
Azərbaycanda nəqliyyat sektoruna 
qoyulmuş böyük investisiyalar sayə-
sində müasir nəqliyyat və logistika 
infrastrukturu yaradılmışdır. 2018-ci 
ildə 15 milyon ton yük və 100 min kon-
teyner yükaşırma qabiliyyətinə malik 
Ələt Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı 
istifadəyə verilmişdir. Gələcəkdə bu 
limanın imkanları 25 milyon ton yükə 
və 1 milyon konteynerə qədər artırıla 
bilər.

Azərbaycan Xəzər dənizində 260 gə-
midən ibarət ən böyük donanmaya ma-
likdir. Azərbaycanda fəaliyyət göstərən 
müasir gəmiqayırma zavodunda 2013-
cü ildən bu günə qədər 10 gəmi tikilmiş, 
140 gəminin və platformaların təmiri 
həyata keçirilmişdir. Hazırda zavodda 2 
ropaks bərə gəmisi və 3 neft tankeri inşa 
edilməkdədir. 2021-ci ildə əlavə gəmilə-
rin tikilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Bu 
gəmilər Xəzər dənizi vasitəsilə yükdaşı-
maların artırılmasına xidmət edəcəkdir.

Azərbaycan, eyni zamanda, avtomo-
bil yollarının inkişafına böyük əhəmiy-
yət verir. Son 16 ildə Azərbaycanda 16 
min kilometr avtomobil yolu çəkilmişdir. 
Davos Ümumdünya İqtisadi Forumunun 
son hesabatında yolların keyfiyyətinə 
görə Azərbaycan dünyada 27-ci yerdə-
dir. Azərbaycanda 6 beynəlxalq hava 
limanı tikilmişdir. Hava nəqliyyatının 
səmərəliliyinə görə Azərbaycan dünyada 
12-cidir.

2017-ci ildə Bakı-Tbilisi-Qars dəmir 
yolu istismara verilmişdir. Hesab edirəm 
ki, bu, tarixi hadisədir. Təsadüfi deyil ki, 
bu yola “Dəmir İpək yolu” deyilir. Bu la-
yihə qitələri birləşdirir. Azərbaycan Asi-
ya və Avropa arasında yerləşən ölkə kimi 
Avrasiya məkanında nəqliyyat-logistika 
sahəsinə böyük töhfələr verir. Bakı-Tbi-
lisi-Qars dəmir yolu ilə 2020-ci ilin ilk 
altı ayında daşınmış yüklərin həcmi 
2019-cu ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 
3,7 dəfə çoxdur…

Ölkə daxilində dəmir yolu infrast-
rukturu yenilənir. Davos İqtisadi Foru-
munun son hesabatında dəmir yollarının 
səmərəliliyinə görə Azərbaycan dünyada 
11-ci yerdədir. Bütövlükdə Davos Foru-
munun hesabatında nəqliyyat infrastruk-
turunun səviyyəsinə görə Azərbaycan 
dünyada 34-cü yerdədir.

Şərq-Qərb nəqliyyat dəhlizi artıq 
tam şəkildə fəaliyyət göstərir. 2019-cu 
ildə bu dəhlizlə 8,7 milyon ton yük da-
şınmışdır. Bu ilin ilk dörd ayı ərzində 
bu rəqəm artıq 3 milyon tona çatmışdır. 
Azərbaycan, eyni zamanda, Şimal-Cə-
nub nəqliyyat dəhlizinin fəal iştirakçı-

sıdır. Dəhlizin Azərbaycan seqmentində 
bütün işlər başa çatdırılmışdır. Bu dəhliz 
vasitəsilə keçən il 2,1 milyon ton, bu ilin 
ilk dörd ayı ərzində isə 800 min ton yük 
daşınmışdır. Şərq-Qərb nəqliyyat dəhlizi 
çərçivəsində Azərbaycan Əfqanıstan və 
Türkmənistanla əməkdaşlıqda müsbət 
nəticələr əldə etmişdir. Mənim 2018-ci 
ilin noyabr ayında Türkmənistana rəsmi 
səfərim zamanı imzalanmış 21 sənəd ara-
sında 9 sənəd nəqliyyat sektoruna aiddir. 
2020-ci ilin birinci yarısında Ələt Bey-
nəlxalq Dəniz Ticarət Limanında Türk-
mənistan və əks istiqamətdə 1,5 milyon 
tondan çox yük aşırılmışdır. Bu da keçən 
ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 28 
faiz çoxdur. Aşırılan quru yükün həc-
mi 7,7 dəfə artaraq 370 min tondan çox 
olmuşdur. Türkmənistan tərəfi limanda 
tikilməsi nəzərdə tutulan gübrə termi-
nalının idarə olunması üzrə yaradılacaq 
konsorsiumda iştiraka dəvət edilmişdir.

Lapis Lazuli marşrutunun 2018-ci 
ildə Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu ilə 
birləşdirilməsindən sonra artıq Əfqanıs-
tandan yüklər Türkmənistandan Azər-
baycana, daha sonra Qərb istiqamətində 
daşınmağa başlanmışdır. 2018-ci ilin de-
kabr ayında Əfqanıstandan yola salınan 
ilk sınaq yükü 12 gün ərzində Bakı lima-
nına çatdırılmışdır. Bu ilin yanvar-may 
ayları ərzində Azərbaycan vasitəsilə 
Əfqanıstan istiqamətində və əks is-
tiqamətdə 55,5 min ton yük daşınmışdır. 
Azərbaycan yük təyyarələri ilə həmin 
dövrdə ölkəmizə və digər ölkələrə məx-

sus 12 min tona yaxın yükü Əfqanıstana 
çatdırmışdır. Azərbaycan etibarlı tran-
zit ölkəsi kimi dünya arenasında özünü 
təsdiqləyib. Ölkəmiz Avrasiyanın yeni 
önəmli nəqliyyat-logistika mərkəzləri-
nin birinə çevrilmişdir. 

Azərbaycan Əfqanıstan və Türkmə-
nistan ilə çoxtərəfli formatda da səmərəli 
əməkdaşlıq edir. Ölkələrimiz beynəlxalq 
təşkilatlar çərçivəsində bir-birinin ərazi 
bütövlüyünü, suverenliyini və sərhədlə-
rinin toxunulmazlığını daim dəstəkləyir. 
Hazırkı dövrün ən aktual problemi olan 
koronavirus xəstəliyi dünyada faciəvi 
nəticələrə gətirib çıxarmışdır. Pandemiya 
şəraitində ölkələr arasında və beynəlxalq 
təşkilatlar çərçivəsində həmrəylik və 
əməkdaşlıq vacibdir. Pandemiyanın 
mənfi təsirlərinə baxmayaraq, Azər-
baycan tranzit yüklərin daşınması üçün 
əlavə tədbirlər görmüşdür. Şərq-Qərb 
nəqliyyat dəhlizi ilə beynəlxalq yük da-
şımaları fasiləsiz olaraq həyata keçirilir.

Biz Şərq-Qərb nəqliyyat dəhlizinin 
imkanlarının daha da artırılması üçün 
səylərimizi davam etdirməliyik. Yük-
daşımaların optimallaşdırılması üçün 
tariflərin unifikasiyasının həyata keçi-
rilməsi vacibdir. Bugünkü görüşümü-
zün nəticələrinin və gələcək addımların 
müzakirəsi üçün ölkələrimizin nəqliyyat 
strukturlarının işçi görüşünün keçirilmə-
sini təklif edirəm.

Avropa İttifaqının Şərq-Qərb nəqliy-
yat dəhlizinə marağı artmaqdadır. 2019-
cu ilin iyul ayında Azərbaycana səfər 

etmiş Avropa İttifaqı Şurasının preziden-
ti cənab Donald Tusk Ələt Beynəlxalq 
Dəniz Ticarət Limanına getmiş və lima-
nın imkanları ilə yerində tanış olmuşdur. 
Artıq bir neçə Avropa ölkəsi bu dəhlizə 
qoşulmuşdur. Digər tərəfdaş dövlətlər də 
dəhliz vasitəsilə yükdaşımalara böyük 
maraq göstərirlər.

Qoşulmama Hərəkatının videokon-
frans vasitəsilə keçirilmiş Zirvə görü-
şündə Afrika İttifaqının və Avropa İtti-
faqının rəhbər şəxsləri iştirak etmişlər. 
Qoşulmama Hərəkatının tədbirində Av-
ropa İttifaqının ilk dəfə iştirakı tarixi 
hadisə idi. Azərbaycan bu iki təsisat ara-
sında əlaqələrin inkişafı istiqamətində 
öz səylərini davam etdirəcəkdir.

Avropa və Asiya ölkələri Şərq-Qərb 
nəqliyyat dəhlizinin iştirakçılarıdır. He-
sab edirəm ki, bugünkü görüşün möv-
zusu olan nəqliyyat-logistika mövzusu 
Avropa İttifaqı ilə Qoşulmama Hərəkatı 
arasında praktiki əməkdaşlıq üçün ilk 
addım ola bilər.

İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan  Respublikasının 

Prezidenti

(İyulun 2-də Əfqanıstan Prezidenti-
nin təşəbbüsü ilə Azərbaycan Preziden-
ti İlham Əliyev, Əfqanıstan Prezidenti 
Məhəmməd Əşrəf Qani və Türkmənistan 
Prezidenti Qurbanqulu Berdiməhəmmə-
dovun videokonfrans vasitəsilə keçirilən 
görüşündəki nitqindən)

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-
ci bəndini rəhbər tutaraq, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2020-
ci il 7 avqust tarixli 1120 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbay-
can İnvestisiya Holdinqinin Nizamnaməsi”nin 4.4-cü bəndinə uyğun 
olaraq qərara alıram:

Azərbaycan İnvestisiya Holdinqinin Müşahidə Şurasının aşağıdakı 
tərkibi təsdiq edilsin:

Müşahidə Şurasının sədri
Azərbaycan Respublikasının Baş Naziri

Müşahidə Şurasının üzvləri
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi – Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin Administrasiyasının İqtisadi məsələlər və in-
novativ inkişaf siyasəti şöbəsinin müdiri

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi – Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin Administrasiyasının İqtisadi siyasət və səna-
ye məsələləri şöbəsinin müdiri

Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat naziri
Azərbaycan Respublikasının Maliyyə naziri.
 

İlham ƏLİYEV, 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 12 avqust 2020-ci il.

İnsanın oxuduğu, işlədiyi yer-
lərdə başqalarından yaxşı mənada 
fərqlənməsi ona əvəsziz duyğular 

yaşadır. Anlayırsan ki, bu məqama 
çatmaq üçün çəkdiyin əziyyət hədər 
getməyib. 

Nazirlər Kabineti 
yanında Operativ Qə-
rargahın qərarı ilə açıq 
havada keçirilən idman 
yarışlarının təşkilinə 
icazə verildikdən sonra 
“Azərbaycan Xəzər 
Dəniz Gəmiçiliyi” QSC-
nin (ASCO) “Xəzər” 

Yelkənli Qayıqlar İdman Klubu da 
məşqlərini bərpa edib.

Yelkənçilərimiz 6 aylıq fasilədən 
sonra ilk dəfə dənizə çıxıblar. 
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ADDA-nı bu il ən yüksək 
göstərici ilə bitirən tələbə: 

“Uşaqlıqdan dənizçi olmağı 
arzulamışam”

“Kəlbəcər”in sorağı dünya 
sularından gələcək

Yelkənçilərimiz uzun fasilədən 
sonra yenidən dənizə çıxıblar

COVID-19 infeksiyasının 
yayılması müxtəlif şəkildə əhalinin 
bütün təbəqələrinə təsir göstərib. 
Bu prosesin ən neqativ nəticələ-
rindən biri insanlarda stress və 
depressiya yarada biləcək emosio-
nal ruh düşkünlüyüdür. 

Səh. 7

COVID-19 pandemiyası zamanı 
stressin idarə edilməsi

“Azərbaycan Xəzər Də-
niz Gəmiçiliyi” QSC (ASCO) 
gəmilərin istismarı və sahil 
obyektlərinin fəaliyyəti nə-
ticəsində yaranan  maye və 
bərk tullantıların su mən-
bələrinə, qrunta və havaya 
ekoloji mənfi təsirlərinin 
minimuma endirilməsini 
daim diqqətdə saxlayır. 
Əməliyyatlar zamanı ətraf 

mühitə zərərin vurulmaması üçün möv-
cud imkanlar daxilində zəruri qabaqlayıcı 
tədbirlər görülür.

ASCO ekologiyaya mənfi təsirlərin 
minimuma endirilməsinə xüsusi diqqət yetirir

Səh. 5

ASCO-nun gəmiləri mütəmadi 
dezinfeksiya edilir

Nazirlər Kabine-
tinin “Azərbaycanda 
yeni koronavirus 
xəstəliyinin yayıl-
masının qarşısının 
alınmasına dair 
fəaliyyət planı”nın 
icrasını təmin etmək 
məqsədi ilə “Azər-
baycan Xəzər Dəniz 
Gəmiçiliyi” QSC (ASCO) profilaktik 
tədbirləri davam etdirir.

Səh. 2

Səh. 3

Səh. 8

Azərbaycan istehsalı 
olan ikinci tanker inşa-
sının növbəti mərhələsi 
üçün suya salınıb 

Avqustun 6-da “Azər-
baycan Xəzər Dəniz Gəmi-
çiliyi” QSC-nin (ASCO) 
sifarişi ilə “Bakı Gəmiqa-
yırma Zavodu” MMC-də 
inşa edilən "Kəlbəcər” neft-
daşıyan tankeri növbəti mərhələsinin ti-
kintisinin aparılması üçün suya salınıb.

Səh. 4

Azərbaycan Asiya və Avropa arasında yerləşən ölkə kimi Avrasiya 
məkanında nəqliyyat-logistika sahəsinə böyük töhfələr verir

Azərbaycan İnvestisiya Holdinqinin Müşahidə 
Şurasının tərkibinin təsdiq edilməsi haqqında 

AZərBAYCAn reSpUBlİKASI preZİDentİnİn SərənCAMI



Mumbay, Sankt-Peterburq və 
Hamburq arasındakı ticarət əlaqələri 
İranın Çabahar limanı vasitəsilə inki-
şaf edəcək. Cənub-Şərqi Asiya ölkələ-
rindən Avropaya və əks istiqamətə 
göndərilən yüklər İran, Azərbaycan və 
Rusiya ərazisindən keçməklə daşına-
caq.

