 
əməkdaşları veteran dənizçiləri təbrik 

edib, onlara cansağlığı, uğurlar arzula-
yıblar. 

Dənizçilər əməklərinə verilən yük-
sək qiymətə görə minnətdarlıqlarını 
bildiriblər.

aSco məcburi köçkün ailələrini bayram sovqatı ilə sevindirib

Veteran dənizçilərə yubiley medalı təqdim olunub

aprelin əvvəlindən müharibə veteranlarına 
Prezidentin aylıq təqaüdü təyin olunacaq

Transxəzər Beynəlxalq Nəqliyyat Marşrutu ilə bağlı iclas keçirilib

Hidrometeoroloq ki-
fayət qədər nadir, kütləvi 
olmayan peşələrə aid edilir. 
Meteoroloqun işində tədqiqat 
obyektinə və müşahidə edilən 
hadisələrin obyektiv interp-
retasiyasına fasiləsiz diqqət 
vacib şərt hesab olunur. 
Meteoroloqlar – xüsusi 
təhsilə malik insanlardır. 
Həmin peşənin mütəxəssisləri 
müşahidəçi, texnik, elmi işçi, 
mühəndis və operatorlardan 
ibarət olur.

Sinoptiklər hava proqnozu-
nu hazırlayır, aeroloqlar atmos-
ferin yuxarı qatlarının tərkibini 
öyrənir, dəniz hidrometeoroloq-
ları dəniz bölməsini, aviamete-
oroloqlar isə hava nəqliyyatını 
hidrometeoroloji məlumatlarla təmin 
edirlər. Hidrometeoroloqların işi çox 
həssas olub, yüksək dəqiqlik tələb edir. 
Bu peşəni həm çətin və eyni zamanda 
romantik adlandırmaq olar. Belə ki, bu 
peşənin mütəxəssisləri ilə təbiət arasın-
da daimi əlaqənin saxlanılması nəzərdə 
tutulur.

Bu sözləri Ekologiya və Təbii Sər-
vətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeo-
rologiya Departamentinin direktoru, 
coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru, respubli-
kanın Əməkdar mühəndisi Umayra Ta-
ğıyeva deyib.

"Meteostansiyanın işçiləri buludlar 
üzərində müşahidə aparmaqla onun tipi-
ni, formasının dəyişməsini, yüksəkliyini 
qeyd edir, digər meteoroloji parametrlər 
üzrə ölçü işləri aparırlar. Hidroloqlar 
ölkənin yüksək dağlıq ərazilərində eks-
pedisiyalarda iştirak etməklə qar ehti-
yatlarını ölçür, qiymətləndirir, buzlaqları 
öyrənir və bir çox digər işləri görürlər.

Sinoptiklərdən bilik və vərdişlərdən 
əlavə, analitik bacarıq və peşəkar intuisi-
yanı inkişaf etdirmək tələb olunur. Ona 
görə ki, bir-birinə oxşar proseslər olma-
dığından müxtəlif modellərin göstəri-

ciləri ilkin şəraitdən asılı olaraq bəzən 
əks nəticələr verir. Bu mərhələdə sinop-
tik yeganə düzgün qərar qəbul etməlidir. 
Belə ki, vaxtında və düzgün verilmiş 
proqnozdan işi bilavasitə hava şəraitin-
dən asılı olan insanların – neftçilərin, də-
nizçilərin, aviatorların və iqtisadiyyatın 
müxtəlif sahələrinin işçilərinin təhlükə-
sizliyi asılıdır. Bununla da demək olar ki, 
sinoptiklərin işi çox məsuliyyətli və eyni 
zamanda çox maraqlıdır", - deyə U.Tağı-
yeva bildirib.

Departamentin direktoru qeyd edib 
ki, “yağış mümkündür” və ya “yağmur-
suz”, “küləyin güclənməsi” və ya “yük-
sək dalğa” kimi sadə frazaların arxa-
sında böyük kollektivin gərgin əməyi 
durur: “Qabaqcadan verilmiş proqnozun 
gözlənilməsi çox narahatedicidir. Bu, 
yəqin ki, hər gün əməyinin nəticəsi hamı 
tərəfindən görünən ən nadir peşələrdən 
biridir. Fürsətdən istifadə edib bizim 
gənclərimizi – oğlan və qızlarımızı - 
coğrafiyaçıları, fizikləri, riyaziyyatçıları 
– bizim işimizə dəvət edirik. Ümid edi-
rik ki, Azərbaycan hidrometeorologiya-
sının gələcək inkişafına öz zəhmətinizi 
sərf edəcəksiniz.

Yeri gəlmişkən, 23 mart – hava 

haqqında hər şeyi bilməyə imkan 
verən sahədə işləyən insanların - 
bütün dünyanın hidrometeoroloq-
larının peşə bayramı idi. Bu tarix 
Dünya Meteorologiya Təşkilatına 
üzv olan 191 meteoroloji qurum 
tərəfindən 1961-ci ildən qeyd 
edilir. Hər il martın 23-də aktiv 
mövzular ətrafında konfranslar, 
aksiyalar, maarifləndirmə tədbirlə-
ri keçirilir. Bu günü qeyd etmək-
də məqsəd əhalinin sağlamlığının 
təminində meteorologiya və me-
teoroloji xidmətin mühümlüyünə 
diqqəti cəlb etmək, bəşəriyyətin 
üzləşdiyi ən ciddi problemlərdən 
biri olan iqlim dəyişikliklərinə, 
onların səbəb və nəticələrinə, o 
cümlədən qarşısının alınmasına 
fikri yönəltməkdir. Hər il bu gündə 

insanlara 38 meteoroloji xidmətin məna-
sını başa salan təzə şüar seçilir. Bu ilin 
devizi “Günəş, Yer kürəsi və Hava” idi.

Dünya Meteorologiya Təşkilatı 
1950-ci il martın 23-də atmosfer ha-
disələri, okeanların atmosferlə əlaqəsi, 
iqlim və su resurslarının yer üzərində 
paylanma nəticəsini öyrənmək üçün ix-
tisaslaşmış orqan kimi yaradılıb. Təşki-
latın mərkəzi İsveçrənin Cenevrə şəhə-
rində yerləşir.

Hidrometeoroloji Proqnozlar Büro-
su Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirli-
yinin Milli Hidrometeorologiya Depar-
tamentinin operativ bölməsidir. Büroda 
respublikanın 7 bölgəsi və Bakı şəhəri 
üçün verilən qısamüddətli (sutkalıq) və 
ortamüddətli (48, 72 saat), aylıq proq-
nozlar, Xəzər dənizinin 6 akvatoriyası 
üzrə tərtib olunan qısamüddətli (yarım-
sutkalıq, sutkalıq) və ortamüddətli dəniz 
hidrometeoroloji proqnozlar tərtib edilir. 
Hava şəraitində kəskin dəyişiklik, Xəzər 
dənizində təhlükəli və ifrat təhlükəli 
hidrometeoroloji hadisələr gözlənilirsə 
əvvəlcədən hazırlanıb müvafiq orqan və 
təşkilatlara vaxtlı-vaxtında məlumat çat-
dırılır.

22 mart - Ümumdünya Su 
Günü və ya Su Resursları Günü 
BMT-nin Baş Assambleyasının 
1993-cü il 22 fevral tarixli qərarına 
əsasən qeyd olunur. Ümumdünya 
Su Ehtiyatları Günü haqqında ilk 
təklif 1992-ci ilin iyununda Brazi-
liyanın Rio-de-Janeyro şəhərində 
keçirilmiş BMT-nin Ətraf Mühitin 
Mühafizəsi və İnkişafı Konfransın-
da (UNCED) səsləndirilib.

Bu günün keçirilməsində məqsəd 
hər bir kəsin vaxtlı-vaxtında və lazımi 
miqdarda təmiz su ilə təmin edilməsi 
və su ekosistemlərinin mühafizəsində 
hamını fəal olmağa çağırmaqdır. Həmin 
məqsədlə dünyanın müxtəlif yerlərində 
beynəlxalq, milli və yerli səviyyələrdə su 
resurslarından səmərəli istifadə sahəsin-
də müxtəlif proqramlar həyata keçirilir.

Su resurslarımız o qədər də çox ol-
madığından sudan qənaətlə istifadə və 
su mənbələrimizin mühafizəsi ölkəmiz-
də ən prioritet sahələrdəndir. Respubli-
kanın səth su ehtiyatları əsasən Kür və 
onun qolları və eyni zamanda, birbaşa 
Xəzərə tökülən Lənkəran təbii zonası və 
Quba-Xaçmaz zonası çaylarının axımın-
dan ibarət olmaqla 30 kubkilometr təşkil 
edir ki, bunun da yalnız üçdə biri yerli 
sularımızdır.

Azərbaycanın su ehtiyatları ölkənin 
iqtisadiyyatında böyük rol oynayır. İldə 
12 kubkilometrdən çox su əhalini, səna-
yeni, kənd təsərrüfatı və iqtisadiyyatın 
bir çox sahələrini təmin etmək məqsə-
dilə çaylardan götürülür. Kənd təsərrüfa-
tı məhsulları əsasən suvarılan sahələrdə 

yetişdiyindən götürülən suyun üçdə ikisi 
suvarmada istifadə olunur.

Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazir-
liyi su resurslarımızın mütəmadi olaraq 
monitorinqini aparır. Həm yerli, həm 
də transsərhəd çaylardan istifadə Azər-
baycan Respublikasının Su Məcəllə-
sinə, Ətraf Mühitin Mühafizəsi və digər 
qanunlara, qanunvericilik aktlarına, o 
cümlədən üzv olduğumuz beynəlxalq 
konvensiyalara və razılaşmalara əsaslan-
malıdır. Bu zaman çaylarda tələb olunan 
ekoloji axımı təmin edilməli və su ehti-
yatları inteqrasiyalı yanaşma və hövzə 

prinsipinə uyğun idarə edilməlidir.
Gələcəkdə ciddi su qıtlığı proble-

mi ilə üzləşməmək üçün hər kəs sudan 
səmərəli istifadə etməli, su təchizatı 
qurğularında və məişətdə su itkilərinin 
qarşısını almalı, müasir texnologiya və 
suya qənaət edən avadanlıqdan istifadə 
etməli, içməli sudan texniki məqsədlər 
üçün istifadəni məhdudlaşdırmalı və di-
gər addımlar atmalıdırlar.

Ekologiya və Təbii Sərvətlər Na-
zirliyi hamını su resurslarımızın birgə 
mühafizəsi sahəsində sıx əməkdaşlığa 
çağırır.

“İşi bilavasitə hava şəraitindən asılı olan insanların – neftçilərin, dənizçilərin… 
təhlükəsizliyi vaxtında və düzgün verilmiş proqnozdan asılıdır”

Su resurslarımız çox deyil...



Azərbaycanlılara qarşı za-
man-zaman soyqırımı hadisələri, o 
cümlədən 1918-ci ildəki soyqırımı 
törədilib və təəssüf ki, beynəlxalq 
miqyasda heç vaxt tarixi qiymətini 
almayıb. XIX əsrin əvvəllərindən 
başlayaraq, tarixi Azərbaycan 
torpaqları olan Qarabağa, Naxçı-
vana, Zəngəzura, İrəvan quberni-
yasına və digər bölgələrə İran və 
Türkiyədən minlərlə erməni ailəsi 
köçürülüb. Belə ki, erməni millət-
çilərinin və onların havadarlarının 
azərbaycanlılara qarşı iki əsrdən 
artıq müddətdə məqsədyönlü şəkildə 
həyata keçirdikləri soyqırımı, etnik 
təmizləmə və deportasiya siyasətinin 
məqsədi soydaşlarımızı öz tarixi 
torpaqlarından didərgin salmaq və 
bu ərazilərdə “böyük Ermənistan” 
dövləti yaratmaq olub. Həmin si-
yasətin qanlı tərkib hissələrindən ən 
dəhşətlisi 1918-ci ildə azərbaycanlı-
ların soyqırımı olub və özünün ağır 
nəticələri ilə seçilir.

Bu fikirlər Azərbaycan Respublika-
sının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili-
nin (Ombudsmanın) 31 mart - Azərbay-
canlıların Soyqırımı Günü ilə əlaqədar 
dünya birliyinə, beynəlxalq təşkilatlara, 
ombudsmanlar institutlarına, diplomatik 
nümayəndəliklərə və digər qurumlara 
ünvanlanmış bəyanatında yer alır.

Bəyanatda deyilir ki, tarixi faktlara 
nəzər salsaq, 1917-ci il fevral və oktyabr 
inqilablarından məharətlə istifadə edən 
ermənilər öz çirkin iddialarını bolşevik 
bayrağı altında reallaşdırmağa nail oldu-
lar.

1918-ci ilin mart ayından etibarən 
silahlı daşnak-bolşevik dəstələri, erməni 
millətçiləri tərəfindən dinc azərbaycanlı 
əhali yalnız milli və dini mənsubiyyətinə 
görə xüsusi qəddarlıqla qırğına məruz 
qalıb, insanlar diri-diri yandırılıb, nadir 
tarixi və mədəniyyət abidələri, xəstəxa-
nalar, məktəblər, məscidlər və qəbiris-
tanlıqlar dağıdılıb. 1918-ci il 31 mart 
və 1-2 aprel tarixlərində Bakı şəhərində, 
habelə Bakı quberniyasına daxil olan di-
gər şəhər və qəzalarda törədilən qırğın-
lar kütləvi şəkil alıb, erməni dəstələri 30 
mindən çox dinc sakini amansızcasına 
qətlə yetiriblər. Bu zaman bir çox qədim 
binalar, o cümlədən dünya memarlığının 
incilərindən sayılan İsmailiyyə binası, 
ziyarətgahlar top atəşinə tutularaq da-
ğıdılıb, Cümə və Təzəpir məscidlərinin 
minarələri ağır zədə alıb.

