
Azərbaycan Respublikası Xa-
rici İşlər nazirinin müavini Ramiz 
Həsənov Birləşmiş Millətlər Təşki-
latının İnsan Hüquqları Şurasının 
43-cü sessiyasının yüksək səviyyəli 
seqmentində çıxış edib. Bu barədə 
AZƏRTAC-a Xarici İşlər Nazirli-
yinin Mətbuat xidməti idarəsindən 
məlumat verilib.

Nazir müavini deyib ki, bu il Birləş-
miş Millətlər Təşkilatı 75 illik yubileyini 
qeyd edir. Dözümsüzlük, nifrət motivli 
çıxışlar, miqrasiya, məcburi köçkünlük 
və iqlim dəyişikliyi kimi məsələlərin həlli 
BMT-nin yenə də əvəzolunmaz dəyərini 
və eyni zamanda, daha güclü bir təşkilata 
ehtiyac olduğunu nümayiş etdirir. Azər-
baycan BMT-nin tərəfdarıdır və təşkilatın 
İnsan Hüquqları üzrə Ali Komissarlığı 
ilə əməkdaşlığın artırılmasına sadiqdir. 
Son illərdə komissarlıqla tərəfdaşlığımızı 
gücləndirmişik. Ölkəmiz İnsan Hüquqları 
Şurası ilə, o cümlədən xüsusi prosedurlar 
mandatına sahib olanlarla fəal şəkildə iş 
aparır. Komissarlığın lazımi texniki yar-
dımın göstərilməsi ilə bağlı vacib işinə 
dəstək olmaq üçün Azərbaycan bu il kö-
nüllü töhfələrini artıracaq.

Ramiz Həsənov qeyd edib ki, Azər-
baycan Qoşulmama Hərəkatına sədrliyi 
dövründə öz prioritetlərini Bandunq prin-
sipləri ətrafında quracaq və xüsusən də 
bütün insan hüquqlarının universallığını, 
bölünməzliyini və qarşılıqlı asılılığını mü-
dafiə edəcək. Bütün insan hüquqlarının 
və əsas azadlıqların təşviqi və qorunması 
üçün konstruktiv bir yanaşmanın qəbul 

edilməsinin vacibliyini də vurğulayırıq və 
bu baxımdan bütün dövlətləri bir-biri ilə 
səmimi dialoqa və əməkdaşlığa yönəlt-
məyə çağırırıq.

“Hazırda Azərbaycanda demokratiya-
nın, qanunun aliliyinin daha da möhkəm-
ləndirilməsinə, insan hüquqlarının təşviqi 
və qorunmasına yönəlmiş genişmiqyaslı 
və uzunmüddətli islahatlar aparılır. 9 fevral 
parlament seçkiləri Azərbaycanın daha da 
demokratik inkişafı yolunda növbəti vacib 
addımı təşkil edir. Seçkilərdə bu günədək 
ən çox qeydə alınan namizəd oldu, o cüm-
lədən qadın namizədlərin sayında ciddi ar-
tım baş verdi. Əvvəlki seçkilərdə olduğu 
kimi, Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü 
nəticəsində öz ərazisindən zorla çıxarılmış 
və bununla da öz doğma şəhərlərində səs 
vermək imkanına malik olmayan 700 min 
məcburi köçkünün seçki hüquqlarının tə-
min edilməsi üçün 523 seçki məntəqəsi 
yaradılmışdı. Azərbaycanın işğal olun-
muş Dağlıq Qarabağ bölgəsində yaşayan 
erməni əsilli Azərbaycan vətəndaşları 
səsverməyə Azərbaycan seçki orqanları 
tərəfindən dəvət edilmiş və onlardan bir 
qismi elektron səsvermə yolu ilə 9 fevral 
parlament seçkilərində iştirak etmişdir.

Dünən Ermənistanın xarici işlər na-
ziri yenidən Şuradan sui-istifadə edərək 
beynəlxalq hüququ, o cümlədən BMT 
Nizamnaməsini kobud şəkildə pozaraq, 
Ermənistanın Azərbaycana qarşı ilhaqçı 
siyasətinə haqq qazandırmaq məqsədilə 
Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ 
münaqişəsi ilə bağlı bir çox saxta və yalan 
dolu fikirlər səsləndirdi. Məhz bu ilhaqçı 

siyasət münaqişənin əsl səbəbini təşkil 
edir.

Ermənistan Azərbaycanın suverenli-
yini və ərazi bütövlüyünü təsdiqləyən, Er-
mənistanın Azərbaycana qarşı güc tətbiq 
etməsini, ərazilərini işğal etməsini, mül-
ki şəxslərə hücumlarını pisləyən, habelə 
bütün işğalçı qüvvələrin Azərbaycanın 
ərazilərindən dərhal, tam və qeyd-şərtsiz 
çıxarılmasını tələb edən BMT Təhlükə-
sizlik Şurasının müvafiq qətnamələrinə və 
digər beynəlxalq təşkilatların sənədlərinə 
məhəl qoymur.

Bu gün Azərbaycan Ermənistan-Azər-
baycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin ən 
qaranlıq səhifələrindən biri, getdikcə daha 
çox ölkənin tanıdığı Xocalı soyqırımının 
28-ci ildönümünü qeyd edir. 1992-ci ilin 
bu günü, Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ 
bölgəsindəki bu kiçik şəhərin 613 saki-
ni azərbaycanlı olduqlarına görə erməni 
hərbçiləri tərəfindən vəhşicəsinə qətlə 
yetirilib. Bu faktı sonradan Ermənistanın 
o vaxtkı prezidenti özü də etiraf edib. Bu 
baxımdan Azərbaycan Şuranı, onun man-
dat sahiblərini və Ali Komissarlığı 30 ilə 
yaxındır haqları pozulmuş azərbaycanlı 
məcburi köçkünlərin və qaçqınların in-
san hüquqlarının bərpası üçün prinsipial 
mövqe tutmağa və səmərəli tədbirlər gör-
məyə çağırır.

Ermənistan qəsdən öz müqəddəratını 
təyinetmə prinsipini yalnız Azərbaycanın 
işğal olunmuş Dağlıq Qarabağ bölgəsində 
yaşayan erməni etnik qrupu üçün tətbiq 
etməyə çağırmaqla və bu bölgədəki bütün 
azərbaycanlıların Ermənistan tərəfindən 

didərgin salındığını qəsdən gizlətməklə 
təhrif edir. Buna görə də “Dağlıq Qarabağ 
xalqı” kimi bir anlayış yoxdur, eyni bölgə-
dəki azərbaycanlı icması ilə yanaşı, Dağ-
lıq Qarabağın erməni icması mövcuddur. 
Belə olduğundan Azərbaycanın Dağlıq 
Qarabağ bölgəsində qondarma “seçkilər” 
keçirmək beynəlxalq hüquq pozuntusu-
dur. Keçmişdə bu cür seçkilər heç vaxt 
beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən tanın-
mayıb və gələcəkdə də əsassız sayılacaq”, 
- deyə R.Həsənov qeyd edib.

Nazir müavini bildirib ki, Ermənis-
tanın münaqişənin sülh yolu ilə həllinə 
“sadiqliyi” barədə bəyanatlarına baxma-
yaraq, Ermənistan rəhbərliyi tərəfindən 
həqiqi marağın olmaması münaqişənin 
həlli prosesinə mane olur. Son Münxen 
Təhlükəsizlik Konfransında Ermənistanın 
bu münaqişə ilə bağlı saxta iddialarına ca-
vab olaraq, Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti birmənalı şəkildə bildirdi ki, bu 
münaqişənin danışıqlar nəticəsində əldə 
ediləcək istənilən həll yolu Azərbaycanın 
beynəlxalq səviyyədə tanınmış ərazi bü-
tövlüyünü təmin etməlidir.

Dağlıq Qarabağ bölgəsi Azərbay-
canın ayrılmaz hissəsidir və bu, bey-
nəlxalq hüquq normalarına əsaslanır. 
Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bütün 
dünya tərəfindən qəbul edilir və Ermə-
nistan hökuməti qonşularına münasibət-
də özünə zərər verən siyasi gündəliyinin 
hər hansı perspektivinin olmadığını nə 
qədər tez anlayarsa, Ermənistan xalqı 
sülh və iqtisadi inkişafdan bir o qədər 
tez faydalana bilər.

Fevralın 18-
dən ADDA-nın 
“Gəmiqayırma və 
gəmi təmiri mühən-
disliyi” ixtisasının 
50 nəfər 4-cü kurs 
tələbəsi 10 həftə 
müddətində Bakı 
Gəmiqayırma Zavodunda dip-
lomqabağı istehsalat təcrübəsində 
olacaq.

“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gə-
miçiliyi” QSC-nin (ASCO) Xəzər 
Dəniz Neft Donanması “Sağlam və 
təhlükəsiz əmək şəraitinin yaradıl-
ması üzrə ilin ən yaxşı müəssisəsi 
(təşkilatı)” devizi ilə keçirilən 
müsabiqənin qalibləri arasında yer 
alıb.
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BU SAYIMIZDA

ADDA-nın bir qrup  tələbəsi Bakı 
Gəmiqayırma Zavodunda təcrübə keçir

Bakı Limanı İtaliyanın Trieste və Qenuya 
limanları ilə əməkdaşlıq edəcək

 “Sağlam və təhlükəsiz əmək şəraitinin 
yaradılması üzrə ilin ən yaxşı müəssisəsi”

Fevralın 23-də futbol 
üzrə Azərbaycan çempi-
onatının 18-ci turunun 
növbəti oyununda “Sa-
bah” komandası “Səbail” 
klubunu qəbul edib.

Səh. 6

Premyer Liqanın XIX turuna 
“Neftçi”-“Səbail” matçı ilə yekun vurulacaq

Gürcüstanın paytaxtı Tbilisidə “Azərbaycan Xəzər Dəniz Gə-
miçiliyi” QSC-nin (ASCO) sədri Rauf Vəliyev, “Azərbaycan Dəmir 
Yolları” QSC-nin sədri Cavid Qurbanov, “Gürcüstan Dəmir Yolu” 
SC-nin baş direktoru David Peradze, “Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət 
Limanı” QSC baş direktorunun müavini 
Vahid Əliyev, Dübəndi və Batumi neft 
terminallarının nümayəndələri arasında 
görüş keçirilib.

Azərbaycan və Gürcüstan ərazisindən 
Türkmənistan neftinin daşınması məqsədilə 
rəqabətli tarif dərəcələri müəyyən olunub

Səh. 5

“XocALIyA əDALəT!”
Xocalı soyqırımı adlı o 

dəhşətli, qanlı, tükürpədici 
faciədən 28 il keçir. 28 
ildir ağbirçəklərimiz, ana-
larımız təkcə o gecə min 
əzabla qətlə yetirilən – başı 
kəsilən, gözləri çıxarılan, 
dərisi  soyulan, çarmıxa 
çəkilən... əzizləri üçün de-
yil, həm də   bir gecədə yer 
üzündən silinən doğma şəhərləri - Xocalı 
üçün ağı deyirlər: “Xocalım vay!” 

Səh. 2

Səh. 3

Səh. 8

Fevralın 21-də Romada 
keçirilmiş Azərbaycan-İtaliya 
biznes forumu çərçivəsin-
də “Bakı Beynəlxalq Dəniz 
Ticarət Limanı” QSC ilə 
İtaliyanın Trieste və Qenuya 
limanları arasında anlaşma 
memorandumu imzalanıb.

BMT-nin İnsan Hüquqları Şurasının 43-cü 
sessiyasının yüksək səviyyəli seqmentində 

Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsindən danışılıb

Səh. 4

Bu gün Bakıda Cənub Qaz 
Dəhlizi Məşvərət Şurası çərçivəsin-
də nazirlərin VI iclası keçiriləcək.

Energetika Nazirliyindən bildi-
rilib ki, Məşvərət Şurasının budəfə-
ki iclasında Avropa Komissiyasının 
Enerji Direktorluğunun baş direkto-
runun müavini Klaus-Dieter Borc-
hardt, Cənub Qaz Dəhlizi layihəsinə 
cəlb edilmiş ölkələrdən - Türkiyənin 
Energetika və Təbii Sərvətlər nazi-
rinin müavini Alparslan Bayraktar, 
Gürcüstanın İqtisadiyyat və Davamlı 
İnkişaf naziri Natia Turnava, İtali-
yanın İqtisadi İnkişaf nazirinin müavini 
Alessandra Todde, Yunanıstanın Ətraf 
Mühit, Enerji və İqlim Dəyişikliyi nazi-
rinin müavini Gerassimos Tomas, Bolqa-
rıstandan isə Energetika naziri Temenujka 
Petkova iştirak edəcək.

ABŞ-ı Dövlət katibinin enerji diplo-
matiyası üzrə müavininin müşaviri Kurt 
Donnelli, Böyük Britaniyanı isə Baş Na-

zirin Azərbaycan üzrə ticarət elçisi Baro-
nessa Emma Nikolson təmsil edəcək.

Builki tədbirdə Serbiyanı Mədən 
və Energetika naziri Aleksandar Antiç, 
Macarıstanı Xarici İşlər və Ticarət Na-
zirliyinin Enerji və İqlim Diplomatiyası 
Departamentinin direktor müavini Felix 
Moldovan təmsil edəcək. Xorvatiyanın 
Ətraf Mühitin Mühafizəsi və Energeti-
ka nazirinin köməkçisi Domagoy Valid-
ziç, Monteneqronun Enerji Tənzimləmə 

Agentliyinin Qaz, Neft və 
Lisenziyalaşdırma xidmə-
tinin rəhbəri Zarko Jura-
noviç tədbirə qatılacaq. 
Türkmənistan Prezidentinin 
müşaviri Yaxşıgəldi Kaka-
yev, Rumıniyanın İqtisadiy-
yat, Energetika və Biznes 
Mühiti nazirinin müavini 
Nikulae Havrilet də iştirak-
çılar sırasındadır.

Tədbir iştirakçıları 
arasında BP, SGC, “Bo-
taş”, TPAO, TANAP, TAP, 

“Snam”, Fluxys, “ICGB AD”, “Trans-
gaz”, “SNGN Romgaz SA”, “Uniper Glo-
bal”, “Bulgargaz EAD”, “SACE”, “Pli-
nacro” şirkətləri geniş tərkibdə yer alıb. 
Beynəlxalq maliyyə qurumlarından isə 
Dünya Bankı, Asiya İnkişaf Bankı, Avro-
pa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı, Avro-
pa İnvestisiya Bankının iştirakı nəzərdə 
tutulub.

Nazirlərin VI toplantısı açılış məra-
simi və salamlama nitqlərindən sonra iki 
plenar sessiya üzrə davam edəcək. Birinci 
sessiyada Cənub Qaz Dəhlizi layihəsinin 
bütün seqmentləri üzrə görülmüş işlərə 
dair hesabatlar diqqətə çatdırılacaq. Ener-
getika naziri Pərviz Şahbazovun modera-
torluğu ilə keçirilən ikinci plenar sessiya-
da Cənub Qaz Dəhlizinə üzv və layihəyə 
maraq göstərən ölkələrin təmsilçilərinin 
çıxışları planlaşdırılır.

Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası 
çərçivəsində nazirlərin VI iclasının ye-
kunlarına dair mətbuat konfransının keçi-
rilməsi planlaşdırılır.

Xatırladaq ki, Cənub Qaz Dəhlizi 
Məşvərət Şurası çərçivəsində nazirlərin 
ilk toplantısı 2015-ci il fevralın 12-də, 
ikinci toplantı 2016-cı il fevralın 29-da, 
üçüncü toplantı 2017-ci il fevralın 23-də, 
dördüncü toplantı 2018-ci il fevralın 15-
də, beşinci toplantı isə 2019-cu il fevralın 
20-də keçirilib.

Bu gün cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası çərçivəsində 
nazirlərin VI iclası keçiriləcək



Xocalı soyqırımı adlı o dəhşətli, 
qanlı, tükürpədici faciədən 28 il keçir. 
28 ildir ağbirçəklərimiz, analarımız 
təkcə o gecə min əzabla qətlə yetirilən 
– başı kəsilən, gözləri çıxarılan, dərisi  
soyulan, çarmıxa çəkilən... əzizləri üçün 
deyil, həm də   bir gecədə yer üzündən 
silinən doğma şəhərləri - Xocalı üçün 
ağı deyirlər: “Xocalım vay!” 

Yox, yox, Xocalı daşqınlardan, zəl-
zələlərdən, vulkan püskürmələrindən 
məhv olmadı. Elə olsaydı, gec və ya tez, 
bu dərdlə barışmağa məhkum idik. İn-
san təfəkkürünə sığmayan bu vəhşiliyin 
- Xocalı qətliamının müəllifləri  ermə-
nilər idi. Özlərini bütün dünyaya “yazıq”, 
“məzlum” kimi təqdim edən, əslində isə 
fikri-zikri türk-müsəlman dünyasını qan 
selində üzdürmək olan, bu mənfur niyyət-
lərinə nail olmaq üçün hər cür vəhşiliyə, 
qəddarlığa əl atan, insanlıq simalarını hələ 

Xocalı qətliamından neçə əsr əvvəl itirən ermə-
nilər... Torpaqlarımıza yiyə, sərvətlərimizə sahib 
olmaq üçün dondan-dona girən, havadarlarına gü-
vənən, cəzasız qalacaqlarını düşünən, yalanlarına 
bel bağlayan ermənilər. Ovulası gözlərini türkün 
torpaqlarına dikib, böyük iştahla “O yer mənim, 
bu yer mənim” deyən ermənilər...  

Bizi arxasız gördülər arxalı qaniçənlər?! Bizi 
əliyalın, silahsız gördülər təpədən-dırnağadək 
silahlanmışlar? Bizi unutqan saydılar  “Dəniz-
dən-dənizə böyük Ermənistan” yaratmaq məqsəd-
lərini bir an belə unutmayan ermənilər?! Nə 
düşündülər, nə saydılarsa, bu boyda qətliama arxa-
yın, gülə-gülə, sevinə-sevinə qol çəkdilər. O gecə 
Allahdan başqa ümid yerimiz yox idi, bircə ona 
güvənirdik, onun mərhəmətinə bel bağlamışdıq, 
bizi qoruyacağına, bu boyda dəhşətə, faciəyə, qət-
liama imkan verməyəcəyinə inanırdıq. Deyəsən 
Allahın da yadına düşmədik o gecə...

Soyqırımı tarixi, ermənilərin Azərbaycan 
ərazilərində məskunlaşdırıldığı dövrdən başlanır. 
1813-cü ildə Gülüstan və 1828-ci ildə Türkmən-
çay müqavilələrinin, həmçinin 1828-1829-cu illər-
də Türkiyə-Rusiya müharibəsindən sonra Ədirnə 
sülh müqaviləsinin bağlanılması ilə Azərbaycanın 
tarixi torpaqları bölündü. Araz çayı sərhədə çev-
rildi...Çar Rusiyası erməniləri işğal etdiyi Şimali 

Azərbaycan torpaqlarında  yer-
ləşdirməyə və onların məmləkəti-
mizdə məskunlaşmalarına xüsusi 
diqqət ayırdı. Gəlmələrin ayaqları 
torpaqlarımıza dəyən kimi  əra-
zi iddiaları başladı. Təkcə 1904-
1905-ci illərdə ermənilər Bakıda, 
Tiflisdə, İrəvanda, Naxçıvanda, 
Cəncədə, Qarabağda, Zəngəzurda 
yüz minlərlə azərbaycanlını qətlə 
yetirdilər. İrəvan və Cəncə quber-
niyalarında 200-dən artıq yaşayış 
məntəqəsi məhv edildi. Zəngəzur, 
Şuşa, Cavanşir, Cəbrayıl ərazilə-
rində yüzlərlə Azərbaycan kəndi 
tamamilə dağıdıldı.

Bir sıra hegemon dövlətlərin 
dəstəklədiyi bu mənfur siyasət 
təkcə çar Rusiyası dövründə de-
yil, sovet hakimiyyəti illərində 
də ardıcıl davam etdirildi. Sovet 
imperiyası dağılandan sonra  er-
mənilərin işğalçılıq siyasəti daha 
geniş vüsət aldı. Təcavüzkar ermə-
ni millətçilərinin azərbaycanlılara 
qarşı etnik təmizləmə və soyqırımı 
siyasəti kütləvi talan və qırğınlarla 
müşayiət olundu.    

1992-ci il fevralın 25-dən 26-
na keçən gecə Ermənistan silahlı 
qüvvələri, Azərbaycanın Dağlıq 
Qarabağ bölğəsində yaşayan er-
mənilərdən ibarət silahlı dəstələr 
Xankəndində dislokasiya edilmiş 

keçmiş SSRİ ordusunun 366-cı motoatıcı alayının 
şəxsi heyətinin və onun sərəncamında olan texni-
kanın bilavasitə iştirakı ilə Xankəndi və Əsgəranın 
arasında yerləşən Xocalı şəhərini yerlə-yeksan et-
dilər. Şəhəri oda qalayan erməni silahlı birləşmələ-
ri xüsusi qəddarlıqla dinc əhaliyə divan tutdular. 

Erməni təcavüzkarlarının Azərbaycan xalqına 
qarşı törətdiyi növbəti kütləvi qırğın nəticəsində 
613 nəfər, o cümlədən 106 qadın, 63 uşaq, 70 qoca  
amansızlıqla qətlə yetirilmiş, 487 nəfər şikəst ol-
muş, 1275 dinc sakin əsir götürülmüş, 155 nəfərin 
taleyi isə hələ də məlum deyildir. Bu soyqırımı aktı 
nəticəsində 8 ailə tamamilə məhv edilmiş, 25 uşaq 
hər iki valideynini itirmişdir. Soyqırımı zamanı 56 
nəfər xüsusi qəddarlıqla öldürülmüş, 3 nəfər di-
ri-diri yandırılmış, başlarının dərisi soyulmuş, bə-
dən əzaları və başları kəsilmiş, gözləri çıxarılmış, 
hamilə qadınların qarnı süngü ilə deşik-deşik edil-
mişdi. Bu əməllərin qabaqcadan düşünülmüş qay-
dada, milli əlamətlərinə görə insanların tamamilə 
və ya qismən məhv edilməsi niyyəti ilə törədilməsi 
Xocalı faciəsinin beynəlxalq hüquqa əsasən məhz 
soyqırımı olduğunu təsdiq edir.

Həmin gecə baş verənlər təkcə xalqımıza qar-
şı soyqırımı deyildi, bəşəriyyətə, insanlığa qarşı 
törədilmiş qanlı cinayət idi. Buna baxmayaraq, o 
zamankı Azərbaycan hakimiyyəti bu dəhşətli ha-

disəyə siyasi qiymət verilməsi, qanlı qırğın barədə 
obyektiv məlumatların dünya ictimaiyyətinə çatdı-
rılması üçün heç bir iş görmədi. Yalnız Umummil-
li liderimiz Heydər Əliyev xalqın təkidi ilə ikinci 
dəfə hakimiyyətə gəldikdən sonra bu qanlı faciəyə 
ilk dəfə hüquqi-siyasi qiymət verildi. 1994-cü ildə 
Ulu öndərin təşəbbüsü ilə Azərbaycan parlamenti 
26 fevralı Xocalı soyqırımı günü kimi qəbul etdi.

Xocalı soyqırımını törətməklə erməni millət-
çiləri Azərbaycan xalqını qorxutmaq, onun mü-
barizə əzmini qırmaq, torpaqların işğalı faktı ilə 
barışmağa məcbur etmək kimi məkrli məqsədlər 
güdmüşlər. Xalqımızın dövlətin suverenliyinin 
müdafiəsində yüksək qəhrəmanlıq nümunəsi  hiy-
ləgər, amansız düşmənin bü niyyətini ürəyində 
qoydu... 

Bu gün  Azərbaycan dövləti erməni millətçilə-
rinin xalqımıza qarşı törətdiyi cinayətlər, o cümlə-
dən Xocalı soyqırımı haqqında həqiqətlərin dünya 
ictimaiyyətinə çatdırılması, onun soyqırımı kimi 
tanıdılması üçün məqsədyönlü və ardıcıl fəaliyyət 
göstərir. 