Bu sözləri İranın Çabahar Azad 
İqtisadi Zonasının (AİZ) direktoru Əd-
bülrəhim Kürdü deyib. O, İRNA xəbər 
agentliyinin keçirdiyi görüş zamanı Ça-
bahar limanının əhəmiyyəti haqqında 
danışaraq qeyd edib ki, yaxın illər ərzin-
də liman Süveyş kanalını əvəz edəcək. 
Asiyadan Avropaya və əks istiqamətə 
yüklər Süveyş kanalından keçməklə 38 
gün ərzində mənzil başına çatdırılırsa, 
Çabahar limanı vasitəsilə daşındıqda 15 
gün ərzində çatdırılacaq.

Qeyd etmək lazımdır ki, “Şimal-Cə-
nub” Beynəlxalq Nəqliyyat Dəhlizi 
layihəsi meydana çıxdıqdan sonra Hin-
distan, Çin və bir sıra digər Cənub-Şərqi 
Asiya dövlətləri bu layihəyə ciddi ma-
raq göstərməyə başladılar. Hindista-
nın İranın Çabahar limanına bu qədər 
diqqət ayırması heç də təsadüfi xarakter 
daşımır. Hələ 2002-ci ildə Sankt-Peter-
burqda Rusiya, Hindistan, İran və bir 
sıra Avropa dövlətləri “Şimal-Cənub” 
Beynəlxalq Nəqliyyat Dəhlizinin yara-
dılması haqqında razılıq əldə etdikdən 
sonra Çabahar limanı aktuallıq kəsb 
etməyə başlayıb. Məsələnin mahiyyə-
ti ondan ibarətdir ki, Hindistan Rusiya, 
Orta Asiya respublikaları və Avropa ilə 
iqtisadi-ticarət əlaqələrini məhz bu dəh-
liz vasitəsilə reallaşdırmağı planlaşdırır. 
Hindistanın bu istəyi də zərurətdən do-
ğub. Dünya Bankının ekspertlərinin he-
sablamalarına görə, yaxın 10 ildə Asiya 
ilə Avropanın ticarət dövriyyəsi 200 mil-
yard dollara çatacaq.

“Times of India” qəzeti yazır ki, 
Hindistanın böyük ixrac potensialı var 
və inkişaf edən iqtisadiyyat üçün nəq-
liyyat probleminin həlli vacibdir. İqti-
sadi inkişafda idxal-ixrac əməliyyatları-
nın tez və təhlükəsiz həyata keçirilməsi 
əsas amillərdən biridir. Süveyş kanalı 
vasitəsilə Avropa ilə nəqliyyat əlaqəsi 

yaratmaq olduqca baha başa gəlməklə 
yanaşı, həm də çox vaxt aparır. Mütəxəs-
sislərin hesablamalarına görə, Hindistan 
“Şimal-Cənub” dəhlizi ilə Avropaya yük 
göndərsə yükün hər tonunda 1200 dollar 
vəsaitə qənaət etmiş olacaq. İl ərzində 
həyata keçirilən idxal-ixrac əməliyyatla-
rı zamanı isə göndərilən və qəbul edilən 
yükün həcmi isə milyon tondan çox ola-
caq. Vaxt amili isə onunla sərfəlidir ki, 
büdcə gələn gəlir vaxtında daxil olacaq.

Bütün bu proseslərin Azərbaycan 
üçün mahiyyəti heç də qatar, gəmi və 
yük avtomobillərinin ölkəmizin ərazi-
sindən keçməklə ödədiyi tranzit xərci 
və gömrük rüsumlarından ibarət deyil. 
Əlbəttə ki, bunlar büdcəmizə valyuta 
gətirəcək. Lakin Azərbaycan Prezidenti 
İlham Əliyevin strateji siyasi xətti qey-
ri-neft sektorunu məhsul istehsalı ilə 
məhdudlaşdırmaq deyil. Azərbaycanı 
beynəlxalq nəqliyyat qovşağına çevir-
məklə Prezident İlham Əliyev uzun illər 
boyu ölkəmizin inkişafını təmin edib. 
Logistika elə bir sahədir bunun inkişafı 

həm də siyasi zəmanət qazandırır.
Asiyadan-Avropaya və əks is-

tiqamətdə hərəkət edən yüklərə malik 
şirkətlər Bakıda nümayəndəliklərini 
açacaq, xidmət sahələri formalaşacaq ki, 
bunların da nəticəsində yeni və yüksək 
əməkhaqqı olan iş yerləri yaranacaq. 
Bütün bunlar əhalinin sosial rifahının 
yüksəlməsi ilə yanaşı, dövlət gəlirlərinin 
artmasına əsaslı təsir göstərəcək.

Görünür elə bu səbəbdən Ermənis-
tan narahat olur. Yeni baş nazir Nikol 
Paşinyan Ermənistanın göz qabağında 
dağılmasını seyr etməkdən başqa əla-
cı qalmayıb. Ona görə də, bəzi mət-
buat orqanlarında təxribat xarakterli 
məqalələr və xəbərlər dərc etdirərək 
Azərbaycanla İran arasındakı münasi-
bətlərə kölgə salmağa çalışır. Bu gün cə-
bhə bölgəsində Ermənistanın atəşkəs re-
jimini tez-tez pozması və lobbi hesabına 
xarici mətbuatda guya Azərbaycanın İra-
na qarşı hansısa addımlar atması haqqın-
da yalan xəbərlər dərc etməsinə də məhz 
bu kontekstdən yanaşmaq lazımdır.

Nazirlər Kabinetinin “Azər-
baycanda yeni koronavirus xəstəli-
yinin yayılmasının qarşısının alın-
masına dair fəaliyyət planı”nın 
icrasını təmin etmək məqsədi ilə 
“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmi-
çiliyi” QSC (ASCO) profilaktik 
tədbirləri davam etdirir.

Müəyyənləşdirilmiş qrafikə uyğun 
olaraq növbəti dezinfeksiya işləri “Aka-

demik Topçubaşov”, “Akademik Həsən 
Əliyev”, “Bərdə”, “Bəstəkar Qara Qa-
rayev”, “Atlet-2”, “Zəfər”, “PS-158”, 
“Ağdərə-4”, “PSK-38”, “MPK-455”, 
“Ağdərə-7”, “Ağdam”, “Balakən”, 
“Professor Gül”, “General Əsədov”, 
“Məcik-1”, “MPK-474”, “Nefteqaz-62”, 
“Nerça”, “Orion-18”, “PS-158”, “PS-
173”, “PSK-31”, “PSK-33”, “PSK-40”, 
“PSK-45”, “Sabit Orucov”, “Süleyman 

Vəzirov”, “Turan” gəmilərində və 721 
saylı üzən emalatxanada aparılıb.

Dezinfeksiya bu sahədə ixtisaslaş-
mış və müvafiq lisenziyaya malik şirkət 
tərəfindən həyata keçirilib. Proses  
ASCO-nun Sosial inkişaf və nəqliyyat 
şöbəsinin əməkdaşlarının nəzarəti altın-
da yerinə yetirilib.

Turab Məmmədov
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Azərbaycanın beynəlxalq nəqliyyat qovşağına 
çevrilməsi ermənistanı narahat edir

ASCO-nun gəmiləri mütəmadi 
dezinfeksiya edilir

Asiyadan Avropaya 
və əks istiqamətdə daşı-
nan yüklər təkcə İranın 
deyil, eyni zamanda, 
Azərbaycanın ərazisin-
dən də tranzit olaraq 
keçəcək

İranın dəniz liman-
ları ilə müxtəlif ölkələrin 
limanları arasında əmək-
daşlıq haqqında 40 müqa-
vilə imzalanıb.

Bu barədə İranın Dəniz Limanları 
Təşkilatının icraçı direktoru Məhəm-
məd Rostad bildirib. O diqqətə çatdırıb 
ki, İran limanlarının coğrafi mövqeyi 
qitələr arasındakı ticarət əlaqələrinin 
genişlənməsinə imkan verir.

İqtisadiyyatın inkişafında nəqliyya-
tın rolu danılmazdır. Təsadüfi deyil ki, 
İran limanları ilə əməkdaşlıq haqqında 
müqavilələr məhz “Şimal-Cənub” Bey-
nəlxalq Nəqliyyat Dəhlizi formalaşma-
ğa başladıqdan sonra imzalanıb.

M.Rostad bildirib ki, İran limanla-
rına daxil edilən yüklər tranzit olaraq 
Rusiyaya və Avropaya daşınacaq. Eyni 
zamanda, əks istiqamətə daşınan yüklər 
da tranzit olaraq İran ərazisindən keçə-
cək.

Qeyd edək ki, İran limanları va-
sitəsilə Asiyadan Avropaya və əks is-
tiqamətdə daşınan yüklər təkcə İranın 
deyil, eyni zamanda, Azərbaycanın əra-
zisindən də tranzit olaraq keçəcək.

İranın beynəlxalq əhəmiyyətə ma-
lik olan iki limanı var. Onlardan biri 
Fars körfəzindəki Bəndər-Abbas, digəri 
isə Hind Okeanına çıxışı olan Çabahar 
limanıdır. Bəndər-Abbas limanı körfəz 
ölkələrinin, Çabahar limanı isə Cə-
nub-Şərqi Asiya ölkələrinin Avropa ilə 
ticarət əlaqələrində mühüm rol oynayır. 
“Şimal-Cənub” Beynəlxalq Nəqliyyat 
Dəhlizi də məhz bu limanlara görə əhə-
miyyətlidir. İstər körfəz ölkələri, istərsə 
də Cənub-Şərqi Asiya ölkələri yüklərini 
Avropa məhz İran limanları vasitəsilə 
ixrac etmək istəyində olduqlarını bə-
yan ediblər. Təsadüfi deyil ki, Hindistan 
Çabahar limanının yenidən qurulması 
üçün 200 milyon dollar həcmində sər-
mayə yatırıb.

İran limanlarının digər ölkələrin 

limanları ilə əməkdaşlıq haqqında 40 
müqavilənin imzalanmasının Azərbay-
can üçün əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, 
hər iki limandan İrana daxil olan yüklər 
Qəzvin-Rəşt-Astara(İran)-Astara(Azər-
baycan) dəmir yolu vasitəsilə Rusiyaya, 
oradan isə Avropaya daşınacaq. Azər-
baycan da beynəlxalq xarakterli nəq-
liyyat qovşağına çevriləcək. Bundan 
başqa, nə qədər çox yük daşınacaqsa, 
Azərbaycanın da tranzit gəlirləri bir o 
qədər artacaq.

Onu da qeyd etmək lazımdır ki, 
dünyanın 40 limanının İran limanları ilə 
əməkdaşlığa can atması təsadüfi deyil. 
Məsələnin mahiyyəti ondan ibarətdir ki, 
əvvəlki marşrutdan fərqli olaraq, yüklə-
rin “Şimal-Cənub” Beynəlxalq Nəqliy-
yat Dəhlizi ilə daşınması vaxtı və nəq-
liyyat xərclərini kifayət qədər azaldır.

Azərbaycan böyük həcmlərdə yük-
ləri qəbul edib yola salmağa tam ha-
zırdır. İri yükaşırma imkanı olan Bakı 
Beynəlxalq Ticarət Limanının yenidən 
qurulmasından başlayaraq, avtomobil 
yollarının təmirinə və İranın dəmir yolu 
ilə Azərbaycanın dəmir yolları sistemi-
nin birləşməsinə kimi bütün işlər həyata 
keçirilib.

Çabahar və Bəndər-Abbas liman-
larından yüklər birbaşa vaqonlara 
yüklənərək Qəzvin-Rəşt-Astara(İ-
ran)-Astara(Azərbaycan) dəmir yolu 
ilə Avropaya daşınacaq. Bu yolun Qəz-
vin-Rəşt hissəsi artıq istismara verilib. 
Yolun Rəşt-Astar hissəsində isə işlər 
davam edir. Bu hissənin gələn ilin so-
nuna kimi tikilib istifadəyə verilməsi 
gözlənilir. Dəmir yolu tam istismara 
verildikdən sonra yüklərin İran, Azər-
baycan və Rusiya vasitəsilə Avropaya 
daşınması başlanacaq.

Rabil Kətanov

İran limanlarının beynəlxalq 
əlaqələrinin genişlənməsi Azərbaycan 

üçün də əhəmiyyətlidir

Əli Məmməd oğlu Şirə-
liyev 1927-ci il aprelin 15-də  
Bakının Əmircan kəndində  
fəhlə ailəsində anadan olub.

1942-ci ildə Əmircandakı 
1 №-li orta məktəbin yeddinci 
sinfini bitirib. Əmək fəaliyyə-
tinə F.E.Dzerjinski adına za-
vodda elektrik montyoru kimi 
başlayıb, 1944–1945-ci illərdə 
“Kaqanoviçneft” trestində 5-ci 
dərəcəli elektrik montyoru  iş-
ləyib.

1945-ci ildə Bakı Dəniz 
Yolları Məktəbinin “Gəmi sü-
rücüsü” fakültəsinə daxil olub 
və 1949-cu ildə sözügedən 
tədris ocağını “Uzaq səfərlər 
şturmanı“ ixtisası üzrə bitirən 
Ə. Şirəliyev aprelin axırların-
dan  Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi-
nin  gəmilərində çalışıb. “Qa-
fur Məmmədov”, “Nizami”, 
“Kabardinka” gəmilərində əvvəlcə 
birinci dərəcəli matros, daha sonra 
kapitanın üçüncü və ikinci köməkçi-
si işləyib. 1953–1956-cı illərdə artıq 
kapitanın böyük köməkçisi kimi Gə-
miçiliyin  “Desna”, “Pioner”,  “Ma-
nıç” gəmilərində çalışıb. Rəhbərlik 29 
yaşlı mütəxəssisin biliyini, təşəbbüs-
karlığını, təşkilatçılıq bacarığını  və 
təcrübəsini nəzərə alaraq, 1965-ci ilin 
noyabrında onu kapitan vəzifəsinə tə-
yin edib. 