Daha sonra Şamaxı, Quba, Kürdəmir 
və Salyan qəzalarında, Qarabağ, Zəngə-
zur, Naxçıvan, İrəvan, Şirvan, Lənkəran 
və digər bölgələrdə xüsusi qəddarlıqla 
soydaşlarımıza qarşı soyqırımı və talan-
lar həyata keçirilib. Bu hadisələr zamanı 
Şamaxının 70-dən çox kəndi tamamilə 
məhv edilib, 7000 nəfər öldürülüb. Tarixi 

mənbələrdə göstərildiyi kimi, Şamaxıya 
hələ mart ayının ortalarında 2000 er-
məni əsgərinin və 60 maşına yüklənmiş 
silah-sursatın göndərilməsi buradakı qır-
ğına əvvəlcədən hazırlıq görülməsinin 
sübutudur. Quba qəzasında 122 kənd, 
Lənkəran qəzasında 40-a yaxın kənd da-
ğıdılıb və yandırılıb, çoxsaylı evlər talan 
edilib, yüzlərlə günahsız insan, o cümlə-
dən qadın və uşaqlar qətlə yetirilib.

Bəyanatda vurğulanır ki, aradan 
uzun illər keçsə də, o qanlı hadisələr unu-
dulmayıb və xalqımızın qan yaddaşında 
silinməz izlər qoyub.

Azərbaycan Respublikası müstəqil-
liyini bərpa etdikdən sonra tarixi keçmi-
şimizi daha yaxşı öyrənmək imkanı əldə 
edilib, uzun illər gizli qalan həqiqətlər 
tədricən üzə çıxıb, beləliklə, təhrif edil-
miş hadisələr daha aydın görünməkdədir.

31 mart qanlı hadisələrindən yalnız 
80 il sonra –1998-ci il 26 mart tarixdə 
Prezident Heydər Əliyevin imzaladığı 
“Azərbaycanlıların soyqırımı haqqında” 
Fərmanda həmin dəhşətli hadisələrə si-
yasi qiymət verilib, 31 mart “Azərbay-
canlıların Soyqırımı Günü” elan edilib 
və hər il ölkəmizdə dövlət səviyyəsində 
qeyd olunur. Ötən il bu bəşəri cinayətlər 
barədə həqiqətlərin ölkə və dünya ictima-
iyyətinə daha dolğun çatdırılması məqsə-
dilə 1918-ci il azərbaycanlıların soyqırı-
mının 100 illiyi haqqında Azərbaycan 
Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin 
Sərəncamına əsasən, müvafiq tədbirlər 
planı geniş şəkildə həyata keçirilib.

Ötən illər ərzində aparılmış araşdır-
malar nəticəsində çoxsaylı yeni faktlar və 
sənədlər toplanıb, 1918-ci ilin mart-aprel 
aylarında və sonrakı dövrlərdə erməni 
millətçilərinin həyata keçirdikləri qanlı 
aksiyaların coğrafiyasının daha geniş və 
faciə qurbanlarının sayının qat-qat çox 
olduğu sübut edilib.

Son dövrdə Qubada 1918-ci il ha-

disələri zamanı ermənilərin törətdikləri 
kütləvi insan qətllərini aşkarlayan faktlar 
üzə çıxarılıb. Tapılmış saysız-hesabsız 
insan sümükləri və digər maddi sübutlar 
bu qırğınlar zamanı erməni qatillərinin 
vandalizmini təsdiqləyən əyani dəlillər-
dir. Bu ərazidə kütləvi surətdə insanların 
qətlə yetirilməsinin sübutu kimi və on-
ların xatirəsinə ehtiram əlaməti olaraq, 
Quba soyqırımı Memorial Kompleksi 
yaradılıb və ölkəmizin əhalisi, həmçi-
nin xarici qonaqlar tərəfindən bu tarixi 
abidə ziyarət olunur. Bir müddət əvvəl 
Azərbaycanda səfərdə olan Moskvanın 
və bütün Rusiyanın Patriarxı Kirill də bu 
Memorial Kompleksdə olub.

Sənəddə qeyd olunur ki, BMT Baş 
Məclisinin 1946-cı il 11 dekabr tarixli 96 
(I) saylı qətnaməsində genosidin insan 
qruplarının yaşamaq hüququnu pozmaq-
la yanaşı, insanlığa qarşı ən ağır cinayət-
lərdən olduğu göstərilir.

Genosid cinayətinin əlamətləri BMT 
Baş Məclisinin 1948-ci il 9 dekabr ta-
rixli 260 (III) saylı qətnaməsi ilə qəbul 
edilmiş “Genosid cinayətinin qarşısının 
alınması və cəzalandırılması haqqında” 
Konvensiyada təsbit olunub. Konvensi-
yaya görə, qabaqcadan düşünülmüş qay-
dada, hər hansı milli, etnik, irqi, yaxud 
dini qrupun kütləvi şəkildə tam və ya 
qismən məhv edilməsi niyyəti ilə törə-
dilmiş cinayət əməlləri genosid aktıdır. 
Bu sənəddə göstərilən əməllərdən hər 
biri 1918-ci ilin mart-aprel aylarında er-
mənilər tərəfindən azərbaycanlılara qarşı 
törədilib və odur ki, bu hadisələr hüquqi 
baxımdan soyqırımı kimi qiymətləndiril-
məlidir.

Tarix göstərib ki, erməni millətçilə-
ri sonralar da öz çirkin niyyətlərindən əl 
çəkməyib, dinc soydaşlarımızı qəddar-
lıqla kütləvi qırğına məruz qoyaraq, ci-
nayətlərini ört-basdır etmək məqsədilə 
hadisələri saxtalaşdırmağa əl atıblar.

Ermənistan 1988-ci ildən başladığı 
növbəti etnik təmizləmə, təcavüz siyasə-
ti nəticəsində ölkəmizin ayrılmaz tərkib 
hissəsi olan Dağlıq Qarabağ bölgəsinin 
hüdudlarından kənara çıxaraq Laçın, 
Kəlbəcər, Ağdam, Cəbrayıl, Füzuli, Qu-
badlı və Zəngilan rayonlarını zəbt edib, 
nəticədə torpaqlarımızın 20 faizi işğala 
məruz qalıb, 20 min soydaşımızın hə-
yatına son qoyulub, bir milyondan çox 
insan qaçqın və məcburi köçkün vəziy-
yətinə düşüb, onların hüquqları kütləvi 
şəkildə kobudcasına pozulub. Bu işğal 
zamanı da erməni millətçiləri və terror-
çuları Azərbaycanın Xocalı şəhərində, 
Kərkicahan, Malıbəyli, Quşçular, Qa-
radağlı, Ağdaban kəndlərində və digər 
yaşayış məntəqələrində də soyqırımları, 
kütləvi qırğınlar törədiblər.

Zəbt edilmiş Dağlıq Qarabağ və adı 
çəkilən yeddi rayonun Azərbaycan Res-

publikasının ayrılmaz tərkib hissəsi ol-
duğunu beynəlxalq hüquq, o cümlədən 
BMT Təhlükəsizlik Şurasının 1993-cü 
il tarixli məlum 822, 853, 874 və 884 
saylı qətnamələri, BMT Baş Məclisinin 
“Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərin-
də vəziyyət” adlı 2008-ci il 14 mart ta-
rixli Qətnaməsi, AŞPA-nın 2005-ci il ta-
rixli 1416 saylı qətnaməsi və 1690 saylı 
tövsiyəsi, Avropa Parlamentinin Dağlıq 
Qarabağla bağlı 2013-cü il 23 oktyabr 
tarixli qətnaməsi bir daha sübut edir.

Bəyanatda bildirilir ki, erməni tərəfi 
hər zaman olduğu kimi, qeyri-konstruk-
tiv mövqe nümayiş etdirərək, atəşkəs 
rejimini mütəmadi olaraq pozur, regi-
onda sülhün bərqərar olmasına maneçi-
lik törədir. Ermənistanın mülki əhaliyə 
qarşı yönəlmiş soyqırımı siyasəti bu 
gün də davam etdirilir, dinc əhalinin, o 
cümlədən uşaqların qətlə yetirilməsi ilə 
nəticələnir. Bu kimi halları törədənlərin 

cəzalandırılmaması dünyanın hədəflədi-
yi əsas prioritetlərinə, BMT-nin prinsip-
lərinə, Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinə 
ziddir.

Azərbaycan Respublikasının Prezi-
denti İlham Əliyev 30 il davam edən bu 
təcavüzə son qoyulmasına, münaqişə-
nin sülh yolu ilə nizamlanmasına mütə-
madi olaraq səylər göstərir, beynəlxalq 
hüququn norma və prinsiplərinə uyğun 
yalnız ölkəmizin ərazi bütövlüyü çər-
çivəsində həll edilməsinin, zəbt edil-

miş Azərbaycan torpaqlarından işğalçı  
qüvvələrin çıxarılmasının, məcburi köç-
künlərin öz yurdlarına qaytarılmasının 
zəruriliyini dəfələrlə nüfuzlu beynəlxalq 
qurumların qarşısında qaldırır, bu isə hə-
min qurumların müvafiq qərarlarında öz 
əksini tapıb.

Lakin BMT Təhlükəsizlik Şurasının 
dörd qətnaməsinə və İslam Əməkdaşlıq 
Təşkilatının, AŞPA-nın, habelə Qoşul-
mama Hərəkatının və digər beynəlxalq 
qurumların bu qərarlarına baxmayaraq, 
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi bu günədək 
beynəlxalq hüququn norma və prinsip-
ləri, ölkəmizin beynəlxalq səviyyədə 
tanınmış sərhədləri daxilində ərazi bü-
tövlüyü və suverenliyi çərçivəsində öz 
həllini tapmayıb.

“Beləliklə, 1918-ci ildə törədilmiş 
həmin soyqırımı zamanı qətlə yetirilən-
lərin, şəhidlərimizin əziz xatirəsini də-
rin hüznlə yad edərək, yuxarıda göstə-

rilənləri, habelə beynəlxalq hüququn 
norma və prinsiplərini rəhbər tutaraq, 
31 mart - Azərbaycanlıların soyqırımını 
hər bir dövlət və səlahiyyətli beynəlxalq 
qurum tərəfindən genosid aktı kimi 
ədalət naminə tanımağa, haqlı mövqe-
yimizi dəstəkləməyə, bu istiqamətdə 
həmrəyliyə və səyləri artırmağa çağırı-
ram.

Qətiyyətlə bildirirəm ki, insanlığa 
qarşı törədilən bu qatı cinayətlərə ge-
nosid aktı kimi beynəlxalq miqyasda 

hüquqi-siyasi qiymət verilməli, soyqı-
rımları törətmiş Ermənistana qarşı sank-
siyalar tətbiq olunmalı və beynəlxalq 
sənədlərin tələblərinə riayət edilməli, 
Azərbaycanın ərazi bütövlüyü, qaçqın 
və məcburi köçkün soydaşlarımızın po-
zulmuş hüquqları bərpa olunmalı, əsir və 
girovlar azad edilməli, onlar öz doğma 
yurdlarına qayıtmalı, həmçinin günahsız, 
dinc insanları qətlə yetirən cinayətkarlar 
tezliklə ədalət məhkəməsi qarşısında ca-
vab verməli və cəzalandırılmalıdırlar”, - 
deyə Ombudsman Elmira Süleymanova 
bəyanatda vurğulayıb.

Bəyanat BMT-nin Baş katibinə, 
BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasına, BMT-
nin İnsan Hüquqları üzrə Ali Komissa-
rına, BMT-nin Qaçqınlar üzrə Ali Ko-
missarına, BMT-nin İnsan Hüquqları 
Şurasına, UNICEF-in, UNESCO-nun, 
Avropa İttifaqının, Avropa Şurasının, 
ATƏT-in rəhbərlərinə, Beynəlxalq və 

Avropa Ombudsmanlar İnstitutlarına, 
Asiya Ombudsmanlar Assosiasiyası-
na, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına və bu 
quruma üzv dövlətlərin Ombudsmanlar 
Assosiasiyasına, Avropa Uşaq Hüquqları 
Ombudsmanları Şəbəkəsinə, Beynəlxalq 
Sülh Bürosuna, müxtəlif ölkələrin om- 
budsmanlarına, Azərbaycan Respublika-
sının xarici ölkələrdəki və xarici ölkələ-
rin respublikamızdakı səfirliklərinə, 
Azərbaycanın diaspor təşkilatlarına gön-
dərilib.

31 MarT azərBaycaNlılarıN SoyqırıMı GüNüdür
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erməni millətçilərinin azərbaycanlılara qarşı həyata keçirdikləri soyqırımının 
məqsədi tarixi torpaqlarımızda “böyük ermənistan” dövləti yaratmaqdır

Ombudsman 31 mart - Azərbaycanlıların Soyqırımı Günü ilə əlaqədar bəyanat yayıb
1918-ci ilin mart ayından etibarən əksinqilabi mübarizə şüarı altında Bakı Kom-

munası tərəfindən ümumən Bakı quberniyasını azərbaycanlılardan təmizləmək 
məqsədi həyata keçirilməyə başlandı... Azərbaycanlıların soyqırımı Bakı, Şamaxı, 
Quba qəzalarında, Qarabağda, Zəngəzurda, Naxçıvanda, Zəngilanda və Azərbayca-
nın başqa bölgələrində xüsusi qəddarlıqla həyata keçirilmişdir. Bu ərazilərdə dinc 
əhali kütləvi surətdə qətlə yetirilmiş, kəndlər yandırılmış, milli mədəniyyət abidələri 
dağıdılıb məhv edilmişdir.

Heydər ƏLİYEV,
Ümummilli Lider

Erməni millətçiləri tərəfindən xalqımıza qarşı aparılan soyqırımı və təcavüz siyasətinin iki yüz ildən 
artıq tarixi vardır. Bu siyasətin məqsədi azərbaycanlıları qədim torpaqlarından sıxışdırıb çıxarmaq, bu 
ərazilərdə erməni tarixçilərinin və ideoloqlarının uydurduğu “Böyük Ermənistan” dövləti yaratmaq idi. 
Öz mənfur və təhlükəli siyasətlərini gerçəkləşdirmək üçün onlar müxtəlif üsul və vasitələrdən, tarixin 
saxtalaşdırılmasından, siyasi təxribatlardan istifadə etmiş, dövlət səviyyəsində davakar millətçiliyi, sepa-
ratizmi və qonşu xalqlara qarşı təcavüzü dəstəkləmişlər. Bu məqsədlə Ermənistanda və ayrı-ayrı dövlət-
lərdə “milli-mədəni”, dini, siyasi və hətta terorçu təşkilatlar qurmuş, erməni diasporunun və lobbisinin 
imkanlarını səfərbər etmişlər.