Faciə ilə bağlı həqiqətlərin dünya ictimaiy-
yətinə çatdırılmasında Heydər Əliyev  Fondunun 
xüsusi xidmətləri var. Fond sistemli və ardıcıl 
fəaliyyət göstərir, xüsusi layihələr həyata keçirir. 
Ermənilərin xalqımızın başına gətirdiyi müsibətlə-
ri əks etdirən filmlərin, fotosənədlərin,  kitabların 
yayılması bu baxımdan mühüm əhəmiyyət kəsb 
edir.  Fondun dəstəyi ilə Azərbaycan, rus, ingilis, 
alman, fransız və ərəb dillərində hazırlanmış “Qa-
rabağ həqiqətləri” bukletlər toplusu  və onların 
CD, DVD variantlarının əksər ölkələrdə paylan-
ması xalqımızın üzləşdiyi fəlakətləri əks etdirən 

böyük təbliğat işlərindən biri olmuş-
dur. Fondun vitse-prezidenti Leyla 
xanım Əliyevanın  təşəbbüsü əsa-
sında İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının 
Gənclər Forumunun dünyanın qırx-
dan çox ölkəsində həyata keçirdiyi 
“Xocalıya ədalət!” kampaniyasının 
məqsədi də beynəlxalq ictimaiyyəti 
bu qanlı hadisə ilə bağlı ətraflı mə-
lumatlandırmaqdır. Artıq “Xocalıya 
ədalət” kampaniyasına dünyanın ək-
sər ölkələrində xeyli könüllü qoşul-
muşdur.

Son dövrlər dünyanın əksər 
ölkələrində ermənilərin azərbay-
canlılara qarşı törətdiyi soyqırımı 
siyasəti pislənilir, Xocalıda törədil-
miş qanlı qətliam beynəlxalq hüquq 
normalarına uyğun olaraq qiymət-
ləndirilir.

Xocalı soyqırımının beynəlxalq 

müstəvidə tanıdılması, erməni faşizminin ifşası 
istiqamətində həyata keçirilən tədbirlərin məntiqi 
nəticəsi olaraq artıq Meksika, Kolumbiya, Peru, 
Pakistan, Bosniya və Herseqovina, Rumıniya, 
Çexiya, Sudan, İordaniya, Honduras, Qvatemala, 
Panama, Sloveniya və Cibuti parlamentləri Xocalı 
soyqırımını beynəlxalq hüquq normaları müstəvi-
sindən tanıyıblar.

ABŞ-ın 22 ştatı - Massaçusets, Texas, 
Nyu-Cersi, Meyn, Nyu-Meksika, Arkanzas, Cor-
ciya, Oklahoma, Tennesi, Pensilvaniya, Konnek-
tikut, Florida, Missisipi, Vest Virciniya, İndiana, 
Yuta, Nebraska, Havay, Montana, Arizona, Ay-
daho və Nevada ştatlarının qanunverici orqanla-
rında da müvafiq qətnamələr qəbul olunub.

Bu gün Azərbaycan yerləşdiyi bölgənin ən 
qüdrətli dövləti, dünyada söz və nüfuz sahibidir. 
Deməli, erməni terroru, qətliamı qurbanlarının 
qanı yerdə qalmayacaq, Azərbaycan xalqının haqq 
işi qalib gələcəkdir.

Bütün Azərbaycan xalqı kimi, “Azərbaycan 
Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” Qapalı Səhmdar Cəmiy-
yətinin kollektivi də bu inamla yaşayır, ədalətin 
zəfər çalmasının tezləşdirilməsinə öz töhfəsini 
əsirgəmir.

Rasif TAHİROV

Dağlıq Qarabağ bölgəsinin azərbaycanlı 
icmasının Xocalı soyqırımının 28-ci ildönü-
mü ilə əlaqədar bəyanatında deyilir ki, son 
iki əsrdə erməni millətçiləri tarixi Azərbaycan 
torpaqları hesabına uydurma “Böyük Ermə-
nistan” ideyasını həyata keçirmək məqsədilə 
1905-1906, 1918-1920, 1948-1853, 1988-1993-
cü illərdə xalqımıza qarşı soyqırımı, terror, 
deportasiya və etnik təmizləmə kimi cinayətlər 
törədiblər.

XX əsrin sonunda Ermənistanın hərbi təca-
vüzü nəticəsində Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ 
bölgəsi və onun hüdudlarından kənarda yerləşən 
Laçın, Kəlbəcər, Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl, Qu-
badlı və Zəngilan bölgələri işğal edilib. Bütün bu 
ərazilər ermənilər tərəfindən etnik təmizləməyə 
məruz qalıb. Bununla yanaşı, Dağlıq Qarabağ 
bölgəsindəki azərbaycanlılar yaşayan 30-dan çox 
yaşayış məntəqəsi, o cümlədən Tuğ, İmarət-Qər-
vənd, Sırxavənd, Salakətin, Meşəli, Cəmilli, 
Umudlu, Kərkicahan, Axullu, Malıbəyli, Quşçu-
lar, Qaradağlı və digər strateji əhəmiyyətə malik 
kəndlərimiz ermənilər tərəfindən yandırılıb, dağı-
dılıb və talan edilib. Ümumilikdə, Ermənistanın 
hərbi təcavüzü nəticəsində 20 min azərbaycanlı 
həlak olub, 50 min nəfər isə müxtəlif dərəcəli xə-
sarət alaraq əlil olub.

XX əsrin sonunda bütün dünyanın gözü qar-
şısında baş verən, qəddarlığı və amansızlığı ilə 
seçilən Xocalı soyqırımı isə bu təcavüzkar si-
yasətin ən qanlı və yaddaşlardan silinməyən sə-
hifəsi olub.

1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə 
Ermənistan silahlı qüvvələri keçmiş sovet or-
dusunun Xankəndidə yerləşən 366-cı motoatıcı 
alayının hərbçiləri və ağır texnikasının iştirakı 
ilə Xocalıya hücum edərək şəhəri yerlə-yeksan 
ediblər. Şəhər çoxsaylı ağır texnika ilə tamamilə 
dağıdılıb, yandırılıb və insanlar xüsusi qəddar-
lıqla qətlə yetirilib. Azərbaycanın qədim Xocalı 
şəhərində həyata keçirilən bu soyqırımı nəticə-
sində rəsmi rəqəmlərə görə, 613 nəfər öldürülüb 
ki, onlardan 63 nəfəri uşaq, 106 nəfəri qadın, 70 
nəfəri isə qoca olub, 8 ailə tamamilə məhv edi-
lib. Bundan əlavə, 1275 nəfər əsir götürülüb, 150 
nəfərin taleyi indiyədək naməlumdur.

Bu soyqırımı zamanı mülki insanlar, o cüm-
lədən qadınlar və uşaqlar xüsusi qəddarlıq və 
amansızlıqla qətlə yetirilib, başları kəsilib və 
yaxud başlarının dərisi soyulub, gözləri çıxarılıb, 
hamilə qadınların süngü ilə qarınları deşilib. Xə-
sarət alanlardan 487 nəfəri şikəst olub ki, onlar-
dan da 76 nəfəri azyaşlıdır.

Son illərdə Xocalı soyqırımının tanıdılması 
və qətliama siyasi qiymət verilməsi istiqamətin-
də görülən işlər daha ciddi nəticələr verməkdə-
dir. Artıq ABŞ-ın 20-dən çox ştatın və 15-ə qədər 
ölkənin qanunverici orqanları Xocalı faciəsinin 
soyqırımı aktı və insanlığa qarşı cinayət kimi 
tanınması barədə qətnamə qəbul edib. Eləcə də 
İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Parlament İttifaqı 
bu faktı soyqırımı və insanlığa qarşı cinayət ha-
disəsi kimi tanıyıb, üzv dövlətləri həmin faciəyə 
müvafiq siyasi-hüquqi qiymət verməyə çağırıb. 
Hazırda Xocalı faciəsinin dünya dövlətləri tərə-
findən soyqırımı kimi tanınması, qətliama ay-
rı-ayrı ölkələrin qanunverici orqanları tərəfindən 
obyektiv qiymətin verilməsi tarixi zərurət olaraq 
qalmaqdadır.

Hazırda Azərbaycan ərazisinin 20 faizi Er-
mənistan silahlı qüvvələrinin işğalı altındadır. Bu 
işğal nəticəsində 900-ə yaxın yaşayış məntəqəsi, 
22 muzey və 4 rəsm qalereyası, tarixi əhəmiyyət-
li 9 saray, nadir tarixi əhəmiyyətli 40 min muzey 
sərvəti və eksponatı, 144 məbəd və 62 məscid da-
ğıdılıb, talan edilib və yandırılıb. Bundan əlavə, 
927 kitabxanada 4,6 milyon kitab və qiymətli ta-
rixi əlyazma məhv edilib.

Ermənistanın ölkəmizə qarşı hərbi təca-
vüzü beynəlxalq hüququn bütün norma və 
prinsiplərinə ziddir. Belə ki, Ermənistan Res-
publikası bütün beynəlxalq hüquqi sənədləri, 
xüsusilə BMT Nizamnaməsinin I və II mad-
dələrində, eləcə də 1975-ci il 1 avqust tarixli 
ATƏM/ATƏT-in Helsinki Yekun Aktında ifadə 
olunmuş beynəlxalq hüququn əsas prinsiplərini 
kobudcasına pozub.

Bununla yanaşı, XX əsrin sonunda ermə-
nilərin Xocalıda törətdikləri soyqırımı indiyədək 
bəşəriyyətə qarşı yönəldilmiş ən ağır cinayətlər-
dən biri kimi qiymətləndirilir. Xocalı soyqırımı 
tarixi yaddaşlardan heç vaxt silinməyən Xatın, 
Liditsa, Oradur, Holokost, Sonqmi, Ruanda 
və Srebrenitsa kimi dəhşətli faciələrdən heç də 
fərqlənmir. Adıçəkilən hadisələr müharibələr ta-
rixinə dinc əhalinin soyqırımı olaraq daxil olub 
və bütün dünyada geniş əks-səda doğurub.

Çox təəssüf ki, Ermənistanın yürütdüyü et-
nik təmizləmə və soyqırımı siyasəti 30 ildən çox-
dur dünya ictimaiyyətinin gözü qarşısında baş 
verir. Halbuki, soyqırımı ən ağır cinayət olmaqla 
yanaşı, beynəlxalq hüquqa görə sülh və təhlükə-
sizliyə qarşı yönələn cinayətlər qrupuna aid edi-
lir. Soyqırımı cinayətinin hüquqi əsası BMT Baş 
Assambleyasının 1948-ci il 9 dekabr tarixli 260 
(III) saylı qətnaməsi ilə qəbul edilmiş Soyqırımı 
cinayətinin qarşısının alınması və cəzalandırıl-
ması haqqında Konvensiya ilə müəyyən olunub. 
Bu baxımdan, dünya birliyi Azərbaycanın Ermə-
nistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal edilmiş 
Dağlıq Qarabağ bölgəsinin Xocalı şəhərində 28 
il əvvəl həyata keçirdiyi qətliamı soyqırımı aktı 
və insanlığa qarşı cinayət hadisəsi kimi qiymət-
ləndirməlidir.

Həmçinin Azərbaycanın işğal olunmuş əra-
zilərində Ermənistan tərəfindən atılan qeyri-qa-
nuni addımlar, xüsusilə təşkil olunan qanunsuz 
səfərlər, görüntü xatirinə keçirilən tədbirlər, məs-
kunlaşdırma siyasətinin aparılması və demoq-
rafik tərkibin qəsdən dəyişdirilməsi, xalqımıza 
məxsus maddi-mədəni irsin talan edilməsi bütün 
beynəlxalq və humanitar hüququn pozulması 
deməkdir.

Bununla yanaşı, Ermənistanın Azərbaycana 
qarşı təcavüzü ilə əlaqədar BMT Təhlükəsizlik 
Şurasının 822, 853, 874 və 884 saylı qətnamələ-
rində ölkəmizin ərazi bütövlüyü, suverenliyi və 
sərhədlərinin toxunulmazlığının zəruriliyi bil-
dirilir, işğalçı qüvvələrin işğal edilmiş ərazilər-
dən dərhal və qeyd-şərtsiz çıxması tələb olunur. 
Ancaq BMT Təhlükəsizlik Şurasının dörd qət-
naməsinə, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının, Qo-
şulmama Hərəkatının, Avropa Şurası Parlament 
Assambleyasının, eləcə də digər beynəlxalq 
təşkilatların qərarlarına baxmayaraq, Ermənista-
nın açıq-aşkar hərbi işğalçılıq mövqeyi tutması 
ucbatından münaqişə öz həllini tapmayıb. Ona 
görə də böyük dövlətlər qəti və praktiki addımlar 
atmalı, Ermənistanı beynəlxalq birliyin iradəsinə 
tabe etdirməlidirlər.

Xocalı soyqırımının 28-ci ildönümündə 
Azərbaycan Respublikasının Dağlıq Qarabağ 
bölgəsinin 80 mindən çox azərbaycanlısı bey-
nəlxalq birliyi xalqımıza qarşı bu gün də da-
vam edən təcavüz hərəkətlərinə obyektiv siya-
si-hüquqi qiymətin verilməsi üçün Azərbaycanın 
haqlı mövqeyini dəstəkləməyə çağırırıq. Biz 
dünya ictimaiyyətini və beynəlxalq təşkilatları 
Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən Azərbay-
can Dağlıq Qarabağ bölgəsinin Xocalı şəhərində 
məqsədyönlü şəkildə yüzlərlə uşaq, qadın və yaş-
lı insanların da daxil olduğu dinc azərbaycanlı 
əhalisinə qarşı törədilmiş bu qəddarlığı insanlıq 
əleyhinə cinayət və soyqırımı aktı kimi tanımağa 
çağırırıq.

Biz humanizm ideyalarının daşıyıcısı olan 
bütün beynəlxalq təşkilatlardan tələb edirik ki, 
Ermənistanın işğalçılıq siyasətinin ifşa olunması 
üçün təsirli tədbirlər görülsün. Bununla yanaşı, 
Ermənistanın təcavüzünün qurbanı olan bir mil-
yondan çox insanın haqq səsi eşidilsin və pozul-
muş hüquqlarımızın bərpaedilməsi üçün ermə-
nilərin cinayətkar əməlləri beynəlxalq səviyyədə 
qınaq obyektinə çevrilsin.

Hesab edirik ki, münaqişənin ədalətli həl-
li BMT Təhlükəsizlik Şurasının müvafiq qət-
namələrinə əsasən Ermənistan silahlı qüvvələri-
nin işğal olunmuş ərazilərdən çıxarılmasından, 
Azərbaycan Respublikasının Dağlıq Qarabağ 
bölgəsi və ətraf 7 rayondan təcavüzə məruz qala-
raq məcburi köçkün düşmüş azərbaycanlılarının 
doğma torpaqlarına qayıtmasından sonra müm-
kündür.
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“XocALIyA əDALəT!”
Xocalı faciəsi iki yüz ildən çox müddətdə 

davakar erməni millətçiləri tərəfindən xalqımı-
za qarşı aparılan etnik təmizləmə və soyqırımı 
siyasətinin qanlı səhifəsidir. Müxtəlif vaxt-
larda fərqli şəkildə, xüsusi incəliklə yeridilən 
bu mənfur siyasət və düşmənçilik heç zaman 

dayanmamış, gah açıq qarşıdurma və qan-
lı toqquşmalar şəklini almış, gah da dövrün 
tələblərinə uyğun ideoloji forma ilə pərdələn-
mişdir.

Heydər  ƏLİYEV,
Ümummilli Lider  

Xocalı faciəsi təsadüfi hadisə deyildi. Bu, iki yüz ildən artıq müd-
dətdə davakar erməni millətçilərinin Azərbaycan xalqına qarşı yürüt-
düyü soyqırımı və etnik təmizləmə siyasətinin tərkib hissəsi idi. Bu 
siyasət erməni diasporunun və lobbisinin imkanlarından istifadə edil-
məklə bütün dövrlərdə hərbi, iqtisadi, idealoji və mədəni vasitələrlə 
aparılmışdır. Keçən əsrin 80-ci illərinin sonlarında isə Ermənistanın 

Azərbaycana qarşı ərazi iddiaları tammiqyaslı hərbi münaqişəyə gə-
tirib çıxardı. Zaman-zaman davam etdirilən bu məkrli siyasət nəticə-
sində azərbaycanlılar əzəli torpaqlarından qovuldular, didərgin salın-
dılar, yüz minlərlə insan qaçqın və məcburi köçkün vəziyyətinə düşdü.

İlham  ƏLİYEV, 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

DəRD  VAR,  DəRDLəRİ  ÇəKəR...
XocALI  SoyQIRIMINI TÖRəDəNLəR cəZASIZ QALMAyAcAQ

Dağlıq Qarabağ bölgəsinin azərbaycanlı icmasının Xocalı 
soyqırımının 28-ci ildönümü ilə əlaqədar bəyanatı 
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Gürcüstanın paytaxtı Tbi-
lisidə “Azərbaycan Xəzər Dəniz 
Gəmiçiliyi” QSC-nin (ASCO) 
sədri Rauf Vəliyev, “Azərbaycan 
Dəmir Yolları” QSC-nin sədri Ca-
vid Qurbanov, “Gürcüstan Dəmir 
Yolu” SC-nin baş direktoru David 
Peradze, “Bakı Beynəlxalq Dəniz 
Ticarət Limanı” QSC baş direk-
torunun müavini Vahid Əliyev, 
Dübəndi və Batumi neft terminal-
larının nümayəndələri arasında 
görüş keçirilib.

Görüşdə Azərbaycan və Gür-
cüstan dəmir yolları ilə Türkmə-
nistandan gələn neft və neft məh-
sullarının daşınması üzrə rəqabətli 
tarif dərəcələrinin müəyyənləşdi-
rilməsi məsələsi müzakirə olunub. 
Müzakirələrin yekununda tərəflər 
arasında mövcud yük həcmlə-
rinin saxlanılması və alternativ 
marşrutlardan əlavə yüklərin cəl-
bi məqsədilə rəqabətli tarif dərə-
cələri razılaşdırılıb. Bununla bağlı 
protokol imzalanıb.

Protokola əsasən, qəbul 
edilən tarif dərəcələri 2020-ci 
ilin aprelin 1-dən noyabrın 1-dək  
qüvvədə olacaq. Bu tariflər neft 
və neft məhsullarının həm bərələr, 

həm tankerlər, həm də neft termi-
nalları vasitəsilə Türkmənistan-
dan Azərbaycana gətirilməsinə, 
Azərbaycan və Gürcüstan dəmir 
yolları ilə Batumi neft terminalına 

daşınmasına şamil ediləcək.
Görüşdə səmərəli əməkdaşlıq 

üçün digər gələcək planlar ətra-
fında da geniş fikir mübadiləsi 
aparılıb.

Xəzər dənizində suyun səviyyəsinin 
dövri olaraq qalxıb-enməsini elmdən 
fərqli, bədii obrazla ifadə etsək, onun 
da canlı varlıq kimi nəfəs aldığını deyə 
bilərik. Lakin “nəfəs alan”, “yaşayan”, 
“canlı dəniz” bənzətmələri qulağa nə 
qədər xoş gəlsə də, Xəzərdə qabarma-
lar və çəkilmələr baş verəndə bu proses 
daha çox təbii fəlakət kimi dəyərlən-
dirilir. Reallıq isə ondan ibarətdir 
ki, hər dəfə Xəzər dənizində suyun 
səviyyəsi gözlənilmədən artanda və ya 
aşağı düşəndə sahil ölkələrinin beşi 
də müəyyən ciddi çətinliklərlə üzləşir, 
dünyanın ən nəhəng gölünün şıltaqlıq-
ları üzündən bir sıra itkilərlə barışmaq 
məcburiyyətində qalırlar.

Sahəsi 393 min kvadratkilometr, su 
ehtiyatları 78,6 min kubkilometr, orta 
və maksimum dərinliyi 208-1025 metr 
olan bu qapalı su hövzəsinin açılmayan 
sirlərindən biri məhz suyun səviyyəsinin 
qeyri-stabilliyi, kəskin artıb-azalmasıdır. 
Ümumiyyətlə, Xəzər gölündə suyun sə-
viyyə dəyişməsi 1837-ci ildən müşahidə 
edilir. Bu müşahidələr zamanı məlum 
olmuşdur ki, XIX əsrin ikinci yarısından 
başlayaraq dənizdə suyun səviyyəsi dün-
ya okeanından 26-25,5 metr aşağı olub. 
Suyun səviyyəsinin enmə tendensiyası 
XX əsrdə də davam edib. 1929-1941-ci 

illər arasında Xəzərin səviyyəsi kəskin 
surətdə okean səviyyəsindən aşağı dü-
şüb. Sonra yenə də sürətlə artaraq 1995-
ci ildə 26,6 metrdən 2,35 metrə çatıb. 
Növbəti dörd ildə isə suyun orta səviy-
yəsi 30 santimetr aşağı enib.

1930-1970-ci illərdə suyun səviy-
yəsi aşağı düşərkən sahil zolaqlarından 
geri çəkilib. Bu zaman çimərliklər geniş-

lənsə də, dənizin şimal akvotoriyasında 
balıqlar üçün təbii yem sahələri azalıb, 
Volqanın deltasındakı sularda bitkilə-
rin sayı artıb və kürü tökməyə Volqaya 
gedən balıqların hərəkəti çətinləşib. Tu-
tulan qiymətli balıq növlərinin həcmi 
kəskin şəkildə aşağı düşüb. Gəmilərin 
hərəkətində, xüsusən Volqanın delta-
sında çətinlik yaranıb. Sahil zolağında 

yerləşən bütün təsərrüfatlara ziyan də-
yib, kənd təsərrüfatına yararlı torpaqlar 
su altında qalıb, yollar dağılıb, elektrik 
dirəkləri yıxılıb, sənaye müəssisələrinin 
mühəndis qurğuları, hətta balıqçılıq za-
vodları belə, su altında qalıb. Baş verən 
hadisələrin çoxluğu mütəxəssisləri eko-
loji fəlakətin həyəcan təbilini çalmağa 
vadar edib.

Xəzərin şıltaqlıqlarını niyə başa düş-
mək olmur, bu, nə dərəcədə qeyri-adidir? 
Bu suala Xəzərin tarixinin dərin analizi 
cavab verə bilərdi. Lakin bəla orasında-
dır ki, belə bir tarix yoxdur və son mü-
şahidələr cəmi 150 illik qısa dövrü əhatə 
edir. Amma tədqiqatçılar belə qənaətə 
gəliblər ki, son 700-500 min il ərzində 
Xəzərin səviyyəsi 200 metr diapazonun-
da oynamış, mənfi 150 metrlə müsbət 
50 metr arasında qalxmalar və enmələr 
baş vermişdir. Son 2 min il ərzində isə 
bu rəqəm 32-25 metr arasında olmuşdur. 
Beləliklə, alimlərin gəldiyi qənaət ondan 
ibarətdir ki, Xəzərdə suyun səviyyəsinin 
artıb-azalması daim baş verən təbii pro-
sesdir və bu, Xəzər kimi qapalı su hövzə-
si üçün normal haldır.

Əgər belədirsə, sonuncu dəfə də-

nizdə suyun səviyyəsinin artmasını təbii 
fəlakət kimi qiymətləndirmək düzgün-
dürmü? Alimlərin bir qismi bu fikirdə-
dir ki, dənizin “nəfəs alması” onun özü 
üçün heç vaxt təhlükəli olmayıb. Xəzər-
yanı xalqlara gəldikdə isə, ümumiyyətlə, 
belə əfsanələr dolaşır ki, dənizin səviy-
yəsinin qalxması bu xalqların intibahına 
təkan verir. Yəni, suyun səviyyəsinin 
qalxıb-enməsi təbii fəlakət yox, intiba-
hın qığılcımıdır. Belə çıxır ki, bu proses 
tarixən ağrılı olmayıb, misilsiz fəlakət-
lərlə də nəticələnməyib. Nə olubsa,  “ya-
vaş-yavaş” olub. Dənizkənarı zolaqlarda 
baş verən fəlakətlərin səbəbi isə dənizin 
şıltaqlığından daha çox, heç nəyi düşün-
mədən suya yaxın ərazilərdə fəaliyyətlə-
rini genişləndirən adamlarla bağlıdır.