Bundan sonra Ə.Şirəliyev “Si-
menz”, “Bakı Soveti”, “Kolıma”, 
“Bolşevik Qarayev” gəmilərində 
üzüb. İctimai fəallığı, tələbkarlığı  ilə 
seçilən Ə.Şirəliyev tezliklə mahir ka-
pitan kimi Gəmiçilikdə böyük nüfuz  
qazanıb. 

1965-ci ildə Ə.Şirəliyevə uzaq 
səfərlərə çıxan gəmiləri idarə etmək 
həvalə olunub. O, 1965–1967-ci il-
lərdə “Bakı Soveti”, “Pioner”, “Neft-
çala”, “Ucar”, “Nebit Dağ” və “Sa-
birabad” gəmilərində Qara və Aralıq 
dənizlərində üzüb.

Ə.Şirəliyev  həmin illərdə suya 

azoturumlu tanker və meşə-pambıq 
daşıyan gəmilərin səmərəli istisma-
rını təmin etmək məqsədi ilə xüsusi 
metod işləyib-hazırlayıb və onu prak-
tikada uğurla tətbiq edib. 

1967-ci ildə Ə.Şirəliyevin biliyi, 
səriştə və təcrübəsi nəzərə alınaraq 
hamiyəçi kapitan təyin edilib. 1972-
ci il noyabrın 16-da SSRİ Xəzər Də-
niz Gəmiçiliyinin İrandakı Baş Dəniz 
Agentliyinin rəis müavini,  1973-cü il 
oktyabrın 30-da isə Agentliyin rəisi 
vəzifəsinə irəli çəkilib. 

 Ə.Şirəliyev bu vəzifədə də böyük 
hörmət və nüfuz qazanıb.  SSRİ-nin 
Tehrandakı Ticarət Nümayəndəsi İ.
Semyonovun SSRİ Dəniz Donanma-
sı Nazirinin müavini A.Trequbovla 
Xəzər Dəniz Gəmiçiliyinin o dövrdə-
ki rəisi C.Həşimova ünvanlandığı 29 
avqust 1974-cü il tarixli məktubu və 
məktuba əlavə edilmiş xasiyyətnamə 
də dediklərimizi bir daha təsdiq edir. 

Həmin məktubla Ə.Şirəliye-
vin daha bir il İranda qalıb işləməsi 
məsələsinə baxmaq təklif edilir. Mək-
tuba Ə.Şirəliyevin  SSRİ-nin  İranda-
kı Səfirliyinin Həmkarlar İttifaqının 

Yerli Komitəsinin 28 avqust 1974-
cü il tarixli iclasında təsdiqlənmiş 
xasiyyətnaməsi də əlavə olunub.  
Burada onun işgüzarlığı, qətiyyəti, 
ölkənin maraqlarını müdafiə etmək 
bacarığı xüsusi olaraq vurğulanır. 
Zəngin təcrübəyə malik uzaq səfər-
lər kapitanı kimi xarici limanlarda 
sovet gəmilərinin işinin səmərəli-
liyini yüksəltməyə, xərcləri azalt-
mağa böyük diqqət yetirdiyi qeyd 
edilir. Ə.Şirəliyevin ünsiyyətcil, 
təmkinli və nəzakətli olması, fars 
dilini kifayət qədər yaxşı bildiyi 
üçün işgüzar danışıqların əhəmiy-
yətli hissəsinin çox zaman tər-
cüməçi köməyi olmadan özünün 
aparması da xasiyyətnamədə əksini 
tapmışdır.

Sovet dövründə xaricə ezam 
olunmuş mütəxəssislərin eyni 
bir  ölkədə davamlı qalıb-işləmə-
sinə məhdudiyyət vardı. Təbii ki, 

müstəsna hallar olurdu. Lakin belə 
olan təqdirdə mütləq mütəxəssisin 
həmin vəzifədə qalmasının məqsə-
dəuyğunluğu əsaslandırılırdı – yük-
sək peşəkarlıq, əvəzolunmazlıq, öz 
ölkəsini ən yüksək səviyyədə  təmsil 
etmək bacarığı və digər bu kimi tutar-
lı amillər səbəb kimi göstərilirdi.  Sö-
zügedən məktub və xasiyyətnamə də 
məhz bununla əlaqədar yazılmışdır.

Qeyd edək ki, Xəzər Dəniz Gəmi-
çiliyinin yetirməsi Ə.Şirəliyevin tut-
duğu vəzifədə qalması üçün SSRİ-nin 
İrandakı Ticarət Nümayəndəliyindən 
də 2 dəfə belə müraciət olunub. Birin-
ci dəfə - 1974-cü ildə razılıq nisbətən 
rahat alınsa da, ikinci dəfə - 1975-ci 
ildə SSRİ-nin Dəniz Donanması Na-
ziri T.Qujenkoya bilavasitə iki dəfə 
məktubla müraciət etmək lazım gəlib. 

Belə ki, 3 oktyabr 1975-ci il ta-
rixli ikinci məktubda Ə.Şirəliyevin 
işgüzar və insani keyfiyyətləri qeyd 
olunmaqla bərabər, həm də İranda 
Baş Dəniz Agentliyinin yerləşdiyi 
torpaq və binanın icarə vaxtının bit-
məsi ilə yaranmış mürəkkəb şəraitdən 

söz açılıb. Xəzər Dəniz Gəmiçiliyinin 
tapşırığına əsasən Ə.Şirəliyevin bu 
məsələ ilə bağlı İran tərəfi ilə danı-
şıqlar apardığı və artıq tamamilə “işin 
içində” olduğu üçün  onun başqası 
ilə əvəz edilməsinin arzuolunmazlığı 
diqqətə çatdırılıb... 

Xarici ezamiyyəti SSRİ Dəniz 
Donanması Nazirliyinin  226/L №-li  
əmrinə əsasən 1976-cı ilin 28 okt-
yabrında bitən Ə.Şirəliyev Bakıya 
qayıdaraq, Gəmiçiliyin Yükdaşımalar 
və  donanmanın hərəkəti xidmətində 
2 №-li Gəmilərin təsərrüfat-istismar 
qrupunda himayəçi kapitan kimi işə 
başlayıb. 

Maraqlısı budur ki,  Ə.Şirəliyev 
məhz mahir, əsl peşəkar olduğu üçün 
himayəçi kapitan vəzifəsində çalışdı-
ğı zaman Odessa Ali Dəniz Mühən-
disləri Məktəbinə daxil olub və bu 
tədris ocağını 1981-ci ildə “Mühən-
dis-gəmi sürücüsü” ixtisası üzrə başa 
vurub. Qeyd etmək lazımdır ki,  54 
yaşlı məzun artıq səmərəli fəaliyyə-
tinə görə SSRİ-nin ali mükafatı – Le-
nin ordeni ilə təltif edilmiş, “Xəzərin 
veteranı” kimi şərəfli ada layiq görül-
müşdü. Tanınmış kapitanın sinəsini  
həm də “Rəşadətli əməyə görə” me-
dalı, “Dəniz Donanmasının Fəxri iş-
çisi” və  “10 il qəzasız işə görə” döş 
nişanları bəzəyirdi.

1984-cü ildə SSRİ Dəniz Donan-
ması Nazirliyinin nomenklatur siya-
hısına Dəniz üzgüçülüyü xidmətinin 
himayəçi kapitanı vəzifəsinin daxil 
edilməsi ilə əlaqədar Ə.Şirəliyev bu 
vəzifədə təsdiq olunub. 

Uzunmüddətli və vicdanlı əmə-
yinə görə 1986-cı ildə “Əmək vete-
ranı” medalı ilə təltif edilən təcrübəli 
kapitan həmişə gənclik həvəsi ilə ça-
lışıb. 2004-cü il yanvarın 2-də əmək 
müqaviləsinə xitam verilən 76 yaşlı 
kapitan cəmi 4 gün sonra gözlərini 
əbədi yumub. 

Sevda ABDULLAYEVA

 UnUtSAQ, UnUDUlArIQ

Öz ölkəsini ən yüksək səviyyədə təmsil 
etməyi bacaran uzaq səfərlər kapitanı
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“Biznes” sözü dünyanın bütün 
ölkələrində istifadə olunur. Gəlir 
gətirən fəaliyyət və bu fəaliyyətlə 
məşğul olan insanlar müxtəlif 
ölkələrdə müxtəlif cür adlandırılır. 
Əsasən ingilis dilli ölkələrdə sözü-
gedən fəaliyyət növü “biznes”, bu 
fəaliyyətlə məşğul olan insanlar isə 
“biznesmen” adlandırıldığı halda, 
digər ölkələrdə, o cümlədən MDB 
məkanında müvafiq olaraq “sahib-
karlıq” və “sahibkar” adlandırılır.

Gənc sahibkar, şəxsi inkişaf və 
biznes təlimçisi Elvin Dadaşsoy ko-
ronavirus (COVID-19) pandemiyası 
səbəbindən biznes və iqtisadi fəaliy-
yət sahələrinin zərərçəkmə ehtimalını 
minimuma endirmək, yaranmış vəziy-
yətin sahibkarların biznes mühitinə 
mənfi təsirinin azaldılması yolları ilə 
bağlı AZƏRTAC-ın suallarını cavab-
landırıb.

- İş adamları pandemiyanın biz-
nesin inkişafına təsirini minimuma 
endirmək üçün nə etməlidirlər?

- Pandemiya bizneslərin dözüm-
lülük yarışmasıdır. Əksər bizneslərdə 
müştəri azalır, nağd pul tükənir, işçilər 
qeyri-stabil və depressiv əhvala girir-
lər. Bu dövrlərdə biznes rəhbərləri 3 
məqama diqqət yetirməlidirlər.

Bacardıqları qədər nağd pul kütlə-
si saxlaya bilmək. Pandemiya dövrün-
də reklam və marketinq xərcləri istis-

na olmaqla (bu xərclər çox vaxt bizi 
rəqiblərdən 1 addım qabağa salır) di-
gər xərcləri azaltmağa çalışmaq. Hət-
ta əməkhaqlarını da azaltmağı təklif 
edirəm. Buna əsas verən amil, işçilərin 
xərclərinin nisbətən azalmasıdır. Artıq 
onların çoxu fiziki olaraq işə getmir, 
restoranlara və nəqliyyata az pul xərc-
ləyirlər.

İşçilərlə daha sıx əlaqə saxlamaq 
və liderlik bacarıqlarını ortaya qoya-
raq onları şirkətə daha çox bağlamaq. 
Nəzərə alsaq ki, işçilərin əksəriyyəti 
narahat və qeyri-stabil əhvaldadırlar, 
onlarla əlaqə daha da intensiv və an-
layışlı olmalıdır. Komandanın üzvləri 
çətin dövrləri birgə keçirə biləcəklə-
rinə əmin olmalıdırlar.

Müştərilərlə daha çox doğmalıq 
yaratmaq və onlarda loyallıq yarat-
mağın üstündə işləmək. Müştərilərlə 
kommunikasiyada belə “çətin dövrləri 
birgə adlayacağıq” hissi yaradılmalı-
dır.

- Biznesə yeni başlamaq istəyən-
lər bu dövrdə səbir edib gözləməli-
dirlər, yoxsa hansısa yollardan is-
tifadə edərək uğurlu addımlar ata 
bilərlərmi?

- Pandemiya dövründə bir çox 
bizneslər öz həcmini kiçildəcək və 
ya ümumiyyətlə bağlanacaq. Buna 
dünyanın məhəng brendləri də aiddir. 
“Victoria Secret”, “Inditex Group” 

(“Zara”, “Massimo Dutti”) kimi şirkət-
lər satışların azalmasından əziyyət çə-
kir və nəticədə öz mağazalarını bağ-
layır. Bu dövrdə dözümlülük və ağıllı 
manevr edən şirkətlər udur. Bu, həm-
çinin yeni biznes quranlara da aiddir.

Əgər ortaya qoyulan biznes həl-
li pandemiya dövrünün tələbatlarına 
uyğundursa, bu ağıllı addımdır. Əks 
biznesləri açmağın müsbət və mənfi 
tərəfləri var. Müsbət tərəfi budur ki, 
əgər biznes açılıbsa və pandemiya 
dövründə marketinq və reklam tədbir-
ləri görülürsə, pandemiyadan sonra 
daha çox müştəri kütləsi əldə edilmiş 
olacaq.

Mənfi tərəfi isə budur ki, pandemi-
ya dövründə insanlar xərclərini azal-
dırlar. Bu da bütün bizneslərin satışını 
aşağı salır. Yeni açılan biznes pande-
mik dövr üçün çox az satışla davam 
edir. Nəticədə nağd pul kütləsi azalır. 
Nağd pul isə bizneslərin “qan-damar” 
sistemidir.

- Biznes marafonunda sürət la-
zımdır, yoxsa dözümlülük?

- Bunlar “ya bu, ya o” yanaşması 
deyil. Burada “həm bu, həm o” yanaş-
ması olmalıdır. Bizneslər iki addım 
qabağa, bir addım geriyə prinsipi ilə 
hərəkət etməlidir. Böyümək, sürətli ol-
maq və səbirlə möhkəmlənmək, köklə-
ri dərinə salmaq. Sonra yenə böyümək, 
sürətlənmək, daha sonra dayanmaq və 

kökləri dərinləşdirmək lazımdır. Bun-
lar paralel addımlamalıdır.

- Bəs karyera marafonu üçün nə 
məsləhət görə bilərsiniz?

- Pandemiya dövründə bir çox 
şirkətlərdə ixtisarlar gedə bilər. Post-
ları önəmli olan vakansiyalar isə daha 
dayanaqlıdır. İşçilər bu dövrlərdə oxşar 
sahədən olan rəhbərlər və mütəxəssis-
lərlə dostuq əlaqələri qura, məsləhətlər 
ala bilərlər. Digər addım, boş vaxtlar-
dan istifadə edib öz bilik və bacarıqla-
rını inkişaf etdirməlidirlər.

- Şəxsi büdcənin nizamlı idarə 
edilməsi üçün hansı addımlar atıl-
malıdır?

- Əvvəla şəxsi büdcə müxtəlif 
“ciblər”ə qoyulmalıdır. Məsələn, kiçik 
bir qisim kənara atılmalı, banka və ya 
biznesə yatırılmalıdır. Başqa bir kiçik 
qisim təhsilə ayrılmalıdır (məsələn, 
kitab almaq, kurslara getmək və sair). 
Bir qismi isə hər ay özün-özünə mü-
kafat kimi təyin etməlisən. Böyük bir 
hissə isə xərcləri örtməlidir.