İlham  ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
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Çinin Cıcian vilayətinin 
sahil sularında balıqçı gəmisi-
nin digər gəmi ilə toqquşaraq 
batması nəticəsində azı 12 nəfər 
itkin düşüb.

Gecə saatlarında baş verən 
toqquşma vaxtı balıqçı gəmisində 
14 nəfər olub. Hadisə yerinə gələn 
xilasedicilərin və əraziyə yaxın olan 
digər gəmilərin köməyi ilə iki nəfər 
xilas edilib. Digərlərinin axtarışı da-
vam etdirilib.

Çinin Honkonq Xüsusi İnzibati 
Regionunun sahil sularında da gə-
milərin toqquşması faktı qeydə alı-
nıb. Belə ki, Lamma adası yaxınlı-
ğında neft tankeri və balıqçı gəmisi 
toqquşub. Yerli polisin məlumatına 

əsasən, tankerdəki 13 nəfərin heç 
biri xəsarət almayıb. Balıqçı gə-
misində isə adam olub-olmaması 

barədə hələlik məlumat yoxdur. 
Hadisə yerində axtarış işləri apa-
rılır.

Çində bir gündə iki gəmi qəzası baş verib
İtaliya rəsmən Çinin "Bir 

kəmər, bir yol" təşəbbüsünə 
qoşulub.

Çin Xalq Respublikasının 
Sədri Si Cinpinin İtaliyaya səfə-
ri zamanı iki ölkənin "Bir kəmər, 
bir yol" təşəbbüsü çərçivəsində 
əməkdaşlığına dair anlaşma me-
morandumu imzalanıb. Bununla 
da İtaliya "Böyük yeddilər" qru-

pundan Çinin bu meqala-
yihəsinə qoşulan ilk ölkə 
olub.

Qeyd edək ki, bir 
neçə gün əvvəl İtaliyanın 
Baş naziri Cüzeppe Kon-
te “Bir kəmər, bir yol” 
təşəbbüsü üzrə İtaliya və 
Çin arasında imzalanmalı 
olan anlaşma memoran-

dumuna dair Avropa 
İttifaqı ilə tam razılığın 
əldə olunduğunu bildir-
mişdi. ABŞ və Avropa 
İttifaqı İtaliyanın bu la-
yihəyə qoşulmasından 
narahatlıqlarını ifadə 
etmişdilər.

Şahin Cəfərov

Avropa İttifaqının “Av-
rostat” Statistika Bürosunun 

məlumatına görə, ötən il 
sığınacaq üçün ilk dəfə ərizə 
verən şəxslərin (580 min nəfər 
qeydiyyat keçib) sayı 2017-ci 
illə müqayisədə 11 faiz aşağı 
olub. Bu, 2015-ci ildə miq-

rasiya böhranının ən yüksək 
səviyyəsinin qeydə alındığı 
dövrə nisbətən demək olar ki, 
yarıbayarı azdır.

Müharibələrdən, təqiblər-
dən və yoxsulluqdan Avropa İtti-

faqında qurtuluş tapmaq istəyən 
şəxslərin sayının azalması meyli 
davam edir.

Qeyd edək ki, ötən il sığına-
caq almaq istəyənlərin əksəriy-
yəti Suriyadan olub.

Yaponiya hökuməti Şərqi-
Çin dənizindəki mübahisəli 
rayonda qazma işlərinə görə 
Çinə etirazını bildirib.

Martın 22-də keçirilən mət-
buat konfransında bu barədə 
məlumat verən Nazirlər Kabi-
netinin baş katibi Yoşihide Suqa 
həmin ərazidə iki ölkə arasında 
məxsusi iqtisadi zonaların sər-
hədlərinin hələ dəqiqləşdirilmə-
diyini də bildirib.

“Biz təsdiq edirik ki, Çin 
Şərqi-Çin dənizindəki yeni ra-
yonda göyərtəsində qazma qur-
ğusu olan gəmi vasitəsilə təbii 
ehtiyatların birtərəfli hasilatına 
başlayıb. Çinin birtərəfli fəaliy-

yəti dərin kədər hissi doğurur. 
Bununla əlaqədar biz etirazımı-
zı bildirmişik”, - deyə baş katib 

bildirib.
Yaponiya tərəfinin qənaə-

tinə görə, Çin gəmisi bu dəfə 
həmin rayonda yerləşən 16 sta-
sionar qazma qurğusu vasitəsilə 
yeni qazma işlərinə başlayıb.

Pekin Yaponiya tərəfindən 
həmin ərazidə müəyyən edilən 
iqtisadi zonalar arasındakı sər-
hədi qəbul etmir və bildirir ki, 
həmin xətt xeyli şərqdən, təx-
minən Yaponiyanın Okinava 
adasının yaxınlığından keçir. 

Beynəlxalq hüquqa əsasən hə-
min mübahisə iki ölkə arasında 
qarşılıqlı razılaşma yolu ilə həll 
edilməlidir. Vəziyyəti Tokionun 
nəzarəti altında olan Senkaku 
adaları ilə bağlı mübahisə də 
gərginləşdirir. Həmin adala-
rı özünün qeyri-qanuni işğal 
edilən əraziləri hesab edən Pe-
kin həmin əraziyə tez-tez patrul 
gəmiləri göndərir.

 
Vüqar Ağayev

İtaliya Çinin "Bir kəmər, bir yol" təşəbbüsünə qoşulub

avropa İttifaqında qurtuluş tapmaq istəyən 
şəxslərin sayının azalması meyli davam edir

yaponiya Şərqi-Çin dənizindəki mübahisəli 
rayonda qazma işlərinə görə etirazını bildirib

“Mare ıonio” gəmisi qəzaya uğrayan 
rezin qayıqla liviya sahilində rastlaşıb

İtaliyan gəmisi Liviya sahilində batmaq təh-
lükəsi ilə üzləşən 50 miqrantı xilas edib.

 İtaliya KİV-ləri xəbər verir ki, miqrantları xila-
setmə üzrə qeyri-hökumət təşkilatına məxsus “Mare 
Ionio” gəmisi qəzaya uğrayan rezin qayıqla Liviya 
sahilində rastlaşıb.

Bir qədər sonra hadisə yerinə Liviya sahil müha-
fizə xidmətinə məxsus gəminin də gəldiyi bildirilir.

Asiman Əsədov

qəzaya bərənin həddən artıq 
yüklənməsi səbəb olub

İraqın şi-
malında Dəclə 
çayında baş 
verən bərə qə-
zası nəticəsində 
həlak olanların 
sayı 93 nəfərə 
çatıb.

Rudaw telekanalının yaydığı məlumata görə, fa-
ciə ilə əlaqədar ölkədə milli matəm elan edilib.

İlkin versiyaya əsasən, qəzaya bərənin həddən 
artıq yüklənməsi səbəb olub. Ərəb telekanalları 75 
sərnişin üçün nəzərdə tutulan bərəyə 170-250 nəfə-
rin mindiyini bildirirlər. Ölənlərin çoxu üzməyi bil-
məyən uşaqlar olub.

Mülki müdafiə idarəsinin baş direktoru Kazım 
Bayxan 61 nəfərin xilas edildiyini bildirib.

Liviyanın şərqindəki 
Sabratha şəhərinin sa-
hillərində batan qayıqda 
ən azı 10 miqrant həlak 
olub.

 “Ruters” agentliyinin 
bildirdiyinə görə, bu məlu-
matı Liviyanın təhlükəsiz-
lik xidməti yayıb. Batmış 
daha 17 miqrantın axtarışı 
üzrə əməliyyat tədbirlə-
ri davam edir. Xidmətin 
sözçüsü Aiman Dəbbaşi 
bildirib ki, Sabratha yox-
sulluqdan və aclıqdan Av-
ropa ölkələrinə köç edən 
insanlar üçün əsas toplaşma məntəqəsi-
dir. Onun sözlərinə görə, burada İtaliya 
və Avropa İttifaqının maliyyə dəstəyi 

ilə sərhəd mühafizə tədbirləri xeyli güc-
ləndirilib. “Lakin qanunsuz miqrantları 
daşıyan qayıqların dənizə çıxmasının 
qarşısı alınmayıb. Sudandan olan və 

qayıqdan sağ qurtulmuş 
miqrantın dediyinə görə, 
qayıqda 27 nəfər olub və 
onlar Zuvaraf şəhərinə 
doğru hərəkət ediblər. 
Amma biz ölənlər istisna 
olmaqla, qalanlardan xəbər 
ala bilmirik”, -deyə Dəb-
başi agentliyə müsahibə-
sində qeyd edib. O əlavə 
edib ki, həmin miqrantlar 
Afrikanın Səhra bölgəsin-
dən olan insanlardır.

Birləşmiş Millətlər 
Təşkilatının miqrasiya 
agentliyi (IOM) bildirib 

ki, batan qayıqdan xilas edilən 15 nəfər 
xəstəxanaya çatdırılıb, 10 nəfər həlak 
olub, daha 2 miqrant isə itkin düşüb.

ABŞ-ın Gömrük və Sərhəd 
Nəzarəti Bürosu tərəfindən 
Nyu-Cersi ştatının Nyuark-Eliza-
bet limanının dəniz terminalında 
Çindən göndərilən 453,5 kiloq-
ram donuz əti qaçaqmalçılığına 
cəhdin qarşısı alınıb. Yarım tona-
dək donuz ətinin müsadirəsi – bu, 
ölkə tarixində ən iri qaçaqmalçı-
lıq sayılır.

ABŞ-ın Sahil Mühafizəsi, 
Narkotiklərlə Mübarizə İdarəsi, 
Nyu-York Polis Departamenti və 
Nyu-York ştatının polisi ilə birgə 
aparılan reyddə 50-dən çox nəq-
liyyat konteyneri yoxlanılıb. Daha əvvəl 
Gömrük və Sərhəd Nəzarəti Bürosuna 
ABŞ-a “Afrika taunu” xəstəliyi ilə yo-
luxan donuz əti məhsullarının göndərilə 

biləcəyi barədə məlumat daxil olmuşdu. 
Kənd təsərrüfatı üzrə baş mütəxəssis 
Vasili Liakakosun sözlərinə görə, donuz 
ətini digər məhsulların, o cümlədən əriş-

tə və “Tide” markalı yuyucu 
vasitələrin qablaşdırılmasın-
da keçirmək planlaşdırılıb-
mış.

“Afrika taunu” heyvan-
lar üçün ölümcül xəstəlik 
hesab edilir. Əgər xəstəliyə 
yoluxan məhsullar gömrük-
dən keçirilərək epidemiyaya 
səbəb olsaydı, o zaman il ər-
zində bu sahəyə 10 milyard 
dollar ziyan vurula bilərdi. 
Hüquq-mühafizə orqanları-
nın və ABŞ Kənd Təsərrüfatı 
Nazirliyinin nümayəndələri 

təhqiqatı davam etdirirlər. Hələ ki, heç 
bir ittiham təqdim olunmayıb.

Yusif Babanlı

Nyuark-elizabet limanının dəniz terminalında 453,5 
kiloqram donuz əti qaçaqmalçılığına cəhdin qarşısı alınıb

Batmış daha 17 miqrantın axtarışı üzrə 
əməliyyat tədbirləri davam etdirilib

Sən hardasan, İlahi?  Günahımız 
nədir, Allahım? Başımıza gətirilən 
müsibətlərdən xəbərin yoxdurmu? 
Xain xislətli bir millətin bizim əzəli 
torpaqlarımızda nə işi? Nə vaxtadək 
ermənilər və havadarları tərəfindən 
repressiyalara, gizli, açıq soyqırımıla-
ra məruz qalacağıq?  Səsimizi eşit-
məyənlərin niyə eşitmək istəmədikləri 
bizə çoxdan bəllidir. Sən niyə səsimizi 
eşitmirsən, İlahi?  

Bizdən həmişə rəhmli, mərhəmətli 
olmağımızı, son tikəmizi də qonşu ilə 
bölməyimizi istəmisən. Qazancımız nə 
olub?  Evi olmayanlara yaşamağa künc 
verdik, evimizi istədi. Əkib-becərməyə 
torpaq verdik, yurdumuza sahib çıxmaq 
istədi. Yarasını sarıdıq, sinəmizə dağ 
basdı...

Biz övladlarımızı mərhəmətli bö-
yüdürük. Bəs məkrli qonşularımız? 
Onların öz övladlarına nə aşıladıqları-
nı bəlkə elə onların öz dilindən eşidək. 
Erməni mənşəli amerikalı Edvard Tatçı 
Türkiyənin “Navadis” (“Son xəbərlər,” 
mart, 1977-ci il) adlı qəzetində yazır: 
“Erməni kilsəsi uzun illər boyu türklərə 
nifrətdən başqa heç nə öyrətmir. Əgər 
türkün qəlbində sevgi varsa, erməni 
gənclərinin qəlbində  onlara qarşı yal-
nız nifrət var”. 

Erməni şairi Yegişe Çarens isə öz 
xalqının xislətini çox dəqiq ifadə edir: 
”Mənim xalqımın övladları ana bətnin-
də ikən saxtakarlıq öyrənirlər.”

Rus imperiyasının İrandakı keçmiş 
səfiri A. Qriboyedov I Nikolaya 1829-
cu ildə yazmışdı: “Biz general Artuns-
ki ilə birlikdə erməniləri Araz çayının 
o tayı boyunca yerləşdirməyi məsləhət 
bilirik... Əlahəzrət, qəti bu xalqı (yəni 
erməniləri) mərkəzi rus torpağında yer-
ləşdirmək olmaz, ermənilər bir neçə on 
illərdən sonra hay-küy salacaqlar ki, bu 
xalq çox qədimlərdən burada yaşayıb”.