Alimlərin fikrincə, Xəzərin əsrlər 
boyu “nəfəs almasının” iki əsas səbə-
bi mövcuddur və Rusiyada keçirilən 
“Xəzər-95” konfransında bu suala qis-
mən cavab verilib. Birincisi, geoloqların 
fikrincə, dənizin dibinin həcmi Yerin üst 
qabığının tektonik qatlarının üfüqi və 
şaquli yerdəyişməsi, seysmik təkanlar-
la bağlıdır. İkinci səbəb Yerin təkindəki 
su axınlarının dənizə və dənizdən geriyə 
hərəkətidir. Amma bu halda böyük yeral-
tı su axınlarının Xəzərə girişi də, çıxışı 
da müəmmalı qalır. Alimlərin gəldikləri 

son qənaət belədir ki, bu ehtimalların 
içində dənizə daxil olan suların və iq-
lim dəyişikliklərinin dənizin səviyyəsinə 
təsir etməsi faktoru həqiqətə daha çox 
yaxındır.

Rusiya Dövlət Okeanoqrafiya İns-
titutunun əməkdaşlarından R.Nikonova 
və V.Bortnikovun araşdırmalarına görə, 
1941-ci ildən 1995-ci ilə kimi Xəzər-
də suyun səviyyəsinin kəskin azalması 
və artması çaylardan dənizə axan su-
yun həcmi və buxarlanmalarla bağlıdır. 
Xəzərin su balansının 80 faizini Volqa 
çayı təmin edir. Rus alimi Malinin isə 
Volqa çayında suyun həcminin Şimali 
Atlantida Norveç dənizindəki buxarlan-
manın həcmindən asılılığını üzə çıxar-
mışdır. Deməli, dünyanın qlobal ekoloji 
sistemində Xəzərin də rolu var.

Alimlərin son qənaəti belədir ki, 
Xəzər dənizində suyun səviyyəsinin 2-3 
metr civarında qalxıb-enməsi təbiidir. 
Yəni, Xəzər belə nəfəs alır, belə yaşa-
yır. Əgər bu prosesə elmin digər yeni 
sahələrinin baxış bucağından, həmçinin 
yapon alimlərinin sularla bağlı 20 illik 
araşdırmalarının prizmasından nəzər sal-
saq, təsdiq edə bilərik ki, Xəzər dənizi 
həqiqətən də unikallığı və bənzərsizliyi 
ilə seçilən canlı dənizdir.

Bahadur İMANQULİYEV

Azərbaycan və Gürcüstan ərazisindən Türkmənistan neftinin 
daşınması məqsədilə rəqabətli tarif dərəcələri müəyyən olunub

Xəzərin şıltaqlığı

M-1 Bakı-Quba-Rusiya 
Federasiyası ilə dövlət sərhə-
di avtomobil yolunun 45-ci 
kilometrliyindən, H.Z.Tağıyev 
qəsəbəsindən başlayan və 92 
kilometr uzunluğunda olan yeni 
yol 1b texniki dərəcəyə uyğun 
olaraq inşa edilir.

Azərbaycan Avtomobil Yol-
ları Dövlət Agentliyinin İctimaiy-
yətlə əlaqələr şöbəsindən  bildiri-
lib ki, 4 hərəkət zolaqlı yolun hər 
bir zolağının və çiyinlərin eni 3,75 
metr, ayırıcı zolağın eni 5 metr ol-
maqla yol yatağının eni 27,5 metr 
təşkil edəcək. Yolun ətraf mühitə, 
o cümlədən faunaya mənfi təsiri-
ni azaltmaq məqsədilə heyvanlar 
üçün yolaltı keçidlərin tikintisi 
və səsboğucu qurğuların quraş-
dırılması nəzərdə tutulur. Layihə 
üzrə nəzərdə tutulmuş körpülərin, 
tunellərin və suötürücü boruların 
tikintisi və kommunikasiya işləri 
artıq başa çatıb. Yeni magistral 
yolun sözügedən hissəsində artıq 

suötürücü boruların tikintisi üzrə 
100 faiz, tunellərin tikintisi üzrə 
isə işlərin 98 faizi yekunlaşdırılıb.

Bundan başqa, 19 ədəd körpü 
və yolötürücülərin, 169 ədəd da-
irəvi və 43 ədəd düzbucaqlı suö-
türücü boruların, 20 ədəd avtomo-
bil və mal-qara keçidinin tikintisi 
nəzərdə tutulub. “Bakı-Quba-Ru-
siya Federasiyası ilə dövlət sərhə-
di yeni avtomobil yolunun tikin-
tisi” layihəsinin davamı olaraq, 
M-1 magistralının 134-192 kilo-
metrlik hissəsində yeni istiqamət 
üzrə 16 kilometr qısa olmaqla, 
58 kilometr uzunluğunda, Samur- 
Abşeron kanalı boyunca, I b texni-
ki dərəcəli, 4 zolaqlı asfalt-beton 
örtüklü yolun tikintisi də həyata 
keçirilir. Sözügedən hissədə də 
tikinti işləri yekunlaşmaq üzrədir. 
Bununla da H.Z.Tağıyev qəsəbə-
sindən başlayaraq Rusiya ilə döv-
lət sərhədinə qədər uzanacaq yeni 
avtomobil yolunun uzunluğu 150 
kilometr təşkil edəcək.

Ümumilikdə, sözügedən 
hissədə 20 qovşaq və yol ötü-
rücü körpünün, 15 hidravlik və 
kanal körpüsünün, 41 kəndləra-
rası düzbucaqlı yeraltı keçidin, 
345 ədəd müxtəlif diametrlərdə 
dairəvi beton suötürücü və eh-
tiyat boruların tikintisi, müxtə-
lif gərginlikli elektrik-rabitə 
xətlərinin, su, beynəlxalq əhə-
miyyətli qaz və neft xətlərinin 
köçürülməsi nəzərdə tutulub ki, 
bu işlərin müəyyən hissəsi artıq 
icra olunub.

Yeni avtomobil yolunun ti-
kilməsi nəqliyyat xidmətlərini 
daha da yaxşılaşdırılması ilə ya-
naşı, bölgədə turizmin inkişafına 
əlavə təkan verəcək, dəhlizlə yük 
və sərnişin daşımalarında əsas rol 
oynayaraq tranzit yüklərin daha 
geniş cəlb olunmasına, ölkəmizin 
nəqliyyat infrastrukturunun inki-
şafına, yeni iş yerlərinin açılma-
sına, bir çox sosial problemlərin 
həllinə şərait yaradacaq.

yeni Bakı-Quba-Rusiya yolunun 100 kilometrlik 
hissəsinin tikintisi yekunlaşır

Ömrümün 58 ili Azərbaycan 
Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi ilə bağ-
lıdır. 48 il dənizdə - Gəmiçiliyin 
müxtəlif gəmilərində üzmüşəm. 
10 il AXDG-də məsləhətçi mexa-
nik kimi çalışmışam. 2018-ci il 
iyulun 3-də məni Yaxt klubda 
təntənəli sürətdə təqaüdə yola 
saldılar. Düzü  belə diqqət və 
qayğı gözləmirdim. Buna görə 
ilk növbədə ASCO-nun sədri 
Rauf Vəliyevə dərin təşəkkürü-
mü bildirirəm.

Bu gün təqaüddə olsam da, 
Gəmiçiliyin fəaliyyətini maraqla 
izləyirəm, hər uğuruna, hər nailiy-
yətinə sevinirəm.

Həyatımda Gəmiçiliklə bağlı 
arzularım çox olub.  3 böyük arzu-
mu “Dəniz”in oxucularının diqqə-
tinə çatdırıram.

BİRİNcİ  ARZUM
Gəmilərdə işləyərkən ən bö-

yük arzum qəzasız üzmək olub. 
İşlədiyim gəmilər savadlı texniki 
istismarına görə həmişə nümunə 
göstərilib. 32 il gəmilərdə qəzasız 
baş mexanik kimi üzməyimlə bu 
gün də fəxr edirəm.

İKİNcİ  ARZUM
1989-cu ildə baş mexanik 

kimi Rumıniyanın Dunay çayı-

nın üstündə Qış-Qala şəhərində 
müasir-nəhəng gəmiqayırma za-
vodunda gəmi qəbulunda iştirak 
edirdim. Onda həqiqətən mənim 
onlara paxıllığım gəlirdi. Eni 
300-350 metr olan Dunay çayının 
üstündə üç nəhəng gəmiqayır-
ma zavodu fəaliyyət göstərirdi. 
Amma Azərbaycan dəniz ölkəsi 
olsa da gəmiqayırma zavodumuz 
yox idi...

2010-cu il martın 19-da Pre-
zident İlham Əliyevin iştirakı ilə 
Bakı Gəmiqayırma Zavodunun 
təməli qoyulanda elə bil dünyanı 
mənə bağışladılar.  Çox keçmədi 
ki, Bakı Gəmiqayırma Zavodu is-
tifadəyə verildi. Bu gün zavodda 
beynəlxalq standartlara tam cavab 
verən müxtəlif təyinatlı gəmilər 
inşa olunur. ASCO da  ona lazım 
olan müasir gəmilərin tikintisi 
üçün daha uzağa getməyə məcbur 
olmur.  Bu isə həm də o deməkdir 
ki, mən öz ikinci ən böyük arzuma 
da çatmışam.

ÜÇÜNcÜ  ARZUM
Həmişə istəmişəm ki, Gəmi-

çiliyin şöhrəti dünyanı dolaşsın.
2019-cu il  noyabrın 1-də 

ASCO-nun Məsləhətləşmələr 
Şurasının iclası keçirildi və hə-
min tədbirə gəmiçiliyin veteranı 

kimi mən də dəvət olunmuşdum. 
ASCO-nun sədri Rauf Vəliyevin 
son altı ildə qurumun  fəaliyyəti 
haqqında geniş məruzəsini böyük 
maraqla dinlədim. Etiraf edim ki, 
“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gə-
miçiliyi” QSC yaranandan sonra 
qısa müddətdə xeyli iş görülüb. 
Bildirildi ki, 260-dan çox gəmisi 
olan ASCO yükdaşıma ilə yanaşı, 
neft-qaz istehsalı proseslərində 
zəruri dəniz nəqliyyatı xidmətləri 
göstərir. 160 illik tarixi olan şirkə-
tin 2014-cü ildən Xəzərdən kənar-
da fəaliyyəti bərpa edilib. Hazırda 
ASCO-ya məxsus 14 gəmi bey-
nəlxalq sularda müstəqil Azərbay-
canımızın bayrağı altında üzür.

Son 6 ildə 20 yeni gəminin 
istismara verildiyini deyən sədr  
Bakı Gəmiqayırma Zavodunda 
ASCO üçün daha 6 gəminin ti-
kildiyini, onlardan 2-sinin unikal 
Ro-Pax/bərə, 4-ünün yeni nəsil 
tanker olduğunu diqqətə çatdırdı. 
Ümumiyyətlə isə, yaxın 10 ildə 
donanmamızın gəmiqayırmanın 
son nailiyyətləri əsasında inşa 
edilmiş 70-dək gəmi ilə gücləndi-
rilməsi nəzərdə tutulur.

Donanmaların mütəmadi ye-
nilənməsi ilə yanaşı, Gəmiçili-
yimizin beynəlxalq standartların 

tələblərinə uyğun fəaliyyəti təmin 
edilib. Rauf Vəliyev ASCO-nun 
“Transxəzər Beynəlxalq Nəq-
liyyat Marşrutu”ndakı roluna da 
toxundu. Bildirdi ki, ASCO bu 
marşrutun əsas və mühüm iştirak-
çılarından biridir.

Sədr kadr hazırlığı və gənclər 
siyasətinə xüsusi diqqət yetiril-
məsindən də, Azərbaycan Dövlət 
Dəniz Akademiyasında xarici dil-
lərdə təhsilə başlanmasından da,   
əlaçı tələbələrin ASCO-da işlə tə-
min olunmasından da, ASCO üzrə 
ilin ən yaxşılarının mükafatlandı-
rılmasından da söz açdı.. Şirkət 
tərəfindən yaşayış kompleksi və 
şəhərimizin memarlıq üslubuna 
uyğun inzibati binanın tikintisi 
xəbərini də böyük sevinclə qarşı-
ladıq.

Son altı ildə qazanılan uğur-
larla tanış olduqca fikirləşirdim 
ki, şanlı keçmişə malik Gəmiçi-
liyimizin gələcəyi daha parlaq 
olacaq. Başqa sözlə, Rauf Və-
liyevin rəhbərliyi ilə məqsədə 
doğru inamla addımlayan ASCO  
bundan sonra da çox uğura imza 
atacaq.

Adil MƏMMƏDOV,
əmək veteranı

Gürcüstanın İqtisadiyyat 
və Davamlı İnkişaf naziri Natia 
Turnava Avropa-Qafqaz-Asiya 
nəqliyyat koridoru (TRACECA) 
layihəsinin yeni baş katibi Aset 
Asavbayevlə görüşüb.

Görüşdə TRACECA layihə-
sinin “Şərq-Qərb” nəqliyyat dəh-
lizinin inkişafındakı rolu diqqət 
mərkəzində olub. Gürcüstanın la-
yihədə iştirakı və bu sahədə gələ-
cək əməkdaşlığın perspektivləri 
ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.

Nazir Gürcüstanda həyata ke-

çirilən irimiqyaslı infrastruktur la-
yihələri, Bakı-Tbilisi-Qars dəmir 
yolu, Şərq-Qərb sürət magistralı 
və limanların inkişafı ilə bağlı la-
yihələr barədə danışıb.

“Orta dəhliz” layihəsi ilə 
bağlı da fikir mübadiləsi aparılıb. 
Tərəflər dəhlizin inkişafı üçün 
əməkdaşlığı dərinləşdirmək barə-
də razılığa gəliblər.

Qeyd edək ki, TRACECA 
proqramına Azərbaycan, Gür-
cüstan, Ermənistan, Türkiyə, Qa-
zaxıstan, Qırğızıstan, Tacikistan, 

Özbəkistan, İran, Ukrayna, Mol-
dova, Bolqarıstan və Rumıniya 

daxildir.
 Xətayi Əzizov

İnanıram ki, ASco çox uğura imza atacaq

TRAcEcA-ya dair müzakirələr aparılıb

Çində orta-
ya çıxan və artıq 
dünyanın bir neçə 
ölkəsində də aşkar-
lanan koronavirus-
la (“2019-nCoV”) 
bağlı “Azərbaycan 
Xəzər Dəniz Gəmi-
çiliyi” QSC (ASCO) 
ehtiyat tədbirlərini 
davam etdirir.

ASCO-nun sədri 
Rauf Vəliyevin tapşı-
rığı ilə şirkətin balan-
sında olan gəmilərdə, 
struktur idarələrin 
ərazilərində, ke-
çid-mühafizə post-
larında və yeməkxa-
nalarında mütəmadi 
olaraq aparılan dezin-
feksiya işlərinə nə-
zarət gücləndirilib. 

Müəyyənləşdi-
rilmiş qrafikə əsasən, 
2020-ci il fevralın 
24-də ASCO-nun 
Xəzər Dəniz Neft 
Donanmasının in-
zibati binasında,  
“General Əsədov”, 
“Lütoqa”, “İrgiz” və 
“Ədalət Gülməmmədov” gəmilə-
rində, eləcə də Dəniz Nəqliyyatı 
Donanmasının “Bəstəkar Qara 
Qarayev” və “Naxçıvan” gəmilə-
rində tələblərə uyğun dezinfeksi-
ya işləri aparılıb. 

İşlər xüsusi lisenziya əsasında 
fəaliyyət göstərən və bu sahə üzrə 
ixtisaslaşmış şirkətlə birlikdə So-

sial inkişaf və nəqliyyat şöbəsinin 
əməkdaşlarının müşayiəti ilə hə-
yata keçirilir.

Tapşırığa uyğun olaraq dezin-
feksiya tədbirləri xüsusi qrafiklə 
gəmilərdə ayda bir dəfə, sahildə 
yerləşən strukturların inzibati bi-
naları və ərazilərində isə iki dəfə 
yerinə yetiriləcək. Səlahiyyətli 
qurumların göstəriş və təlimatla-

rına müvafiq olaraq sanitar-gigi-
yenik tədbirlərin təkrarlanması da 
diqqətdə saxlanılır.

Bütün bunlarla bərabər, sa-
hil heyətinin virusa yoluxmasına 
qarşı yönəlmiş tədbirlər çərçi-
vəsində ASCO-nun  “Dənizçilər 
poliklinikası” MMC-nin həkim-
ləri ciddi maarifləndirmə işləri 
aparırlar.

ASco koronavirusla bağlı 
ehtiyat tədbirlərini davam etdirir



Ötən il ölkə iqtisadiyyatında 
muzdla çalışan işçilərin orta 
aylıq nominal əməkhaqqı 2018-
ci ilə nisbətən 16,6 faiz artaraq 
634,8 manat təşkil edib.

Dövlət Statistika Komitə-
sindən verilən məlumata görə, 
əməkhaqqı neft-qaz sektorunda 

3108,4 manat, qeyri neft-qaz sek-
torunda 579,1 manat olub. Dövlət 
müəssisələrində çalışan işçilərin 
əməkhaqları 531,2 manat, özəl 
müəssisələrdə isə 766,9 manat 
təşkil edib.

Mədənçıxarma sənayesin-
də, maliyyə və sığorta fəaliyyəti, 

peşə, elmi və texniki fəaliyyət, in-
formasiya və rabitə, nəqliyyat, və 
anbar təsərrüfatı, dövlət idarəet-
məsi və müdafiə; sosial təminat, 
eləcə də tikinti sahələrində orta 
aylıq nominal əməkhaqqı ölkə 
üzrə orta göstəricidən yüksək 
olub.
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Bakı çox qədim şəhərdir. Onun 
“əbədi odları” barədə ilk yazılı məlu-
matı verənlərdən biri V əsr Bizans alimi 
Panionlu Priisk olmuşdur. O, Azərbay-
can Qafqaz Albaniyasının şəhərləri-
nin təsviri zamanı “sualtı qayalardan 
qalxan alovun olduğu məkanı da 
xatırlatmışdır. Arxeoloji və numizmatik 
tapıntılar Bakının tarixini eramızdan 
əvvəl V əsrdən hesablamağa əsas verir. 
Yazılı məxəzlərdə Bakı haqqında ilk 
məlumat 930-cu ilə aid edilir. Bəzi 
tarixçilər Bakının əsasının eramız-
dan əvvəl 522-486-cı illərdə yaşamış 
Əhəmənilər dövlətinin padşahı I Dara 
tərəfindən qoyulduğunu bildirirlər. 
Ərəb tarixçisi əl-Bələzuri də 754-cü ildə 
Şirvanın nefti və duzu barədə məlumat 
vermişdir.     

Regionda IX əsrdən başlayaraq isla-
mın yayılması ilə əlaqədar ərəb coğrafi-
yaçıları və tarixçiləri yazılı məxəzlərin-
də Bakını böyük olmayan, lakin inkişaf 
etmiş feodal şəhər kimi təsvir etmişlər. 
Bakı ağ və tünd boz rəngli neft mənbələ-
rinin olduğu yer kimi təqdim olunmuş-
dur. Neft almaq üçün Bakıya dünyanın 
bir çox dövlətlərindən – Rusiyadan, 
Xəzər Xaqanlığından, Bizansdan, Çin-
dən, İraqdan, Suriyadan, Keniyadan, Ve-
nesiyadan, İrandan, Hindistandan tacirlər 
axışırdılar. Bakı Şirvanşahlar dövlətinin 
əsas şəhərinə çevrilmişdi. XI əsrin əv-
vəllərində Bakı qala divarlarının əhatə-
sinə alınmışdı. Qala divarlarının bərpası 
zamanı tapılmış daş kitabədə  divarların 
Şirvanşah II Mənuçöhr (1120-1160) tərə-
findən çəkildiyi bildirilir. II Mənuçöhrün 
oğlu I Axsitanın hakimiyyəti dövründə 
Bakı limanında güclü donanma yara-
dılmışdı.  Həmin donanma 1175-ci ildə 
Bakının ətrafına 73 gəmi ilə hücum edən 
rusları məğlubiyyətə uğratmışdı. 1191-ci 
ildə Birinci Axsitan öz iqamətgahını Şa-
maxıdan Bakıya köçürəndən sonra Bakı 
Şirvanşahların əsas şəhərinə çevrilmiş-
di. Abşeronda böyük tikinti işləri apa-
rılmışdı. Çox sayda qəsrlər, minarələr, 
mədrəsələr, karvansaralar, hamamlar, 
ovdanlar, məscidlər və yaşayış binaları 
tikilmişdi. Bakının qala divarları daha 
da möhkəmləndirilmişdi. Bakının dəniz 
tərəfdən mühafizəsi üçün 1232-1235-ci 
illərdə Bakı buxtasında qala inşa olun-
muşdu. O, hazırda dənizin sularında 
qərq olmuş Səbail qəsri idi. 1230-cu ildə 
monqollar Bakını uzunmüddətli müha-
sirədə saxlayandan sonra şəhərə girib 
onu talan etmiş və dağıtmışdılar. Bu, 
müqavimət göstərən Bakıya tutulmuş di-
van idi. Bakı XV əsrdə monqol-tatarların 
əsarətindən azad olandan sonra yenə də 
Şirvan dövlətinin tərkibinə daxil edilmiş, 
daha sonralar isə İran, Türkiyə və yenə 
də İran tərəfindən zəbt olunmuşdu. İş-
ğalçılar gedəndən sonra yerli hakimlər 
şəhər həyatını canlandırmaq üçün təd-
birlər görməyə başlamışdılar. Ticarəti 
canlandırmaq və iqtisadiyyatı dirçəltmək 
üçün bəzi vergilər ləğv edilmişdi. XIV 
əsrin başlanğıcında ticarət, o cümlədən 
dəniz ticarəti canlanmışdı. Bakı limanına 
Genuya və Venesiyadan italiyalı tacirlə-
rin gəmiləri yan alırdı. Bakı Qızıl Orda, 
Moskva knyazlığı, Avropa ölkələri ilə ti-
carət əlaqələri yaratmışdı. Bakıdan neft, 
qiymətli xalılar və digər əntiq şeylər ix-
rac olunurdu. Bakı tacirləri Həştərxanda, 
Orta Asiyada da mal satmaqla məşğul 
idilər. XIV əsrin ikinci yarısında Bakının 
iqtisadi və siyasi durumu xeyli yüksəl-
diyindən Xəzər dənizini çox vaxt Bakı 
qalasında qorunub saxlanmış memarlıq 
abidələrindən Buxara karvansarası (XIV 
əsr), Multanı karvansarası (XV əsr) Ba-
kının Orta Asiya və Hindistanla geniş 
əlaqələrindən xəbər verir.

XV əsrdə Bakının iqtisadi və siyasi 

qüdrətinin artması səbəbindən I Xəlilul-
lah öz iqamətgahını Şamaxıdan Bakıya 
köçürmüşdü. Bununla əlaqədar olaraq 
Bakıda böyük tikinti işlərinə başlanmış-
dı. Azərbaycan memarlığının Şirvan- 
Abşeron qolunun möhtəşəm abidəsi olan 
Şirvanşahlar sarayı həmin dövrdə ərsəyə 
gətirilmişdi. Ticarət, incəsənət, sənətkar-
lıq geniş vüsət almışdı. Moskva knyazlığı 
ilə diplomatik əlaqələr yaradılmışdı. İçə-
rişəhərdə saray kompleksindən savayı, 
X-XI əsrlərin evləri yerləşən dar küçələri, 
Sınıq qala minarəsi (XI əsr), Cümə məs-
cidinin minarəsi və XIV əsr katakomba-
ları qalmaqdadır. İçərişəhərin bəzəyi Qız 
qalasıdır. Onun XII əsrdə inşa olunduğu-
nu söyləyirlər. Arxeoloqlar isə Qız qa-
lasının eramızdan əvvəl VII-VI əsrlərin 
yadigarı olduğunu yazırlar. Qız qalasının 
hansı məqsədlə tikildiyi də qaranlıq qalır. 
Deyilənlərə görə, Qız qalası hərbi isteh-
kam rolunu oynamışdır. Qədim zaman-
larda düşmənlərin hücumu barədə xəbər 
Azərbaycanın müxtəlif yerlərində ucal-
dılmış qüllələrdə tonqal qalamaqla çatdı-
rılırdı. Qız qalası da bəlkə həmin məqsə-
də xidmət etmişdir. Qalanın Qız qalası 
adlandırılması onun düşmənlər tərəfin-
dən alına bilməməsinə işarədir. Onun bir 
adının Göz qalası olması da məlumdur. 
Bu qalada keşik çəkən döyüşçülər dəniz 
tərəfdən hər vaxt gözlənilə bilən hücum 
barədə birinci olaraq məlumat verirdilər. 