Deyə bilərsiniz ki, maaş yalnız 
xərclərimi qarşılaya bilirsə nə edim 
bəs? Təhsil, kənara yatırım və özünə 
mükafat üçün pul qalmırsa nə edim? 
Əgər maaşınız işdəki fəaliyyətiniz-
dən dolayı rəhbərlik tərəfindən 20 faiz 
azaldılsa nə edəcəksiniz? Pulu əvvəldə 
qeyd etdiyim kimi ayıra bilmək güclü 
iradə məsələsidir.

2006-cı il avqustun 12-də 
Xəzər dənizinin ətraf mühitinin 
mühafizəsi haqqında Çərçivə 
Konvensiyasının qüvvəyə min-
məsindən sonra hər il həmin 
gün Xəzər Günü kimi qeyd 
olunur.

“Xəzər dənizinin ətraf mühi-
tinin mühafizəsi haqqında Çərçi-
və Konvensiyası” BMT-nin Ət-
raf Mühit Proqramının və digər 
beynəlxalq təşkilatların dəstəyi 
ilə Xəzəryanı dövlətlərin mütəxəssisləri 
tərəfindən hazırlanıb. Konvensiya mət-
ninin müzakirələri 1995-ci ildən 2003-
cü ilədək keçirilən görüşlər zamanı da-
vam edib və 2003-cü il noyabrın 4-də 
Xəzəryanı ölkələr tərəfindən imzalanıb.

Təsdiq olunduğu şəhərin adı ilə 
“Tehran konvensiyası” kimi tanınan bu 
saziş Xəzər dənizinin ətraf mühitinin 
bütün növ mənbələrdən çirklənməsi-
nin qarşısının alınmasına, habelə Xəzər 
dənizinin ətraf mühitinin mühafizəsi, 
saxlanması və bərpasına qulluq edir. 
Konvensiyada Xəzər dənizinin bioloji 
sərvətlərinin davamlı və səmərəli istifa-
dəsinə, ətraf mühitə təsirin qiymətləndi-
rilməsinə, ekoloji monitorinqə və elmi 

tədqiqatlara aid müddəalar da əksini 
tapıb. “Tehran konvensiyası” beş Xəzər-
yanı dövlətin hökumətləri tərəfindən 
ratifikasiya olunduqdan sonra 2006-cı 
il avqustun 12-də qüvvəyə minib. Son-
radan bu tarixin Xəzər Günü kimi qeyd 
edilməsinə başlanılıb.

Xəzər dənizinin ətraf mühitinin mü-
hafizəsi haqqında Çərçivə Konvensiyası 
onun sahilində yerləşən beş dövlət ara-
sında regionda təbiəti mühafizə şərtlərini 
və müvafiq təşkilati mexanizmi əks et-
dirən ilk hüquqi sazişdir.

2018-ci il avqustun 12-də isə Qa-
zaxıstanın Aktau şəhərində Xəzəryanı 
dövlətlərin dövlət başçılarının V Zirvə 
toplantısında Xəzər dənizinin hüquqi 
statusu haqqında Konvensiya imzalanıb.

Rusiyada 
koronavirus 
infeksiyasına qarşı 
dünyada ilk vak-
sin qeydiyyatdan 
keçib.

Bu barədə 
Rusiya Prezidenti 
Vladimir Putin hö-
kumət üzvləri ilə 
müşavirədə bildi-
rib.

Rusiya Federa-
siyası Hökumətinin 
Sədri Mixail Mu-
raşko bundan əvvəl 
bəyan etmişdi ki, 
Səhiyyə Nazirliyinin N.F.Qamale-
ya adına Milli Epidemiologiya və 
Mikrobiologiya Tədqiqat Mərkəzi 
tərəfindən hazırlanmış vaksinin 
klinik sınaqları başa çatıb.

Rusiyada qeydiyyatdan keç-
miş koronavirus əleyhinə vaksinin 

kütləvi buraxılışına yaxın vaxtlar-
da başlanılacaq. Peyvəndin vurul-
ması könüllü olacaq. Rusiya Fe-
derasiyasının Prezidenti qeyd edib 
ki, Rusiyada bu cür vaksinlərin 
hazırlanması üzrə iş digər müəs-
sisələrdə də davam etdirilir.

“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçi-
liyi” QSC (ASCO) gəmilərin istismarı 
və sahil obyektlərinin fəaliyyəti nəticə-
sində yaranan  maye və bərk tullantıla-
rın su mənbələrinə, qrunta və havaya 
ekoloji mənfi təsirlərinin minimuma 
endirilməsini daim diqqətdə saxlayır. 
Əməliyyatlar zamanı ətraf mühitə 
zərərin vurulmaması üçün mövcud 
imkanlar daxilində zəruri qabaqlayıcı 
tədbirlər görülür.

2020-ci ilin birinci yarısının nə-
ticələrinə görə,  ASCO gəmilərindən 

60,19 m³ plastmas, 360 m³  qida qalığı, 
322,55 m³ məişət tullantısı (kağız-kar-
ton, əski, şüşə, metal və s), 58,185 m³  
istismar tullantısı, 4,71 m³  elektron 
tullantı, 77 m³  şlam, neft qalığı, 2701 
m³  döşəməaltı lyal sular, 47848,65 
m³ məişət-təsərrüfat çirkab suyu bağ-
lanmış müqavilələr əsasında təcrübəli 
mütəxəssislərə və texniki resurslara 
malik sertifikasiyalı qurumlara təhvil 
verilməklə ərazilərimizdən kənarlaş-
dırılıb.

Bu dövrdə ASCO-nun sahil ob-

yektləri üzrə 74,4 m³  çən dibində for-
malaşmış neftli şlam, 7,119 ton yanmış 
qəlib qumu, 615,23 ton abraziv (gəmi 
gövdəsindən çıxan pas-boya-çınqıl-
qum qarışığı), 44413 ton məişət çirkab 
suyu, 667 ton neftli döşəməaltı-lyal su, 
92,707 ton sürtgü yağı, 3184,902 m³  
məişət tullantısı (kağız-karton, taxta, 
əski, şüşə, metal, butulka və s), 575,39 
m³  qida qalığı, 207,79 m³ polimer 
əsaslı və plastmas tullantı, 81,01 m³ 
yağlı və neftli tullantı, 42,3 m³  müxtə-
lif rezin tullantı, 10 ədəd akkumulyator 

və halvanik element, 387,45 m³ istis-
mar tullantı, 14,5 m³  elektron tullantı, 
7,55 m³  tibbi tullantı aidiyyatı üzrə 
təhvil verilib.

Bundan başqa, qeyd edilən dövrdə 
Dənizkənarı Milli Park və Cəmiyyətin 
sahil fəaliyyət akvatoriyaları səthindən 
33,99 m³ müxtəlif  ölçülü  əşya  yığılıb  
təhvil  verilib.

Yanvar-iyul aylarında ümumilikdə 
1139,658 ton silinmiş qara metal, 2, 19 
ton əlvan metal  isə təkrar emala gön-
dərilib.

Türkiyənin vitse-prezidenti Fuat 
Oktay və Xarici İşlər naziri Mövlud 
Çavuşoğlunun təmsil olunduqları 
rəsmi heyət Livanın paytaxtı Beyrut 
şəhərinə səfər ediblər. Rəsmi görüş-
lərdən sonra Türkiyə heyəti avqustun 
4-də dəhşətli partlayışın baş verdiyi 
ərazidə olublar.

 Türkiyə KİV-ləri xəbər verir ki, fəlakət 
bölgəsində fəaliyyət göstərən Türkiyə xi-
lasedici və tibb heyətlərinin işi ilə tanışlıq 

olub, ərazidə yaşayan 
türklərlə görüş keçiri-
lib.

Livan xalqı-
na hərtərəfli yardım 
ediləcəyini diqqətə 
çatdıran vitse-pre-
zident Fuat Oktay 
bildirib ki, Beyrut 
limanı bərpa olunan 
qədər Livan tərəfi 
Türkiyənin Mersin 
və İskəndərun dəniz 
limanlarından istifa-
də edə bilər. Bu təklif 

regionda maraqları olan dövlətlər arasında 
Türkiyənin ortaya qoyduğu ən real kömək 
kimi dəyərləndirilib.

Qeyd edək ki, Türkiyə Daxili İşlər Na-
zirliyinin nəzdindəki Fövqəladə Halların 
İdarə Olunması Agentliyinin (AFAD) və 
Qızıl Ay Cəmiyyətinin heyətləri fəlakət böl-
gəsinə yardım aparıb. Türkiyə fəlakət böl-
gəsində səhra xəstəxanası qurub. Bundan 
başqa, bölgədə xilasedici dəstə, təcili tibbi 
yardım briqadası fəaliyyət göstərir.

Türkiyənin Sahil 
Mühafizə Qüvvələri ölkə-
nin ərazi sularında fərqli 
istiqamətlərdə qanunsuz 
miqrantları daşıyan üç 
qayığı təhlükədən xilas 
edib.

İzmirin Dikili sahil-
lərində 42, Karaburunda 
40, Çanaqqalanın Ayvacıq 
rayonu ərazisində 37 nəfə-
rin olduğu üç rezin qayıq 
sahilə çıxarılıb.

Bildirilir ki, Dikili sa-
hilindəki qayıq batmaq təhlükəsi ilə üzləşib. 
Yunanıstan tərəfi ərazi sularında miqrantları 
daşıyan qayıqları müəyyənləşdirən kimi on-

ları Türkiyənin ərazi sularına qovur ki, bu 
da əksər hallarda ağır faciələrə səbəb olur.

Sabir Şahtaxtı

Livanın təhlükə-
sizlik xidmətləri hələ 
iyul ayında, partla-
yışdan iki həftə öncə 
Beyrut dəniz limanın-
da təhlükəli yükün 
olması ilə bağlı ölkə 
Prezidenti Mişel Aunu 
və avqustun 10-da 
istefaya gedən Baş 
nazir Həsən Diabı 
məlumatlandırıb.

“Reuters” infor-
masiya agentliyi xəbər 
verir ki, bu barədə Li-
vanın güc strukturla-
rında olan mənbə məlumat yayıb.

Məlumata görə, ölkə rəhbərliyi liman 
ərazisində saxlanılan 2,7 min ton ammoni-
um nitratın Livan paytaxtına təhlükə törət-
məsi barədə xəbərdarlıq edilib. Beyrut li-
manındakı anbarlarda partlayıcı maddələrin 
saxlanılması məsələsini araşdıran komis-
siya iyulun 20-də bu barədə Prezidentə və 

Baş nazirə rəsmi məktub göndərib. Sənəddə 
təhlükəli yükün tez bir zamanda limandan 
çıxarılmalı olduğu bildirilib.

Dəniz limanının direktoru Bədri Da-
herin sözlərinə görə, Livan gömrüyü və 
İctimai Təhlükəsizlik İdarəsi də təhlükəli 
yükün liman ərazisindən çıxarılmasını tələb 
edib. Lakin bu tələb altı il ərzində yerinə ye-
tirilməyib.

pandemiya bizneslərin dözümlülük yarışmasıdır

Xəzərin də öz günü var Qeydiyyatdan keçmiş yeni koronavirus 
əleyhinə vaksinin kütləvi buraxılışına 

yaxın vaxtlarda başlanılacaq 

ASCO ekologiyaya mənfi təsirlərin 
minimuma endirilməsinə xüsusi diqqət yetirir

Beyrut limanı bərpa olunana qədər 
livan tərəfi türkiyənin Mersin və İskəndərun 

dəniz limanlarından istifadə edə bilər

türkiyənin ərazi sularında 
üç fərqli bölgədə miqrantlar xilas edilib

livan rəhbərliyi iyul ayında Beyrut limanında 
təhlükəli yük barədə məlumatlandırılıb

Türkiyənin “Oruç Reis” kəşfiyyat-ax-
tarış gəmisi “Ataman” və “Cengiz Han” 
gəmiləri ilə birlikdə Aralıq dənizinin 
şərqində Kipr adası sahillərində seysmik 
araşdırmalar aparacaq. Bunla bağlı 
avqustun 23-dək yeni “Navtex” (dəniz-
çilərə elan) elan edilib.

 “Oruç Reis” seysmik gəmisi konti-

nental sahə və təbii qaynaq 
axtarışları başda olmaqla, 2 
və 3 ölçülü bir sıra araşdır-
malar aparmaq imkanı olan 
mexanizmlərə malikdir. 
Belə ki, bu gəmi 8 min metr 
dərinliyə qədər 3 ölçülü, 15 
min metr dərinliyə qədər isə 
2 ölçülü seysmik əməliyyat-
lar reallaşdırır. “Oruç Reis” 
dünyada tam təchizatlı və 
çoxməqsədli nadir araşdır-
ma gəmilərindən biridir.

Türkiyənin Enerji və 
Təbii Sərvətlər naziri Fateh 

Dönməz “Oruç Reis” seysmik araşdırma 
gəmisinin yeni xidmətinə başlamaq üçün 
çıxdığı Antalyadan artıq Aralıq dənizinin 
şərqinə çatdığı barədə məlumat verərək bil-
dirib ki, Türkiyənin enerji təhlükəsizliyini 
qorunmaq üçün Aralıq və Qara dənizlərində 
işlər fasiləsiz olaraq davam edəcək.

“Oruç reis” kəşfiyyat-axtarış gəmisi 
“Ataman” və “Cengiz Han” gəmiləri ilə 

birlikdə Aralıq dənizinin şərqində 
seysmik araşdırmalar aparacaq
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Azərbaycan istehsalı olan ikinci 
tanker inşasının növbəti mərhələsi 
üçün suya salınıb 

Avqustun 6-da “Azərbaycan Xəzər 
Dəniz Gəmiçiliyi” QSC-nin (ASCO) 
sifarişi ilə “Bakı Gəmiqayırma Zavo-
du” MMC-də inşa edilən "Kəlbəcər” 
neftdaşıyan tankeri növbəti mərhələ-
sinin tikintisinin aparılması üçün suya 
salınıb.