Necə ki, bizim torpaqlarımızda 
məqsədli şəkildə yerləşdirildikdən son-
ra ermənilər yeddi arxa dönənlərinə and 
içməyə başladılar ki, Azərbaycan tor-
paqları guya onların dədə-baba torpaq-
larıdır. 

1813-сü və 1828-ci illərdə imza-
lanan Gülüstan və Türkmənçay müqa-
vilələri xalqımızın parçalanmasının, 
tarixi torpaqlarımızın bölünməsinin 
əsasını qoydu.  İrəvan, Naxçıvan və 
Qarabağ xanlıqlarının ərazilərində məs-
kunlaşdırılan ermənilər orada öz hava-
darlarının köməyi ilə əvvəlcə “Erməni 
vilayəti” adlandırılan inzibati bölgünün 
yaradılmasına nail oldular.  Belə süni 
ərazi bölgüsü ilə, əslində, azərbaycan-
lıların öz torpaqlarından qovulması və 
məhv edilməsi siyasətinin bünövrəsi 
qoyuldu. 

Ermənilər Azərbaycana, bütünlük-
də Cənubi Qafqaza zərrə qədər dəxli 
olmayan, xarakterlərindəki qatı riya-
karlıq, satqınlıq və xəyanət üzündən 
yaşadıqları dövlətlərin heç birində uzun 
müddət duruş gətirə bilməyən, bu xis-
lətlərinə görə ölkədən-ölkəyə qovu-
la-qovula gəlib Azərbaycan ərazilərində 
sığınacaq tapmış bir tayfadır. Bu satqın 
tayfa həmişə böyük dövlətlərin həyata 
keçirdikləri siyasətin qəddar və məkrli 
icraçıları olublar.

1918-ci il mart-aprel soyqırımı 
xalqımıza qarşı erməni təcavüzü və er-

məni cinayətlərinin daha bir qanlı sə-
hifəsidir. Bu soyqırımı nəticəsində on 
minlərlə soydaşımız xüsusi amansız-
lıqla qətlə yetirilmiş, dədə-baba ocaqla-
rından vəhşicəsinə qovulmuşlar. Həmin 
günlərdə Qubanın altını üstünə çevirən  
daşnak zabiti Hamazasp fəxrlə deyir-
miş:”Mən erməni xalqının qəhrəmanı 
və onun marağının müdafiəçisiyəm. 
Mən buraya – Qubaya xüsusi cəza 
dəstəsilə ona görə göndərilmişəm ki, 
iki həftə əvvəl burada öldürülən ermə-
nilərin hayfını sizdən alım. Mən buraya 
qayda-qanun yaratmaq, Sovet hakimiy-
yətini qurmaq üçün gəlməmişəm. Xəzər 
dənizinin sahillərindən tutmuş Şah da-
ğına qədər olan ərazidə yaşayan bütün 
müsəlmanları məhv etmək barədə mənə 
göstəriş verilib. Mənə sizin yurd-yu-
vanızı yerlə-yeksan etmək, Şamaxıda 
törətdiklərimizi sizin də başınıza açmaq 
tapşırılıb.” 

Ermənilər Bakı quberniyasında 
229, Gəncə quberniyasında 272, İrəvan 
quberniyasında 211, Zəngəzur qəzasın-
da 115, Qarabağda 150, Quba qəzasın-
da 162, Şamaxı qəzasında 86, Vedibasar 
mahalında 118, Zəngibasar mahalında 

48, Dərələyəzdə 74, Şərurda 4 kənddə 
kütləvi qırğınlar törədəndə, on minlər-
lə türk - müsəlman əhalisini qılıncdan 
keçirəndə, adamlara diri-diri od vurub 
yandıranda harda idin, İlahi? Harda 
idin,  ötən əsrdə bütövlükdə 500 min 
soydaşımız Strabonun sözləri ilə desək, 
“müxtəlif tayfaların tör-töküntüləri olan 
başkəsən ermənilər” tərəfindən görün-
məmiş qəddarlıqla qətlə yetiriləndə?

Xəbərin yox idimi, mart qırğınları 
zamanı ermənilər İçərişəhərin girəcə-
yində iki mindən artıq soydaşımız olan 
binanı dörd tərəfdən mühasirəyə alan-
dan sonra od vurub yandıranda? Gü-
nahsız müsəlmanların yeri-göyü lərzəyə 
gətirən ah-naləsini eşitmədinmi?

Müstəqil tədqiqatçı Kulqe yazır-
dı:“15-20 nəfərlik dəstələrə bölünən 
silahlı ermənilər evlərə soxulub müsəl-
man əhalini ağır işgəncələrlə öldürür, 
şəmşirlərlə parçalayır, iti bıçaqlarla də-
lik-deşik edir, körpə uşaqları süngülərə 
keçirib havada oynadır, cəsədlərin bu-
run və qulaqlarını kəsir, evlərə od vu-
rub sakinlərqarışıq yandırır, qadınları 
soyundurur və saçlarını bir-birinə bağ-
layaraq tüfəngin qundağı ilə ölüncəyə 

qədər döyürdülər.” Müsəlmanları iki-iki 
üz-üzə bağlayıb, onların başlarını qılın-
cın bir həmləsi ilə qoparmaqdan zövq 
alanlara insan demək olarmı?

Azərbaycan Respublikasının Prezi-
denti İlham Əliyevin sözləri ilə desək, 
iki yüz ilə yaxın bir müddətdə erməni 
millətçilərinin xalqımıza qarşı hərbi, si-
yasi, ideoloji və başqa vasitələrlə yürüt-
düyü siyasətin məqsədi azərbaycanlıla-
rı öz doğma torpaqlarından sıxışdırıb 
çıxarmaq, fiziki cəhətdən məhv etməklə 
yeni ərazilər ələ keçirmək, mifik “bö-
yük Ermənistan” dövləti yaratmaq idi. 
XIX əsrin əvvəllərində Qarabağa və 
Zəngəzura İrandan və Osmanlı imperi-
yasından çoxlu sayda erməni ailələrinin 
köçürülməsi, 1905-ci il və 1918-ci illər-
də erməni hərbi dəstələrinin Qafqazın 
müxtəlif bölgələrində həyata keçirdiyi 
kütləvi qətllər və talanlar, 1948-1953-cü 
illərdə soydaşlarımızın Ermənistan Res-
publikası ərazisindəki ata-baba yurdla-
rından deportasiya edilməsi, 1988-ci 
ildən başlayaraq Dağlıq Qarabağı Azər-
baycandan qoparmaq məqsədi güdən 
genişmiqyaslı müharibə və onun bu gün 
də davam edən acı nəticələri, 1992-ci 

ilin Xocalı faciəsi – bunlar təcavüzkar 
erməni millətçilərinin azərbaycanlıla-
ra qarşı planlı surətdə həyata keçirdiyi 
soyqırımı siyasətinin qanlı səhifələri-
dir. Bu məkrli siyasət nəticəsində tarixi 
Azərbaycan torpaqları zaman-zaman 
ermənilər tərəfindən qəsb edilmiş, yüz 
minlərlə soydaşımız qaçqın və məcburi 
köçkün vəziyyətinə düşmüş, on minlər-
lə insan həlak olmuşdur. Hazırda Azər-
baycan Respublikası ərazisinin 20 faizi 
erməni hərbçilərinin işğalı altındadır.

Bəli, torpaq iştahaları kimi, erməni 
vəhşiliyi, qəddarlığı, zalımlığı da sər-
həd bilmir. Artıq 200 ildən çoxdur ki, 
bütün vasitələrlə bizə qarşı ardıcıl işğal-
çılıq, soyqırımı və terror siyasəti aparır-
lar. Və  ikili standartlara meylli dünya 
da susmağa, özünü görməməzliyə vur-
mağa üstünlük verir.

Biz nə istəyirik ki? Möhtərəm Pre-
zidentimiz İlham Əliyevin sözləri ilə 
ifadə etsək, biz yalnız tarixi ədalətin 
bərpa edilməsini, torpaqlarımızın işğal-
dan azad olunmasını, bizə qarşı işğal və 
soyqırımı siyasəti həyata keçirənlərin 
beynəlxalq ictimaiyyət qarşısında itti-
ham olunmasını istəyirik? Bu istəkləri-
mizdə ədalətsiz nə var ki?!  Biz əminik 
ki, ədalət əvvəl-axır öz yerini tutacaq, 
xalqımıza qarşı qanlı cinayətlərin əli 
qanlı çəlladları mütləq tarixin məh-
kəməsi qarşısında cavab verəcəklər. 
Bunu bizdən həm də faciə qurbanlarının 
müqəddəs ruhları tələb edir.

Qurbanlarımızın sayı-hesabı yox-
dur, güzəştlər limitimiz də çoxdan 
bitib. Torpaqdan isə pay olmur və ol-
mayacaq. Əgər xain qonşularımız ağla 
gəlməsələr, onda son sözümüzü döyüş 
səngərlərində deyəcəyik. Cəsarətli, sə-
riştəli,  müdrik Ali Baş Komandanımız, 
güclü  iqtisadiyyatımız, qüdrətli ordu-
muz  və işğal altda olan torpaqlarımızı 
son qarışına kimi qaytarmaq əzmimiz 
ola-ola ermənilərin başımıza gətirdik-
ləri faciələrə nə qədər və niyə dözməli-
yik?  Sadəcə bilmək istəyirəm: bu haqq 
savaşımızda sən kiminləsən, İlahi? 

Rasif  TAHİROV

Sərhəd tanımayan erməni qəddarlığı



Misirin hərbi 
dənizçiləri Qırmızı 
dənizdə batan yaxtadan 
iki Fransa vətəndaşını 
xilas edib.

Ölkənin Hərbi Dəniz 
Qüvvələrinin məluma-
tına görə, onların gəmi-
sinin yerləşdiyi ərazidə 
yelkənli yaxtadan SOS 
siqnalı alıb və dərhal 

özlərini hadisə yerinə 
çatdırıblar. Artıq batmış 
olan yaxtadan iki fransız 
turisti xilas etmək müm-
kün olub.

Gəminin batması-
na səbəb dənizdə güclü 
küləyin əsməsi olduğu 
bildirilir.

 
Asya Hacızadə

“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçili-
yi” QSC-nin (ASCO) Azərbaycan Dövlət 
Dəniz Akademiyasında tələbələr üçün 
“Müasir dənizçilik dünyasına baxış” 
mövzusunda seminar keçirilib.

50-dək tələbənin iştirak etdiyi təli-

mi ASCO sədrinin müşaviri, uzun illər 
dənizdə çalışan, tanınmış kapitan Titos 
Giannakakis aparıb.

Titos Giannakakis iştirakçılara bey-
nəlxalq dənizçilik şirkətləri və onların 
təcrübələri barədə geniş məlumat verib. 

Dünyada baş verən dəniz qəzalarından, 
onların səbəblərindən və sayının azal-
dılması yollarından danışıb.

Həmçinin, təlim zamanı Beynəlxalq 
Dəniz Təşkilatı (İMO) və onun tarixin-
dən də ətraflı söz açılıb.

Dünyada iki milyard-
dan çox insanın içməli 
təmiz suya mütəmadi çıxışı 
yoxdur. Bu problem diskri-
minasiyaya məruz qalmış 
qruplar və böhran region-
larında yaşayan insanlar 
üçün daha kəskin şəkildə 
özünü büruzə verir.

Bu barədə məlumat 
BMT-nin dünya su hesa-
batında yer alıb. Hesabat-
da qeyd edilir ki, dünyanın 
müxtəlif regionlarında cins, 
yaş, sosial-iqtisadi status 
və ya etnik, din və dil mənsubiyyətinə 
görə diskriminasiyaya məruz qalan in-
sanların təmiz su təchizatı yarıtmaz 
vəziyyətdədir. Acınacaqlı vəziyyət dün-

yanın böhran regionlarında, xüsusilə də 
qaçqın düşərgələrində hökm sürür.

Hesabatda, həmçinin qeyd edilir 
ki, su təchizatı ilə bağlı şəhər əhalisinin 
vəziyyəti kənd əhalisinə nisbətdə daha 

yaxşıdır. Şəhərdə yaşayan 
əhalinin 63 faizinin mənzili 
kanalizasiya sisteminə qo-
şulub. Kənd yerlərində isə 
bu göstərici doqquz faizə 
bərabərdir. Hesabatda, həm-
çinin qeyd edilir ki, hazırda 
dünyanın 50-dən artıq ölkə-
si “su stressi” yaşayır, yəni 
bu ölkədə yerli əhalinin tə-
miz su ilə təchizatı qənaət-
bəxş sayıla bilməz.

UNESCO-nun məlu-
matına görə isə Avropa və 
Şimali Amerikada 57 mil-

yon insanın ev və mənzillərində su bo-
ruları belə yoxdur.

 
Elgün Niftəli

BMT-nin Ətraf Mühit Proqramı 
(UNEP) yaxın gələcəkdə insanların 
həyatına əhəmiyyətli dərəcədə təsir 
edəcək iqtisadi və ekoloji tendensiyaları 
açıqlayıb. AZƏRTAC BMT-nin saytına 
istinadla xəbər verir ki, sintetik biologi-
ya, ekoloji əlaqələrin bərpası üzrə yeni 
metodlar, əbədi buzlaqların əriməsi və 
torf bataqlıqlarının əmələ gəlməsi, azot 
çirklənməsi, iqlim dəyişməsi bu tenden-
siyaya daxildirlər.

Sintetik biologiya. Müasir biotexno-
logiyalar genetik material, orqanizmlər 
və bütöv bioloji sistemlərin modifikasiya 
olunmasına imkan verir. Elmin bu sahəsi 
sürətlə inkişaf edir və alimlər onun kömə-
yi ilə bir sıra xəstəliklərə, məsələn, təbiətə 
buraxılan ağcaqanadların Zika virusunu 
(sarı qızdırma) yaymasına qalib gəlməyə 
və nəsli kəsilən heyvanların qorunmasına 
nail olmağa ümid edirlər.