Qız qalasının atəşpərəstlik dövründə dini 
mərasimlərin icra olunduğu yer olması 
barədə də rəvayətlər mövcuddur. Ötən 
əsrin 50-ci illərində Qız qalasının ilkin 
daxili quruluşuna təcavüz edilməmişdi. 
Qalaya daxil olanlar özlərini quyunun 
dibindəki kimi hiss edirdilər. Ona görə 
ki, sonradan düzəldilən yaruslar əvvəl-
lərdə yox idi. Qalaya baxmağa gələnlər 
onun ən yuxarı qatına daş divarlardakı 
pillələrlə qalxırdılar. O dövrün bəzi ta-
rixçiləri deyirdilər ki, Qız qalası dini mə-
bəd olduğu üçün dünyasını dəyişənləri 
əvvəlcə qalanın giriş qapısının yanında 
qoyur və üç gün saxlayırdılar. Onlara elə 
gəlirdi ki, ölən insanın ruhu bədəndə üç 
gün qalandan sonra göylərə qalxır. Üç 
gündən sonra cəsədi qalanın zirvə ye-
rindəki çıxıntı üzərinə qaldırır və qoyub 
gedirdilər. Vəhşi yırtıcı quşlar cəsədi 
dimdikləyib yeyəndən sonra gəlib qalan 
sümükləri qalanın içindəki qazılmış 20 
metr dərinlikdə quyuya atırdılar. Ancaq 
varlı-hallı adamlara belə mərasimlər ke-
çirilirdi. Kasıb-kusubu harada gəldi dəfn 
edirdilər. Sonralar Qız qalasının içərisin-
də səkkiz yarusun yaradılması və heç bir 
dəxli olmayan yaraq-əsləhəilə “bəzədil-
məsi” abidənin qədimliyinə elmilikdən 
uzaq təcavüz kimi qiymətləndirilə bilər. 
Qız qalası haqqında turistlərə söylənilən 
qondarma rəvayət isə azərbaycanlıların 
mərdliyinə, kişiliyinə yönəldilmiş böh-
tandan savayı bir şey deyildir.

Qız qalası Azərbaycan memarlığının 
nadir əsəridir. Şərqin heç bir regionunda 
belə bir abidə yoxdur.

İçərişəhəri əcdadlarımız şəhərsal-
manın elmi üsullarını yaxşı bilərəkdən 
salmışlar. Şəhər yaşıllıqdan tam məhrum 
olduğu üçün küçələr elə dolanbac salın-
mışdı ki, yayda sərin meh əsməsi, qışda 
isə soyuq küləklərin içəriyə soxula bil-
məməsi üçün şərait yaranmışdı. Küçələrə 
daş döşənməsi sayəsində qar, yağış suyu 
gölməçə yaratmadan axıb gedirdi.

1501-ci ildə Səfəvilər hökmdarı Şah 
İsmayıl Xətai Şirvanşahlara qalib gələrək 
hakimiyyətə yiyələndi. Şah İsmayılın ha-
kimiyyəti dövründə Azərbaycan dili döv-
lət dili səviyyəsinə qaldırılmışdı. Bədii 
və elmi əsərlər Azərbaycan dilində yazı-
lırdı. O, orduda və diplomatiyada hakim 
dilə çevrilmişdi. Şah İsmayılın Şirvan-
şahlar dövlətinə güclü zərbə endirməsinə 
baxmayaraq, bu dövlət 1538-ci ilədək 
öz mövcudluğunu itirməmişdi. Həmin 
ildə Səfəvilər hökmdarı şah Təhmasib 
Şirvanşahların hakimiyyətinə son qoy-
muş, bütün Şirvani, o cümlədən Bakını 
Səfəvilər dövlətinin tərkibinə qatmışdı. 
XVI əsrin ikinci yarısı və XVII əsrin 
başlanğıcı Səfəvilər dövləti ilə Osmanlı 
Türkiyə arasında müharibələr dövrü idi. 
Həmin dövrdə Bakı əldən-ələ keçirdi. 
1578-ci ildə Bakını Osmanlı ordusu tut-
muşdu. 1580-ci ildə Səfəvilər Osmanlı 

ordusuna qalib gəlmiş və 1684-cü ildə 
osmanlılar Bakını yenə də ələ keçirmiş-
dilər. Bakı 1607-ci ildə yenidən Səfəvilə-
rin hakimiyyətinə keçmişdi.  1612-ci ildə 
İstanbulda bağlanmış müqaviləyə əsasən, 
bütün Azərbaycan və qonşu vilayətlər 
Səfəvilərə keçmişdi. Səfəvilər dövründə 
Bakıda mis sikkələr kəsilirdi, xalçaçılıq 
inkişaf etmişdi, neft və duz hasilatı və ti-
carəti tərəqqidə idi. XVII-XVIII əsrlərdə 
memarlıq və daş üzərində naxışvurma 
çox inkişaf etmişdi. Həmin dövrdə Bakı 
ikinci sıra qala divarları ilə əhatəyə alın-
mışdı.

XVII əsrdə Don və Volqa kazakları 
quldur Stepan Razinin başçılığı ilə Bakı 
sahillərinə hücum etmiş və Maştağa kən-
dini viran qoymuşdular. Azğın ataman 
Sabunçu kəndinin yaxınlığındakı kahada 

yaşayır və soyğunçuluqlara da oradan 
rəhbərlik edirdi.

XVIII əsrdən başlayaraq Bakının 
zəngin təbii ehtiyatlarına yiyələnmək 
istəyi rus çarı I Pyotra dinclik vermir-
di. Şəhərin strateji əhəmiyyəti də böyük 
maraq doğururdu. I Pyotr Xəzərin qərb 
və cənub sahillərini ələ keçirib türkləri 
və iranlıları oralardan qovmaq arzusun-
da idi. Bu məqsədlə xüsusi hərbi dəniz 
ekspedisiyası yaratmışdı. 1723-cü ilin 
iyun ayının sonunda general-mayor Ma-
tuşkinin rəhbərliyi altında Həştərxandan 
yeddi gəmidən ibarət eskadra Bakını al-
maq üçün yola düşmüşdü. Uzun müddət 
mühasirədə qalan və aramsız topa tutulan 
şəhər ruslara təslim oldu. Rusların regi-
onda mövqelərinin möhkəmlənməsini 
arzulayan I Pyotr Bakını xristianlarla, 
əsasən də ermənilərlə məskunlaşdırmaq 
siyasəti yürüdürdü. Rus çarı ölümünə bir 
neçə gün qalmış 4 erməni nümayəndəsi-
ni qəbul etmişdi. Erməni nümayəndələri 
çardan xahiş etmişdilər ki, ermənilərə 
Xəzəryanı əyalətlərdə məskunlaşmağa 
icazə verilsin. I Pyotrun erməni patriarxı 
İsayya təqdim etdiyi fərmanda göstəril-
mişdi ki, ermənilər Gilanda, Mazanda-
randa və Bakıda məskunlaşa bilərlər. Çar 
general Matyuşkinə və briqadir Levaşova 
bir vəzifə olaraq bərk-bərk tapşırmışdı ki, 
ermənilərin həmin yerlərdə, o cümlədən 
Dərbənddə məskunlaşmasına hər cür yar-
dım göstərsinlər, azərbaycanlıları isə im-
kan olan kimi öz yerlərindən qovsunlar. 
Ermənilər həmin vaxtdan Bakıda məs-
kunlaşmağa başlamışdılar. 1724-cü ildə 
Bakıya gəmi tərsanələrində işləmək üçün 
5 min nəfər Kazan tatarı, çeremis (ma-
rilərə o vaxtlar çeremislər  deyirdilər), 
çuvaş göndərilmişdi. I Pyotr öləndən 
sonra ruslar Xəzəryanı əraziləri əllərində 
saxlamaq üçün külli miqdarda xərc tələb 
olunduğunu əsas tutaraq öz qoşunlarını 
Bakıdan çıxartdılar. Azərbaycan ərazisin-
də bir sıra müstəqil xanlıqlar, o cümlədən 
Bakı xanlığı yarandı. Bakı xanı Mirzə 
Məhəmməd xanın 20 illik hakimiyyəti 
dövründə ölkənin iqtisadiyyatı dirçəlmiş, 
ticarət tərəqqiyə başlamışdı. Həm də ad-
miral olan Mirzə Məhəmməd xan mal 

daşınması və hərbi məqsədlər üçün gə-
miqayırma işinə şəxsən rəhbərlik etmiş-
di. Məlik Məhəmməd xanın ölümündən 
sonra Bakı taxtına oğlu II Mirzə Məhəm-
məd xan çıxmışdı. II Mirzə Məhəmməd 
xan Azərbaycanın məşhur tarixçisi, şairi, 
maarifçisi Abbasqulu ağa Bakıxanovun 
atası idi.

Rusiya Bakıdan əl çəkmək istəmir-
di. 1796-cı ildə II Yekaterinanın əmri ilə 
başlanan hərbi yürüş nəticəsində Bakı 
alındı və general Sisianov şəhərə ko-
mendant təyin edildi. II Yekaterinanın 
ölümündən sonra oğlu I Pavel rus qoşun-
larının Rusiyaya qaytarılması barədə əmr 
verdi. I Pavel öldürüləndən sonra taxt-ta-
ca yiyələnmiş oğlu I Aleksandr Xəzər-
yanı əyalətlərin, xüsusilə də Bakının 
alınmasını qarşıya məqsəd qoymuşdu. 

Qafqazda ordunun baş komandanı knyaz 
Sisianov təyin olunmuşdu. Təslim olmaq 
istəməyən şəhər dəniz donanması tərəfin-
dən atəşə tutulmuşdu. Bundan sonra Bakı 
hakimi Hüseynqulu şəhəri təslim etməyə 
razılıq vermişdi. 8 fevral 1806-cı ildə 
Hüseynqulu xan öz əyanları ilə şəhər qa-
pılarından çıxıb qala açarlarını Sisianova 
vermək üçün ona yaxınlaşmışdı. Sisianov 
açarları almaq istəyərkən xanın əyanları 
tərəfindən açılan atəş ilə o, və yanında 
dayanmış knyaz Elizbar Eristov qətlə ye-
tirilmişdi. Sisianovun başını kəsib Fətəli 
şaha təqdim olunmaq üçün İrana gön-
dərmişdilər. Çağrılmamış qonağın cəsə-
dini şəhərin Şamaxı qapılarının yanında 
quyulamışdılar. Bundan xəbər tutan rus 
ordusu qaçmağa üz tutmuşdu. 3 oktyabr 
1806-cı ildə general Bulqakovun ordusu 
heç bir müqavimətə rast gəlmədən Bakı-
ya girmişdi. Beləliklə də Bakı Rusiyaya 
birləşdirilmişdi.  Hüseynqulu xan isə İra-
na mühacirətə getmişdi. 1813-cü ildə Ru-
siya ilə İran arasında bağlanmış Gülüstan 
müqaviləsinə görə, Bakı xanlığının Ru-
siya imperiyasının tərkibinə qatılması 
yuridik olaraq rəsmiləşdirildi. Rusiya ilə 
İran arasında bu sonuncu müharibədən 
sonra 1828-ci ildə bağlanmış Türkmən-
çay müqaviləsinə əsasən Azərbaycan 
Rusiya və İran arasında Araz çayı üzrə 
bölüşdürüldü. Qəsb olunmuş ərazilərin, 
o cümlədən Bakının Rusiyaya verilmə-
si rəsmiləşdirildi. Həmin vaxtlar qala 
divarları ilə əhatə olunmuş İçərişəhərdə 
300 ev və 3000 əhali var idi. Şəhərin 
böyüməsində neftçıxarma önəmli rol oy-
nadı. Bakının neft mədənlərinin intensiv 
istismarına başlandı. 1848-ci ildə Bakıda 
(Bibiheybət yatağında) dünyada sənaye 
üsulu ilə ilk dərin neft quyusu qazıldı. 
1880-1885-ci illərdə neftin daşınması 
üçün ilk tankerlər istifadəyə verildi. Ba-
kıda XX yüzillik ərəfəsində dünya neft 
ehtiyatlarının təqribən yarısı qədər “qara 
qızıl” çıxarılmışdı. Şəhərimizdə sement 
zavodu, mexaniki zavod, pivə zavodu, 
elektrik stansiyaları, toxuculuq və tütün 
fabrikləri, buxar dəyirmanları, banklar 
işə salınmışdı. 1883-cü ildə Bakı-Tiflis 
dəmir yolu işə salınmışdı. 1882-ci ildə 
şəhər at konkası istifadəyə verilmişdi. 
1900-cü ildə Bakı-Petrovsk (indiki Ma-
haçqala) dəmir yolu çəkilmişdi. 1886-

cı ildə ilk telefon stansiyası tikilmişdi. 
1917-ci ildə Bakıya indiyədək fəaliyyət-
də olan Şollar suyu boru kəməri ilə su ve-
rilməyə başlanmışdı. Xarici ölkələrdən iş 
dalınca Bakıya gələnlərin sayı durmadan 
artırdı. 1883-cü ildə Bakıda 45 min adam 
yaşayırdı. 1913-cü ildə əhalinin sayı 200 
min nəfərə çatmışdı. XIX əsrin sonunda 
Bakı Rusiyanın ən iri sənaye və mədə-
niyyət mərkəzlərindən birinə çevrilmişdi.

Rusiyada müvəqqəti hökumət yıxıl-
dıqdan və hakimiyyətə bolşeviklər 
gələndən sonra 1917-ci ilin 2 noyab-
rında Bakıda Xalq Komissarları Sove-
ti adında qurumun konfransında sovet 
hakimiyyətinin qurulduğu elan edildi. 
1918-ci ilin mart ayında Bakı Sovetinin 
şəhərdə azərbaycanlı məhəllələrində si-
lahsız adamlara qarşı qırğın əməliyyatı 

aparması nəticəsində 10 mindən artıq 
əhali qətlə yetirildi. Bolşevik və erməni 
bandaları müsavatçılara qarşı mübarizə 
pərdəsi altında dinc azərbaycanlıları qır-
mağa başladılar. Quldur dəstələrinə qa-
niçən S.Şaumyan başçılıq edirdi. Şəhə-
rin azərbaycanlılar yaşayan məhəllələri 
havadan və dənizdən atəşə tutulmuşdu. 
Gəmilərdən atılan şrapnellər Qız qala-
sının divarlarını da zədələmişdi.  İndiki 
zamanda da Qız qalasının aldığı yaralar 
dəniz tərəfdən aydın görünür.  Hətta son-
radan daşla hörülmüş şrapnel yerləri Qız 
qalasının tutqun daş fonunda aydın gö-
rünür. Sonralar bolşevik və daşnak qul-
dur dəstələri Azərbaycanın bölgələrində 
qırğınlar törətmişdilər. Quba şəhərində 
aşkar edilmiş məzarlıq ermənilərin azər-
baycanlılara qarşı soyqırımı vəhşilikləri-
nin bariz sübutudur.

1918-ci ilin may ayının 28-də “Mü-
savat” partiyası başda olmaqla Azər-
baycan Xalq Cümhuriyyəti – müsəlman 
Şərqində ilk respublika yarandı. Bakı 
şəhəri Bakı Kommunasının, sonra isə 
Sentrokaspi Diktaturasının əlində olduğu 
kimi, milli hökumət öz iclaslarını əvvəlcə 
Tiflisdə, sonralar isə Gəncədə keçirirdi. 
Gənc Azərbaycan Cümhuriyyətini darda 
qoymayan 15 minlik Qafqaz İslam Or-
dusu başda Nuru paşa olmaqla Bakıya 
girdi. Lənət qazanmış erməni və Kom-
muna ordusuna qarşı türklərlə yanaşı, 
general Şıxlinskinin yenicə təşkil etdiyi 
Azərbaycan hərbi hissələri də döyüşürdü. 
1918-ci il noyabr ayının 18-də F. Xoyski 
başda olmaqla milli hökumət Bakıya gəl-
di. Onun hakimiyyət dövrü təqribən iki il 
çəkdi. Rusiyanın 11-ci quldur ordusunun 
hissələri dövlətimzin sərhədlərini keçib 
aprelin 28-də Bakıya daxil oldular və Ba-
kıda fəhlə-kəndli sosialist inqilabının qa-
libiyyəti elan edildi. Qırmızı istilaçı ordu 
Bakıda sovet hakimiyyəti elan olunan-
dan dərhal sonra, yəni 30 aprel ilə 2 may 
arasında Rusiyaya 1,3 milyon pud neft 
doldurulmuş 12 paroxod yola salındı. 
Rusiyaya mayda 15 milyon pud, iyunda 
21,2 milyon pud neft və neft məhsulları 
göndərildi. Bu, əsl qarət idi!

Bir kərə enən bayraq bir daha qalxdı 
və 1991-ci ildə bütün Azərbaycan kimi, 
Bakı da öz müstəqilliyinə qovuşdu.

“Bakı” adının mənşəyi və şəhərin 
dəqiq yaşı barədə mübahisələr indi də da-
vam edir. İngilis arxeoloqu Vilyam Petri 
güman edir ki, eramızdan əvvəlki ikinci 
minillikdə Misirin Ölülər Kitabında ya-
zılmış “Baxou doğan günəş dağı” sözü 
Bakıya aiddir. Bəzi alimlər Bakı adını 
qədim əlyazmalarda xatırladılan Qaytara, 
Albana, Baruka adları ilə əlaqələndirirlər. 
Eramızın V-VII əsrlər məxəzlərində Bakı 
adı Baqavan, Atəşi Baquvan kimi xatır-
ladılır. IX əsrdən başlayaraq ərəb məxəz-
lərində ilk dəfə olaraq “Baku”, “Bakux”, 
“Bakuya”, “Bakuye” sözlərinə təsadüf 
edilir. XVIII əsrdən başlayaraq Bakının 
adı fars mənbələrində “Badkubə”, yəni 
“Küləklər şəhəri” kimi çəkilir. Bu sahə-
də səriştəli alim sayılan professor Sara 
xanım Aşurbəyli “Bakı” adının bir sıra 
qədim dillərdə “Günəş” və “od” məna-
sında işlədilən “Baqa” sözündən götü-
rüldüyünə əminlik ifadə edir. Türkiyənin 
“İslam ensiklopediyası”nda Baku, yəni 
Bakı adının “Baş şəhər” mənası verən 
“Bey Köy” sözündən götürüldüyü göstə-
rilir. Tarixçi Əli Hüseynzadənin fikrincə, 
Bakı adı Mahmud Qaşqarinin XI əsrdə 
işıq üzü görmüş məhşur türk lüğətində 
“təpə” mənasında işlədilir. Bəzi alimlər 
isə Bakı adını eramızdan əvvəlki XII-V 
əsrlərdə Abşeronda məskunlaşmış “ba-
kan”, yaxud “baqi” adlı qədim qəbilələ-
rin adı ilə əlaqələndirirlər.

Arif HÜSEYNOV

Bakı haqqında bildiklərimiz və bilmədiklərimiz

Yaponiyada yeni koronavirusun 
yayılması kruiz laynerlərinin bu ölkə-
nin limanlarına 200-dən çox girişinin 
ləğvinə səbəb olub.

Bu barədə araşdırmanın nəticələrini 
fevralın 22-də Kyodo agentliyi yayıb.

Turistlər və operator şirkətlər ara-
sında narahatlığın əsas səbəbi kimi artıq 
iki həftədən çox müddətdə Yokohama li-
manında dayanmış “Diamond Princess” 
kruiz laynerindəki vəziyyət göstərilir. 
Həmin layner Çindən kənarda korona-
virusun ən çox yayıldığı ikinci məkan 
kimi qeyd edilir. Son məlumatlara görə, 
həmin gəmidə olanlardan 634 nəfər bu vi-
rusa yoluxub. Onlardan ikisi xəstəxanada 
dünyasını dəyişib.

Agentliyin araşdırmasına görə, fevral 
ayında 121 halda beynəlxalq kruiz laynerləri 
Yaponiya limanlarına girişdən imtina edib-
lər. Bu, il ərzində Yaponiya limanlarından 
keçən kruiz laynerlərinin ümumi sayının 16 
faizini təşkil edir. Eyni zamanda, sərnişin 
gəmilərinin operator şirkətlərini Yaponiya 
limanlarına martda 53, apreldə 23, mayda 
isə daha 9 girişi ləğv etməsi barədə məlu-

matlandırdıqları bildirilir.
Maliyyə baxımdan hər bir imtina ümu-

milikdə 270 min dollardan 360 min dolla-
radək məbləğin itirilməsi deməkdir. Yapo-
niyanın hər bir limanına yaxınlaşan kruiz 
laynerlərinin sərnişinləri bu şəhərlərdə təqri-
bən həmin məbləğdə pul xərcləyirlər.

Turizm sahəsinin mütəxəssislərinin bil-
dirdiyinə görə, yayadək yeni koronavirus-
la əlaqədar vəziyyət sabitləşməzsə, həmin 
sahəyə çox böyük zərər dəyəcək.

Vüqar Ağayev

Bakı Limanı İtaliyanın Trieste və Qenuya limanları ilə əməkdaşlıq edəcək

Nəqliyyat sahəsində orta aylıq nominal əməkhaqqı 
ölkə üzrə orta göstəricidən yüksək olub

Fevralın 21-də Romada 
keçirilmiş Azərbaycan-İtaliya 
biznes forumu çərçivəsində 
“Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət 
Limanı” QSC ilə İtaliyanın 
Trieste və Qenuya limanları 
arasında anlaşma memorandu-
mu imzalanıb.

QSC-dən  bildirilib ki, imza-
lanan sənədlərə əsasən limanlar 
Çinlə Avropa arasında mövcud 
olan ticarət dövriyyəsindən birgə 
bəhrələnəcək, innovasiyaların, qa-
baqcıl texnologiyaların, əməliyyat 
məsələləri üzrə biliklərin müba-
diləsini həyata keçirəcəklər.

İtaliyanın ən böyük limanı 

sayılan Trieste limanı, Çin, Uzaq 
Şərq, Sinqapur və Malayziya kimi 
ölkələr üçün Avropanın “giriş qa-
pısı” sayılır. Hər ay buradan 400 
qatarla Almaniya, Avstriya, Çexi-
ya, Macarıstan və İsveçrəyə yüklər 
daşınır. Trieste limanının illik yük 
dövriyyəsi 70 milyon tona yaxın-
dır.

Həmçinin Qenuya limanı da 
İtaliyanın ən qədim limanlarından 
biridir və Avropa ilə Çin arasında 
ticarət əlaqələrində xüsusi əhəmiy-
yətə malikdir. Keçən il limanda 
3 milyon TEU konteyner aşırılıb 
və 5 milyonadək sərnişinə xidmət 
göstərilib.

yaponiyada koronavirus səbəbindən 
kruiz laynerlərin limanlara 200-dən 

çox girişi ləğv edilib



Fevralın 18-dən ADDA-nın 
“Gəmiqayırma və gəmi təmiri 
mühəndisliyi” ixtisasının 50 nəfər 
4-cü kurs tələbəsi 10 həftə müddə-
tində Bakı Gəmiqayırma Zavodun-
da diplomqabağı istehsalat təcrü-
bəsində olacaq.

Təcrübənin ilk günü tələbələr giriş, 
növbəti üç gün ərzində isə texniki təh-
lükəsizlik qaydaları barəsində təlimat-

landırılırlar. Təlimatlar başa çatdıqdan 
sonra tələbələr zavodun müxtəlif sexlə-
rində (qaynaq, elektrik, mexanik, gövdə, 
boru v.s.) istehsalat proseslərini müşahi-
də etməklə yanaşı, təcrübə rəhbərlərinin 
nəzarəti altında onlara verilən tapşırıqla-
rı müstəqil şəkildə yerinə yetirirlər.