Gəminin gövdə hissəsinin inşası 
tam başa çatıb. Qalan tamamlanma iş-
ləri Gəmiqayırma Zavodunun yanal-
ma körpüsündə davam etdiriləcək. Bu 
məqsədlə “Kəlbəcər” tankeri zavodun 
tikinti-quraşdırma sahəsindən üzən dok 
üzərindən hidravlik arabacıqlar vasitə-
silə suya salınıb.

Bu gəminin konsepsiyası Odessa 
Dəniz Mühəndisliyi Bürosu və AS-
CO-nun təcrübəli mütəxəssisləri ilə bir-
gə hazırlanıb. Volqa-Don MAX layihəsi 
olan gəmi maksimum yükgötürmə qabi-
liyyəti ilə Volqa-Don çayından keçmək 
imkanına malikdir.

Yeni nəsil “Kəlbəcər” tankerinin 
uzunluğu 141, eni 16.9, bortunun hün-
dürlüyü isə 6 metrdir. 15 nəfərlik heyətlə 
idarə edilən gəmi  saatda 10 knot sürətlə 
hərəkət edə biləcək. Tanker xam neft və 
neft məhsulları daşınması üçün nəzərdə 
tutulmuş  ümumi tutumu 9212 kub metr 
olan 6 yük çəninə malikdir. Dedveyti 
dənizdə 7,875 T və çayda 5,447 T olan 
gəmi hər biri 1,200 kW gücə malik iki 
ədəd “Wartsila” istehsalı mühərriklərlə 
təchiz edilib.

Zavodun yanalma körpüsündə is-
tismar sınaqları başa çatdıqdan sonra 
“Kəlbəcər” tankerinin dəniz-istismar 
sınaqlarına başlanacaq.

"Kəlbəcər" tankerinin xarici sular-
da istismarı nəzərdə tutulur.

Unikal dizaynı ilə seçilən və tex-
niki göstəricilərinə görə geniş imkan-
lara malik bu gəmi Bakı Gəmiqayırma 

Zavodunda inşa edilmiş sayca ikinci 
neftdaşıyan tankerdir. Ötən ilin sonun-
da istismara verilmiş “Laçın” adlı ilk 

tanker artıq üçrəngli bayrağımız altın-
da xarici sularda istismar olunur. Eyni 
zamanda, ASCO-nun sifarişinə uyğun 

olaraq daha iki ədəd eyni tipli gəminin 
tikintisi işləri də qrafikə uyğun davam 
edir.

Bununla belə, hazırda ASCO-nun 
donanmaları üçün zəruri olan müxtəlif 
təyinatlı gəmilərin inşası ilə bağlı “Bakı 

Gəmiqayırma Zavodu” MMC  ilə danı-
şıqlar davam etdirilir.

Rövşən Abdurəhmanov

“Kəlbəcər”in sorağı dünya sularından gələcək

Xəbər verildiyi kimi, Azərbay-
can Respublikasının Prezidenti 
cənab İlham Əliyevin tapşırığına 
əsasən, “Azərbaycan Xəzər Dəniz 
Gəmiçiliyi” QSC-nin (ASCO) 
sifarişi ilə “Bakı Gəmiqayırma 
Zavodu” MMC-də inşa edilən 
neftdaşıyan tankerə “Kəlbəcər” adı 
verilib.

Bu gəminin konsepsiyası Odes-
sa Dəniz Mühəndisliyi Bürosu və 

ASCO-nun təcrübəli mütəxəssislə-
ri ilə birgə hazırlanıb. Volqa-Don 
MAX layihəsi olan gəmi maksimum 
yükgötürmə qabiliyyəti ilə Volqa-
Don çayından keçmək imkanına 
malikdir. 15 nəfərlik heyətlə idarə 
edilən gəmi saatda 10 knot sürətlə 
hərəkət edə biləcək.

Xarici sularda istismarı nəzərdə 
tutulan, unikal dizaynı ilə seçilən 
və texniki göstəricilərinə görə geniş 

imkanlara malik “Kəlbəcər” gəmisi 
Bakı Gəmiqayırma Zavodunda inşa 
edilmiş sayca ikinci neftdaşıyan tan-
kerdir.

Kəlbəcər rayonundan millət 
vəkili Aqil Məmmədov Turkustan.
info-ya açıqlamasında yeni inşa 
edilən gəminin “Kəlbəcər” adlandı-
rılmasının mühüm hadisə olduğunu 
bildirib.

Onun sözlərinə görə bu hadisə 

bir neçə cəhətdən rəmzi məna da-
şıyır: “Birincisi, işğal altında olan 
Azərbaycan rayonlarından birinin 
adını beynəlxalq sularda üzən gə-
miyə verilməsinin özü bir təbliğat 
üsuludur. “Kəlbəcər” adı ilə dünya 
sularına çıxan gəmi özü ilə bu adın 
yaratdığı mahiyyəti də, sualları da 
daşıyacaq. Burada həm işğal fak-
tı, həm də Azərbaycan dövlətinin, 
Azərbaycan xalqının işğal olunmuş 
rayonların azad edilməsi ilə bağlı 
hər bir imkandan yararlanmaq iradə-
si əks olunur”.

Millət vəkili bildirir ki, bu ha-
disə kəlbəcərli köçkünlər tərəfindən 

böyük rəğbət hissi ilə qarşılanıb: 
“Dövlətimizin, cənab Prezidentin 
Kəlbəcər rayonuna, Kəlbəcər adına 
göstərdiyi bu həssaslıq camaatımız-
da doğma yurda dönmək inamını bir 
qədər də gücləndirdi. Mən bu inamın 
yaradıcısı olan Prezident İlham Əli-
yevə, eyni zamanda gəminin inşasını 
həyata keçirən “Azərbaycan Xəzər 
Dəniz Gəmiçiliyi”nin rəhbəri Rauf 
Vəliyevə və kollektivinə minnətdar-
lığımı bildirirəm. “Kəlbəcər” tanke-
rinin heyətinə açıq yol arzu edirəm. 
Bu ad ölkəmizə xeyirli-uğurlu, Kəl-
bəcərimizə qovuşmağımıza düşərli 
olsun.

Kəlbəcərli deputat:“Gəmiyə Kəlbəcər 
adının verilməsi mühüm hadisədir”

27 il əvvəl – 1993-cü il martın 27-
dən aprelin 2-dək Ermənistan silahlı 
qüvvələrinin genişmiqyaslı hücumu 
nəticəsində Dağlıq Qarabağ bölgəsi-
nin hüdudlarından kənarda yerləşən, 
1936 km² sahəsi, işğal zamanı 60 minə 
nəfərə qədər əhalisi, 1 şəhər, 1 qəsəbə 
və 122 kənddən ibarət olan Kəlbəcər 
rayonu işğal edildi. Azərbaycanın Kəl-
bəcər rayonunun Ermənistan silahlı 
qüvvələri tərəfindən işğalı münaqişəni 
mahiyyətcə yeni – işğalçılıq səviyyəsinə 
keçirdi.

Bununla yanaşı, işğal nəticəsində 
Kəlbəcər rayonu ərazisindəki memarlıq 
abidələri bütünlüklə talan edilib, yandı-
rılıb, dağıdılıb və məhv edilib. Kəlbəcər 
rayonu ərazisində tarixi və memarlıq 
abidələrindən sənaye əhəmiyyətli ehti-
yatları 112,5 ton olan və istismar olunan 
Söyüdlü (Zod) və ehtiyatları 13 tondan 
çox olan Ağduzdağ və Tutxun qızıl ya-
taqları, sənaye əhəmiyyətli ümumi eh-
tiyatları 850 ton olan Ağyataq, Levçay, 
Çorbulaq və ehtiyatları 200 tondan çox 
olan Qamışlı və Ağqaya civə yataqları, 
ehtiyatları 10941 min kubmetr olan və 
mişar daşı istehsalına yararlı Kilsəli tuf 
yatağı, ehtiyatları 1312 min kubmetr 
olan və kərpic istehsalına yararlı Keş-
dək gil yatağı, ehtiyatları 4473 min ku-

bmetr olan və yüngül beton 
doldurucusu kimi istifadə 
olunan Keçəldağ perlit ya-
tağı, ümumi ehtiyatları 2,2 
milyon kubmetr olan 2 üzlük 
daşı yatağı, ehtiyatları 2540 
min kubmetr olan Çəpli 
qum-çınqıl qarışığı yatağı, 
gözəl dekorativliyə malik 4 
mərmər oniksi (ehtiyatları 
1756 ton), nefroid (ehtiyat-
ları 801 ton) yatağı, ehtiyat-
ları 2337 ton olan 1 obsidian 
(dəvə gözü) yatağı, ehtiyat-
ları 1067 min kubmetr olan 1 
listvenit yatağı qalıb.

Kəlbəcərə dünya şöh-
rəti qazandırmış Yuxarı İs-
tisu, Aşağı İstisu, Keşdək, 
Qarasu, Tutxun, Mozçay, 
Qoturlusu kimi çox böyük müalicə-bal-
neoloji təsirə malik mineral su yataqları 
da (ümumi istismar ehtiyatları 3093 m3/
gün) işğal ərazisində yerləşir. Murovdağ, 
Şahdağ, Vardenis, Mıxtökən, Qarabağ 
silsiləsinin və Qarabağ yaylasının bir 
hissəsinin əhatəsində yerləşən Kəlbəcər 
şəhərinin ən yüksək zirvələri Gamış dağı 
(3724 m) və Dəlidağdır (3616 m). Əra-
zidə Yura, Təbaşir, Paleogen, Neogen və 
Antropogenin çökmə, vulkanogen-çök-
mə və vulkanik süxurları yayılıb. Ən 
böyük çayı Tərtər (yuxarı axını) və onun 
qolları Lev çayı, Tutqunçay və başqala-
rıdır.

Hazırda işğal altında olan Sərsəng 
su anbarı da 1976-cı ildə Tərtər çayı üzə-
rində inşa edilib. Sərsəng su anbarı işğal 
altında olandan bəri ermənilər illik su 
sərfinin 85-90 faizini qəsdən, su lazım 
olmayan vaxtlarda, xüsusilə qış ayların-
da buraxırlar. Lazım olan vaxtlarda isə 
illik su normasının 10-15 faizini buraxır-
lar ki, bu da suyun səviyyəsinin aşağı 
düşməsinə və suvarmanın qeyri-müm-
künlüyünə səbəb olur. Əkin sahələrinə 

xeyli ziyan dəyir, yaşıllıqlar susuzluqdan 
quruyaraq məhv olur, ciddi ekoloji gər-
ginlik yaranır. Qəza vəziyyətində olan 
su anbarından aşağıda yaşayan 400 min 
nəfər əhali isə daim təhlükə altındadır.

Bundan əlavə, bu hərbi təcavüz nə-
ticəsində 60 minə qədər Kəlbəcər əhali-
si etnik təmizləməyə məruz qalaraq öz 
doğma torpaqlarından məcburən köçkün 
düşüb, 511 dinc əhali öldürülüb, 321 
nəfər isə əsir götürülüb və itkin düşüb. 
Hazırda Kəlbəcər rayonunun əhalisi 
Azərbaycan Respublikasının 56 rayon 
və şəhərinin 707 yaşayış məntəqəsində 
məskunlaşıblar.

1993-cü il aprelin 6-da BMT Təh-
lükəsizlik Şurasının 3194-cü iclasında 
Təhlükəsizlik Şurası sədrinin bəyana-
tı qəbul olunub. Bəyanatda Kəlbəcərə 
hücum faktı təsdiq olunmaqla yanaşı, 
qoşunların dərhal çıxarılması tələbi də 
öz əksini tapdı. Bəyanatda göstərilirdi 
ki, Təhlükəsizlik Şurası bölgənin bütün 
dövlətlərinin suverenliyini, ərazi bütöv-
lüyünü və sərhədlərinin toxunulmazlığı-
nı təsdiq edir.

Həmin il aprelin 30-da BMT Təh-

lükəsizlik Şurasının 3205-ci iclasında 
Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinə 
dair 822 saylı qətnamə qəbul edilib. 
Sənəddə Təhlükəsizlik Şurası tərəfindən 
işğalçı qoşunların Kəlbəcər rayonundan 
və Azərbaycanın son zamanlar işğal 
olunmuş digər ərazilərindən dərhal çıxa-
rılması tələb edilirdi. Bu qətnamə Təh-
lükəsizlik Şurası sədrinin 1993-cü il 29 
yanvar və 6 aprel tarixli bəyanatlarına və 
Baş katibin 14 aprel tarixli məruzəsin-
dəki faktlara əsaslanırdı. Sənəddə Təh-
lükəsizlik Şurası sədrinin 6 aprel tarixli 
bəyanatında olduğu kimi, Ermənistan ilə 
Azərbaycan arasında münasibətlərin pis-
ləşməsi ilə əlaqədar Təhlükəsizlik Şura-
sının ciddi narahatlıq keçirdiyi bildirilir, 
bununla da Ermənistan Respublikasının 
münaqişədə bu və ya başqa formada 
iştirakı etiraf olunurdu. Bundan əlavə, 
qətnamədə bölgədəki bütün dövlətlərin 
suverenliyinə və ərazi bütövlüyünə hör-
mət, eləcə də sərhədlərin toxunulmazlığı 
və ərazi əldə etmək üçün qüvvə tətbiq 
etməyin yolverilməzliyi bir daha təsdiq 
olunub.

Ümumilikdə, Dağlıq Qarabağın 

erməni icmasının öz müqəddəratını tə-
yin etmək cəhdi kimi qələmə verdiyi 
Ermənistanın bu hərbi təcavüzü nəti-
cəsində Azərbaycanın işğal olunmuş 
ərazilərindən 1 milyondan çox əhali-
nin öz doğma torpağından məcburən 
köçkün düşməsinə gətirib çıxarıb və 
hazırda bütün dövrlərdə olduğu kimi, 
ermənilərin həyata keçirdiyi bu işğalçı-
lıq siyasəti kütləvi qırğınlarla müşayiət 
olunub. Belə ki, 1988-1993-cü illərdə 
Ermənistanın hərbi təcavüzü nəticə-
sində 20 000 azərbaycanlı həlak olub, 
50 000 nəfər isə müxtəlif dərəcəli xə-
sarət alaraq əlil olub. XX əsrin sonun-
da monoetnik dövlət yaratmağa nail 
olan Ermənistanın təcavüzü nəticəsində 
Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsi 
və onun inzibati ərazisinə aidiyyəti ol-
mayan Laçın, Kəlbəcər, Ağdam, Füzuli, 
Cəbrayıl, Qubadlı və Zəngilan bölgələri 
işğal edilib. Bütün bu ərazilər ermənilər 
tərəfindən etnik təmizləməyə məruz qa-
lıb. XX əsrin sonunda bütün dünyanın 
gözü qarşısında baş verən, qəddarlığı və 
amansızlığı ilə seçilən Xocalı soyqırımı 
isə bu təcavüzkar siyasətin ən qanlı və 

yaddaşlardan silinməyən sə-
hifəsi olub.