Eyni zamanda, sintetik biologiya 
gözlənilməz və arzuolunmaz nəticələrə 
səbəb ola bilər. Artıq onun inkişafını da-
yandırmaq mümkün deyil, lakin UNEP 
beynəlxalq ictimaiyyəti dəqiq qaydalar 
hazırlamağa və bununla da genetik modi-
fikasiya olunmuş orqanizmlərin ətraf mü-
hitə nəzarətsiz təsirini azaltmağa çağırır.

ekoloji əlaqələr. Genişmiqyaslı sə-
nayeləşmə ekoloji sistemlərin parçalan-
masına gətirib çıxarıb. Halbuki, onlar 
əsrlərboyu bir-biri ilə sıx əlaqədə olublar. 
Meşələrin qırılması və iri çaylarda bənd-
lərin tikilməsi bu yerlərdə canlıların hə-
yatına mənfi təsir göstərir. Həmin proses 
heyvanların nəslinin kəsilməsinə və böyük 
ərazilərin çölə çevrilməsinə gətirib çıxara 
bilər.

Hazırda alimlər ekoloji əlaqələrin 
qorunub saxlanılması və ya ekosistemlər 
arasında körpülərin bərpa olunması üzrə 
dəniz qoruqlarından tutmuş vəhşi təbiət 
“dəhlizlərinədək” bioloji müxtəlifliyi qo-
rumağa imkan verən yeni metodlar təklif 
edilər.

əbədi buzlaqların əriməsi. Qlobal 
istiləşmə əbədi buzlaqların əriməsinə sə-
bəb olur. Onlar şimal yarımkürəsinin bö-
yük ərazisini əhatə edir. Ərimə nəticəsində 
ərazinin sərt səthi mayeyə çevrilir. Bu pro-
sesin yüksək templəri alimləri çox narahat 
edir. Çünki, sürətli ərimə prosesi istər ətraf 
mühitə, istərsə də məhv olmaq təhlükəsi 
ilə üzləşən infrastruktur obyektlərinə ciddi 
təhlükə törədir.

Əbədi buzlaqların əriməsi zamanı yüz 
min illər ərzində buzlaşmış ərazilərdə bö-
yük həcmdə maddələr azad olur. Belə ki, 
bitki və heyvan qalıqları çürüməyə başla-
yır, atmosferə metan və karbon qazları bu-

raxılır. Bu, öz növbəsində, qlobal istiləşmə 
prosesini daha da sürətləndirir, qapalı da-
irə yaranır.

azot çirklənməsi. Təbiətdə azot bol-
luğu mövcuddur və bu maddə əsasən ətraf 
mühitə və insanlara müsbət təsir göstərir. 
Lakin insan fəaliyyəti azot silsiləsinin də-
yişməsinə səbəb olub və son nəticədə bu 
maddənin həddindən artıq yüksək miqda-
rı bütün canlı aləm üçün təhlükə yaradıb. 
Azot turşusu, məsələn, havaya buraxılan 
qaz şəklində olan forması karbon qazın-
dan 300 dəfə daha təhlükəlidir. Bu birləş-
mə havanın tərkibini, torpağı, suyu olduq-
ca korlayır və ozon qatını dağıdır.

Azot silsiləsinin dayanıqlı, iqtisadi 
cəhətdən sərfəli və ətraf mühit üçün zərər-
siz olması məqsədilə beynəlxalq əməkdaş-
lıq şəraitində səylər göstərilməlidir.

İqlim dəyişikliyinə adaptasiya olun-
maq qabiliyyətinin azalması. Təkamül 
prosesi orqanizmləri ətraf mühitin dəyiş-

məsinə adaptasiya qabiliyyətindən ası-
lıdır. UNEP əmindir ki, iqlim dəyişməsi 
məsələsində qəbul olunan qərarlar qlobal 
və uzunmüddətli xarakter daşımalıdır. Ən 
başlıcası, ekspertlərin göstərdikləri kimi, 
məsələnin həlli görüntüsünü yaradan, əs-
lində isə bir müddət sonra yenidən bərpa 
olunmaq məcburiyyəti hiss edilən mü-
vəqqəti tədbirlərdən qaçmaqdır.

Məsələn, 2050-ci ildə dünyada 5,7 
milyard insan içməli su qıtlığı ilə üzləşə-
cək. Bir çox ölkələr bu tendensiya ilə 
əlaqədar yeraltı suları kəşf edir, istehlakı 
azaldır və dəniz suyunu şirinləşdirirlər. Bu 
tədbirlər, alimlərin də qeyd etdikləri kimi, 
uzaq perspektivdə özünü doğrultmur. 
Mütəxəssislər bunun əvəzinə yağış sula-
rının istifadə olunması metodlarını tətbiq 
etməyi və çirkli suları təmizləməyi tövsiyə 
edirlər.

Problemin müsbət həlini istəyən, la-
kin pis nəticə əldə edilən daha bir misal 
çəkmək olar. Alimlər ABŞ-da dağıdıcı 
“Katrina” qasırğasından sonra Yeni Orle-
an ştatının ətrafındakı böyük ərazidə və 
digər zərərçəkən rayonlarda bufer rolu 
oynayacaq və gələcək daşqınlardan qoru-
yacaq yaşıl zona yaratmağı təklif edirdilər. 
Bunun nəticəsində böyük insan kütləsi 
- əsasən aztəminatlı Afrika mənşəli ame-
rikalıları köçürmək lazım gələcəkdi. Ha-
kimiyyət bu ideyadan imtina etməli oldu. 
On il sonra aparılan tədqiqatın nəticələrinə 
görə, bu ərazidə yaşayan yoxsul sakinlər 
onların cüzi əmlakını məhv edən qasır-
ğadan sonra özlərini gələ bilməyib və bir 
çoxu ABŞ-ın digər bölgələrinə köçməyə 
məcbur olublar.

Çin 2019-cu il iyunun 5-də Dünya 
Ətraf Mühitin Mühafizəsi Gününün 
qeyd olunmasına ev sahibliyi edəcək. 
Builki tədbirlərin mövzusu ətraf mühitin 
çirklənməsidir.

BMT-nin saytı xəbər verir ki, bu barə-
də təşkilatın müvafiq sahə üzrə nazirlərin 
iştirakı ilə Nayrobidə keçirilən Baş As-
sambleyasının ətraf mühit üzrə tədbirində 
məlumat verilib.

Hər il ətraf mühitin çirklənməsi 7 mil-
yon insanın ölümünə səbəb olur. Onlardan 
4 milyonu Asiya-Sakit okean regionun-
dadır. Dünya Ətraf Mühitin Mühafizəsi 
Günündə bərpaolunan enerjinin imkanla-
rının öyrənilməsi, şəhərlərdə və dünyanın 
bütün regionlarında havanın keyfiyyətinin 
yaxşılaşdırılması üçün “yaşıl” texnologi-
yalardan istifadə sahəsində səylərin birləş-
dirilməsi məqsədilə hökumətlərə, sənaye-
çilərə, cəmiyyətə və vətəndaşlara çağırış 
ediləcək.

Çin hökuməti Dünya Ətraf Mühitin 
Mühafizəsi Günü tədbirlərinin ölkənin bir 
neçə şəhərlərində təşkil olunması barədə 
öhdəlik götürüb. Əsas tədbirlər isə Çjets-
yan əyalətinin Xançjou şəhərində keçirilə-
cək.

Ətraf mühit üzrə Baş Assambleya çər-
çivəsində aparılan danışıqların qida tullan-

tılarının azaldılması, elektrik avtomobillə-
rinin istehsalının artırılması kimi mühüm 
məsələlərə müsbət təsir edəcəyi gözlənilir. 
Çinin ev sahibi seçilməsi isə Pekində 20 
il ərzində hava çirkliliyinə dair aparılmış 
monitorinqin nəticələrinə dair hesabatın 
dərc olunması ilə bağlıdır.

BMT Ətraf Mühit Proqramının 

(UNEP) icraçı direktorunun vəzifələrini 
icra edən Coys Msuyya deyib: “Çin 2019-
cu ildə Dünya Ətraf Mühitin Mühafizəsi 
Gününün qeyd olunması üçün ən əlverişli 
ölkədir. Bu ölkə öz daxilində ətraf mühitin 
çirkləndirilməsinə qarşı tədbirlər görül-
məsi sahəsində liderlik nümayiş etdirib 
və hazırda bütün dünyanı daha çox səy 

göstərməyə çağırmaq imkanına malikdir. 
Hava çirkliliyi hamımıza təsir edən qlobal 
problemdir. İndi milyonlarla insanın həya-
tının xilas edilməsi uğrunda mübarizəyə 
Çin başçılıq edəcək”.

Çində inkişaf edən “yaşıl” energetika 
sektoru bu ölkənin iqlim dəyişməsi ilə mü-
barizə sahəsində açıq-aşkar liderlik nüma-
yiş etdirməsinə şərait yaradıb. Dünyanın 
elektriklə işləyən nəqliyyat vasitələrinin 
yarısı və planetin elektrik avtobuslarının 
99 faizi bu ölkədə istismar olunur. Dünya 
Ətraf Mühitin Mühafizəsi Gününün qeyd 
olunması Çin hökumətinə öz innovasiya-
larını təqdim etməyə və təmiz ətraf mühitə 
doğru inkişaf yolunu göstərməyə imkan 
yaradacaq.

BMT-nin Asiya-Sakit okean regio-
nunda hava çirkliliyi ilə bağlı hazırladığı 
yeni hesabata görə, 25 tədbirin həyata ke-
çirilməsi karbon qazının emissiyasını 25 
faiz, metanı 45 faiz azalda bilər ki, bu da 
öz növbəsində qlobal istiləşmənin qarşısı-
nı Selsinin üçdəbiri qədər almağa kömək 
edər.

BMT-nin Ətraf mühitin mü-
hafizəsi üzrə Assambleyasının 4-cü 
sessiyasının iştirakçıları planetimizdə 
tükənməkdə olan resursların qorunub 
saxlanması nəzərə alınmaqla, yeni 
inkişaf modelinin əsasını hazırlayıblar.  
BMT-nin rəsmi saytı xəbər verir ki, 
sessiya iştirakçıları innovasiyalardan 
istifadə etmək, sabit istehsal və istehlak 
formalarına keçmək barədə razılığa 
gəliblər.

Dünyanın 179 ölkəsini təmsil edən 
nazirlər beş günlük görüşün yekununa 
dair bəyannamə qəbul ediblər. Sənəddə 
yeni inkişaf modellərinin tətbiq edil-
məsinin zəruriliyi vurğulanır. Sənədin 
müəllifləri planetimizin çirklənməsi, 
qlobal istiləşmə və resursların tükənmə-
si ilə əlaqədar ciddi narahatlıqlarını bil-
diriblər.

Bəyanatda deyilir: “Biz təsdiq edi-
rik ki, yoxsulluğun aradan qaldırılması, 
qeyri-sabit istehsal və istehlak model-
lərindən imtina edilməsi, təbii resursla-
rın qorunması və onların səmərəli idarə 
edilməsi sabit inkişaf prosesinin mühüm 
tərkib hissələridir”.

Forumun nümayəndələri birdəfə-
lik istifadə üçün nəzərdə tutulan plastik 
məhsulların istifadəsini 2030-cu ilə qə-
dər əhəmiyyətli dərəcədə azaltmaq əz-
mində olduqlarını bildiriblər.

BMT-nin Ətraf mühitin mühafizəsi 
üzrə Assambleyası ekologiya məsələləri 
ilə məşğul olan ən iri orqandır. Assamb-
leya iki ildən bir toplanır. Assambleyanın 
martın 11-də Nayrobidə açılan dördüncü 
sessiyasına bundan əvvəlki sessiya ilə 
müqayisədə iki dəfə çox - 4700-dən ar-
tıq nümayəndə qatılıb. Onların arasında 

dövlət və hökumət başçıları, nazirlər, 
biznes-liderlər, BMT-nin yüksək vəzifəli 
əməkdaşları və vətəndaş cəmiyyətinin 
nümayəndələri var.

Forum iştirakçıları ekologiya prob-
lemlərinin daha səmərəli həlli üçün 
beynəlxalq səviyyədə məlumatların top-
lanması və təhlil edilməsi sistemini yax-
şılaşdırmaq, 2025-ci ilədək ətraf mühitin 
vəziyyətinə dair göstəricilər toplanması 
üzrə qlobal strategiya hazırlamaq barədə 
razılığa gəliblər.
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Martın 18-də “Seryu” sinfin-
dən olan yeni dizel-elektrik zərbə 
sualtı qayığı Yaponiya hərbi dəniz 
qüvvələrinə təhvil verilib.

 Kyodo agentliyi xəbər verir 
ki, yeni qayığın istismara qəbulu 
mərasimi “Kawasaki Shipbuil-
ding” şirkətinin Kobe şəhərindəki 
tərsanəsində keçirilib. Uzunluğu 
84 metr, su tutumu həcmi 2950 
ton olan qayıq altı torpedo aparatı 
ilə təchiz edilib ki, bunlardan həm 
də “Harpoon” raketləri də buraxıla 
bilər. Qayığın heyətinin 65 nəfər-
dən ibarət olacağı bildirilir.

Qeyd edilir ki, bu, “Soryu” 

sinfindən olan 10-cu qayıqdır və 
mütəxəssislər onu dünyanın ən 
yaxşı sualtı qayıqlarından biri he-
sab edirlər. Fasiləsiz olaraq suyun 
altında qalmaq xüsusiyyətinə görə 
bu qayıqlar atom sualtı qayıqlarına 
bərabər götürülür və səssizliyi ilə 
fərqlənir.

Tokio hazırda öz hərbi də-
niz qüvvələrində təlim qayıqları 
da daxil olmaqla, 21 sualtı qayığa 
malikdir. Hazırda “Kawasaki Ship-
building” şirkətinin tərsanələrində 
həmin sinifdən olan daha iki sualtı 
qayıq inşa edilir.