Xatırladaq ki, digər 3 ixtisasın - 
“Gəmi energetik qurğularının istisma-
rı mühəndisliyi”, “Dəniz naviqasiyası 

mühəndisliyi” və “Elektrik mühəndisli-
yi” - son kurs tələbələri artıq yanvarın 
19-dan diplomqabağı təcrübəyə baş-
layıblar. 229 təcrübəçidən 196 nəfəri 
Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyinin 
(ASCO-nun) Xəzər Dəniz Neft Donan-
masının və Dəniz Nəqliyyat Donan-
masının müxtəlif təyinatlı gəmilərində, 
digərləri isə özəl gəmiçilik şirkətlərində 
təcrübə keçir.

Prezident İlham Əliyevin 2020-
ci ili ölkəmizdə “Könüllülər ili” 
elan etməsi ilə əlaqədar Azərbaycan 
Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyası 
(AHİK) tərəfindən könüllülüyün təb-
liğinə töhfə vermək məqsədilə fevralın 
10-dan 14-ə qədər Nabranda yerləşən 
“Təhsil” istirahət mərkəzində 29 ali 
təhsil müəssisəsindən 100-dən artıq 
tələbənin qatıldığı  “Tələbə həmkarlar 
ittifaqı komitələri könüllülük hərəkatı-
nın təməllərindən biridir” mövzusun-
da Qış Liderlik Məktəbi təşkil olunub.

Azərbaycan Dövlət Dəniz Akade-
miyasından Tələbə Həmkarlar İttifaqı 
Komitəsinin sədri, 197 A qrupunun tələ-
bəsi Turqut Əzizov, 199 İ qrupunun tələ-
bəsi Cabbar Məmmədzadə və 209 A2 

qrupunun tələbəsi Vüqar Əliyev də qış 
məktəbinin iştirakçıları arasında olublar.

Tədbir çərçivəsində müxtəlif möv-
zularda panel müzakirələr keçirilib. 
Müzakirələr zamanı tələbələr könüllü-
lüyün məqsəd və prinsipləri, ölkəmiz-
də gənclərin könüllü fəaliyyətə cəlb 
olunması sahəsində görülən işlər və 
könüllülüyün inkişafı məqsədilə həya-
ta keçirilən tədbirlər barədə ətraflı mə-
lumatlandırılıblar. Bildirilib ki, bu cür 
tədbirlər gəncləri könüllü fəaliyyətə 
cəlb etmək, gənclərin fərdi inkişafına 
təkan vermək, onlarda sosial məsuliy-
yət hissini artırmaq, gəncliyin poten-
sialından ölkəmizin dayanıqlı inkişafı 
üçün səmərəli istifadə etmək baxımın-
dan əhəmiyyətlidir.

“Könüllülük nədir və nə kimi üstün-
lükləri var?”  mövzusunda keçirilən mü-
zakirələrdə ADDA-nın THİK-nin sədri 
Turqut Əzizovun da çıxışı dinlənilib.

Qış Liderlik Məktəbinin iştirakçıları 
Quba Soyqırımı Memorial Kompleksini 
ziyarət ediblər.  Burada iştirakçılara er-
mənilərin 1918-ci ildə ölkəmizin müxtə-
lif bölgələrində törətdiyi soyqırımlar 
barədə ətarflı məlumat verilib.

 Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi 
ilə yaradılan Quba Soyqırımı Memorial 
Kompleksi 2013-cü il sentyabrın 18-də 
açılıb. Kompleksdə XX əsrin əvvəllərin-
də Quba şəhərinin müxtəlif ərazilərinin 
görüntüləri, o zaman burada aparılan 
tikinti-quruculuq işləri, əhalinin həyat 
tərzi haqqında fotolar var.

Azərbaycan Dövlət Dəniz 
Akademiyası abituriyentlərə 
müraciət edib. 

Müraciətdə bildirilib ki, 
Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfin-
dən 2020/2021-ci tədris ili üçün 
abituriyentlərin sənəd qəbulu bu 
il martın 16-dan aprelin 14-dək 
elektron qaydada aparılacaq.

Azərbaycan Dövlət Dəniz 
Akademiyası “Dəniz naviqasiyası 
mühəndisliyi”, “Gəmi energetik 
qurğularının istismarı mühəndis-
liyi” və “Elektrik və elektronika 

mühəndisliyi” ixtisasları üzrə 
bakalavriat səviyyəsinə qəbul 
olmaq istəyən abituriyentlərin 
nəzərinə çatdırmaq istəyir ki, hə-
min şəxslər 2020-ci il aprel ayı-
nın 1-dən iyul ayının 30-a qədər 
“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmi-
çiliyi” QSC-nin “Dənizçilər po-
liklinikası” MMC-də xüsusi tibbi 
müayinədən keçməlidirlər.

“Dənizçilər poliklinikası”-
nın ünvanı: Bakı şəh. K.Kazı-
mov küç., 120A, Mərkəzi Göm-
rük Hospitalının yanı.

2020-2021-ci dərs ilində ölkənin 
bütün ümumi təhsil müəssisələrinin 
I siniflərinə şagird qəbulu elektron 
qaydada həyata keçiriləcək. Bu barədə  
Təhsil Nazirliyindən məlumat 
verilib.

Məktəbəhazırlıq qruplarında 
təhsil alan uşaqlar

Tədrisin Azərbaycan dilində 
aparıldığı məktəbəhazırlıq qrupla-
rına cəlb olunmuş uşaqlar elektron 
sistemdə avtomatik olaraq təhsil al-
dıqları məktəblərin birinci siniflərinə 
qəbul ediləcəklər. Martın 10-dan eti-
barən həmin uşaqların valideynləri 
və ya qanuni nümayəndələri şəxsi 
elektron kabinetlərindən (www.mek-
tebeqebul.edu.az) ərizə formasını 
çap edərək hazırda təhsil aldıqları mək-
təbə təqdim etməlidirlər. “Ümumi təh-
sil haqqında” Azərbaycan Respublikası 
Qanununa əsasən, təhsilin digər dildə 
aparıldığı məktəbəhazırlıq qruplarına 
cəlb olunmuş uşaqların birinci siniflərə 
qəbulu həmin dildə şifahi nitq bacarığını 

qiymətləndirən müsahibələrin nəticəsi 
əsasında həyata keçiriləcək. Müsahi-
bələr fevralın 24-dən martın 3-dək yer-
li təhsili idarəetmə orqanları tərəfindən 
təşkil ediləcək. Bu barədə yerli təhsili 
idarəetmə orqanları tərəfindən valideyn-
lərə müvafiq məlumat verilir.

Məktəbəhazırlıq 
qruplarında təhsil 
almayan uşaqlar

Məktəbəhazırlıq qrup-
larına cəlb olunmamış uşaq-
ların birinci sinfə qəbulu 
da elektron qaydada (www.
mektebeqebul.edu.az) həyata 
keçiriləcək. Bunun üçün vali-
deynlər martın 10-dan başla-
yaraq elektron qeydiyyatdan 
keçməlidirlər. Martın 13-dən 
isə məktəb seçimini həyata 
keçirə bilərlər. Eyni qaydada, 

digər dildə təhsil almaq istəyən uşaqların 
birinci siniflərə qəbulu həmin dildə şifa-
hi nitq bacarığını qiymətləndirən müsa-
hibələrin nəticəsi əsasında həyata keçi-
riləcək. Bu müsahibələr aprelin 1-dən 
başlayaraq təşkil olunacaq.

Gürcüstan Qara dəniz-Xəzər 
dənizi nəqliyyat dəhlizi, Lapis Lazuli, 
“Cənub-Qərb” dəhlizi, Transxəzər 
Beynəlxalq Nəqliyyat Marşrutu və 
Avropadan Çinə yükdaşımalar üçün 
tələb olunan müddəti azaldan Ba-
kı-Tbilisi-Qars dəmir yolu kimi mü-
hüm tranzit marşrut və dəhlizlərinin 
inkişafında fəal iştirak edir. Gür-
cüstan Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft və 
Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz kəmərləri 
daxil olmaqla regional layihələrdə fəal 
iştirakı ilə etibarlı tərəfdaş olduğunu 
sübut edib.

Bu sözləri Gürcüstanın Xarici İşlər 
naziri David Zalkaliani Münxen Təh-
lükəsizlik Konfransı çərçivəsində çıxışı 
zamanı deyib

“Hazırda Gürcüstan səyləri-
ni Cənub Qaz Dəhlizi, Avrasiya 
enerji dəhlizi kimi beynəlxalq 
əhəmiyyətli enerji layihələrinə 
yönəldib. Böyük potensiala 
malik regionun inkişafı üçün 
həlledici amillərdən biri bölgə 
ölkələri arasında əməkdaşlığın 
təşviqi, nəqliyyat, energetika 
sahələrində əlaqələrin dərinləş-
dirilməsi, əsas strateji layihə və 

təşəbbüslərə cəlb olunmaqdır”, - deyə 
D.Zalkaliani vurğulayıb.

Xətayi Əzizov
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ADDA-nın bir qrup  tələbəsi Bakı 
Gəmiqayırma Zavodunda təcrübə keçir

Qış Liderlik Məktəbinin iştirakçıları 
Quba Soyqırımı Memorial Kompleksini ziyarət ediblər 

ADDA-ya qəbul olmaq istəyən abituriyentlərin nəzərinə!

Birinci siniflərə qəbul elektron 
qaydada aparılacaq

David Zalkaliani: “Gürcüstan mühüm tranzit 
marşrut və dəhlizlərinin inkişafında fəal iştirak edir”

Hindistan 2020-ci ilin dövlət 
büdcəsindən İranın Çabahar limanı-
nın yenidən qurulması üçün əlavə 14 
milyon dollar vəsait ayırıb.

2017-ci ildə Hindistan ilə İran ara-
sında aparılan danışıqların nəticəsi olaraq 
Çabahar limanı Hindistan şirkətlərinin 
idarəçiliyinə verilib. Bunun müqabilində 
isə Hindistan limanın yenidən qurulma-
sı və texniki təchizatını yaxşılaşdırmaq 
üçün 500 milyon dollar sərmayə yatırıb. 
Onu da qeyd edək ki, Hindistan hökumə-
ti ABŞ Administrasiyası ilə uzun və gər-
gin danışıqlar apararaq Çabahr limanını 
sanksiyalardan kənarda saxlaya bilib.

Hindistanın İranın Çabahar limanına 
bu qədər diqqət ayırması heç də təsa-
düfi xarakter daşımır. Hələ 2002-ci ildə 
Sankt-Peterburqda Rusiya, Hindistan, 
İran və bir sıra Avropa dövlətləri “Şi-
mal-Cənub” Beynəlxalq Nəqliyyat Dəh-
lizinin yaradılması haqqında razılıq əldə 
etdikdən sonra Çabahar limanı aktuallıq 

kəsb etməyə başlayıb. Məsələ-
nin mahiyyəti ondan ibarət-
dir ki, Hindistan Rusiya, Orta 
Asiya respublikaları və Avropa 
ilə iqtisadi-ticarət əlaqələrini 
məhz bu dəhliz vasitəsilə qur-
mağı planlaşdırır. Hindistanın 
bu istəyi də zərurətdən doğub. 
Dünya Bankının ekspertlərinin 
hesablamalarına görə, yaxın 
10 ildə Asiya ilə Avropanın 
ticarət dövriyyəsi 200 milyard 
dollara çatacaq.

“Times of India” qəzeti ya-
zır ki, Hindistanın böyük ixrac 
potensialı var və inkişaf edən 
iqtisadiyyat üçün nəqliyyat probleminin 
həlli vacibdir. İqtisadi inkişafda idxal-ix-

rac əməliyyatlarının tez və təhlükəsiz 
həyata keçirilməsi əsas amillərdən biri-
dir. Süveyş kanalı vasitəsilə Avropa ilə 

nəqliyyat əlaqəsi saxlamaq 
olduqca baha başa gəlməklə 
yanaşı, həm də çox vaxt apa-
rır. Mütəxəssislərin hesab-
lamalarına görə, Hindistan 
“Şimal-Cənub” dəhlizi ilə 
Avropaya yük göndərsə yü-
kün hər tonunda 1200 dollar 
vəsaitə qənaət etmiş olacaq. 
İl ərzində həyata keçirilən 
idxal-ixrac əməliyyatları 
zamanı göndərilən və qəbul 
edilən yükün həcmi isə mil-
yon tondan çox olacaq. Vaxt 
amili isə onunla sərfəlidir ki, 
büdcə gələn gəlir vaxtında 

daxil olacaq.
Bütün bunların Azərbaycan üçün 

səmərəsi ondan ibarətdir ki, yüklər ölkə-
mizin üzərindən daşınacaq. Deməli Hin-
distan Avropaya göndərdiyi yüklər üçün 
nəqliyyat xərcini və vaxtı azaldacaq. 
Yüklər Hindistandan Çabahar limanına, 
buradan isə dəmir yolu ilə Azərbaycana, 
Rusiyaya və Avropaya daşınacaq. Qaza-
nan tərəf yalnız Hindistan olmayacaq. 
Eyni zamanda, Azərbaycanın da büdcə 
gəlirləri artacaq.

Göründüyü kimi, Prezident İlham 
Əliyevin qeyri-neft sektorunun inkişafı 
istiqamətində apardığı islahatlar olduqca 
səmərəlidir. Qeyd etmək lazımdır ki, bu-
rada Azərbaycan yalnız gömrük rüsumla-
rı toplamayacaq. Yük qatarlarına texniki 
xidmətin göstərilməsi, şirkətlərin Bakı-
da nümayəndəliklər yaratması və başqa 

məsələlərin həlli yeni iş yerlərinin yara-
dılmasına və əhalinin sosial vəziyyətinin 
daha da yaxşılaşmasına səbəb olacaq. 
Prezident İlham Əliyevin 2006-cı ildə 
Azərbaycanı “Şimal-Cənub” dəhlizinin 
formalaşmasına cəlb etməsi uzaqgörən 
iqtisadi siyasətin təşəkkül tapması idi. 
Bu istiqamətdə Azərbaycanda Ələt-As-
tara yolu yenidən quruldu, Astara (Azər-
baycan) - Astara (İran) dəmir yolu xətti 
çəkildi, Bakı Beynəlxalq Ticarət Limanı 
müasir standartlar səviyyəsində quruldu.

Hazırda Çabahar limanında böyük 
həcmli işlər həyata keçirilir. Yüklərin 
transferi üçün texniki vasitələr quraşdı-
rılıb və böyük yük gəmilərinin yan al-
ması üçün yerlər tikilir. Artıq Hindistan 
Əfqanıstana və Orta Asiya respublikala-
rına yük daşımaları həyata keçirir. Yaxın 
gələcəkdə isə Avropa ilə idxal-ixrac 
əməliyyatlarına başlayacaq.

Rabil Kətanov

Pyotr Andreyeviç Çerepanov 1905-
ci ildə Ural vilayətində fəhlə ailəsində 
dünyaya gəlib.

Bioqrafiyasından məlum olur ki, 
atası işləyərkən ailə heç nədən kor-
luq çəkməyib. Lakin atası 1915-ci ildə   
Votkin zavodunda istehsalat qəzası za-
manı başından ciddi zədə alıb. Gün-
dən-günə zəifləyən Andrey Çerepanov 
1919-cu ildə Sarapul şəhərində əməliy-
yat vaxtı dünyasını dəyişib. Evdar qadın 
olan, həyat yoldaşını itirəndən sonra min 
əziyyətlə üzləşən anası da bir il sonra 
rəhmətə gedib. 

Pyotr 9 yaşından 12 yaşınadək  
Votkin zavodunun nəzdində ibtidai mək-
təbdə təhsil alıb. Sonra 13 yaşınadək 
kustar (primitiv üsulla, şablonla işləyən 
sənətkar) yanında işləyib. 1920-ci ildə 
Votkin zavodunda işə düzəlib. Əvvəlcə 
dəmir yolu relslərini şpallara birləşdir-
mək üçün istifadə edilən qadaqların qız-
dırıcısı, daha sonra çilingər köməkçisi 
işləyib. Lakin ailəni çörəklə təmin etmək 
məcburiyyətində qaldığından gah şəhər-
də çalışıb, gah kənddə muzdurluq edib.

Maddi çətinlik və aclıqdan əziyyət 
çəkən gənc 1922-ci ildə ümumiyyətlə 
kənddə yaşamaq qərarına gəlib. 1924-
cü ilədək Şimali Dvinsk quberniyasının 
müxtəlif kəndlərində, 1924-cü ildə isə 
Kubana gedərək Ust-Labin rayonunun 

Novolabinsk stanitsasının qolçomaq 
təsərrüfatlarında işləyib.

1925-ci ildə Şimali Qafqazın May-
kop dairəsində yerləşən Psebay stanitsa-
sında taxta-şalban zavodunda sıravi fəh-
lə kimi işə düzəlib. Sonralar taxta-şalban 
tədarükü və axıdılması işlərində da çalı-
şıb.

1926-cı ildə yenidən Votkin zavodu-
na qayıdıb. Sıravi fəhlə, daha sonra tə-
bəqəyayma sexində usta köməkçisi kimi 
dəmir kəsməklə məşğul olub.

Pyotr Çerepanovun həyatında əsaslı 
dönüş 1927-ci ilin payızında baş verib. 
Gənc Baltik donanmasında həqiqi hərbi 

xidmətə çağırılıb.  Donanmada Sualtı 
üzmə məktəbini sualtı sükançı olaraq 
starşina rütbəsində bitirib. Bundan sonra 
1931-ci ilədək həmin məktəbdə təlimatçı 
qismində xidmətdə olub. 

Donanmada olarkən Pyotr Çere-
panov həm də orta təhsil alıb ki, bu da 
ona tərxis edildikdən sonra Leninqrad 
Su Nəqliyyatı Mühəndisləri İnstitutuna 
daxil olmağa imkan verib. O, 1932-ci 
ilin payızınadək sözügedən ali məktəbdə 
oxuyub, lakin institutun yenidən təşkili 
ilə əlaqədar olaraq sonradan Odessanın 
analoji institutuna göndərilib. Pyotr Çe-
repanovun təhsil ocağında sonuncu yer-
dəyişməsi 1933-cü ildə olub. Belə ki, o, 
Moskvada L.Kaqanoviçin adını daşıyan 
Hərbi Nəqliyyat Akademiyasına keçiri-
lib və bu təhsil ocağını 1937-ci ildə “Do-
nanmanın istismarı mühəndisi” ixtisası 
üzrə 3-cü dərəcəli “hərbi mühəndis” rüt-
bəsində bitirib. 

Pyotr Çerepanov 1927-ci ildə Vot-
kin zavodunda işlədiyi zaman Ümumit-
tifaq Kommunist (bolşevik) Partiyasına 
(ÜİK(b)P-yə) namizəd  seçilib və 1929-
cu ilin yanvarında partiyanın üzvü kimi 
təsdiqlənib. 

1929-cu ildə partiya sıralarında tə-
mizləmə aparılarkən Pyotr Çerepanovun 
passivliyi haqqında göstərişin olmasına 
baxmayaraq, o, “qeyri-fəal”lığının bila-
vasitə təhsil alması ilə əlaqəli olduğunu 
sübuta yetirə bilib. 1933-cü ildə növbəti 
dəfə təmizləmə və partiya sənədlərinin 
dəyişdirilməsi həyata keçirilərkən Pyotr 
Çerepanova artıq heç bir irad bildiril-
məyib və ya göstəriş verilməyib. Partiya 
işində “təmiz”liyinə görə Pyotr Çere-
panov Hərbi Nəqliyyat Akademiyasını 
bitirdikdən sonra ÜİK(b)P Mərkəzi Ko-
mitəsinin Nəqliyyat şöbəsinə təlimatçı 
kimi işə qəbul edilib və sözügedən şöbə-
də 1938-ci ilin martınadək işləyib.

Pyotr Çerepanov SSRİ Xalq Ko-
missarları Sovetinin İqtisadi Şurasının 
05.03.1938-ci il tarixli qərarına əsasən 
Bakıya Xəzər Gəmiçiliyi rəisinin müavi-
ni vəzifəsinə işə göndərilib. Bu vəzifədə 
təxminən bir ay işləyib və aprelin 7-dən 
etibarən 10 gün müddətində Xəzər Gə-
miçiliyinin rəisi vəzifəsini icra edib. Ap-
relin 17-də isə  Xəzər Quru Yük Gəmiçi-
liyinin (“Каспфлот”) rəisi təyin olunub. 

Təxminən səkkiz ay sonra sözüge-
dən Gəmiçiliyin təsərrüfat-maliyyə fəa-

liyyəti təftiş edilib. Təftişin nəticələri 
əsasında Sərnişin və Quru Yük Dəniz 
Donanmasının Mərkəzi İdarə Heyəti-
nin - “TSUMORFLOT”un rəhbəri tərə-
findən 21 yanvar 1939-cu il tarixli əmr 
verilib. Həmin əmrlə Gəmiçiliyin rəisi 
olaraq 1938-ci ilin yanvar-sentyabr ay-
ları üzrə yükdaşımalar planının icrasını 
təmin etmədiyi, tərəfindən maliyyə sahə-
sinə ciddi nəzarətin olmaması üzündən 
maliyyə-kredit pozuntularına, maliy-
yə-smeta sənədlərində nizamsızlığa və 
habelə, yoxlama aktında göstərilən digər 
böyük çatışmazlıqlara yol verdiyi Pyotr 
Çerepanovun nəzərinə çatdırılmış və 
xəbərdarlıq edilmişdir ki, qısa zaman ər-
zində lazımi səliqə-sahman yaradılmaz-
sa, ona münasibətdə daha ciddi tənbehin 
tətbiqi üçün Xalq Komissarına müraciət 
ediləcəkdir. 

Bundan sonra hadisələrin hansı 
məcrada davam etdiyi Pyotr Çerepanova 
Xəzər Quru Yük Gəmiçiliyinin Partiya 
Komitəsi bürosunun 21 iyul 1939-cu il 
tarixli iclasında verilən xasiyyətnamə-
dən öyrənirik. Xasiyyətnamədə P.Çere-
panovun intizamlı işçi, siyasi cəhətdən 
savadlı, partiya təşkilatının tapşırıqlarını 

səliqəli yerinə yetirdiyi qeyd edilsə də, 
ÜKP (b)-nin Azərbaycan üzrə Partiya 
Nəzarəti Komitəsi tərəfindən ona  Ti-
mofeyev soyadlı bir şəxsin Moskvaya 
partiya-təsərrüfat fəallarının yığıncağına 
gedərkən yol verdiyi antipartiya hərəkət-
lərinin qarşısını almadığı üçün göstərişin 
verildiyi (ÜKP (b)-nin Azərbaycan üzrə 
Partiya Nəzarəti Komitəsi, 7 mart 1939-
cu il tarixli Protokol № 5) yazılıb. Xasiy-
yətnamədə habelə 21 yanvar 1939-cu il 
tarixli tənbehin qüvvədə qaldığı da qeyd 
olunub.  

Şəxsi işdə həmin xasiyyətnamədən 
sonra yalnız iki sənəd var. Pyotr Çerepa-
novun tutduğu vəzifədən azad edilməsi 
barədə SSRİ Dəniz Donanması Xalq 
Komissarının 23 avqust 1939-cu il ta-
rixli 187/Л №-li əmri və işlərin təhvil 
verilməsi üçün onun 3 sentyabrda SSRİ 
Dəniz Donanması Xalq Komissarlığının 
Kadrlar şöbəsinin sərəncamına ezam 
edilməsi barədə Xəzər Quru Yük Gə-
miçiliyinin şəxsi heyəti üzrə 2 sentyabr 
1939-cu il tarixli əmri.

Təəssüflər olsun ki, Pyotr Çerepano-
vun sonrakı taleyi barədə məlumat əldə 
etmək mümkün olmadı...  