Ermənistan tərəfindən 
Azərbaycanın ərazi bütöv-
lüyünün pozulması, dünya 
mədəniyyətinin nümunələri 
sayılan memarlıq abidələri-
nin dağıdılması və mənimsə-
nilməsi, insan hüquqlarının, 
o cümlədən mədəni hüquq-
ların kütləvi şəkildə, kobud-
casına pozulması beynəlxalq 
hüququn norma və prinsiplə-
rinə tamamilə ziddir.

Ermənistanın Azər-
baycana qarşı təcavüzünün 
genişlənməsi ilə əlaqədar 
1993-cü ildə BMT Təh-
lükəsizlik Şurasının qəbul 
etdiyi 822, 853, 874 və 884 

saylı qətnamələrdə Azərbaycanın ərazi 
bütövlüyü, suverenliyi və sərhədləri-
nin toxunulmazlığının zəruriliyi bil-
dirilir. BMT Təhlükəsizlik Şurasının 
sənədlərində işğalçı qüvvələrin işğal 
etdikləri Azərbaycan ərazilərindən 
dərhal və qeyd-şərtsiz çıxması qeyd 
olunsa da, Ermənistanın açıq-aşkar iş-
ğalçılıq mövqeyi tutması nəticəsində 
bu qətnamələr indiyədək yerinə yeti-
rilməyib.

Azərbaycan dövləti və xalqı bu iş-
ğalla heç vaxt barışmayacaq. 2016-cı il 
aprelin 2-5-də Azərbaycan Ordusunun 
uğurlu əks-hücum əməliyyatları ölkə-
mizə hərbi-strateji nöqteyi-nəzərdən 
çox böyük üstünlüklər verdi. İlk növ-
bədə, Azərbaycan çox mühüm psixolo-
ji qələbə qazandı. Azərbaycan Ordusu 
düşmənə sarsıdıcı zərbələr endirdi, 
Qarabağın şimal və cənub hissələrin-
də çox böyük strateji əhəmiyyətə ma-
lik yüksəklikləri azad etdi. Bununla da 
Azərbaycan öz torpaqlarını azad etmək 
bacarığını, potensialını, döyüş əzmini 
nümayiş etdirdi.

Kəlbəcərlilər torpaqlarımızın işğaldan azad olunacağına da inanırlar, 
“Kəlbəcər” tankerinin sular qoynunda bir-birindən uğurlu səfərlər edəcəyinə də



AZƏRTAC-ın Vaşinqton 
bürosu xəbər verir ki, ABŞ 
Dövlət Departamentinin, Enerji 
Departamentinin və Konqresin 
peşəkar heyətinin, Vaşinqtonda 
fəaliyyət göstərən səfirliklərin, 
Birləşmiş Ştatların və ölkəmi-
zin, eləcə də Türkiyə və İsrailin 
tanınmış beyin mərkəzlərinin 
nümayəndələrinin, enerji və 
təhlükəsizlik üzrə ekspertlərin 
iştirak etdikləri tədbirə Azər-
baycanın ABŞ-dakı səfiri Elin 
Süleymanov və SOCAR-ın 
vitse-prezidenti Elşad Nəsirov 
da qatılıblar.

Tədbirin məqsədi iyul ayında 
Azərbaycan-Ermənistan sərhədinin 
Tovuz rayonu istiqamətində erməni 
təxribatının regionun kritik enerji və 
nəqliyyat infrastrukturuna yaxınlığı 
xüsusunda yaratdığı təhdidlər və Er-
mənistanın təcavüzünün regional bağ-
lantılara yaratdığı təhlükələr məsələ-
sində məlumatlılığın artırılması olub.

Səfir Elin Süleymanov iyulun 
12-də Ermənistanın Azərbaycanla 
sərhəddə törətdiyi hərbi təxribatdan 
bəhs edərək, Ermənistanın beynəlxalq 
hüququn prinsiplərini, o cümlədən, 
beynəlxalq humanitar hüququ kobud 
şəkildə pozduğunu bildirib. Səfir son 
təxribatın ölkəmizin işğal olunmuş 
Dağlıq Qarabağ regionunda və qo-
şunların təmas xəttində deyil, Ermə-
nistan-Azərbaycan sərhədində törə-
dilməsinə diqqət çəkərək, bu ərazinin 
yaxınlığından regionun əsas enerji və 

infrastruktur xətlərinin keçməsi barə-
də məlumat verib.

SOCAR-ın vitse-prezidenti Elşad 
Nəsirov Ermənistanın hərbi təcavü-
zünün Azərbaycan qazının Avropaya 
nəqlinin başlanmasından 3 ay sonra 
törədilməsinin təsadüfi olmadığını 
qeyd edib. Əlavə edib ki, Azərbaycan 
və Xəzərin enerji resurslarını Qərb 
ölkələrinə, dünya bazarına bağlayan 
bütün infrastruktur qovşaqlarının ha-
mısı – Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft boru 
kəməri, Cənub Qaz Dəhlizi, Bakı-Tbi-
lisi-Supsa boru kəməri, Bakı-Tbi-
lisi-Qars dəmir yolu, Bakı-Tbilisi 
avtomobil yolu təqribən 45 mil (72 
kilometr) enində “Gəncə Dəhlizi” çər-
çivəsində hazırkı hərbi əməliyyatların 
çox yaxınlığından keçir. Bu faktları 
və həmin bölgənin Azərbaycan üçün 
həssaslığını nəzərə alaraq, iyul təca-
vüzünün kimin tərəfindən başlanması 

heç kimdə şübhə doğur-
mamalıdır.

Tədbir çərçivəsin-
də səfirliyin müşaviri 
Orxan Zeynalov iyul 
ayında Tovuz rayonu 
istiqamətində baş verən 
eskalasiyanın kritik inf-
rastruktur qovşaqlarına 
və təsisatlarına təhdidlə-
ri və bunun Ermənistan 
tərəfindən əvvəlcədən 
düşünülmüş təcavüz ol-
ması barədə geniş təqdi-
matla çıxış edib.

Tədbir müzakirə və 
sual-cavab sessiyası ilə 

davam etdirilib. Səfir Elin Süleyma-
nov və SOCAR-ın vitse-prezidenti 
Elşad Nəsirov iştirakçıların suallarını 
cavablandıraraq, Ermənistanın Azər-
baycana qarşı davam edən təcavüzü 
və onun nəticələrinin iqtisadi və geo-
siyasi xüsusda Azərbaycana və geniş 
regiona yaratdığı təhdidlər barədə da-
nışıblar.

Qeyd edək ki, tədbirə böyük ma-
raq Vaşinqtonun hüdudlarından kənara 
çıxıb. Belə ki, tədbirdə Türkiyə Xari-
ci İşlər Nazirliyinin enerji məsələlə-
ri üzrə baş diplomatı Erdem Tunçər, 
ölkəmizdən Beynəlxalq Münasibətlə-
rin Təhlili Mərkəzinin idarə heyətinin 
üzvü Esmira Cəfərova da iştirak edib-
lər.

Tədbirə böyük marağı nəzərə ala-
raq mövzu üzrə dialoqun davam etdi-
rilməsi planlaşdırılır.
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Keçmişdən Azərbaycanın zəngin 
təbii sərvətlər diyarı olması barədə 
tarixçilər, salnaməçilər və səyyahlar 
maraqlı məlumatlar verirlər. Ölkə-
mizin qədim və orta əsrlər dövrünə 
aid zəngin təbiəti Azərbaycana səfər 
edən səyyahların və salnaməçilərin 
diqqətini özünə cəlb edib. Orta əsr-
lərdə Azərbaycanda olmuş müxtəlif 
ölkə səyyahları öz qeydlərində bu-
rada təbii sərvətlərdən istifadəyə və 
təbii ətraf mühitin real vəziyyətinə də 
toxunublar. 

İtalyan səyyahı Marko Polo (XII 
əsr) Xəzər dənizində çoxlu balıq oldu-
ğunu qeyd edir: “Bu dənizdə, çayların 
ağzında çoxlu balıq olur. Nərə balığı, 
qızıl balıq və başqa böyük balıqlar çox-
dur”.

Görkəmli türk səyyahı Evliya Çələ-
binin (1646-1666) Azərbaycanda ke-
çirdiyi günlərini “Səyahətnamə” adlı 
kitabında qeydə almışdır. Kitabda XVII 
əsr Azərbaycanının tarixi, coğrafiya-
sı, ölkədəki siyasi durum, əhalisi, onun 
məşğuliyyəti, məişəti barədə qiymətli 
bilgilər öz yerini tutur. Evliyanın səyahət 
yolu qədim Azərbaycan torpaqlarından - 
Urmiyədən başlamış Naxçıvan, İrəvanı 
keçməklə, Təbrizə, Bakıya uzanır.

X-X əsr ərəb səyyahları İstəxri və 
İbn Haqvəl Azərbaycanın ixracatında 
mühüm əhəmiyyətə malik nadir “qır-
mız” adlı boyaq məhsulu haqqında ma-
raqlı məlumatlar var. Səyyahlara görə, 
bu qəribə həşərat təbii boyaq alınma-
sında yaxşı xammaldır. Həmin həşərat 
növləri Kürün dənizə töküldüyü yerin 
qarşısındakı və Xəzər dənizində yerləş-
miş adalarda çox olur. Onlar Bərdə əra-
zisində də qeyd edilib.

XIII əsr flamand səyyahı rahib Rub-
rik Vilehelm Kür çayında “əla qızıl ba-
lıqlar olduğunu” bildirir.

XIV-XV əsrlərdə yaşamış Şərqin ta-
nınmış səyyah, coğrafiyaşünas və astro-
nomu Əbdürrəşid Bakuvi Azərbaycanın 
təbii şəraitindən, onun son dərəcə zəngin 
maddi nemətlərindən bəhs edərək çox-
lu məlumatlar verib. Məsələn, Güney 
Azərbaycanda müalicəvi əhəmiyyətli 

isti və soyuq mineral suların, əkinə ya-
rarlı torpaqların və bol su sərvətinin, 
faydalı qazıntılardan mis, dəmir, malxit, 
göydaş, lazurit və s. olduğunu qeyd edir.  
O, eyni zamanda Quzey Azərbaycanın 
təbiətindən bəhs edərək, öz doğma şəhə-
ri Bakı və Abşeron haqqında çoxlu mə-
lumatlar verib. Bakıda güclü küləklərin 
əsməsindən danışan müəllif qeyd edir ki: 
“Bakı neft mədənləri və qətranın olması 
ilə məşhurdur. Ona görə, burada ildə 200 
dəvə yükündən çox neft çıxarılır.”

Bakı ətrafı təbii sərvətlərə toxunan 
Ə. Bakuvi yazır: “Orada ardı-arası kə-
silmədən gecə-gündüz ağımtıl yasəməni 
rəngdə ağ neft çıxır. Bu püskürmə mən-
bəyinin yanında torpağa bənzər bərk 
maddə var. O şam kimi yanır. Ondan 
parçalar kəsib şəhərə aparır, evləri və 
hamamı qızdırmaq üçün istifadə edir-
lər. Şəhərdən bir fərsəng məsafədə heç 
vaxt sönməyən alov yanır. Bu, təbii qaz-
dır. Bu alovun yanında yerləşən kəndin 

əhalisi əhəng daşını yandırır və miniklə 
şəhərə gətirir. Buradakı duz gölündən 
duz istehsal edilir və başqa ölkələrə gön-
dərirlər”. Azərbaycanın faydalı qazıntı 
yataqlarının bol olduğunu digər qaynaq-
lar da təsdiq edir.

Ə. Bakuvi indi yalnız qoruq ərazi-
sində saxlanan ceyranların bu adada bö-
yük sürülərini xüsusi qeyd edir: “Orada 
çoxlu ceyran var, bu qədər ceyran heç 
yerdə yoxdur”. O, Azərbaycanın ayrı-ay-
rı bölgələrinin təbiətinə də diqqət yetirib. 

Muğan düzünün təbii otlaqlarının, 
çəmənliyin çoxluğu da Bakuvi tərəfin-
dən diqqətdən yayınmayıb. Naxçıvanın 
təmiz havası, şəfalı suyu barədə məlu-
mat verən səyyah burada sıx meşə örtü-
yündən danışır. 

Məşhur Rus səyyahı və tacir Afana-
si Nikitin (XV əsr) "Üç dəniz arxasına 
səyahət" adlı kitabında da Bakıdan bəhs 
edib. O yazır ki, "Dərbəndə getdim, Dər-
bənddən Baka, o yerə ki orada heç vaxt 

alov sönmür". Nikitin həmçinin 
Şirvan hökmdarı Fərrux Yaşar və 
Ağ Qoyunlu hökmdarı Uzun Həsən 
ilə görüşünü də qeyd etmişdir.

XVII əsr alman səyyahı, 
görkəmli alim Adam Oleari Mu-
ğan düzü ilə bağlı maraqlı müşahi-
dələrinin birindən qeyd edir: “Biz, 
bir neçə böyük sürü-tabun vəhşi 
heyvan gördük. Türklər (azərbay-
canlılar) onu “ceyran”, farslar isə 
“ahu” adlandırırlar. Bu heyvanlar 
görünüşcə demək olar ki, maral ki-
midirlər. Lakin, rəngləri qırmızıdır 
və buynuzları çıxıntılı deyil, keçi 
buynuzları kimi arxaya  yatıqdır. 
Çox bərk qaçırlar. Deyirlər ki, cey-
ranlar ancaq Muğanda, həmçinin 
Şamaxı, Qarabağ və Marağa tərəf-
lərdə olur”.