Vüqar Ağayev

Aktau limanından rekord 
miqdarda taxıl ixrac edilib. Azər-
baycan və İran Qazaxıstanda ye-
tişdirilən arpanın əsas müştərilə-
rindən sayılır. Şimali Qazaxıstan, 
Kostanay və Akmola bölgələrində 
yetişdirilən arpa məhsulu Aktau 
limanı vasitəsilə Azərbaycana və 
İrana daşınır.

Ötən il Qazaxıstanda kənd 
təsərrüfatının inkişafı sayəsində 
İrana 818 min ton taxıl göndərilib. 
Bu, nəzərdə tutulan normadan 300 
min ton çoxdur.

Qazaxıstanın 2013-2020-ci 
illər üçün hazırlanan aqro-sənaye 
kompleksinin inkişafı proqramı-
nın həyata keçirilməsi nəticəsin-
də mühüm nəticələr əldə olunub. 
Bu ölkənin “Ak biday-terminals” 
ASC hazırda 45 şirkətlə müqavilə 
bağlayıb.

İlk iki ayın yekunlarına əsasən, 
Aktau limanından 170 min tondan 
artıq taxıl daşınıb. Bu, ötən illə 
müqayisədə 1,5 dəfə çoxdur.

İlahə Əhmədova

“Müasir dənizçilik dünyasına baxış”

yaşamaq üçün bəşəriyyətin həll etməli olduğu problemlər

Çin 2019-cu ildə dünya ətraf Mühitin 
Mühafizəsi Günü tədbirlərinə ev sahibliyi edəcək

ətraf mühitin vəziyyətinə dair göstəricilər toplanması 
üzrə qlobal strategiya hazırlanacaq

aktau limanından rekord 
miqdarda taxıl ixrac edilib

yaponiya hərbi dəniz qüvvələri yeni 
sualtı qayığını istismara qəbul edib

50-dən artıq ölkə “su stressi” yaşayır

qırmızı dənizdə batan yaxtadan iki Fransa vətəndaşı xilas edilib
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yarızaraFaT,
yarıGerÇəK
Bəxtimdən çox razıyam. Özüm kimi-

dir. Heç vaxt qabağa soxulmayıb.
qulaq doldurmaq üçün deyil.
onun-bunun qulağına oxumasalar, 

oxumaq yaxşı şeydir.
Faciə o deyil ki, yalan danışan çoxdur. 

Faciə odur ki, yalanlara qulaq asanlar az 
deyil.

Bəzilərinin hər vəziyyətə uyğun üzü 
var.

Həqiqəti demək lazım gələndə ən yaxşı 
halda niyə əksəriyyət bitərəf qalır?

Bəzi yerlərdə nə qədər desən, böyük 
var, kiçik yoxdur.

yumadıqları üçün bəzilərinin ağzın-
dan təmiz heç nə çıxmır?

cənnət sevdası ilə yaşayanlar, cənnət 
qarabağdadır.

qarabağa gedən yol qarabağa sevgi-
dən keçir.

lap iməcilik yolu ilə də olsa, qarabağı 
mundar ermənilərdən təmizləməliyik.

yalanın arxasında gizlənənləri özlə-
rindən başqa, hamı görür.

Bəziləri yalnız özlərinə sərf etdikləri 
qədər görürlər.

Heyf deyil qocalıq. Hətta əyilmək 
istəyən də əyilə bilmir.

Mən hər kəsdən yalnız insanlıq gözlə-
yirəm. Çox şey istəyirəm?

Bir vaxtlar əl tutduğunuz və ya əllə-
rindən tutduğunuz adamların əksəriyyə-
ti ancaq ayaqlarınızdan tutursa,  bəlkə 
ayaqlarınızda nə isə var?

Sən nəyə istəyirsən - puluna, imkanı-
na, vəzifənə... güvən. yoxun üzü qara ol-
sun. Mən özümə güvənməyə məcburam. 

yalan bəzilərinin əyninə biçilib.
Pullular pulluları, pulsuzlar pulsuzla-

rı yaxşı başa düşər. Xoşbəxtlik pulluların 
pulsuzları anladıqları yerdədir.

Plagiatların köçürmədiyi təkcə tərcü-
meyi-hallarıdır. onu da səhvsiz yaza bil-
mirlər.

Bəziləri piyada olduqlarını gizlətmək 
üçün mütləq maşınlarını adamın üstünə 
sürməlidirlər?

əvvəllər yalnız işıq gələn tərəfdən indi 
daha çox işıq pulu qəbzi gəlir.

yaxşı ki, bəziləri göylə gedir. yerdə 
görüləsi o qədər iş var ki... Heç olmasa, 
mane olmurlar. 

Görəsən, əlindən heç bir iş gəlməyən-
ləri gözləri qalmasın deyə vəzifəyə qo-
yurlar?

Bəziləri özlərini tərifləmək fürsətini 
heş vaxt qaçırmırlar.

dələduzların yalançılardan fərqi odur 
ki, yalançılar həmişə, dələduzlar isə daha 
çox pul qazanmaq üçün yalan danışırlar. 

Hər kəs əməlləri boydadır.
Mənim üçün uğurlu gündür. yalan 

eşitməyəcəyəm.
Həqiqətə qarşı hərənin öz arşını var.
quruda yeriyə bilməyənlərə dənizçilə-

rin işi niyə asan gəlir? 
Bircə yerdə işləyənlərin əksəriyyəti 

işin çoxluğundan gileylənir. amma üç-
dörd yerə işləyənlərin heç səsi də çıxmır.  

Həmişə qaşqabaqlı gəzənin üzü gülən-
də fikirləşirsən ki, ya işi düzəlib, ya da 
dişi.

yaxşı ki, işim yağ kimi getmir. de-
yilənə görə, yağlı şeylərin ziyanı çoxdur.

Sevginin deyə bilmərəm, nifrətin sax-
tasını görməmişəm.

Bəziləri “ucalmaq” üçün niyə məhz 
mənliyini ayaqlar altına atır?

Hamı hər şeyi “bilən” yerdə nə getsə 
də, iş  getmir.

Boş vaxtın ola, özlərini ağıl dəryası sa-
yanların “dərya”sına baş vurasan...

Bir vaxtlar mənim üçün başından 
keçməyə hazır olanlar bir-iki pillə yuxa-
rı qalxandan sonra başlarından birinci 
məni çıxartdılar.

Mən “alim” tanıyıram ki, elmi işinin 
adını da yazandan soruşur. 

Niyə sözün üstündə dayanmaq buzun 
üstündə dayanmaqdan çətin olub?

Rasif  TAHİROV

www.seanews.az

2015-ci ildən 2018-ci ilədək 
olan dövrdə Baltik dənizinin Da-
nimarka sahillərində 11 yeni ada 
əmələ gəlib.

Bu barədə ölkənin Ətraf Mühi-
tin Mühafizəsi və Ərzaq Məsələləri 
Nazirliyinin məlumatında deyilir.

“Təbiət Məsələləri İdarəsi 
tərəfindən ümumilikdə Danimarka 
Krallığında 2015-ci ildən 2018-ci 
ilədək 11 ada qeydiyyata alınıb”, - 
deyə məlumatda bildirilir. Mön ada-
sından şimala bir neçə ada əmələ gə-
lib. Yutlandiyanın qərbində, Nissum 
fiordu (qayalıq dəniz körfəzi) rayo-
nunda isə 5 adayabənzər kiçikölçülü 
yenitörəmə yaranıb.

“Yeni adalar dənizdə torpağın 
eroziyası səbəbindən əmələ gəlir. 
Adətən bu, yüksək yamaclarda baş 
verir. Torpaq sürüşür və dəniz cərə-
yanı onu çəkib aparır”, - deyə Təbiət 
Məsələləri İdarəsinin əməkdaşı Yes 
Oqord “Ritzau” agentliyinə müsa-
hibəsində bildirib. Əsasən qumdan 
ibarət olan həmin 11 ada 63 hektar 
ümumi sahəyə malikdir. Bu, Kat-

teqat boğazında yerləşən, Danimar-
kanın böyüklüyünə görə 78-ci adası 
sayılan Yelmlə təxminən eyni öl-
çüdədir. Cərəyan zəiflədikdə yuyu-
lub aparılan torpaq çökür, bir neçə 
müddətdən sonra ada əmələ gəlir. 
Əksər hallarda bu çöküntülər burun-
larda və buna oxşar quru sahələrdə 
yaranaraq sapa düzülmüş mirvariyə 
bənzəyir. Yes Oqordun sözlərinə 
görə, daim üzərində suyun və cərə-
yanın təsirini hiss edən Danimarka 
landşaftı həmişə dəyişir. Yeni adalar 

əmələ gəldikcə, köhnələri itir.
Danimarkanın landşaftı Buz 

dövründə formalaşıb. O, qum və gil-
dən olan buzlaşmış kütlələrdən ya-
ranıb. Nazirliyin məlumatında daha 
sonra bildirilir ki, sahilə yaxın yer-
ləşən yeni kiçik adalar sahilboyu və 
suda yaşayan quşların populyasiyası 
üçün böyük əhəmiyyətə malikdir. 
Onlar burada yırtıcıların görünmə-
sindən çəkinməyərək özlərini tam 
təhlükəsiz hiss edir, rahat çoxala 
bilirlər.

BMT-nin Əhali Fondunun 
hazırladığı hesabatda bildirilir ki, 
2018-ci ildə dünyada urbanizasiya 
prosesi artan xətlə davam edib. 
Planetimizdə hər 5 nəfərdən biri, 
yaxud 23 faizi (1,7 milyard nəfər) 
əhalisinin sayı 1 milyon nəfər-
dən çox olan şəhərlərdə yaşayır. 
2030-cu ildə bu rəqəmin 28 faizə 
çatacağı gözlənilir. Həmin il dünya 
əhalisinin 752 milyon nəfərinin 
(8,8 faiz) əhalisinin sayı 10 milyon-
dan çox olan şəhərlərdə yaşayacağı 
da proqnozlaşdırılır.

Fondun saytında dərc olunan 
hesabata görə, dünyanın ən böyük 
meqapolisi olan Tokioda əhalinin 
sayı 37 milyon 468 min nəfərə ça-
tıb. İkinci yerdə Hindistanın paytaxtı 
Dehli (28 milyon 514 min), üçüncü 
yerdə isə Çinin Şanxay şəhəri (25 
milyon 582 min nəfər) gəlir. Qeyd 
olunur ki, 2030-cu ildə Dehli əha-
linin artımına görə Tokionu geridə 
qoyacaq. Bu şəhərin əhalisi 38 mil-
yon 939 min nəfərə çatacaq, Yaponi-
ya paytaxtında isə əhalinin sayında 
azalma olacaq (36 milyon 539 min 
nəfər). Həmin dövrdə Çinin Şanxay 
və Banqladeşin Dəkkə şəhərlərində 
də urbanizasiya prosesi güclənəcək.

Hesabatda qeyd olunur ki, 2018-
ci ildə əhalisi 10 milyon nəfərdən 
çox olan meqapolislərin sayı 33-ə 

çatıb. Onlardan 27-si az inkişaf etmiş 
ölkələrdədir. Çində bu cür şəhərlərin 
sayı 6, Hindistanda isə 5 olub. Dün-
yanın 52 böyük şəhərində isə 2000-
2018-ci illərdə əhalinin sayında 
azalma qeydə alınıb. Bildirilir ki, bu 
azalma təbii fəlakətlərlə və sosial-iq-
tisadi vəziyyətin pisləşməsi amilləri 
ilə əlaqədardır. Belə ki, Katrina qa-
sırğasından sonra ABŞ-ın Nyu-Or-
lean, 2011-ci ildə baş vermiş zəlzələ 

və sunami fəlakətindən sonra Yapo-
niyanın Sendai şəhərlərində, işsizlik 
və böhran nəticəsində isə Birləşmiş 
Ştatların Buffalo və Detroyt şəhərlə-
rində əhalinin sayında ciddi azalma 
baş verib. Hesabat müəllifləri müəy-
yən ediblər ki, ən sürətli urbanizasiya 
prosesi Asiya və Afrika qitələrində 
gedir. Həmin qitələrin 36 şəhərinin 
əhalisi ikiqat artıb və onların 17-si 
Çinin payına düşür.

Baltik dənizində yeni adalar əmələ gəlib

Planetimizdə hər 5 nəfərdən biri əhalisinin sayı 
1 milyon nəfərdən çox olan şəhərlərdə yaşayır

Sinqapurda kiçikhəcmli 
yüklərin pilotsuz uçan apa-
ratlarının köməyi ilə reyddə 
dayanan gəmilərə və tankerlərə 
çatdırılması sınaqdan keçirilir.

 “The Straits Times” qəzeti xəbər 
verir ki, bu, dünyada ilk belə ekspe-
rimentdir. Sinqapurun Nəqliyyat Na-

zirliyi, Mülki Aviasiya İdarəsi, həm-
çinin Dəniz və Liman İdarəsindən 
verilən məlumata əsasən, pilotsuz 
uçan aparatların bu məqsədlər üçün 
geniş istifadəsi gələn ilin sonlarında 
mümkün olacaq.

“Bu addım insan gücündən ası-
lılığı azaltmağa və bir çox məsələni 
operativ həll etməyə imkan yarada-

caq”, - qurumların birgə bəyanatında 
belə deyilir.

Bundan əlavə, dronlar vasitəsilə 
dəniz gəmilərinin təftişini həyata ke-
çirmək, dava-dərmanları, həmçinin 
bəzi ehtiyat hissələrini və kiçikhəcm-
li digər yükləri daşımaq da planlaş-
dırılır.

Hazırda pilotsuz uçan aparatla-
rın sınaqları Sinqapur sahilindən 3 
kilometr məsafəyə qədər 4 kvadrat-
kilometr sahədə həyata keçirilir. Test 
uçuşları göstərib ki, kiçikhəcmli yük-
lərin çatdırılması və dronun geri qa-
yıtması təxminən 10 dəqiqə vaxt apa-
rır. Sürətli qayıqlar vasitəsi ilə analoji 
məsələlərin həyata keçirilməsi isə azı 
60 dəqiqəyə başa gəlir.