Sevda ABDULLAYEVA,
İctimaiyyətlə əlaqələr departamentinin 

aparıcı mütəxəssisi

“Xəzər Dəniz Gəmiçiliyinin rəhbər işçiləri”
PyoTR ANDREyEVİÇ ÇEREPANoV

“Şimal-cənub” Beynəlxalq Nəqliyyat Dəhlizinin yaradılması haqqında razılıq 
əldə edildikdən sonra Çabahar limanı aktuallıq kəsb etməyə başlayıb



19 fevral Dünya Su Məməliləri-
nin Mühafizəsi Günü və ya Dünya 
Balinalar Günü idi.

Təkcə balinalar deyil, bütün dəniz 
məməliləri, dəniz və okeanlarda yaşa-
yan bütün canlı varlıqların mühafizəsi 
günü 1986-cı ildən etibarən qeyd edil-
məyə başlanılıb. Belə ki, 200 il ərzində 
balinaların vəhşicəsinə məhv edilmə-
sindən sonra Beynəlxalq Balinalar Ko-
missiyası iri balinaların ovlanmasına, 
balina ətinin ticarətinə qanunla qadağa 
qoyub. Bu qadağa hələ də qüvvədədir.

Balinaların kommersiya ticarəti-
nin uzun tarixi var. On səkkizinci və 
on doqquzuncu əsrlərdə balina ovçu-
luğu çox intensiv aparılırdı və bəzi 
növlərin nəsli artıq tükənmişdi. İn-
sanlar balinaları yalnız ət və yağ üçün 
ovlamayıblar, balina sümüklərindən 
müxtəlif əşyalar da hazırlayırdılar.

Balina ticarətinə qadağa qoyulsa 
da, bu dəniz məməlilərinin öldürülmə-
si hələ də davam edir. Hazırda dünya-
da 100 növ dəniz məməlisi var. Elm 
adamlarının vəzifəsi təkcə onları qoru-
maq deyil, həm də sayını artırmaqdır.

Hazırda dəniz canlılarının ölüm 
səbəbləri arasında plastik tullantılarla 

çirklənmə də aktualdır. Belə ki, hər il 
plastik tullantılar səbəbindən minlər-
lə balıq, ümumilikdə isə milyonlarla 
dəniz canlısı tələf olur. Ona görə də 
dünya ölkələri, o cümlədən də Azər-
baycan, həmçinin beynəlxalq qurum-
lar plastik qablaşdırma məhsulları, o 
cümlədən polietilen torbalardan is-
tifadənin azaldılması istiqamətində 
müxtəlif tədbirlər görürlər.

Hər il müxtəlif təbiəti mühafizə 
qrupları və təşkilatları balinaların və 
digər su məməlilərinin mühafizəsinə 
diqqəti cəlb etmək məqsədilə çoxsay-
lı aksiyalar keçirirlər. Əksər vaxtlarda 
müxtəlif ölkələrdən olan ekoloqlar bir-

ləşərək bu günü təhlükədə olan bir su 
canlısının mühafizəsinə həsr edirlər.

Xəzərin sularında məskunlaşan 
Xəzər suitisi dənizin yeganə məməlisi 
və endemikidir. Son 120 ildə tənzim-
lənməyən ov, dənizin çirklənməsi və 
digər amillər Xəzər suitilərinin sayı-
nın azalmasına səbəb olub. XX əs-
rin əvvəllərində Xəzər suitisinin sayı 
təqribən 1 milyon fərd təşkil edirdi. 
Lakin hazırda onun populyasiyası 
barədə 111 min fərddən 360 min fərdə 
qədər dəyişən məlumatlar mövcud-
dur. Xəzər suitisi mühafizə məqsədilə 
Azərbaycanın “Qırmızı kitabı”na və 
Beynəlxalq Təbiəti Mühafizə Cəmiy-
yətinin “Qırmızı siyahısı”na daxil 
edilib. Dünyada nadir hesab olunan 
Xəzər suitisi əsasən may-avqust ayla-
rında Abşeron Milli Parkının ərazisin-
dəki suiti burnunda müşahidə olunur. 
O, pərayaqlıların yeganə nümayən-
dəsidir ki, dünya okeanının ən kiçik 
suitisi kimi “Ginnesin rekordlar kita-
bı”na daxil edilib.

“Azərbaycan Xəzər 
Dəniz Gəmiçiliyi” QSC-nin 
(ASCO) Xəzər Dəniz Neft 
Donanması “Sağlam və 
təhlükəsiz əmək şəraitinin 
yaradılması üzrə ilin ən 
yaxşı müəssisəsi (təşkilatı)” 
devizi ilə keçirilən müsa-
biqənin qalibləri arasında 
yer alıb.

Azərbaycan Həmkarlar 
İttifaqları Konfederasiyasının 

28 aprel Ümumdünya Əməyin 
Mühafizəsi Günü ilə bağlı ke-
çirdiyi müsabiqənin məqsədi 
ictimaiyyətin diqqətini  əmə-
yin mühafizəsi və təhlükəsiz-
liyinə yönəltməkdir.

Qeyd edək ki, Xəzər 
Dəniz Neft Donanması da 
daxil olmaqla, ASCO-nun 
bütün strukturlarında sağ-
lam və təhlükəsiz əmək şə-
raitinin yaradılması mühüm 

məsələlərdəndir. ASCO-da  
işçilərin fərdi mühafizə va-
sitələri ilə təminatı, normal 
iş şəraitinin yaradılması, təh-
lükəsizlik qaydalarına əməl 
edilməsi, istehsalatda bədbəxt 
hadisələrin baş verməməsi, 
əmək münasibətləri sahəsində 
qanunvericiliyə əməl olunma-
sına ciddi nəzarət olunur və bu 
istiqamətdə davamlı tədbirlər 
həyata keçirilir.
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19-20-ci əs-
rlərdə gəmilərin 
betondan hazırlan-
dığı çox az adama 
məlumdur. Bu 
gəmilərin konst-
ruksiyası müasir 
gəmilər kimi bütün 
fizika qanunlarına 
və Arximedin məş-
hur nəzəriyyəsinə 
tam uyğun idilər. 
Kifayət qədər ağır 
çəkili olsalar da, 
göyərtələrinə çoxlu 
sayda sərnişin və 
yüz tonlarla yük 
götürə bilirdilər.

İlk dəmir-beton 
konstruksiyalı qayığı 
1849-cu ildə fransız 
mühəndisi və ixtira-
çısı Lambo yaradıb. 
1855-ci il beynəlxalq 
dəniz sərgisində sen-
sasiyaya səbəb olan 
bu ixtira daha iri beton gəmilərin inşa-
sına təkan verib. Lakin bu proses uzun 
sürməyib və bir neçə ildən sonra ona 
maraq azalıb.

Birinci Dünya müharibəsi zamanı 
yüksək keyfiyyətli polad az olduğundan 
Avropada dəmir-beton gəmilərin inşa-
sına ehtiyac yaranır. İtaliya, Almaniya, 
Norveç, Fransa, Danimarka və İsveçdə 
minə yaxın bu tip gəmi inşa edilir. ABŞ-
da və Çində də belə gəmilərdən istfadə 
olunurdu.

Dəmir-beton gəmilərin inşası İkinci 
Dünya müharibəsində yenidən “dəbə” 
minir. 1946-1948-ci illərdə “daş” gə-
milərin əksəriyyəti SSRİ və mühari-
bədən sonrakı Almaniyada inşa edilib. 
Müharibə illərində ABŞ-da təxminən 
otuza yaxın belə gəmi yaradılır. Belə 
gəmilərdən 21-ci əsrin əvvəllərinə qədər 
istifadə olunur. Bəziləri bu gün də üzən 

neft anbarları və qazma platformalarının 
tikintisində istismar edilir.

1975-ci ildə maye qazı saxlamaq 
üçün daşıma qabiliyyəti 60 min ton olan 
dəmir-beton tanker yaradılır. Bu gəmi 
hələ də Yava dənizində fəaliyyət göstə-
rir.

Müasir dövrdə belə qeyri-stan-
dart materialdan yaxtalar hazırlayanlar 
da var. Bu gəmilərin bir neçəsi Kiyev 
yaxt-klubundadır.

Ən məşhur beton gəmi “Atlantus” 
hesab olunur. Gəminin uzunluğu 77 
metr, çəkisi 2,5 min ton idi. “Atlantus” 
gəmisi “Liberty” Gəmiqayırma Şirkə-
ti tərəfindən inşa edilib və 1918-ci ildə 
istifadəyə verilib. Gəmi Birinci Dün-
ya müharibəsinə hazırlıq zamanı inşa 
edilən dünyanın ikinci ən böyük beton 
gəmisi idi. Onun inşası müharibənin bit-
məsindən bir ay əvvəl başa çatdı, lakin 
“Atlantus” amerikalı əsgərlərin Avro-

padan evlərinə daşınmasında, eləcə də 
Yeni İngiltərəyə kömür daşınmasında 
istifadə edildi. 1920-ci ildə gəmi silinir 
və Virciniya limanında tərk edilir.

1926-cı ildə polkovnik Cessi Ro-
zenfeld “Atlantus”u əldə edir. Təhlükə 
yarandığı anda tez bir vaxtda mobili-
zasiya etmək niyyəti ilə beton gəmilər 
üçün tərsanə qurmaq istəyir. Yenidən 
bərpa olunmuş “Atlantus”u 1926-cı ilin 
martında ABŞ-dakı “Cape May” yük-
səkliyinə yedəyə alırlar. Lakin iyunin 
8-də baş vermiş fırtına nəticəsində gəmi 
“Sunset Beach” sahillərindən cəmi 150 
metr aralıda qəzaya uğrayır. Gəmini tə-
mir üçün qaldırmaq cəhdləri uğursuz-
luqla nəticələnir. O vaxtdan “Atlantus” 
turistik məkana çevrilir. 50-ci illərin 
sonlarında gəmi iki hissəyə bölünür. Ha-
zırda “Atlantus” çimərlik xəttindən 150 
metr məsafədə qalmaqda davam edir.

İlqar QULİYEV

Fevralın 21-i dünya-
da Beynəlxalq Ana Dili 
Günü kimi qeyd olunur. 
1999-cu ilin noyabrın-
da Banqladeş səfirinin 
təşəbbüsü ilə UNESCO 
tərəfindən fevralın 21-i 
Beynəlxalq Ana Dili 
Günü elan edilib.

Beynəlxalq Ana Dili 
Günü 1952-ci il fevralın 
21-də Banqladeşin Benqal 
şəhərində öz ana dilinin 
rəsmi dil olması uğrunda 
mübarizə aparan 4 tələbə-
nin öldürülməsi hadisəsini 
bir daha insanların xatirə-
sində canlandırır. Belə ki, 1952-ci il 
fevralın 21-22-də Pakistanda benqal 
dilinin qadağan edilməsinə etiraz ola-
raq keçirilən aksiyada polis və silah-
lı qüvvələrin müdaxiləsi nəticəsində 
4 nəfər şəhid olmuşdu. Banqladeş 
nümayəndələri fevralın 21-ni məhz 
həmin şəhidlərin xatirəsinə ehtiram 
əlaməti kimi ana dili günü adlandı-
rılması haqqında müraciət ediblər. 
UNESCO-nun baş konfransında 21 
fevral - Beynəlxalq Ana Dili Günü 
elan olunub və üzv ölkələrə bildirilib 
ki, həmin gün məktəblərdə, univer-
sitetlərdə ana dilinin əhəmiyyəti ilə 
bağlı tədbirlər, konfranslar, seminarlar 
keçirilsin.

Dünyada məhv olmaq təhlükəsi 
ilə üzləşən dillərin qorunması məqsə-
dilə hər il keçirilən Beynəlxalq Ana 
Dili Günü hər kəsə öz doğma dilinin 
varlığını hiss etmək, onunla qürur duy-
maq, onu qorumaq, inkişaf etdirmək 
hüququ olduğunu bir daha xatırladır.

Dil hər bir millətin maddi və 
mənəvi irsini qoruyan və inkişaf et-
dirən ən mühüm və güclü vasitədir. 
Ana dili insanın mənəvi aləminin 

zənginləşməsində, dünyagörüşünün 
genişlənməsində, mükəmməl təhsil 
almasında, soydaşları ilə ünsiyyət qur-
masında mühüm rol oynayır. İnsanın 
təkamülündə böyük rolu olan ana dili-
nin hər hansı bəhanə ilə qadağan olun-
ması isə cinayətdir. Beynəlxalq Ana 
Dili Günü hər kəsi bu cinayətə qarşı 
birləşməyə səsləyir.

Builki Beynəlxalq Ana Dili Günü 
“Sərhədsiz dillər” mövzusuna həsr 
edilib. Ölkəmizdə ana dilinin hərtərəf-
li inkişafı, işlək dilə çevrilməsi, bey-
nəlxalq münasibətlər sisteminə yol 
tapması dilimizin gözəl bilicisi, mahir 
natiq ulu öndər Heydər Əliyevin dilin 
qorunmasına yönələn düşünülmüş si-
yasətinin nəticəsidir. Bu siyasətin əsa-
sı hələ 1970-ci ildə qoyulub: Heydər 
Əliyev həmin il Azərbaycan Dövlət 
Universitetinin (indiki Bakı Döv-
lət Universiteti) 50 illik yubileyində 
Azərbaycan dilində çıxış edib. Az 
keçməmiş bu dil dövlət əhəmiyyət-
li tədbirlərə də yol açıb. Azərbaycan 
SSR-in 1978-ci il Konstitusiyasında 
Azərbaycan dilinin dövlət dili kimi 
qəbul edilməsi isə həmin dövr üçün 
əhəmiyyətli hadisə olub.

2002-ci il sent-
yabrın 30-da “Azər-
baycan Respubli-
kasında dövlət dili 
haqqında” Qanunun 
qəbul edilməsi Azər-
baycan dilinin döv-
lət dili kimi işlədil-
məsi, onun tətbiqi, 
qorunması və inkişaf 
etdirilməsi, dünya 
azərbaycanlılarının 
Azərbaycan dili ilə 
bağlı milli-mədəni 
özünümüdafiə eh-
tiyaclarının ödənil-
məsi istiqamətində 

daha bir addım olub. Bu sənəd ümum-
milli lider Heydər Əliyevin xalqımıza 
və onun dilinə tükənməz məhəbbəti-
nin, qayğısının parlaq nümunələrindən 
biridir. Hazırda bu ənənələri Prezi-
dent İlham Əliyev uğurla davam et-
dirməkdədir. Dövlətimizin başçısının 
“Azərbaycan dilində latın qrafikası 
ilə kütləvi nəşrlərin həyata keçirilməsi 
haqqında”, “Azərbaycan Milli Ensik-
lopediyasının nəşri haqqında”, “Azər-
baycan dilinin qloballaşma şəraitində 
zamanın tələblərinə uyğun istifadəsinə 
və ölkədə dilçiliyin inkişafına dair 
Dövlət Proqramı”nın təsdiq edilməsi 
haqqında”, “Azərbaycan Respublika-
sının Dövlət Dil Komissiyasının yeni 
tərkibinin təsdiq edilməsi haqqında”, 
“Azərbaycan dilinin elektron məkanda 
daha geniş istifadəsinin təmin edilmə-
si ilə bağlı bir sıra tədbirlər haqqında” 
sərəncamları, “Azərbaycan dilinin saf-
lığının qorunması və dövlət dilindən 
istifadənin daha da təkmilləşdirilməsi 
ilə bağlı tədbirlər haqqında” Fərmanı 
və bu istiqamətdə görülən işlər dilimi-
zin inkişafına böyük qayğının təzahü-
rüdür.

Betondan inşa edilmiş gəmilər göyərtələrinə çoxlu 
sayda sərnişin və yüz tonlarla yük götürə bilirdi

Türkmənistanın Dövlət 
Miqrasiya Xidmətinin əməkdaş-
ları sadələşdirilmiş sistem üzrə 
Türkmənbaşı Beynəlxalq Hava 
Limanında viza verilməsini həya-
ta keçirirlər.

2018-ci ilin noyabr ayında 
Türkmənistan ilə Azərbaycan ara-
sında beynəlxalq və tranzit daşıma-
ların iki ölkə ərazisindən keçməklə 
vizaların alınmasının sadələşdiril-
məsi ilə bağlı saziş imzalanıb. Bu, nəq-
liyyat-logistika daşımalarının inkişafı-
na, yaxşılaşdırılmasına kömək etmək 

və yük daşımalarının gələcək həcminə 
təsir etmək məqsədi daşıyır.

Qısa müddət ərzində vizaların 
rəsmiləşdirilməsi, yük avtomobilləri 

və beynəlxalq nəqliyyat sürücülə-
ri üçün viza üzrə ölkədə minimal 
müddətin artırılması beynəlxalq 
nəqliyyat sürücülərinin cəlb edil-
məsinə və tranzit yük daşıyıcıla-
rının artırılmasına kömək edir. Bu 
da gələcəkdə iki ölkə arasında tica-
ri-iqtisadi əməkdaşlığın inkişafına 
təkan verəcək.

Sadələşdirilmiş vizaların ve-
rilməsinin nəticəsi olaraq 2019-cu 

ildə yük avtomobillərinin axını 2018-
ci illə müqayisədə 38 faiz artıb.

İlahə Əhmədova

Ekologiya və Təbii 
Sərvətlər Nazirliyinin Xəzər 
Kompleks Ekoloji Monito-
rinq İdarəsinin əməkdaşları 
növbəti monitorinqi Abşe-
ron yarımadasının Xəzər sa-
hili ərazilərində keçiriblər. 
Monitorinq zamanı dəniz 
suyundan nümunələr götü-
rülüb, mikrobioloji təhlillər 
aparılıb. Monitorinqlərin 
nəticəsinə görə Xəzəri ən 
çox çirkləndirən axarların 
Suraxanı rayonu ərazisində 
formalaşdığı məlum olub.

Bunu jurnalistlərə açıqlamasında 
idarənin əməkdaşı Nərmin Babaşova bil-
dirib.

O qeyd edib ki, rayon ərazisində for-
malaşan tullantı suları bir neçə axar, o 
cümlədən Abşeron Magistral Kanalı va-
sitəsilə təmizlənmədən və zərərsizləşdi-

rilmədən sahil zolağından dənizə axıdılır: 
“Sabunçu rayonunun Balaxanı, Sabunçu, 
Zabrat-1, Zabrat-2, Ramana və Yeni Ra-
mana qəsəbələrində formalaşan tullantı 
sular isə Hövsan kanalı vasitəsilə birbaşa 
sahil zolağına, oradan da dənizə axıdılır. 
Monitorinqlərin nəticəsinə görə Xəzərin 
suyunun çirkli olduğu ərazilərdən biri 
də Sumqayıt rayonu, H.Z.Tağıyev adı-

na qəsəbənin sahil zolağıdır. Qəsəbədə 
mərkəzləşdirilmiş kanalizasiya şəbəkəsi 
olmadığından müəssisə və təşkilatlarda, 
fərdi yaşayış evlərində formalaşan tul-
lantı sular bir neçə axar vasitəsilə birbaşa 
Xəzər dənizinə tökülür. Abşeron yarıma-
dasının həmin ərazilərində keçirilən mo-
nitorinqlərin və aparılan analizlərin nə-
ticəsi bunu deməyə əsas verir ki, Xəzərə 
axıdılan tullantı sularının tərkibində kim-
yəvi və bioloji çirkləndiricilərin, bağırsaq 
çöpü bakteriyalarının miqdarı normadan 
çoxdur”.

N.Babaşovanın sözlərinə görə tullantı 
sularının təmizlənmədən su hövzələrinə 
axıdılmaması üçün müəssisə və təşkilat-
ların rəhbərlərinə təmizləyici qurğuların 
quraşdırılması məqsədilə növbəti xə-
bərdarlıqlar edilib və bildiriş məktubları 
göndərilib. Abşeron yarımadasının Xəzər 
sahili ərazilərində monitorinqlər davam 
etdirilir.

Rusiya Dövlət Duması “Əmək 
rəşadəti şəhəri” fəxri adının təsis 
olunması barədə qanun layihəsini 
təsdiq edib.

Layihəyə əsasən, fəxri ad Bö-
yük Vətən müharibəsi illərində dö-
yüş əməliyyatları getməyən, lakin 
sakinləri hərbi və mülki təyinatlı 
məhsullar istehsal edən müəs-
sisələrdə fasiləsiz işi təmin etmiş, 
kütləvi əmək fədakarlığı göstərmiş 
şəhərlərə veriləcək.

Xatırladaq ki, qanun layihəsinin 
müzakirəsi zamanı Dövlət Dumasının 
deputatı Dmitri Savelyev Azərbaycan 
paytaxtına da “Əmək rəşadəti şəhə-
ri” adının verilməsini təklif etmişdi. 

O vurğulamışdı ki, bu ada postsovet 
məkanındakı şəhərlər də layiqdirlər. 
“Məsələn, Bakıya “Qəhrəman şəhər” 
adı verilməsi məsələsi dəfələrlə qal-
dırılıb. Böyük Vətən müharibəsi döv-
ründə Bakı sakinləri sovet tankları-

nı və təyyarələrini yanacaqla təchiz 
etmək üçün gecə-gündüz işləyiblər. 
Müharibə illərində Azərbaycanda “Bi-
zim Stalinqrad hər bir neft quyusunun 
yanındadır” sözləri yazılmış plakatlar 
asılmışdı. Sovet ordusu üçün lazım 
olan bütün yanacağın 80 faizi buradan 
daxil olurdu”, - deyə o bildirib.

Rusiyalı deputat Böyük Vətən 
müharibəsində Qələbənin keçmiş so-
vet xalqının birgə səyləri sayəsində 
qazanıldığını nəzərə alaraq, Bakıya da 
bu yüksək adın verilməsini təklif edib.

Fəridə Abdullayeva

 “Sağlam və təhlükəsiz əmək şəraitinin 
yaradılması üzrə ilin ən yaxşı müəssisəsi” 

ətraf mühitin qorunması daim diqqət mərkəzindədir

Xəzərin sularında məskunlaşan Xəzər suitisi 
dənizin yeganə məməlisi və endemikidir

Sadələşdirilmiş vizaların verilməsinin nəticəsi 
olaraq yük avtomobillərinin axını artıb

Xəzər sahili ərazilərdə monitorinqlər davam etdirilir

“əmək rəşadəti şəhəri”ASCO gəmilərin 
istismarı və sahil obyektlə-
rinin fəaliyyəti nəticəsində 
yaranan neftli şlamların, 
işlənmiş yağların, digər 
maye və bərk tullantıların 
su mənbələrinə, qrunta 
və havaya ekoloji mənfi 
təsirlərinin minimuma 
endirilməsini daim diqqət 
mərkəzində saxlayır. 
Əməliyyatlar zamanı ətraf 
mühitə zərərin vurulmaması üçün mövcud 
imkanlar daxilində zəruri qabaqlayıcı 
tədbirlər görülür.

2019-cu ilin nəticələrinə görə,   
ASCO-nun həm sahil, həm də dəniz ob-
yektlərində formalaşan 207967,5  ton 
çirkab məişət-təsərrüfat suyu, 13392,2 
ton neftli döşəməaltı su, 185,9 ton  işlən-
miş sürtgü yağı, 90,7 ton yağlı əski, 22,3 
ton sintetik propilen buraz kəndir qalığı, 

220,4  ton şüşə məmulatları bağlanmış 
müqavilələr əsasında səriştəli mütəxəssis-
lərə və texniki resurslara malik sertifikasi-
yalı qurumlara təhvil verilməklə əraziləri-
mizdən kənarlaşdırılıb.

Həmçinin, 98 ədəd yararsız akku-
mulyator və halvanik elementlər, 97,8 ton 
rezin tullantısı, 222 ədəd yanacaq, 634 
ədəd yağ və 370 ədəd hava süzgəci, 55 
ton işlənmiş boya qabı və boya tullantı-

ları, 423,9 ton taxta tullantı, 2,6 ton tibbi 
tullantı, 176,6 ton sellüloz (kağız-karton)  
tullantısı, 264 ton tekstil parça qalığı, 
289,5 ton polimer əsaslı və plastmas tul-
lantı, 1258,1 ton qida qalığı aidiyyəti üzrə  
təhvil  verilib.

Qeyd edilən dövrdə Dənizkənarı Mil-
li Park və Cəmiyyətin sahil fəaliyyət ak-
vatoriyaları səthindən 21,2 ton müxtəlif  
ölçülü  əşyalar  yığılıb  təhvil  verilib.