Bir çox səyahətçinin qeydlə-
rində - E. Kempfer (XVII əsr), S. Qme-
lin (XVIII əsr), P. I Lerx (XIX əsr) - Şir-
vanşahlar saray kompleksi qeyd olunur. 
Avropalı səyyahlar E. Kempfer, P.Vilot 
və başqaları atəşpərəstlərin Suraxanıda 
yerləşən Atəşgah məbədindən də bəhs 
ediblər.

XV əsrdən başlayaraq Bakı intensiv 
inkişaf etməyə başladı və ən əhəmiyyət-
li Xəzəryanı şəhərlərdən birinə çevrildi. 
Qərbi Avropa səyyahları -  Venesiya Ti-
carət evinin nümayəndələri Ambrozio 
Kontarini, İosafat Barbaro, Katerino 
Dzeno, həmçinin İspan diplomatı və sə-
yahı Rüyi Gonzalez de Klavixo – Bakıda 
olmuşlar və Bakı, Xəzər dənizi haqqında 
qeyd kitablarında yazmışlar.

Azərbaycan qiymətli balıq sərvəti 
ilə keçmişdən dünyada tanınıb. Hələ X 
əsrdə coğrafiyaşünas-səyyah İbn-Haqvəl 
yazırdı ki, Kür və Araz çaylarının hər 
ikisinin suyu içməli və yüngüldür.

səyyahlar azərbaycan haqqında 
XIII əsr flamand səyyahı rahib rubrik Vilehelm 

Kür çayında “əla qızıl balıqlar olduğunu” bildirirdi

180 Azərbaycan vətəndaşı gəmi ilə 
Qazaxıstandan ölkəmizə gətirilib

M ü s a h i b ə
ADDA-nı bu il ən yüksək göstərici ilə bitirən tələbə: 

“Uşaqlıqdan dənizçi olmağı arzulamışam”

Xaricdə olan Azərbaycan 
vətəndaşlarının ölkəyə gətiril-
məsi istiqamətində tədbirlər 
davam etdirilir. Azərbay-
can hökuməti koronavirus 
(COVID-19) pandemiyasının 
yayılma təhlükəsi səbəbindən 
sərhədlərin bağlanmasına 
görə müvəqqəti olaraq (xidmə-
ti və şəxsi səfərlərlə əlaqədar) 
Qazaxıstanda qalan daha 18 
vətəndaşı ölkəyə gətirib.

Azərbaycanın Aktaudakı 
Baş konsulluğundan AZƏR-
TAC-a verilən məlumata görə, 
“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gə-
miçiliyi” QSC-nin “Akademik 
Zərifə Əliyeva” (10 nəfər), 
“Naxçıvan” (4 nəfər) “Həsən 
Əliyev” (4 nəfər) gəmi-bərələ-
ri ilə yola salınan vətəndaşla-
rın hamısı COVID-19 testin-
dən keçirilib.

Qeyd edək ki, ümumilik-

də 6 avqustadək Baş konsul-
luq tərəfindən Aktau limanın-
dan gəmi ilə 180 nəfər vətənə 
göndərilib.

Baş konsulluqda Azərbay-
cana təxliyəni gözləyən vətən-
daşların qeydiyyat prosesi da-
vam etdirilir.

İnsanın oxudu-
ğu, işlədiyi yerlərdə 
başqalarından yaxşı 
mənada fərqlənməsi 
ona əvəsziz duyğular 
yaşadır. Anlayırsan ki, 
bu məqama çatmaq 
üçün çəkdiyin əziyyət 
hədər getməyib. Bun-
dan sonra isə  daha da 
həvəslənirsən.

İnsan üçün ilk belə 
fərqlənmə şübhəsiz ki, 
təhsildə olur. İstər mək-
təbdə, istərsə də ali təhsil 
ocağında fərqlənən şagird 
və tələbələr həmişə müəl-
limlərinin sevimlisi, valideyn-
lərin isə fəxri olurlar.  

Bu dəfəki müsahibimiz 
Elçin Məhərrəmovun qismə-
tinə Azərbaycan Dövlət Dəniz 
Akademiyasını bu il bitirən 
tələbələr arasında ən yüksək 
bal toplamaq düşüb.

Elçin ADDA-nın “Dəniz 
naviqasiyası mühəndisliyi” ix-
tisasını bitirib. Bu il tələbələrə 
bakalavr dərəcəsi onların imta-
hanlardan 4 il ərzində topladı-
ğı balların orta qiymətinə görə 
verilib. Dövlət Attestasiyası 
Komissiyasının protokolunda 
Elçin Məhərrəmovun adının 
qarşısında orta balı 94,535 
rəqəmi ilə qeyd olunub. Bu 
göstərici Akademiyanı bu il 
bitirən 226 tələbə arasında ən 
yüksək hesab olunur.

Elçinlə seçdiyi ixtisasa 
olan marağından, tələbəlik il-
lərindən, ilk təcrübəsindən və 
gələcək planlarından danışdıq. 

- elçin, hamıdan 

fərqlənəcəyini gözləyirdin? 
- Mən nəinki Akademiya-

nı ən yüksək nəticə ilə bitir-
məyimi, heç əlaçı olmağı belə 
məqsəd qoymamışdım. Dü-
şünürdüm ki, ixtisasımı yaxşı 
öyrənəcəyəm və gələcəkdə 
peşəkar dənizçi olacağam. 
Amma bu qədər irəli getmək 
heç xəyalımda deyildi. Əlaçı 
olmağı əlçatmaz zirvə kimi 
görürdüm. Amma vaxt keç-
dikcə fikirləşdim ki, ixtisası-
mı bu qədər sevirəmsə, niyə 
görə fərqlənməyim? Daha çox 
çalışdım və nəticədə uğur qa-
zandım. 

- Seçim qərarın nə vaxt 
dəqiqləşdi?

- Uşaqlıqdan dənizçi ol-
maq istəyirdim. Qəbul imta-
hanından topladığım bal mənə 
başqa ixtisasları da seçməyə 
imkan verirdi. Amma məhz bu 
ixtisası seçdim. Düşünürdüm 
ki, gərək sevdiyin işlə məşğul 
olasan. O zaman mütləq uğur 
əldə edəcəksən. Mən bu işi 

sevdim və bu sahədə 
özümü inkişaf etdir-
mək qərarına gəldim. 
Həmişə düşünürdüm 
ki, dənizçi peşəsi ən 
şərəfli peşələrdəndir. 
Mən buna Akademi-
yada təhsil aldığım 
və dənizdə təcrübə 
keçdiyim müddətdə 
bir də əmin oldum. 
Amma dənizçinin 
hər bir səfəri sahildən 
göründüyü kimi də 
asan keçmir. Dənizin 
tufanlı günləri də az 
olmur. Dənizçi işinin 

ən məsulliyətli hissəsi də məhz 
bu şəraitdə dənizin bir sahilin-
dən digər sahilinə heyət üzvlə-
rini, gəmini, yükü heç bir itki 
olmadan çatdırmaqdır. Necə 
dəyərlər, dənizi sevən dənizin 
dalğasını da sevməlidir. 

- İlk təcrübən yadında-
dır?

- İmtahan sessiyasını bitir-
dikdən sonra məni ASCO-nun 
“Babək” tankerinə təcrübəyə 
göndərmişdilər. Maşın heyəti, 
göyərtə heyəti indiki kimi ha-
mısı yadımda qalıb. Çox meh-
riban idilər. Bir-birini yaxşı 
başa düşürdülər. Gəmi heyəti 
bizə öz səfərlərindən və baş-
larına gələn maraqlı hadisələr-
dən danışardı.

- Gələcək planların nə-
dir?

- Bakalavr təhsilimi bi-
tirməyimə baxmayaraq hələ 
Akademiya ilə vidalaşmıram, 
magistr təhsilimi də akademi-
yada almaq qərarına gəldim. 

Məqsədim magistr təhsilimi  
və hərbi qulluğumu başa vur-
duqdan sonra ASCO-nun Qara 
və Aralıq dənizlərində üzən 
gəmilərində işləməkdir. Artıq 
həmin gəmilərin birində təcrü-
bə keçmişəm və öz ixtisasımın 
incəliklərinin çoxunu məhz 
orada öyrənmişəm.  

-  Biz sənə bütün məqsəd-
lərinə çatmağı arzu edirik. 
Uğurlar!

-  Çox sağolun. Sonda bir 
məqamı demək istərdim. İnsan 
nə qədər həvəsli olsa da, seç-
diyi ixtisası sevsə də, bu işdə 
ona yol göstərən və bu peşənin 
sirlərini öyrədən müəllimləri 
olmasa, heç nəyə nail ola bil-
məz. Ona görə də fürsətdən 
istifadə edib, bu 4 ildə bizim 
əziyyətimizi çəkən, səbrlə və 
sevgi ilə bizə dərs deyən bütün 
müəllimlərimizə təşəkkürümü 
bildirmək istəyirəm. Harada 
olmağımızdan asılı olmaya-
raq həmişə onların üzərimizdə 
olan haqqını unutmayacağıq. 
Bu il Akademiyaya qəbul ol-
maq istəyən abituriyentlərə də 
bir məsləhətim var: seçiminizə 
əmin olun. Akademiyada sizin 
ən başlıca vəzifəniz oxumaq 
olacaq. Digər bütün qayğıla-
rınızı ADDA rəhbərliyi həll 
etməyə çalışacaq. Hamıya, o 
cümlədən özümə də uğurlar 
arzulayıram.

Müsahibəni hazırladı: 
Musa ƏLİYEV,

ictimaiyyətlə əlaqələr 
üzrə mütəxəssis

Bakı-Tbilisi-Qars 
dəmir yolu xəttindən 
keçməklə daşınan 
Çin (Xian) – Türkiyə 
(İzmit-Köseköy) yük 
qatarlarının hərəkət 
müddəti 10 günə 
düşəcək.

Bu barədə Türkiyə 
Dövlət Dəmir Yolları-
nın internet səhifəsin-
də məlumat yayılıb. 
Bu qatarlarla daşınan 
yüklərin bir qismi İs-
tanbulun Marmaray 
yeraltı dəmir yolu xət-
tindən keçməklə şəhərin Halkalı böl-
gəsinə daxil olub, oradan Avropaya 

yola salınacaq. Bildirilir ki, daşınma 
sürətinin artmasına Bakı-Tbilisi-Qars 
dəmir yolundan istifadə edən bir sıra 

ölkələrdə görülən tədbirlər 
sayəsində nail olunub. Əv-
vəllər Xəzər dənizində gəmi 
ilə daşınan konteynerlərin 
Bakı Beynəlxalq Dəniz Ti-
carət Limanından Azərbayca-
nın Böyük-Kəsik dəmir yolu 
stansiyasına çatdırılmasına 
24 saat sərf olunurdusa, indi 
bu proses 12 saata başa çatır.

Qeyd edək ki, iyulun 20-
də Çindən yola çıxan 1056 
metr uzunluqda, 50 kontey-
nerdən ibarət 1992 ton yük 
daşıyan qatar avqustun 1-də 
Türkiyənin İzmit şəhərindəki 

Köseköy stansiyasına çatıb.

Sabir Şahtaxtı

Bakı-tbilisi-Qars yolundan keçən Çin-türkiyə 
yük qatarları mənzil başına 10 günə çatacaq

Azərbaycanın ABŞ-dakı səfirliyinin təşkilatçılığı ilə 
“Xəzər regionunda kritik regional infrastruktura təhdidlər” 

mövzusunda virtual formatda təqdimat və müzakirələr keçirilib

“Uber” taksi sifarişi 
şirkəti “Thames Clippers” 
çay operatoru ilə əməkdaşlıq 
haqqında saziş imzalayıb. Sa-
ziş çərçivəsində “Uber Boats 
by Thames Clippers” servisi 
tərəfindən çay teploxodları 
vasitəsilə daşımalar həyata 
keçiriləcək.

Sazişə görə, “Uber” 20 gəmidən 
ibarət “Thames Clipper” donanmasın-
dan və 23 bərədən öz brendi ilə istifadə 
hüququ əldə edəcək. Sazişin qüvvədə 
olma müddəti üç il təşkil edir.

“Uber” istifadəçiləri telefonlarında 
mobil əlavə tərəfindən generasiya edilən 
“QR” kodu vasitəsilə Temza çayı ilə sə-
yahət üçün bron edə və göyərtəyə minə 
biləcəklər. Teploxodlar hazırda olduğu 
kimi, verilmiş marşrut üzrə fəaliyyət 
göstərəcəklər.

“Thames Clippers” biletləri açıq 
satışda olacaq, teploxodlar isə “Oyster” 
şəbəkəsinin tərkib hissəsi olaraq qala-

caq. Səyahət qiyməti dəyişməz qalacaq 
və londonlular bilet alışı üçün mövcud 
ödəniş üsullarından, o cümlədən kon-
taktsız kartlar və “Oyster” kartlarından 
istifadə etməkdə davam edəcəklər.

“Uber” nümayəndələrinin sözlərinə 
görə, koronavirus pandemiyası şəraitin-
də çay donanması sosial məsafə qay-
dalarına izdihamlı yeraltı nəqliyyatdan 
daha yaxşı riayət etməyi təmin edəcək.

Koronavirus pandemiyası ilə əlaqə-
dar Londonda velosiped infrastrukturu-
na investisiya qoyuluşuna da başlanılıb 
və Britaniya hökuməti elektrosamokat-
ların icarəsi xidmətlərinin sınaqlarının 
keçirilməsini sürətləndirib.

Dünya okeanında formalaşan 
ən böyük “zibil adası” sahəsinə görə 
Fransanın ərazisinə çatıb.

Bu barədə Jak-İv Kustonun nəvəsi, 
tədqiqatçı Filipp Kusto və onun həyat 
yoldaşı Aşlan Brok məlumat yayıb.

“Dünya okeanında beş böyük “zibil 
adası” mövcuddur. Onlar okean cərə-
yanlarının xüsusiyyətləri səbəbindən 
yaranıb... Ora bütün dünyadan plastik 
tullantılar toplanır. “Zibil adalarından” 
ən böyüyü Sakit okeandadır. O, sahə-
sinə görə ABŞ-ın Texas ştatından bö-
yük, Fransa ərazisinə bərabərdir”, - deyə 
Aşlan Brok bildirib.