Sinqapurun dəniz limanı yüklən-
mə və yük dövriyyəsinə görə Şanxay 
limanından sonra dünyada ikinci yeri 
tutur. Burada yük gəmilərindən əlavə 
yüzlərlə neft tankeri də reydə daya-
nır.

yüklərin gəmilərə dronlar vasitəsilə 
çatdırılması sınaqdan keçirilir

Filippinin Davao 
şəhərində yerləşən “D’Bo-
ne Collector Museum” 
şəxsi muzeyinin əməkdaş-
ları martın 16-da şəhərdən 
şərqə tərəf ölmüş balina 
tapıblar. Bu barədə BBC 
telekanalının saytı xəbər 
verir.

Balinanın qarnında 16 
ədəd düyü və 4 ədəd banan 
plantasiyaları üçün nəzərdə 
tutulan kisə, habelə böyük 
miqdarda plastik paket aşkar-
lanıb. Muzey tapılan əşyaların tam 

siyahısını daha sonra açıqlayacağını 
bildirib. “Mən bu miqdarda plastiki 
görəcəyimə hazır deyildim. Plastik 

o qədər çox idi ki, artıq kal-
siləşmə başlamışdı”, - deyə 
muzeyin yaradıcısı Derrell 
Bletçli vurğulayıb.

Bəşəriyyət ildə 400 mil-
yon ton plastik istehsal edir, 
bunun 20 faizindən çox ol-
mayan hissəsi təkrar emala 
gedir. Plastikin əsas hissəsi 
digər tullantılarla birgə uti-
lizasiya edilir. İldə təxminən 
12 milyon tonadək plastik 
Dünya okeanının payına 
düşərək, buradakı canlılar 

üçün təhlükə yaradır.

Balinanın qarnında 40 kiloqram 
plastik tullantı tapılıb

Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri-
nin (BƏƏ) əhalisinin 96,1 faizi 
gecə gəzintiləri zamanı özlərini 
təhlükəsizlikdə hiss edirlər və bu 
da dünyada ən yüksək göstəri-
cilərdən biridir.

Bu barədə Dubay polisinin ic-
timai təhlükəsizlik idarəsi sədrinin 
müavini, general Dahi Xalfan Tə-
mim açıqlama verib.

Onun sözlərinə görə, dünya 
üzrə reytinqində bu göstəriciyə görə 

ikinci yeri Sinqapur tutur 
– 94 faiz. Ölkədəki bu 
yüksək nailiyyətin əsa-
sında BƏƏ-nin rəhbərli-
yinin apardığı siyasət və 
strategiya dayanır.

General qeyd edib 
ki, əmirliyin polisi, həm-
çinin Nyu-Yorkdan son-
ra həyəcan çağırışına ən 

tez reaksiya verən ölkələr sırasında 
ikinci yeri tutur. Qeyd olunur ki, 
son il ərzində ölkədə kriminogen 
şərait yaxşılaşıb. Belə ki, ağır ci-
nayətlərin sayı 2017-ci ildə 67,69 
faiz təşkil edirdisə, 2018-ci ildə bu 
rəqəm 49,5 faizə düşüb. BƏƏ-də, 
həmçinin zorlamanın sayının re-
kord həddə aşağı səviyyədə qeydə 
alınıb – 1,2 faiz.

Asya Hacızadə

Sinqapur, Paris 
və Honkonq dünyanın 
ən bahalı şəhərlərinin 
“Economist Intelligence 
Unit” jurnalı tərəfin-
dən tərtib olunmuş 
reytinqinə başçılıq edir. 
Sinqapur ardıcıl 6 ildir 
ən bahalı şəhər olaraq 
qalır.

Bloomberg agentli-
yi xəbər verir ki, bu üç 
şəhərdə yaşayış qiymətləri yeddin-
ci yerdə qərarlaşan Nyu-Yorkdan 
7 faiz bahadır. Los-Anceles ötən 
illə müqayisədə bir neçə pillə irə-
liləyərək Təl-Əvivlə onuncu yeri 
bölüşür.

Dünyanın ən bahalı şəhərləri 
reytinqində ilk onluğa, həmçinin 
İsveçrənin Sürix və Cenevrə, Da-
nimarkanın Kopenhagen, Yaponi-
yanın Osaka və Cənubi Koreyanın 

Seul şəhərləri daxildir. Asiya şəhər-
ləri qida məhsullarının bahalığı sə-
bəbindən yüksək yerləri tutur. Yerli 
valyutanın zəifləməsi səbəbindən 
Avstraliyanın 5, Yeni Zelandiyanın 
isə 2 şəhəri reytinqdə öz mövqelə-
rini itirib. Ötən il Sidney siyahıda 
10-cu yerdə qərarlaşmışdı.

Jurnal Venesuelanın paytax-
tı Karakası ən ucuz şəhər seçib. 
Dəməşq, Daşkənd, Alma-Atı şəhər-
lərində yaşayış qiymətləri nisbətən 
bahadır.

əhalinin 96,1 faizi özünü 
təhlükəsiz hiss edir

Bahalı şəhərlər 

Bu ilin əvvəlindən Atlantik 
okeanının Fransa sahillərində 
rekord sayda ölü delfin tapılıb. 
Bunu “The Local” nəşri bildirir.

“The Independent” isə yazır ki, 
iki müxtəlif tədqiqata görə, 2019-cu 
ilin ilk ayları ərzində çimərliklərdə 
400-600 civarında ölü delfin tapılıb. 
“Sea Shepherd France” təşkilatının 
hesablamalarına görə, 2018-ci ildən 
sahilə 990 ölü delfin atılıb.

Bioloq Elen Peltye vəziyyəti 
şərh edərək deyib: “Bu rəqəmlər 
ötən ilin oxşar dövrünün məlumat-
ları ilə müqayisə olunsa, ölü del-
finlərin sayı ötən illərin, yeri gəl-

mişkən, bu illər üçün də 
rekord olan rəqəmlərindən 
çoxdur”.

Delfinlərin çoxunun 
sümükləri, üzgəcləri və ya 
quyruğu sınıb, bədənləri 
isə balıqçı torlarının açdı-
ğı yaralarla doludur. “Sea 
Shepherd France” təşkila-
tının fikrincə, bu regionda 
xanı balığı ovu delfinlərin 
kütləvi qırılmasının əsas 

səbəbidir. Heyvanlar təsadüfən 
traulerlərin toruna düşür və suyun 
altında hava çatışmazlığından tələf 
olur. Bəzi delfinləri macal tapıb 
azad edirlər, lakin yaralandıqları 
üçün çox vaxt tələf olurlar.

“Sea Shepherd France”nin he-
sablamalarına görə, ölü delfinlərin 
yalnız 20 faizi quruya atılır. Bu isə 
o deməkdir ki, tələf olmuş heyvan-
ların sayı ildə 10 minə çata bilər. 
Təşkilat xanı balığının kürütökmə 
rayonlarında balıq ovunu və cavan 
balıq alverini qadağan etməyə ça-
ğırır.

delfinlərin çoxunun bədəni  balıqçı 
torlarının açdığı yaralarla doludur

Qazaxıstanın Aktau şəhərində 
xərçənglərin Xəzər sahillərinə 
kütləvi şəkildə atılması müşahidə 
edilib.

Mangistau vilayətinin balıq 
müfəttişliyi idarəsində bu hadisəni 
Xəzərdə bu yaxınlarda baş verən 
fırtına ilə izah ediblər. Qış yuxu-
sundan yenicə ayılan və qüvvə top-
lamağa macal tapmayan xərçənglər 
güclü küləyə müqavimət göstərə 
bilməyiblər. Yerli ekoloqlar, həm-
çinin dənizin dayazlaşmasının da 
rolunu qeyd edirlər.

Aktau sakinləri “balıq ovu”nu 
toplamaq üçün sahilboyuna əllərin-
də paketlə gəlirlər. Sahildə, həm-
çinin təbiəti mühafizə polisi keşik 
çəkir. Sakinlərlə apardıqları söh-
bətlərdə onlar xərçəngləri dənizə 
buraxmağı xahiş edirlər.

“Dəniz çox dayazlaşıb, daşlar, 
onların məskunlaşdıqları yerlər 
daha az miqdarda su ilə qorunur. 
Yazın gəlişi, xərçənglərin ayılma-
sı, həmçinin gecə fırtınası yüzlərlə 
xərçəngi sahilə atıb. Xərçənglərin 
geriyə, suya dönərək xilas olmaq 
şansları yoxdur. Apreldən başlaya-

raq, kürü tökmə mövsümü başlayır, 
əfsuslar olsun ki, indi insanlar tərə-
findən toplanan xərçənglər bunu 
edə bilməyəcəklər. Əlbəttə ki, bu, 
populyasiyaya xələl gətirməsə də, 
xoşagəlməz haldır. Əgər könüllülər 
xidməti olsaydı, sakinlərin xər-
çəngləri yığmaqlarının qarşısını al-
maq məqsədilə onların toplanması-
na və dənizə buraxılmasına yardım 
edərdilər”, - deyə “Eko Mangistau” 
qeyri-hökumət müəssisəsinin rəh-
bəri Kirill Osin bildirib.

Fırtına yüzlərlə xərçəngi sahilə atıb
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Futbol üzrə Azər-
baycan Topaz Premyer 
Liqasının XXII turunun 
oyunlarının vaxtı müəy-
yənləşib.

Peşəkar Futbol Liqasının 
rəsmi saytının verdiyi xəbərə 
görə,  iyirmi birinci turun oyun-
ları iki günü əhatə edəcək.

Tura martın 30-da saat 
16:00-da Zirə İdman Komplek-
sinin stadionunda “Zirə”–“Sə-
bail” görüşü ilə start veriləcək. 
Həmin gün keçiriləcək “Keş-
lə”–“Neftçi” oyunu isə saat 

18:30-da başlayacaq. Qarşılaş-
ma “ASK Arena”da təşkil olu-
nacaq.

İkinci günün ilk oyunu ap-
relin 1-də Qəbələ şəhər stadi-
onunda baş tutacaq. “Qəbələ” 
klubu debütant “Sabah” ko-
mandasını qəbul edəcək.

Turun son görüşü isə 
“Kapital Arena” stadionun-
da “Sumqayıt” və “Qarabağ” 
komandaları arasında təşkil 
olunacaq. Görüş saat 18:30-da 
start götürəcək.

Qeyd edək ki, turun bütün 

görüşləri “CBC Sport” kanalı 
ilə canlı yayımlanacaq.

İyirmi bir turdan sonra 
turnir cədvəlində “ikihaki-
miyyətlilik” yaranıb. Aktivlə-
rində 45 xalı olan “Neftçi” və 
“Qarabağ” turnir cədvəlində 
birinci və ikinci yerləri bölü-
şürlər. “Səbail” klubu 31 xalla 
üçüncü, 29 xalı olan “Qəbələ” 
isə dördüncü yerdədir. Digər 
pillələrdə müvafiq olaraq, “Sa-
bah” (22), “Zirə” (22), “Keşlə” 
(19) və “Sumqayıt” (17) yer 
alıblar.

UEFA 2020-ci ildə keçiriləcək futbol 
üzrə Avropa çempionatının ulduz səfirləri-
nin siyahısını açıqlayıb.

Səfirlər gələn ilin yayında təşkil oluna-
caq çempionatın təbliğat kampaniyasında 
iştirak edəcəklər.

Müxtəlif ölkələri təmsil edən səfirlərin 
siyahısında Andrey Arşavin (Rusiya), An-
gelos Xaristeas (Yunanıstan), Deko (Por-
tuqaliya), Alessandro Del Pyero (İtaliya), 
Marsel Dessayi (Fransa), Yuri Corkayef 
(Fransa), Ruud Qullit (Hollandiya), Tyerri 
Anri (Fransa), Kristian Karambö (Fransa), 
Yurgen Klinsmann (Almaniya), Patrik Kl-

yuvert (Hollandiya), Henrik 
Larsson (İsveç), Brayan La-
udrup (Danimarka), Luiş Fiqu 
(Portuqaliya), Manişe (Por-
tuqaliya), Lotar Matteus (Al-
maniya), Stiv Makmanaman 
(İngiltərə), Qaijka Mendiyeta 
(İspaniya), Antonios Nikopoli-
dis (Yunanıstan), Nuno Qomeş 
(Portuqaliya), Maykl Ouen 
(İngiltərə), Rober Pires (Fran-
sa), Karel Poborski (Çexiya), 
Karles Puyol (İspaniya), Ri-
kardo Karvalyo (Portuqaliya), 

Peter Şmeyhel (Danimarka), Klarens Ze-
edorf (Hollandiya), Alan Şirer (İngiltərə), 
Vladimir Şmiçer (Çexiya), David Trezeqe 
(Fransa), Vitor Baya (Portuqaliya), Xabi 
Alonso (İspaniya), Xavi Ernandes (İspa-
niya) və Canluka Zambrotta (İtaliya) yer 
alıblar.

Avropa çempionatının 60 illik yubileyi 
münasibətilə turnirin tarixində ilk dəfə ola-
raq “Avro 2020”nin final mərhələsi qitənin 
12 müxtəlif ölkəsində təşkil olunacaq. Bakı 
Olimpiya Stadionu “Avro 2020”nin qrup 
mərhələsində üç, 1/4 final mərhələsində isə 
bir oyununa ev sahibliyi edəcək.

İctimai səhiyyə məsələlə-
rindən, o cümlədən bitki 
tərkibli pəhrizin üstünlük-
lərindən, heyvan mənşəli 
məhsulların ziyanından yazan 
və bu mövzularda çıxışlar edən 
amerikalı həkim Maykl Qreqer 
hesab edir ki, düzgün qidalan-
maya başlamaqla erkən qo-
calmanın və beyin xəstəliyinin 
qarşısını almaq mümkündür. 
Özü də bunu qocalanda deyil, 
xeyli əvvəl etmək lazımdır. 
Antioksidant və vitaminlərlə 
zəngin rasion beyini və yadda-
şı qoruyur.