Beynəlxalq Ana Dili Günü hər kəsə öz doğma dili ilə 
qürur duymaq, onu qorumaq, inkişaf etdirmək 

hüququ olduğunu bir daha xatırladır
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yARIZARAFAT,
yARIGERÇəK
Dilin altına hətta qənd qoyanda da, onu 

idarə etmək çətinləşir.
Vacib şeyləri bir az tez demək lazımdır. 

Bəzilərinə gec çatır.
Özümüzlə başqaları arasında möh-

təşəm divar hörməyin ustasıyıq. Elə divar-
lar ki, sökmək lazım gələndə bir qərinəyə 
də sökə bilmirik.

Ləyaqət nədir? Səndə yoxdursa və heç 
vaxt da olmayıbsa, səni necə başa salım?!

yalnız yıxılanda Allaha söykənməyin. 
Söykənin ki, yıxılmayasınız. 

Başın varsa, varlığına görə başın çox 
ağrıyacaq. yoxsa, yoxluğu ilə bağlı prob-
lemlər yaşayacaqsan.

Aramızda həmişə məsafə olub. Və məhz 
elə o məsafələr məni qoruyub.

Dərd böyüyəndə ömürdən kəsir.
yalanın sənə yaraşdığını düşünürsənsə, 

danış.
Aranı müxtəlif yerlərdə müxtəf forma-

larda qarışdırırlar. Təəccüblə niyə baxır-
san? Az qarışdırmısan? 

Vəzifənin gücünə inananların hamısı 
vəzifə istəməlidir?

Nə qədər çox inandınsa,  o qədər də al-
danmaq ehtimalın var.

cəhənnəmə aparan yollar bütün yollar-
dan daha rahat olur.

Həyat imkan versə, həyatı anlamaq çə-
tin deyil.

Siz məndən əminsiniz? Mən əmin de-
yiləm.

Özünü elə aparırsan sanki yaşamaq 
sənə qadağan olunub. yaşa da, qardaşım.

İnamından böyük olmayan kədərin 
qorxusu yoxdur.

Arxası haqqa olmayan necə istəyirsə 
dayansın.

olduğun kimisən? oxşamırsan axı...
Dürüstlük olmayan yerdə lənət hər şeyə.
ən zəif yerini heç kimə bildirmə. Elə or-

dan da vuracaqlar.
Zaman yaraları sağaltsa, həkimlərə eh-

tiyac olmaz.
Zəif adamın güclü düşməni olmur.
Özünü yaxşı tanıyırsan? yaxşı adam ol-

madığını da bilirsən?
Mən də təəssüf edirəm. əlimdən başqa 

nə gəlir?!
Bəziləri əməllərindən rəhbərliyə bir 

köynək yaxın adamlara oxşayırlar.
Axtarmağa elə gözəl şeylər var ki... 

Başqalarında qüsur axtarmağa nə ehtiyac?
yoxluğunu hiss etdirməmək üçün “ağlı” 

ilə öyünür?
Bir az ağlı olanın başqa yaxşı şeyləri də 

olar yəqin.
yaxşılıq edəcəksənsə, soruşma, et. 
Allahım, nə qədər adam əlindən iş gəl-

məyənin əlinə baxır.
Bilmədiklərindən danışır? Bildiyi nə 

var ki?! 
Namərdlik etmək istəyənin köməkçiləri 

həmişə çox olur.
Çətinlikdən qorxanlar çətinliklərə əyi-

lib keçirlər, qorxmayanlar isə çətinlikləri 
əyib keçirlər. 

Səhv etmək olar. Bircə şərtlə ki, cavan-
lıqda cavanlara, qocalanda isə qocalara 
yaraşmayan səhv etməyəsən.

Bəzilərinə elə gəlir ki, yalan deməyə 
borcludurlar. 

ədalətin nə olduğunu unutmamaq üçün 
ədalətin zəfər çaldığı filmlərə baxmaqdan 
başqa çarəm varmı? 

Pis adamlardan yaxşılıq gözləyəndən 
dünya pis günə qalıb. 

Harda olmağımız bizdən asılı deyil. ca-
nında dürüstlük olan dürüstün, olmayan 
isə, o qədər nadürüst var ki, onlardan biri-
nin yanında olur.

əvvəllər hər kəsin bir həyat hekayəsi 
olurdu. İndikilər daha çox “faciə yazmağı” 
xoşlayırlar.

Qadınlar onlardan ən azı bir pillə irəli-
də olmayan kişiləri niyə sevməlidirlər ki?!

Mənə elə gəlir ki, bəziləri gözütox olma-
dıqlarını gizlətmək üçün eynək taxırlar.

Tərbiyədən gəlisə, qadağalarla yaşa-
maq bir içim su kimidir.

Harada qadının gözlərində yaş gördüm-
sə, orada kişinin sinəsində daş gördüm.

Rasif  TAHİROV

www.seanews.az

Danimarka hüquq-mü-
hafizə orqanları konteyner 
daşıyan gəmidə 100 kiloqram 
kokain aşkar etdikdən sonra 
narkotik qaçaqmalçılığında 
şübhəli bilinən 27 nəfəri həbs 
edib.

Danimarka KİV-ləri xəbər 
verir ki, narkotiklərin müsadirə 
edilməsi ölkələrarası əməkdaş-
lıq çərçivəsində aparılan xüsusi 
əməliyyat nəticəsində həya-
ta keçirilib. Həbs olunan gəmi 
“Duncan Island” adı ilə Baham 
adalarında qeydiyyatdan keçib. 

Konteyner daşıyan gəminin həb-
si Danimarkanın Gedser şəhəri-
nin cənubunda hüquq-mühafizə 
orqanlarının əməkdaşları tərə-
findən həyata keçirilib. Burada 
aparılan yoxlamalar nəticəsində 
gəmidə küllü miqdarda narkotik 
maddə aşkarlanıb.

Qaçaqmalçılıqda şübhəli bi-
linən şəxslərin hər biri 16 ilədək 
həbs cəzası ala bilər. Saxlanılan-
ların hamısının xarici ölkə vətən-
daşı olduğu qeyd edilir.

Rauf Əliyev

Fövqəladə Hallar Nazirliyi-
nin (FHN) Dövlət Yanğın Nə-
zarəti Xidməti dəm qazı təhlükəsi 
ilə əlaqədar əhaliyə müraciət 
ünvanlayıb.

FHN-in Dövlət Yanğın Nəzarəti 
Xidmətindən  daxil olan müraciətdə 
bildirilib ki, son illər narahat doğuru-
cu hadisələrdən biri də dəm qazından 
zəhərlənmələrin və bunun nəticəsin-
də ölüm hadisələrinin sayının çoxal-
masıdır. Bir nəfər belə Azərbaycan 
vətəndaşının, yaxud Azərbaycan 
Respublikası ərazisində dəm qazın-
dan zəhərlənərək ölən əcnəbinin ol-
ması faktı özlüyündə bir faciədir.

Dəm qazı, - ən sadə, başa dü-
şüləcək dildə desək, - təbii qazın 
və digər yanacaq növlərinin (odun, 
kömür və s.) natamam yanması sə-
bəbindən ayrılmış qarışıq qazdır. Bu 
qazın tənəffüs orqanlarına düşməsi 
zəhərlənməyə və ölümə səbəb olur. 
Bəs tam yanmamaya səbəb nədir? 
Ayrılan qarışıq zəhərləyici qaz küt-
ləsi niyə yanma mənbəyindən xüsusi 
quraşdırılmış şaxta boru ilə kənarlaş-
dırıla bilmir?! Doğurdanmı, dəm qa-
zından tam müdafiə olunmaq müm-
kün deyil?!

Dövlət Yanğın Nəzarəti Xidməti 
əhaliyə müraciətində aşağıdakı töv-
siyələrə əməl edilərsə, bu öldürücü 
qazdan qorunmağın mümkün oldu-
ğunu bildirir:

- Heç bir halda qeyri-standart iş-

lədicilərdən istifadə olunmamalıdır;
- Standart işlədicilərin iş prinsip-

lərinə əməl olunmalı, onların funk-
sional quruluşuna müdaxilə edil-
məməlidir;

- Hər hansı nasazlıq aşkarlanar-
sa, ixtisaslaşdırılmış müəssisəyə, 
professional ustaya müraciət olun-
malıdır;

- Su qızdırıcıları - binaların qız-
dırılması üçün istifadə olunan Rusi-
ya, İran, Avropa istehsalı olan, xalq 
arasında “pyatiminutka”, “kolonka”, 
“kombi”, “ariston” və sairə kimi ad-
landırılan hər bir qızdırıcı aparatın 
qazla təminatı sertifikata uyğun boru 
ilə təmin olunmalı, yanmış qazların 
çıxışı sərbəst, standart, tələb olunan 

ölçülərə müvafiq qaydada qurulmalı 
- montaj olunmalıdır;

- İşlənmiş qazların kənarlaşdı-
rılması üçün nəzərdə tutulan şaxta 
- baca sistemləri mütəmadi qayda-
da qurum, kənar predmet və sairdən 
təmizlənməlidir, axarlılığı tutacaq 
kənar əşya, hər hansı səbəb yolveril-
məzdir;

- Heç bir halda qaz işlədicisi 
bilavasitə duşun qəbul edildiyi ota-
ğa qoyulmamalıdır, qaz işlədicisi 
açıq məkanda qoyulmalıdır, duş və 
işlədicinin bir məkanda olması yol-
verilməzdir! Əgər bu vacib tələbi 
pozmusunuzsa, əməl edə bilməmi-
sinizsə, duş olan otaqda hökmən 
nəfəslik - kiçik ölçülü pəncərə, ota-

ğın qapısında isə kiçik diametrli də-
liklər olmalıdır. Nəfəslik vardır və 
qapalıdırsa, bunun Sizin təhlükəsiz 
duş qəbulunuza faydası olmayacaq, 
nəfəslik açıq olmalıdır ki, dəm qazı 
ayrılması varsa, o qazlar hermetik 
qapalı mühitdə çox toplanıb ölüm 
gətirəcək həddə çata bilməsin, nəfəs-
lik açıq olmalıdır;

- Fərdi qaydada su qızdırıcı ilə 
təmin olunan ev və mənzillərdə şəx-
sin evdə tək olması zamanı duş qəbul 
etməsi tövsiyə olunmur, çünki, dəm 
qazından zəhərlənmə baş verəcəyi 
halda zərərçəkənin xilas olması üçün 
kənar şəxsin və ya şəxslərin köməyi 
zəruridir. Daha konkret desək, evdə, 
mənzildə təksinizsə, duş qəbulundan 
vaz keçin, bunu evdə kiminsə olaca-
ğı vaxta salın;

- Evində fərdi qaydada su qızdı-
rıcısı sistemindən istifadə edən var-
sa, evdəkilər tərəfindən mütəmadi 
olaraq duş qəbul edənin – suyun yox, 
məhz duş qəbul edənin səsini eşit-
məklə onun vəziyyətinin yoxlanıl-
ması vacibdir. Dəm qazından zəhər-
lənən meyxoşcasına huşunu itirir, 
duş əvvəlki qaydada axan suya xas 
olan səsi verməklə axmaqda davam 
edir, zərərçəkən daha çox bu mühit-
də öldürücü qazla tənəffüs edir, qan-
da zəhərli maddələrin miqdarı artır, 
krizis güclənir, təəssüflər olsun ki, 

ölüm hadisəsi baş verir. Zəhərlən-
mənin ilk anlarında hadisənin aşkar-
lanması, zərərçəkənin dərhal təmiz 
havaya çıxarılması və vəziyyətindən 
asılı olaraq ilkin tədbirlərin görül-
məsi zamanı təhlükə aradan qaldırıla 
bilir;

- Heç bir halda mətbəx qaz plitə 
- sobalarından mənzilin qızdırılması 
üçün istifadə etməyin;

- Qaz plitələrini nəzarətsiz qoy-
mayın, üstündəki qaynayana kimi, 
çimim çıxım, yaxud çörək alım gə-
lim deyə işlək halda qaz plitəsini bu-
raxıb mətbəxi tərk etməyin;

- Mətbəx qaz plitələrinin üstün-
dəki hava sorucu (aspirator) sistemin 
müstəsna əhəmiyyəti olduğunu unut-
mayın, hər zaman plitəni alışdırırsı-
nızsa hava sorucunu da dərhal qoşun! 
Bu sizi həm qoxudan, həm ayrılan 
buxarlardan, ən vacibi həm də ayrı-
lan zəhərli maddələrdən – dəm qazı 
tərkibli ayrıntılardan qoruyur!

“Hörmətli həmvətənlərimiz, 
qazla, elektriklə, odla ehtiyatlı olun. 
Məişətimizin və sivilizasiyamızın 
ayrılmaz tərkib hissəsinə çevrilmiş 
bu enerji daşıyıcıları onlarla düz-
gün rəftar etmədikdə qatilə çevrilir, 
amansızlıqla öldürə bilir”, - deyə 
FHN-in Dövlət Yanğın Nəzarəti Xid-
mətinin əhaliyə müraciətində qeyd 
olunub.

Su hövzələrində balıq eh-
tiyatlarının süni yolla artırıl-
ması və bərpası, müxtəlif balıq 
növlərinin yetişdirilməsi, eləcə 
də onların mühafizəsi əhalinin 
ərzaq məhsulları ilə davamlı 
və dayanıqlı təminatına yönəl-
miş tədbirlərdəndir.

Ötən il ölkədə vətəgə 
sahələrində balıqların artırılma-
sı və mühafizəsi işlərinin yerinə 
yetirilməsinə 2268,3 min ma-
nat vəsait sərf olunub. Həmin 
vəsaitin 89,7 faizi süni balıqartırma 
müəssisələrinin fəaliyyətinə, 10,3 faizi 

isə balıqçılıq təsərrüfatları üzrə melio-
rasiya tədbirlərinin həyata keçirilməsi 
işlərinə xərclənib.

Bu barədə  Dövlət Sta-
tistika Komitəsindən məlu-
mat verilib.

Həmçinin bildirilib ki, 
ötən il balıqartırma müəs-
sisələri tərəfindən təbii su 
hövzələrinə və anbarlarına 
buraxılan 131,7 milyon ba-
lıq körpəsinin 127,8 milyo-
nu bitki ilə qidalanan balıq 
körpələrinin, 3,4 milyonu 
çəkikimi balıq körpələrinin, 
0,3 milyonu nərəkimi balıq 

körpələrinin və 0,2 milyonu qızılbalıq 
körpələrinin payına düşüb.

Latviyanın Ət-
raf Mühitin Mü-
hafizəsi agentliyi 
saytında invaziv və 
olduqca təhlükəli 
dəniz canlısı olan, 
ölkədə sürətlə ar-
tan Çin tüklü kra-
bına həsr olunmuş 
bölmə yaratmağı 
planlaşdırır.

Ölkənin “Latvijas avīze” 
qəzetinin yazdığına görə, hidro-
ekoloqlar bu krabları tutduqdan 
sonra yenidən suya diri halda bu-
raxmamağa çağırırlar.

Bildirilir ki, Çin tüklü krabı 

fəal şəkildə yuvalar qazır və sa-
hil xəttini pozur, bununla yanaşı 
balıq torlarından balıq yeyir. Çin 
tüklü krabı təbii yayılma sahələ-
rindən kənarda yerli növlərə qar-
şı aqressiv ola bilir.

Asiman Əsədov

Təhlükəli dəniz canlısı

Konteyner daşıyan gəmidə 
kokain aşkar edilib

Dəm qazından qorunmaq mümkündürmü?!

Balıqartırma müəssisələri təbii su hövzələrinə və 
anbarlarına 131,7 milyon balıq körpəsi buraxıblar

Balıq alarkən aşağıdakılara 
diqqət etmək vacibdir:

- Təzə balığın dərisinin səthi 
təmiz, sərt və parlaq, az miqdarda 
şəffaf selik ilə örtülür, pulcuqları ha-
mar və parlaq, dərisi ətinə möhkəm 
yapışmış olur, quyruğu sallanmır. 
Köhnə balıq əti isə yumşaq təbəqəyə 
malik olur;

- təzə balığa barmaqla əl vurduq-
da ət əvvəlki vəziyyətini yenidən alır, 
köhnə balıqda isə barmaq izi qalır. 
Bu, balığın təzəliyini yoxlamaq üçün 
ən asan yoldur;

- balığın gözlərindən də ətin təzə 
olmasını ayırd etmək mümkündür. 
Təzə balığın gözü aydın, şəffaf, dolu və 
göz bəbəyi parlaq, köhnə balığın gözlə-
ri çökük olur;

- təzə balığın qəlsəməsi tünd-qır-
mızıya, köhnə balıqda boz rəngə çalır. 
Əzələsi bərk, elastik olub, sümükdən 
çətinliklə ayrılır;

- yoxlamaq üçün əlinizi 
balığın üzərində gəzdirin, pul-
ları tökülmürsə, təzədir;

- təzə balıqların orqanları 
dağılmamış, əzələləri möh-
kəm və gərgin, köhnə balıqla-
rın orqanları isə bulanıq rəng-
də və asanlıqla bir-birindən 
ayrıla bilən vəziyyətdə olur;

Bişmiş balıq tez bir za-
manda istehlak edilməlidir. 
Ona görə çalışın ki, balığı 
istehlak edə biləcəyiniz miq-
darda bişirəsiniz. Artıq qalan 

balıq isə bişirilmədən dondurulma, 
duzlama, konserva və qurutma üsulları 
ilə saxlanıla bilər.

Dünyanın ən böyük heyvanı olan mavi 
balinanın sayında artım müşahidə olunub.

Atlantik okeanının cənub sularında 
aparılan müşahidələr nəticəsində bir il 
ərzində 55 mavi balina qeydə alınıb.

Bir neçə il əvvəl təbiətdə yalnız 
bir-iki mavi balinanın qaldığı ehtimal 

edilirdi. Son 50 il ərzində aparılan mü-
şahidələr zamanı yalnız iki balina gö-
rünmüşdü.

Qeyd edək ki, mavi balinalar Yer 
kürəsində mövcud olan ən iri heyvan 
hesab olunur. Onun uzunluğu 33 metrə, 
çəkisi 150 tonadək çatır.

Təzə balığın pulları tökülmür...

Mavi balinaların uzunluğu 33 metrə, 
çəkisi 150 tona çatır

“Əjdahaları”, vulkanları, mər-
can adaları və çəhrayı çimərlikləri 
olan məşhur ada tezliklə turistlər 
üçün bağlana bilər. İndoneziya 
5120x1760 kilometr ərazisi olan 
dünyanın ən böyük arxipelaqıdır. 
Müxtəlif məlumatlara görə, onun 
tərkibinə 13 mindən 17 minədək 
ada daxildir və onların yalnız 9 
mindən çoxunun adı var. Dünya 
onlardan bəzilərini tanıyır: Yava, 
Bali, Kalimantan, Sumatra və 
Komodo.  “Moya planeta” portalı 
onların bir neçəsinə səyahət etməyi 
təklif edir.

Bali adası unikal coğrafi 
mövqeyə malikdir. Onun cənub 
sahillərini Hind okeanı, şimalını 
Sakit okeanın tərkibinə daxil olan 
Bali dənizi yuyur. Burada çimər-
liklər və vulkanlar var, bitki aləmi 
dörd meşə növü ilə təmsil olunub, 
banan ağacı müqəddəs sayılır, çox-
saylı fauna nümunələri arasında isə 
Beynəlxalq Qırmızı Kitaba daxil 
edilmiş “Karstama balicum” nadir 
mağara yengəci xüsusi diqqətə la-
yiqdir.

Adanın qeyri-adi Satonda vul-
kanı 3 min əvvəl eyniadlı vulkanın 
püskürməsi nəticəsində yaranıb. Ak-
vatoriyada çox gözəl mərcan qayaları 
var, qonşu adalarla birlikdə isə milli 
dəniz təbiət parkı yaradılıb. Adanın 
mərkəzində həddindən artıq duzlu 
suyu olan göl mövcuddur: burada du-
zun miqdarı okeandakı analoji göstə-
ricidən də çoxdur. Hesab edilir ki, bu 
suyun mənbəyi 10 min ildən çox yaşı 
olan qədim vulkan kraterləridir.

Nəhayət, Komodo adasına gə-
lirik. Bu ada ən iriləri sırasına daxil 
olmasa da, öz təbiəti ilə məşhurdur. 
Komodonun sahəsi 390 kvadrat kilo-
metrdir və adada 2 mindən çox insan 
yaşayır. XIX əsrin ortalarından XX 
əvvəlinədək qonşuluqdakı Flores 
adası Niderlandın idarəçiliyi altında 
olub, lakin ilk avropalı adaya yalnız 
1910-cu ildə ayaq basıb.

Adanın yaxınlığında üzərkən 
holland dənizçilər Floresə “canlı əj-

dahalar” haqqında nağıllarla qayıdır-
dılar. Guya onlar sahildə gördükləri 
yeddi metr uzunluğunda olan və alov 
nəfəsi olan bu canlıya yaxınlaşmağa 
qorxublar. Bu hekayələr müstəmləkə-
nin başçısı leytenant Jak Karel Anri 
van Steyn van Hensbruku maraqlan-
dırıb və o, sərəncamında olan silahlı 
əsgərlərlə Komodonu araşdırmağa 
başlayıb.

Ekspedisiya dənizdə bir canlı 
yaxalayıb və dənizçilər onu əjdaha 
hesab ediblər. “Komodo kərtənkələ-
si” adlanan bu canlını Yava adasında 
bioloqlar diqqətlə öyrəniblər. On-
ların vəhşi təbiətdə çox az qaldığı-
nı nəzərə alan Niderland hökuməti 
kərtənkələlərin qorunması haqqın-
da qanun qəbul edib. Planetin bu ən 
nəhəng kərtənkələsinin uzunluğu 3 
metr, çəkisi isə 90 kiloqramdır. O, 
siçovullardan tutmuş atlara qədər bü-
tün ölçülərdə olan heyvanları ovlayır, 
pusquda duraraq onları uzun quyruğu 
ilə yaxalayır və iti dişləri ilə parça-
lara ayırır. Lakin holland dənizçilə-

rinin dedikləri kimi, kərtənkələnin 
ağzından alov çıxmır. 1980-ci ildə 
onların mühafizə edilməsi məqsədilə 
milli park yaradılıb. Turistlər burada 
kərtənkələlərə baxmaqla yanaşı, həm 
də təbiətin gözəl mənzərəsini seyr 
edirlər.

Burada dünyada cəmi yeddi bən-
zəri olan nadir çəhrayı rəngli çimərlik 
var. Qumlara qeyri-adi rəng verən isə 
kiçicik birhüceyrəlilər olan və mər-
canqulu nümunələri ətrafa səpələn-
miş foraminiferlərdir.

1991-ci ildə Komodo Milli Parkı 
UNESKO-nun Dünya İrsi Siyahısına 
daxil edilib. Burada iqlimin və coğra-
fi məkanın heyrətamiz vəhdəti unikal 
landşaft və ekosistem yaradıb. Lakin 
İndoneziya hökumətinin flora və fa-
unanın mühafizəsi məqsədilə adanın 
turistlərə bağlanılması planını elan 
etməsi təbiətsevənlər üçün kədərli 
xəbər olub. Bu ideyanın çoxlu əleyh- 
darı var, hər şeydən əvvəl, yerli sa-
kinlər işsiz qalacaqlar. İnsanlar bunun 
əvəzinə təklif edirlər ki, Komodoya 
səyahəti məhdudlaşdırmaq üçün onu 
pullu etsinlər.

Unikal coğrafi mövqeyə malik adalar
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 “Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” Qapalı Səhmdar Cəmiy-
yətinin rəhbərliyi və Həmkarlar İttifaqı Komitəsi   “Şuşa” gəmisinin 
kapitanı Adil Xəlilova, anası 

Sabirə xanımın
vəfatından kədərləndiklərini bildirir və dərin hüznlə başsağlığı 

verirlər.

“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” Qapalı Səhmdar Cəmiy-
yətinin rəhbərliyi və Həmkarlar İttifaqı Komitəsi “Naftalan”   gəmi-
sinin kapitanı Fətiş Mehdiyevə,  qardaşı  

Vidamət Mehdiyevin  
vəfatından kədərləndiklərini bildirir və dərin hüznlə başsağlığı 

verirlər.

“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” Qapalı Səhmdar Cəmiy-
yətinin rəhbərliyi və Həmkarlar İttifaqı Komitəsi İnzibati İşlər De-
partamenti rəisinin müavini Könül Məmmədovaya, əmisi 

Fərhad Məmmədovun 
vəfatından kədərləndiklərini bildirir və dərin hüznlə başsağlığı 

verirlər.

“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” Qapalı Səhmdar Cəmiy-
yətinin rəhbərliyi və Həmkarlar İttifaqı Komitəsi “Əli Əmirov” gə-
misinin kapitanı             

əbülfəz Seid oğlu əliyevin
vəfatından kədərləndiklərini bildirir, ailəsinə və qohumlarına də-

rin hüznlə başsağlığı verirlər.

“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” Qapalı Səhmdar Cəmiy-
yətinin rəhbərliyi və Həmkarlar İttifaqı Komitəsi Qaradağ Texniki 
Xidmət və Təmir Bazasının Mexaniki-çilingər sahəsinin gəmi təmiri 
çilingəri 

Kamil Teymur oğlu   Zeynalabdinovun
vəfatından kədərləndiklərini bildirir, ailəsinə və qohumlarına də-

rin hüznlə başsağlığı verirlər.

A L L A H  R ə H M ə T  E L ə S İ N

Barselona” klubunun 
argentinalı hücumçusu Lionel 
Messi və Formula 1 üzrə altıqat 
dünya çempionu Luis Hamilton 
“Laureus” Dünya İdman Aka-
demiyası tərəfindən 2019-cu ilin 
ən yaxşı idmançıları mükafatı-
na layiq görülüblər. Qaliblərin 
mükafatlandırılması mərasimi 
Berlində keçirilib.

TASS agentliyi xəbər verir ki, 
Messi 2018-2019-cu il mövsümün-
də “Barselona”nın heyətində 36 dəfə 
fərqlənərək İspaniya çempionatının 
qalibi olub. O, həmçinin 12 qolla 
UEFA Çempionlar Liqasının ən məh-
suldar futbolçusu seçilib. Ümumilikdə 
ötən mövsüm klub turnirlərində 51 
dəfə fərqlənən Messi yekunda “Qızıl 
buts” mükafatına layiq görülmüşdü. 
Otuz iki yaşlı hücumçu Argentina yığ-
ması ilə birlikdə Amerika Kubokunda 
üçüncü yeri tutub. L.Messi 2019-cu 
ildə, həmçinin “Qızıl top” mükafatına 
da sahib olub.

Luis Hamilton karyerasında altın-
cı, ardıcıl isə beş dəfə Formula 1 üzrə 
dünya çempionatının qalibi adını qa-
zanıb.

Amerika gimnastı Simona Baylz 
da ilin ən yaxşı idmançısı seçilib. O, 
dünya çempionatında beş qızıl medal 
qazanıb.

“Laureus” mükafatları 1999-cu 
ildə bir neçə beynəlxalq fond tərə-
findən təsis edilib. İlk mərhələdə na-
mizədlər idman mətbuatı tərəfindən 
müəyyənləşdirilir. Daha sonra akade-
miyanın sabiq idmançılardan ibarət 
50 nəfərlik heyəti onların arasından 
qalibləri seçir.

Ağız qoxusu dünyada 
əhalinin hər beş nəfərin-
dən birini narahat edən 
xəstəlikdir. Lakin həmin 
qoxunun yaranmasının 
səbəbləri var.

Bu barədə həkim-fito-
terapevt Fizuli Hüseynov  
deyib: “İlk növbədə, ağız 
qoxusunun səbəbini ağız 
boşluğunda, sonra ağız suyu-
nun istehsalının azalmasında 
axtarmaq lazımdır. Bundan 
başqa çürük və metal-kera-
mika ilə örtülən dişlər, xüsusilə hə-
min qapaqların boşalması zamanı da 
ağızdan pis qoxu gəlir. Deməli, çiy 
su az içənlərdə uzun zamandan son-
ra tüpürcək istehsalı azalır və ağızda 
bakteriyaların artıb çoxalması üçün 
münbit şərait yaranır. İkincisi, ağız-
da problem olmayanda badamcıqlara 
baxılmalıdır. Bəzən şişmiş badam-
cıqlar infeksiyalaşıb ağız qoxusu-
na səbəb olanda adaçayı, evkalipt, 
palıd qabığı bitkilərindən dəmləmə 
hazırlanaraq qarqara edilir. Üçüncü-
sü, mədədə qastrit, qida borusunda 
ezofagit də pis qoxuya səbəb olur. 
Mədə sfinkteri çox vaxt açıq qalır və 
mədə möhtəviyyatının iyi ağıza gəl-
məyə başlayır, mədədə bakteriyalar 
artıb çoxalır. Dördüncüsü, ağızdan 
gələn qoxunu ağır qoxulu xörəklər-
lə qidalanma nəticəsində ağciyər-
dən gələn iylər yarada bilər. Onlara 
əsasən soğan, sarımsaq, pendir, balıq, 
köhnəlmiş yeməklər daxildir. Həmin 
yeməklər ağciyərdən buxarlanır və 
nəfəs yolu ilə ağızdan iy gəlir. Daha 
çox yeməklərlə əlaqədar olduğuna 
görə keçici xarakter daşıyır və müa-
licəyə ehtiyac olmur”.

Ağız qoxusunun qarşısını almaq 
üçün bir sıra üsullar var. Həkim-fito-
terapevt bu barədə məlumat verərək 
deyib: “Soğanda çox güclü bakterisid 
təsirli maddələr var, ağız boşluğu və 
qida yollarında olan problemlərdə 
çox faydalıdır. Yeməkdən sonra ağıza 
mixək atmaq və ya cəfəri çeynəmək, 
cirə, zirə və razyana toxumları dəm-
ləyib içmək və ya üyüdülmüş to-
zundan istifadə etmək olar. Limon 
şirəsinin içərisinə təzə nanə yarpa-
ğı atılaraq blenderdən keçirilir və 
yeməkdən sonra yarım stəkan içilir. 
Yemək yeyəndən sonra adi su ilə 
ağızı yaxalamaq yemək qırıntılarını 
təmizləyir. Yeməkdən əvvəl və son-
ra alma yemək ağız qoxusunu apa-
rır. Yatmazdan əvvəl heyva yemək 
ağızı rahiyələndirir. Təzə əməkömə-
ci yarpaqları çeynənir, suyu udulur, 
oduncağı tüpürülür. Əməköməci ağız 
yaralarını sağaldır və ağız qoxusu-
nu aradan qaldırır. Gündə iki stəkan 
Qafqaz kefiri içilməsi qıcqırmanı 
azaldır, xəstəliktörədən bakteriyaları 
məhv edir. Təzə qatıqdan da istifadə 
etmək olar. Siqaret və alkoqol kimi 
zərrəli vərdişlər də ağızdan pis qoxu 
gəlməsinə səbəb olur”.

Həyatımızda bizə adi və 
zərərsiz gələn bir çox vərdişlər 
səhhətimizlə bağlı problemə 
çevrilə bilər.

Bizim təkcə nə yeməyimiz 
deyil, həm də davranışımız mü-
hümdür. Daha dəqiq desək, biz 
yeməkdən əvvəl, yemək zamanı 
və yeməkdən sonra nə ilə məş-
ğuluq? Bu vərdişlər həzmetmə 
prosesinə, məhsulların normal 
mənimsənilməsinə və maddələr 
mübadiləsinə öz təsirini göstərir. 
İnanın, buna daha məsuliyyətlə 
yanaşmağa dəyər.

Bu barədə “Vkusno i polez-
no” nəşri xəbər verir.

Gəlin, yeməkdən sonra nəyi 
edib-etməməyinizin mümkün ol-
duğunu və bunun sağlamlığa zərər 
vura biləcəyini nəzərdən keçirək.

Təzə meyvələr yemək
Sözsüz ki, bunlar faydalıdır. 

Bir çoxları əmindir ki, təzə mey-
vələr yeməkdən sonra ən yaxşı de-
sertdir. Bu, böyük yanlışdır. 

İş orasındadır ki, təzə və 
dadlı yetişmiş meyvələr mədəyə 
düşərkən (məsələn, doyumlu na-
hardan sonra) əsas qida ilə qarşı-
lıqlı təsirə başlayır. Turşuma və 
qıcqırma prosesləri əmələ gəlir, 

nəticədə ağırlıq, diskomfort 
hiss olunur, həzmetmə pozu-
lur. Ancaq yetişmiş giləmey-
və və meyvələri təxminən 
yeməkdən 1-1,5 saat sonra 
və ya əvvəl qəbul etsəniz, 
onlar orqanizmə yalnız fay-
da gətirər.

Bunu bilmək faydalıdır 
ki, yeməkdən 2 saat əvvəl 
bir az meyvə qəbulu meta-
bolizmi fəallaşdırır, su ba-
lansı normallaşır, sellüloz 
isə toxluq hissi yaradaraq, sizi çox 
yeməkdən və artıq çəkidən müda-
fiə edir.

Qəhvə və çay içmək
Bunlar əksəriyyətimizin se-

vimli içkiləridir. Bir günü belə bir 
fincan gümrahlaşdırıcı qəhvəsiz 
təsəvvür etmək mümkün deyil. 
Lakin həm birinci, həm ikinci hal-
da içkilərin tərkibində kofein, tur-
şular, dubil maddələr mövcuddur. 
Bu səbəbdən də yeməkdən sonra 
məsləhət görülmür. Biz qidadan 
sağlamlığa və immunitetə vacib 
olan vitamin və mineralları alırıq. 
Kofein və turşular qanyaranma və 

hemoqlobin hasil olunma prose-
sində iştirak edən vitaminləri və 
dəmiri neytrallaşdırır. Çayın tərki-
bindəki dubil maddələr və tein qi-
danın normal həzmini poza bilər. 

Həkimlər bu içkiləri yemək-
dən dərhal sonra deyil, azı bir saat 
sonra içməyi məsləhət görürlər.

yeməkdən sonra yatmaq
Bu, ən sevimli məşğuliyyət-

dir! Dadlı yemək-içməkdən sonra 
mürgüləmək xoşdur, gözlər öz- 
özünə bağlanır, düşüncələr yüngül 
və xoşagələndir. 

Lakin yeməkdən sonra diva-
na uzanıb, üfüqi vəziyyət qəbul 
edərkən biz orqanizmimizə ziyan 

vurmuş oluruq. Birincisi, 
qidanın bağırsaqdan nor-
mal ötürülməsi pozulur. 
İkincisi, orqanizmdə bü-
tün proseslərin, həmçinin 
həzmin sürəti azalır və 
qida daxildə hərəkətsiz 
qalaraq korlanır. Yemək-
dən sonra 40-60 dəqiqə 
gözləmək, daha sonra 
uzanmaq olar.

Siqaret çəkmək
Siqaretçəkənlərin ək-

səriyyəti yeməkdən sonra mütləq 
siqaret çəkir. Bunu dərhal etmək 
lazım deyil, çünki toksinlər qida-
nın tərkibindəki faydalı maddələrə 
öldürücü təsir göstərir. Yekunda 
onlar sadəcə heç bir fayda vermir. 
İkinci səbəb heç də az əhəmiyyətli 
deyil. Bu zərərli vərdiş qıcıqlan-
dırılmış bağırsaq sindromu əmələ 
gətirə bilər.

Kəmərləri boşaltmaq
Bunu qida qəbulu zamanı 

və sonra etmək lazım deyil. Hər 
bir səriştəli qastroenteroloq sizə 
yeməyə başlamadan əvvəl beli-
nizdəki kəməri bir az boşaltmanızı 

məsləhət görə bilər. Dar, kip ge-
yim, bərk dartılmış kəmər həssas 
həzm prosesini və qida ötürülmə-
sini pozur. Nəticədə reflyuks və 
qıcqırma baş verir.

Əgər siz kəmərinizi bərk çək-
misinizsə, o zaman masa arxasına 
oturmazdan əvvəl onu bir az bo-
şaldın. İş ondadır ki, mədə do-
larkən sıx kəmər qidanı saxlayır, 
siz kəməri boşaldarkən qida sürət-
lə aşağı düşür, bağırsağın və həzm 
sisteminin fəaliyyətini dayandırır.

yeməkdən sonra gəzişmək
Təmiz havada gəzinti yemək-

dən sonra faydalıdır, bu zaman 
kalorilər əriyir. Bir çoxları əmin-
dirlər ki, bu, belə də olmalıdır. An-
caq yaxşı olardı ki, heç olmasa 15 
dəqiqə gözləyəsiniz, necə deyər-
lər, yemək bir az həzm olunsun.

Əgər masa arxasında dərhal 
durub gümrah şəkildə yürüsəniz 
və ya iş dalınca getsəniz, o zaman 
həzm etməmə, turşu reflyuksu və 
mədə xorası xəstəliklərini qazan-
mış olarsınız.

Qidanı düzgün və düşünərək 
qəbul etmək lazımdır!

Fevralın 23-də futbol 
üzrə Azərbaycan çempiona-
tının 18-ci turunun növbəti 
oyununda “Sabah” koman-
dası “Səbail” klubunu qəbul 
edib.

“Bank Respublika Are-
na”da oynanılan görüşdə he-
sab açılmayıb. Matçın 15-ci 
dəqiqəsində “Sabah” klubu-
nun futbolçusu Yevqeni Ko-
çuk qırmızı vərəqə ilə cəzalan-
dırılıb.

Futbol üzrə Azərbaycan 
Premyer Liqasının 19-cu turu 
isə iki günü əhatə edəcək. Tura 
fevralın 29-da “Sumqayıt” və 
“Keşlə” komandaları arasında 
oyun ilə start veriləcək. “Kapi-
tal Bank Arena”da keçiriləcək 
matç saat 15:00-da başlaya-
caq. 

Günün ikinci görüşündə 
“Qarabağ” doğma meydanda 

“Sabah”ı qəbul edəcək. Tofiq 
Bəhramov adına Respublika 
stadionunda təşkil olunacaq 
qarşılaşma saat 18:00-da start 
götürəcək.

Turun üçüncü oyunu mar-
tın 1-də Zirə Olimpiya İdman 
Kompleksinin stadionunda 
“Zirə” və “Qəbələ” komanda-
ları arasında olacaq. Matç saat 
16:00-da başlayacaq.

Premyer Liqanın 19-cu 
turuna həmin gün saat 17:00-
da başlayacaq “Neftçi”-“Səba-
il” matçı ilə yekun vurulacaq. 
Görüş “Bakcell Arena”da təş-
kil olunacaq.

Bütün görüşlər “CBC 
Sport” kanalı ilə birbaşa ya-
yımlanacaq.

Hazırda “Səbail” 19 xalla 
7-ci pillədə qərarlaşıb.

“Azərbaycan Xəzər Dəniz 
Gəmiçiliyi” QSC-nin (ASCO)  
işçiləri arasında nərd turniri 
keçirilib.

ASCO və Azərbaycan Dəniz 
Nəqliyyatı İşçiləri Həmkarlar İtti-
faqı Respublika Komitəsinin birgə 
təşkil etdiyi turnirdə dənizçilər bö-
yük həvəslə iştirak ediblər.

Olimpiya sistemi üzrə keçi-
rilən turnirdə əvvəlcə iştirakçılar 7 

qrupa bölünüblər, ikinci mərhələdə 
3 qrup mübarizəni davam etdirib.

Xəzər Dəniz Neft Donanma-
sının əməkdaşı Eyvaz Paşayev  
turnirin qalibi olub. “ASCO Nəq-
liyyat” MMC-nin əməkdaşı Yaqub 
Əsədov ikinci və Təlim-Tədris 
Mərkəzinin əməkdaşı Amil Baba-
yev üçüncü yerə layiq görülüb. 

Yarışın qalibləri mükafatlan-
dırılıb.

Mütəmadi fiziki hərəkət-
lər sağlam həyat tərzinin əsas 
komponentidir, lakin onların 
üstünlükləri əzələlərin güc-
lənməsindən və çəki itkisin-
dən daha yüksəkdir.

“Medical Forum” xəbər 
verir ki, Merilend Universiteti-
nin alimləri gündə 30 dəqiqəlik 
hərəkətin yaddaşı yaxşılaşdır-
dığını müəyyənləşdiriblər.

Onların araşdırması Bey-
nəlxalq Neyropsixoloji Cə-
miyyətinin jurnalında dərc edilib. 
Məqsəd, məşq və idrak funksiyala-
rın arasındakı əlaqəni anlamaqdır.

Uzun məşqlərin idrak funksi-
yalarına təsirinə aydınlıq gətirmək 
üçün alimlər məşq seansından son-
ra semantik yaddaş tapşırığı zama-
nı beynin aktivləşməsini araşdırıb-
lar. Onlar 26 iştirakçı (55 yaşdan 
85 yaşa qədər) cəlb ediblər, nəzarət 
üçün funksional maqnit rezonans 
tomoqrafiyadan (MRT) istifadə 
olunub.

Sürətli hərəkətlər yaddaşın ak-
tivləşməsinə səbəb olub. Alimlər 
iştirakçıların xüsusi düşərgəsində 

fiziki hərəkətlərdən sonra istirahət 
ilə müqayisədə daha böyük aktiv-
ləşmənin baş verdiyini müəyyən 
ediblər. Tədqiqatçılar düşünürlər 
ki, fiziki məşqlər neyrotransmitter-
lərə, sinir sisteminin böyüməsinə, 
ümumi beyin fəaliyyətində əsas 
rol oynayan qısamüddətli amillərə 
təsir edir. Bu təsir sinir aktivləşmə-
sinin artmasına səbəb olur.

Müəlliflər izah edirlər: “Əzələ 
hərtərəfli fəaliyyətə uyğunlaşdığı 
kimi, xatirələri daha effektiv can-
landırmaq, funksionallığı təmin et-
mək və adaptasiya olmaqla yanaşı, 
neyron sinir sisteminin xüsusi fəa-
liyyətini çevikləşdirə bilər”.

Premyer Liqanın XIX turuna 
“Neftçi”-“Səbail” matçı ilə yekun vurulacaq

Ağızdan gələn qoxunun səbəbləri və 
aradan qaldırılması üsulları

2019-cu ilin ən yaxşı idmançılarıNərd turnirində dənizçilər 
böyük həvəslə iştirak ediblər

Sürətli hərəkətlər yaddaşı aktivləşdirir

Qeyri-adekvat reaksiyaya səbəb olan patoloji 
qorxular fobiya adlanır. Psixiatriyada fobiyalar 
təfəkkürün pozulması ilə xarakterizə olunan 
sayrışan hallara aid edilir. Digər sayrışan hallar 
kimi fobiyalar da iradədən asılı olmayaraq yara-
nır və qorxu sahibi vəziyyətə tənqidi yanaşsa da, 
ondan təkbaşına xilas ola bilmir.

Psixologiya üzrə fəlsəfə doktoru Yeganə 
Əsgərova fobiyalar haqqında  məlumat verərək 
deyib: “Müasir psixiatrik araşdırmalar fobiyala-
rın 300-dən artıq növünü qeydə alıb və onlara bir 
neçə formada təsadüf olunur. Qorxu fabulasının 
xarakterinə əsasən fobiyaların müxtəlif növləri 
ayırd edilir.

Birinci qrupa müxtəlif xarakterli fəza qorxu-
ları aid edilir. Onlardan ən məşhuru klaustrofo-
biya - qaranlıq məkanlardan qorxmadır. Bunun 
əksinə olaraq açıq sahələrdən qorxma isə aqora-
fobiya adlanır. Klaustrofobiya adətən uçqundan 
xilas olmuş şaxtaçılarda və ya qəza keçirmiş su-
altı gəmilərin heyət üzvlərində, həmçinin eyni 
təhlükəli situasiya ilə üzləşən sadə adamlarda da 
təsadüf edilir.

Olduqca geniş yayılmış ikinci qrupda sosio-
fobiyalar cəmləşir. Məsələn, müəyyən auditori-
ya və ya tamaşaçı qarşısında çıxış etmək, diqqət 
mərkəzində olmaq, cəmiyyət içində hər hansı bir 
hərəkət etmək, hətta sevdiyini itirmək qorxusu da 
ona aid edilir.

Hər hansı bir xəstəliyə yoluxmaqdan qorxu 
hissi nozofobiyalarda toplanır və epidemiyalar 
zamanı daha çox kəskinləşir. Başqa bir qrupa ta-
natofobiya, yəni sayrışma dərəcəsində ölümdən 
qorxu aid edilir və s.

Fobiyaların yaranma mexanizmi tam araşdı-
rılmasa da, qorxulara meylli olanların kateqori-
yası müəyyənləşdirilib. Bu sahədə genetik faktor 
xüsusi yer tutur. Fobik pozulmalar valideynləri 
xasiyyətcə narahat və həyəcanlı olan ailələrin 
uşaqlarında baş verir və onlar tərbiyə prosesin-
də uşağa öz qorxu və həyəcanını ötürmüş olur-
lar. Zəngin təxəyyülə malik emosional cəhətdən 
həssas olanlar fobiyalara daha çox meyllidir-
lər. Müəyyən edilib ki, panik qorxular çox vaxt 

konkret hadisə ilə provakasiya olunur və həyatın-
da bircə dəfə panik hücum yaşayanlar oxşar situ-
asiyaların baş verməsini hər vəchlə əngəlləməyə 
çalışır”.

Psixoloq daha sonra deyib: “Maraqlıdır ki, 
fobiyalar yaşlılarda nadir hallarda aşkarlanır, 
ehtimal ki, həyata baxışın sadələşməsi qorxula-
rın aradan qalxması ilə nəticələnir. Uşaqlıq və 
yeniyetməlik illərində başlayan panik qorxular 
müalicə olunmadıqda 45-50 yaşlarına qədər da-
vam edir.

Fobiyaların əsas əlaməti xəstənin qorxu törə-
dən və panik hücuma səbəb olan situasiyadan 
sayrışma dərəcəsində qaçmasıdır. Panik tutmanın 
bir sıra əlamətləri ayırd olunur: xəstə boğazda 
spazma hiss edir və boğulur, ürək döyüntülərinin 
sayı artır, bədəndə zəiflik, beyində tormozlanma 
hiss edir, az qala bayılacaq dərəcəyə çatma, so-
yuq tər basma, titrəmə, dəhşət hissini bürümə, 
bədəninə nəzarət edə bilməmək və s. Həmin 
əlamətlərin dördünün aşkar olunması fobiya di-
aqnozu qoymağa kifayət edir.

Fobiyaların müalicəsinin əsas prinsipi psixo-
terapiyadır. Bir neçə psixoterapevtik üsul daha 
səmərəli hesab olunur: koqnitiv-bixevioral te-
rapiya, davranış terapiyası, hipnoz, sistematik 
desensibilizasiya, geştaltpsixologiya, relaksasi-
ya və autotreninq üsulları. Müalicə üsullarının 
seçilməsi xəstə ilə söhbət əsnasında fərdi olaraq 
həyata keçirilir. Fobiyanın səbəbinin müəyyən 
edilməsi müalicənin uğurlu nəticələnməsinə ya-
rıbayarı zəmanət verir. Müalicənin əsas məqsə-
di xəstəni fobiyası ilə üz-üzə gətirmək, həmin 
qorxunu yaşadığı an özünüidarəetmə xüsusiy-
yətini itirməməyi öyrətmək və təcrübədə situa-
siyanın onun üçün heç bir təhlükə törətmədiyini 
göstərməkdir. Ən əsas cəhət odur ki, xəstə özünü 
vəziyyətdən çıxarmağa çalışsın. Bunun üçün ira-
də və cəsarət göstərib qorxunun üstünə getmək, 
hətta həmin halda qorxunun üstələməsinə imkan 
verməmək lazımdır. Nəticədə beyin qorxu mexa-
nizmlərinin işə düşməsinə heç bir ehtiyac olma-
dığını anlayacaq və situasiyanın real olaraq heç 
bir təhlükə daşımadığını təhlil edə biləcək”.

Fobiya və onun növləri

yeməkdən dərhal sonra bunları etmək nə üçün məsləhət deyil?