M.qreqer kitablarından 
birində yazır: İnsult və Altshey-
mer xəstəliyi beyini məhv edən 
əsas xəstəliklərdir. Qan dövranı 
pozulanda, damarlar düyünlərlə 
tıxananda bu xəstəliklər inkişaf 
edir. Lakin qidalanmanın köməyi 
ilə hər iki xəstəliyin qarşısını al-
maq olar. Artıq 20 yaşından baş-
layaraq xolesterinin yüksəlməsi, 
qan təzyiqinin qalxıb-enməsi 
nəticəsində baş beyində kiçik zə-
dələr yaranır. İnsan 60-70 yaşına 
çatanda zədələr qabarıq təzahür 
edir.

Beynin qocalmasının qarşı-
sını almağa kömək edən qidalan-
ma barədə mümkün qədər cavan 
yaşlarında düşünmək lazımdır. 
M.Qreqer aşağıdakı məhsullara 

diqqət yetirməyi tövsiyə edir.
Antioksidantlarla zəngin 

mənbələr. Bu maddələr hücey-
rələri zədələyən azad radikallara 
qarşı mübarizə apararaq beyinin 
“paslanmasının” qarşısını alır. 
Giləmeyvə və tünd yaşıl rəngli 
tərəvəz ən zəngin antioksidant 
mənbəyidir.

Polifenolların mənbəyi. 
Polifenollar beyin üçün dağı-
dıcı olan zülal düyünlərinin və 
yumaqlarının əmələ gəlməsinin 
qarşısını alaraq sinir hüceyrələri-
ni qoruyur. Üzüm və quşüzümü-
nün tərkibi polifenollarla zəngin-
dir.

Sitrus bitkiləri. M.Qreqe-
rin fikrincə, sitrus bitkiləri insult 
ehtimalını azaldır. Onların tərki-
bində baş beyində qan dövranını 
fəallaşdıran maddələr – fitonutri-
yentlər var.

qaragilə. Elmi tədqiqat-
lar göstərir ki, qaragilə koqnitiv 
funksiyaları vaxtsız zəifləyən 
ahıllarda yaddaşı möhkəmləndi-
rir.

Kəpəkli taxıl. M.Qreqer 
səhərlər kəpəkli taxıldan bişi-
rilən sıyıq yeməyi məsləhət gö-
rür. Belə taxılın tərkibində qanın 
beyinə axmasını tənzimləyən fol 
turşusu, yaddaşın keyfiyyətini 
hissediləcək dərəcədə yaxşılaş-
dıran tiamin (B1 vitamini) var.

qoz-fındıq. Qoz, fındıq, 
yerfındığı, badam, keşyu, pekan 
qozu beyinin kompleks şəkildə 
güclü müdafiəsini təmin edən 
Omeqa-3 turşuları, habelə B6, 
E vitaminləri və fol turşusu ilə 
zəngin məhsullardır. Qoz-fındıq 
məhsullarının çoxunda beyinə 
enerji verən tiamin və maqnezi-
um var.

Su dünyada mövcud olan 
dörd vacib ünsürdən biridir və 
onu əbəs yerə həyat mənbəyi 
hesab etmirlər. İnsan bədənində 
də ən çox suya tələbat duyulur.

Suyun çoxlu faydaları var 
və onu yalnız yay aylarında 
deyil, ilin bütün fəsillərində 
içmək lazımdır.

Ağız qoxusundan xilas 
olmaq üçün ən səmərəli va-
sitələrdən biri su içməkdir. 
Saçların uzanması üçün də su 
içməyin böyük əhəmiyyəti var.

Su orqanizmin hər bir his-

səsi, o cümlədən beyin üçün 
çox gərəklidir. Hamiləlik döv-
ründə xanımların daha çox su 
içməsi məsləhətdir. Mədə-ba-
ğırsaq sistemində olan prob-
lemlərin həllində də su vacib 
şərtdir.

Su içilməsi stressin də 
azalmasına səbəb olur. Böy-
rəklər isə suyun ən çox qoru-
duğu orqandır. Çox su içilməsi 
böyrək daşı yaranması riskini 
azaldır. Onun hər bir orqana 
faydası olduğu kimi ürəyə də 
xeyri var.

Orqanizmdə piyin miqdarının 
çox olması insultdan sonra sağ 
qalmaq şansını yüksəldir.  Ame-
rika Nevrologiya Akademiyasının 
verdiyi   xəbərə görə, Los-Anceles 
şəhərindəki Kaliforniya Uni-
versitetinin alimləri bu qənaətə 
gəliblər.

Həkimlər piylənmə paradok-
su ilə ilk dəfə qarşılaşmırlar. Bu 
o deməkdir ki, artıq çəkinin orqa-
nizmin sağlamlığına təkcə təhlükə 
(ürək-damar xəstəlikləri, diabet, 
xərçəngin inkişafı riskinin artması 
və s.) yaratdığını düşünmək düz-
gün deyil. Axı, artıq çəki bəzən 
orqanizmi qoruyur.

Tədqiqatın müəllifi Tszolu Lyu 
deyib: “Məlumdur ki, artıq çəki 
böyrək və ürək xəstəliklərindən 
əziyyət çəkən insanların sağ qal-
masına kömək edir. Buna görə də 
biz belə bir məsələni aydınlaşdır-
maq istədik: artıq çəki insultda sağ 
qalmaq imkanlarını da artırırmı?”.

Bir qrup alim kəskin işemik 
insult keçirmiş 1033 xəstənin (orta 
yaş 71) vəziyyətini üç ay ərzində 

müşahidə edib. İştirakçıların bədən 
kütləsi indeksindən (BKİ) asılı ola-
raq onları beş qrupa bölüblər.

Tədqiqat göstərib ki, piylən-
mənin ağır formasından əziyyət 
çəkən insanlar çəkisi normal olan-
lara nisbətən insultun nəticələrin-
dən 62 faiz az ölürlər. Sadəcə, artıq 
çəki onların sağ qalmaq şansını 46 
faiz artırır. Çəkisi bir qədər artıq 
olanların isə sağ qalmaq şansı 15 
faiz artır. Bu nəticələr alimlər yük-

sək qan təzyiqi, yüksək xolesterin 
səviyyəsi, yaxud siqaret çəkmək 
kimi göstəriciləri nəzərə alandan 
sonra hesablanıb.

Alimlərin fikrincə, çəkisi artıq 
olan insanların insult zamanı sağ 
qalmasına onların bəsləyici mad-
dələr ehtiyatı kömək edir. Doğru-
dur, BTİ ilə insultdan sonra ölüm 
halları arasında əlaqə barədə daha 
dəqiq nəticələr almaq üçün əlavə 
tədqiqatlar aparılmalıdır.

Birləşmiş Ərəb Əmirlik-
lərinin paytaxtı Əbu-Dabidə 
keçirilən Xüsusi Yay Olimpi-
ya Oyunlarında Azərbaycan 
komandası möhtəşəm qələbəyə 
imza atıb.

54 idmançı ilə təmsil olunan 
Azərbaycan yığması 24 (6 qızıl, 
10 gümüş, 8 bürünc) medal qaza-
nıb.

Qeyd edək ki, idmançılarımız 
atletika, pauerliftinq, cüdo, stolüs-
tü tennis, badminton, futbol, hənd-
bol, basketbol, voleybol və üzgü-
çülük idman növlərində mübarizə 
aparıblar.

Növbəti Xüsusi Yay Olimpiya 
oyunları 2023-cü ildə Almaniya-
nın paytaxtı Berlində təşkil edilə-
cək.

Azərbaycan Dövlət 
Dəniz Akademiyası-
nın ixtisaslarını seçən 
abituriyentlər elektron 
ərizələrini təsdiq etdik-
dən sonra 1 aprel – 31 
iyul tarixlərində Kazım 
Kazımzadə küçəsi, 120A 
ünvanında yerləşən 
(“Elmlər Akademiyası” 
metrosu yaxınlığında, 
Mərkəzi Gömrük Hospi-
talının yanı) “Azərbaycan Xəzər 
Dəniz Gəmiçiliyi” QSC-nin “Də-
nizçilər poliklinikası” MMC-yə 
müraciət etməlidirlər.

İş günləri: ı – Vı günlər.
İş saatları: 09:00 – 14:30
Abituriyentlər tibbi komissi-

yaya aşağıdakı sənədləri təqdim 
etməlidirlər:

1. Şəxsiyyət vəsiqəsi, hərbi 
qeydiyyata alınma haqqında və-
siqə (və ya hərbi bilet), abituriyen-
tin elektron ərizəsi (iş nömrəsi)

2. Ruhi əsəb dispanserindən 
arayış, narkoloji dispanserdən 
arayış, xəstəliklə əlaqədar qeydiy-
yatda olduğu poliklinikadan qısa 
epikriz.

Səudiyyə Ərəbista-
nı bu ilin oktyabrında 
basketbol üzrə dünya 
çempionatına ev sa-
hibliyi edəcək.

Bu barədə müqa-
viləni Ər-Riyadda 
Ərəb-Səudiyyə Olim-
piya Komitəsinin sədri 
Əbdül Əziz bin Turki 
əl-Feysəlin iştirakı ilə 
Səudiyyə Ərəbistanı 
Basketbol Federasiya-
sının sədri Əbdül Rəh-
man əl-Musida və Bey-
nəlxalq Basketbol Federasiyasının 
sədrinin birinci müavini Aqnessio 
Andres imzalayıblar.

Ciddə əyalətində keçiriləcək 
çempionatın Səudiyyə Ərəbistanı-
nın dünya idmanında mövqeyinin 
güclənməsinə töhfə verəcəyi bil-
dirilir.

Aqnessio Anders çempionata 
ev sahibliyinə görə Səudiyyə Ərə-
bistanı Basketbol Federasiyasına 

minnətdarlığını bildirib, yarışların 
uğurla təşkil olunacağına əminli-
yini ifadə edib.

Əbdül Rəəhman əl-Musib öz 
növbəsində Ərəb-Səudiyyə Olim-
piya komitəsinin sədri Əbdül Əziz 
bin Turki əl-Feysələ basketbol 
üzrə dünya çempionatının ölkədə 
keçirilməsini dəstəklədiyinə görə 
təşəkkürünü bildirib. O, bu çem-
pionatın ən vacib idman hadisəsi 
olduğunu deyib.

Asya Hacızadə

ulduz səfirlərin siyahısı açıqlanıb

Beyin və yaddaşı qoruyan məhsullar

azərbaycan yığması 24 medal qazanıb

azərbaycan dövlət dəniz 
akademiyasına qəbul olmaq 

istəyən abituriyentlərin nəzərinə

Səudiyyə ərəbistanı basketbol üzrə 
dünya çempionatına ev sahibliyi edəcək

İyirmi birinci tura “zirə”–“Səbail” görüşü ilə start veriləcək

ALLAH  RƏHMƏT  ELƏSİN
“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” Qapalı Səhmdar Cəmiy-

yətinin rəhbərliyi və Həmkarlar İttifaqı Komitəsi  “Bibiheybət” Gəmi 
Təmiri Zavodunun direktor müavini   Namiq Nurməmmədova

anasının
 vəfatından kədərləndiklərini bildirir və dərin hüznlə başsağlığı 

verirlər.

a l l a H  r ə H M ə T  e l ə S İ N

Su içməyin böyük əhəmiyyəti var Piylənmənin faydası da varmış...

İdmanla məşğul 
olmaq heç vaxt gec 
deyil.  “MedikForum” 
bildirir ki, müntəzəm 
idman məşqləri hətta 
60 yaşından sonra 
başlasa belə, vaxtsız 
ölüm riskini azaldır.

Tədqiqat idmanla 
məşğul olmağa başla-
maq üçün münasib ol-
mayan yaş yoxdur barə-
də fərziyyəni təsdiq edib.

Müntəzəm məşqlər hətta 
orta və ahıl yaşlarda başlasa belə, 
vaxtsız ölüm riskini bütün həyatı 
boyu idmanla məşğul olan insan-
larda müşahidə olunan həddə qə-
dər azaltmağa kömək edir. Töv-
siyə edilən gündəlik fiziki fəallıq 
normasını 40-61 yaşlarında ye-
rinə yetirməyə başlayan insanlar-
da vaxtsız ölüm riski 16-43 faiz 
azalır. Gəncliyində idmanla məş-
ğul olanlar, lakin yaşa dolanda bu 
faydalı vərdişdən imtina edənlər 
isə sağlamlıq üçün qazandıqları 
bütün üstünlükləri itirirlər.

Hazırda həkimlər yaşlı in-
sanlara həftə ərzində azı 150 
dəqiqə yüngülvarı fiziki hərəkət-
ləri, yaxud 75 dəqiqə intensiv 
məşq etməyi tövsiyə edirlər. 
Bütün bunlar sağlamlıq durumu-
nu xeyli yaxşılaşdırır, konkret 

olaraq ürək-damar və xərçəng 
xəstəlikləri səbəbindən ölüm ris-
kini azaldır. Lakin ölüm riskinin 
azalmasına idmanın təsiri barədə 
sübutların çoxu xeyli məşq stajı 
olan orta yaşlı insanlar arasında 
toplanıb. Fiziki fəallığın insan 
həyatının müxtəlif dövrlərində 
həyatdan vaxtsız köçmək ris-
kinə məhz necə təsir göstərməsi 
ilə bağlı tədqiqatların sayı yetər-
li olmayıb. ABŞ tədqiqatçıları 
məhz bu boşluğu doldurublar. 
Onlar sübuta yetiriblər ki, id-
manla müntəzəm məşğul olmaq 
insanın idmanla məhz nə vaxt 
məşğul olmağa başlamasından 
asılı olmayaraq vaxtsız ölüm ris-
kini azaldır. Əgər idman məşqləri 
dayandırılsa, insanın əvvəllər id-
manla nə qədər məşğul olması da 
əhəmiyyətini itirir. Çünki fiziki 
hərəkətsizlik vaxtsız ölüm riski 
ehtimalını artırır.

Heç vaxt gec deyil