Filipp Kusto “zibil adalarının” 

əsasən, çaylar vasitəsi ilə okeanlara tö-
külən plastik tullantılardan təşkil olun-
duğunu deyib.

Qeyd edək ki, Filipp Kusto tərəfin-
dən əsası qoyulan “EarthEcho Internati-
onal” fondu bütün dünyada gəncləri çay-
lardakı plastik tullantıları təmizləməyə 
cəlb edir.

Çay donanması sosial məsafə qaydalarına izdihamlı 
yeraltı nəqliyyatdan daha yaxşı riayət etməyi təmin edəcək

Sakit okeandakı ən böyük “zibil adası”nın 
sahəsi Fransanın ərazisinə bərabərdir
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Bu amansız və döyüşkən xalq IX 
əsrin əvvəllərindən XI əsrin ortalarına-
dək təqribən üç əsr ərzində bütün Avro-
panı vahimə içində saxlayıb. Vikinqlər 
parlaq zolaqlı yelkənli gəmilərində bir 
göz qırpımında haradansa peyda olur, 
hücum çəkərək qarət edir və əsir gö-
türərək yenidən öz sürətli gəmilərində 
gözdən itirdilər.

Azğın quldurlar, cəsur və qorxmaz 
döyüşçülər və təcrübəli dənizçilər olan 
vikinqlərin şöhrəti əsrləri aşıb. Bu sərt 
döyüşçülər kim idi?  Əslində, bu insan-
lar ilk baxışda nəhəng təsiri bağışlamır-
dılar. Aralarında pəhləvan gücünə malik 
olanların sayı da bir o qədər çox deyildi. 
Amma çox cəsarətli, son dərəcə qətiy-
yətli idilər, bir-biri uğrunda candan keç-
məyə, son damla qanınadək döyüşməyə 
hazır olmaq əzmi ilə fərqlənirdirlər. On-
ların hamısı əslən Şimali Avropadan idi.

Müasir norveçlilər, danimarkalılar 

və isveçlilər vikinqlərin nəslin-
dəndir. Rusiyada onları varyaq, 
Qərbi Avropada norman, yəni 
“şimal adamları”, Skandina-
viyanın özündə isə vikinq ad-
landırırdılar. Qorxu bilməyən 
şimal adamları həm dənizdə, 
həm də quruda qələbə qaza-
nırdılar. Torpaqlarının qey-
ri-münbit olması onları başqa 
ərazilərə hücum çəkməyə sövq 
edirdi. Onlar Atlantik okeanın 
coşqun sularında balıq tutmaq 
və sərt torpaqlı əkin yerlərini şumlamaq 
üçün qadınları, uşaqları və qocaları evdə 
qoyub,  təhlükəli dəniz macəralarına atı-
lırdılar. 

Şimal döyüşçüləri təkcə iti qılınc-
ları ilə şöhrət qazanmamışdılar. Onlar 
həm də mahir sənətkar idilər. Vikinqlərin 
yürüşlərindən sonra yalnız yandırılmış 
torpaq qalırdı. Qılınc, döyüş baltaları, 
qalxan və nizələrlə silahlanmış vikinqlər 
gözlənilmədən hücum edirdilər. 

Gəmi düzəltmək vikinqlər üçün 
su içmək kimi asan idi

Vikinqlər o dövrün ən mükəmməl 
gəmilərinə malik olmasaydılar, çətin ki, 
belə qorxunc şöhrət  qazanardılar. Onlar 

öz gəmilərini sevə-sevə “dəniz atı” ad-
landırırdılar. Bu gəmilərin uzunluğu 50 
metr, eni 3-5 metr idi. Yüngül olduğu 
üçün sürətlə üzür və əla manevr edirdi. 
Böyük yelkən 200 qoyunun yunundan 
hazırlanırdı. Sudan qorumaq üçün onu at 
piyi ilə yağlayırdılar. Sakit havada dəniz-
çilər avar çəkirdilər.

Vikinqlərin gəmilərinin burnu əj-
daha başı şəklində idi. İnanclara görə, 
əjdaha gəmini və onun heyətini şər  
qüvvələrdən qoruyurdu. Vikinqlər coğ-
rafi xəritələr tərtib etməyi bacarmırdılar 
və Günəşi əsas istiqamət götürürdülər. 
Belə gəmilər vikinqlərin uzaq torpaqlara 
yürüşlər etmələrinə imkan verirdi. Onlar 
Şimal qütbündəki dənizlərdə dolaşır, ən 
cəsarətliləri isə Amerika torpaqlarına 
ayaq basmışdı. 

Vikinqlər Amerikanı necə 
kəşf etdilər?

Vikinq Eyrik Raudi və oğlu Leyv 
Eyrikkson vikinqlər arasında ən məş-
hur səyyahlar sayılır. Kürən ləqəbli Ey-
rik 982-ci ildə Şimal Atlantik okeanının 
sularını tədqiq edərkən tamamilə yeni 
torpaq kəşf edib və onu Qrenlandiya 
(“Yaşıl torpaq”)  adlandırıb. Adaya bu 
adı verərkən, görünür, dünyanın bu ən 
iri, eyni zamanda həyat üçün az yarar-
lı olan məkanına yeni mühacirlər cəlb 
etmək istəyib. Eyrikin oğlu Leyv Ame-
rika torpağına Kolumbdan 500 il əvvəl 
qədəm qoymuş ilk avropalıdır. Vikinqlər 
dəfələrlə Amerikada olublar və orada 
çoxlu evlər tikiblər. Amma ürəkləri daim 
Avropa ilə döyünüb. Görünür, hindiların 

nizə və oxları da onları bu torpaq-
lardan qaçıran əsas səbəblərdən biri 
olub. 

 
roma təslim oldu, illüziya 

deyilmi?
Dəmirböyür ləqəbli Byorn yerin-

də dinc otura bilmir. O, qüdrətli İmpe-
ratorun idarə etdiyi, Papanın özünün 
oturduğu şəhəri  - Böyük Romanı 
istila etmək niyyətində olan çoxsaylı 
vikinq başçılarından biridir. Byornun 
donanması onlarca gəmidən ibarətdir. 

Amansız dəniz quldurları barədə xəbər-
lər bütün Aralıq dənizi regionunu qorxu 
məngənəsində saxlayır. Qərbi Avropa sa-
kinləri “Bizi normanların azğınlığından 
qurtar” sözləri ilə Allaha dua edirlər. 

Romanı ələ keçirmək üçün Byorn 
məkrli plan düşünür: guya vikinqlə-
rin başqa bir başçısı – Hastayn ölüb və 
ölümqabağı xristian kimi dəfn olunması-
nı istəyib.  Byorn bilir ki, romalılar “bu 
vəhşiləri” – vikinqləri çoxdan xristian 
dininə gətirmək istəyirlər. O əmindir ki, 
romalılar inanacaq  və şəhərin qapılarını 
açacaqlar.

Həqiqətən də hər şey yağ kimi gedir: 
dəstə kilsəyə daxil olan kimi “mərhum” 
gözlənilmədən xortlayır və xərəkdən atı-

lır. Vikinqlər qılınclarını sağa-sola oyna-
daraq hamını qırmağa başlayırlar.  Şəhə-
ri talan etdikdən və qiymətli qənimətləri 
gəmilərə yüklədikdən sonra “Roma çox 
asanlıqla təslim oldu” deyərək  bayram 
edirlər. Artıq geriyə dönmək vaxtı ça-
tıb, amma qaliblərin ürəyinə  anlaşılmaz 
şübhə hakim kəsilib.  Görəsən bu kiçik 
şəhər həqiqətən də Romadır? Tezliklə 
məlum olur ki, onların istila etdikləri 
şəhərlə Roma arasında 450 kilometr mə-
safə var. Səhv bax buna deyərlər! Axı 
bu vəhşi şimallılar haradan biləydilər ki, 
Roma sarayları necə olur? Axı vikinqlər 
öz vətənlərində taxtadan tikilmiş sadə 
evlərdə, bəzən qazmada yaşayırdılar və 
daş tikililər görməmişdilər. Buna bax-
mayaraq, yürüş uğurla nəticələndi. Byor-
nun qələbədən məmnun qalmış dəstəsi 
vətənə böyük qənimətlə qayıtdı...

O dövrdə vikinqlər hələ başqa tor-
paqları işğal etmirdilər. Byorn kimi onlar 
da tez varlanmaq və zəfər qazanmaq eşqi 
ilə yaşayırdılar. Sonralar, təqribən 900-cu 
ildən başlayaraq, vikinqlər işğal etdikləri 
torpaqlarda məskən salmağa başladılar. 
Bundan sonra nəinki öz dövrünün ən 
yaxşı gəmiçiləri, həm də mahir zərgərlə-
ri, dəmirçiləri, toxucuları oldular, başqa 
xalqlarla ticarət əlaqələri qurmağa baş-
ladılar. XI əsrin ortalarından etibarən 
bu dəniz quldurlarının yürüşlərinə son 
qoyuldu və vikinqlərlə bağlı qorxu və 
həyəcan dolu bir dövr başa çatdı. 

Gəmi düzəltmək vikinqlər üçün su içmək kimi asan idi

Bayıl qalası, Bakının Bayıl qəsə-
bəsi yaxınlığında yerləşən və hazırda 
dəniz sularının altında qalmış tarixi 
memarlıq abidəsidir.

Şirvan-Abşeron memarlıq mək-
təbinin ən gözəl əsərlərindən biri olan 
və XIII əsrdə inşa edilmiş Bayıl qalası 
Xəzər dənizinin suyunun qalxıb-enmə-
si ilə zamanla gah dənizin üzünə çıxır, 
gah da sulara qərq olaraq görünməz 
olur. Qala mənbələrdə müxtəlif adlarla 
("Sualtı şəhər” , "Bayıl daşları”, "Səba-
yıl qalası”, "Karvansara”, "Xanəgah”, 
"Kömrükxana” və s.) anılsa da, elmi 
ədəbiyyatda daha çox "Bayıl qəsri” adı 
ilə tanınır.

Bayıl qəsrinin adanın biçiminə uy-
ğun uzunsov planı var. Qalanın uzun-
luğu 175 m, orta eni isə 35 m-dir. Qala 
divarları şərqdə altı, qərbdə isə beş ya-
rımdairəvi (Bakı qalasındakı kimi) bürc-
lə möhkəmləndirilmişdir.

Tikinti aralarında olan məsəfə - (16 
metrdən 38 metrə qədər) yarımdairəvi 
qüllələr vasitəsilə divarla birləşdirilmiş-
dir. Divarın qalınlığı 1,2 metrdən 1,5 
metrə qədərdir. Abidənin 15 qülləsi var-
dır. Bunlardan yalnız şimal-qərb tindəki 
və cənubdakı iki qüllə dairəvi formada 
olub, içərisi boşdur. İçərisi bütöv qalan 

12 qüllənin hamısı yarımdairə şəklində-
dir. Qəsrə iki tərəfdən daxil olmaq olar-
dı: cənub və şimal-qərb səmtdən. Həmin 
səmtlərdə olan üç dairəvi qüllənin qəsrə 
girmək üçün 1,3 metr enində ensiz qa-
pısı vardır. Səkkizinci və doqquzuncu 
qüllələri birləşdirən cənub divarında və 
həmçinin ondördüncü və onbeşinci qül-
lələri birləşdirən şimal-qərb divarında 
da qapılar vardır. Ensiz qurulmuş qapı-
lar onu göstərir ki, qəsrə ancaq piyada 
şəkildə daxil olmaq mümkün idi. Qül-
lələrin bəzilərində yuxarıya çıxmaq üçün 
daş pilləkənlər olmuşdur. Tikintinin 
cənub içəri hissəsində bir neçə binanın 
özül hissələri aşkar edilmişdi. Otaqların 

döşəmələrində qala divarından xaricə 
çıxan su axarları tapılmışdı. Qəsr əhəng-
daşından tikilmişdir. Aparılmış axtarışlar 
və tədqiqatlar müəyyən etmişdir ki, vax-
tilə qala divarının üst hissəsi bütünlüklə 
friz kəməri şəklində daş laylardan düzəl-
dilmiş yazılarla əhatə edilmişdir. Layla-
rın ölçüsü belədir: hündürlüyü 70 sm, eni 
25-50 sm, qalınlığı isə 12-15 sm-dir. 

İlk dəfə bu yazılı daşlardan bir 
neçəsini 1861-ci ildə Xəzər dənizində 
tədqiqat işləri aparan xüsusi dəniz eks-
pedisiyasının rəisi A.İvaşintsev suyun 
altından çıxartmışdı. Daşların üzərin-
dəki rəsmlərin fotoşəkillərini çəkərək 
Peterburq Arxeoloji cəmiyyətinə gön-

dərmişdi. Sonrakı illərdə daha bir neçə 
belə rəsm və yazılı daş laylar tapılır. 
1939-1969-cu illər ərzində suyun altında 
700-ə qədər belə daşlar tapılır və sudan 
çıxarılır. Hal-hazırda Şirvanşahlar sara-
yının həyətində nümayiş etdirilən daşlar, 
məhz həmin daşlardır. Yazılar fars-ərəb 
dilli yazılardır. Lakin əksər hissəsi fars 
dilində tərtib olunmuşdur və müxtəlif 
bəzək elementlərlə, əsasən nabatı xarak-
terli bəzəklərlə bəzənmişlər. Yazılardan 
başqa, bəzi daş layların üzərində mifi 
canlı heyvan, hətta insan surətləri də 
tapılmışdır. Bütün bu rəsmlər olduqca 
ustalıqla işlənilmişdir. Ustaların böyük 
bədii-estetik zövqündən və bədii daşyon-

ma sənətinin kamilliyindən 
xəbər verir. Xüsusilə böyük 
ustalıqla iki cavan qadının 
portretləri işlənmişdir. Port-
retlərə diqqətlə baxdıqda 
müəyyən olunur ki, bunlar 
ümumiləşdirilmiş qadın ob-
razları yox, real şəxslərin 
surətləridir... Suyun altından 
çıxarılmış lövhələrin hamı-
sının keyfiyyəti eyni dərə-
cədə deyildir: bunlara su və 

zaman özünün mənfi təsirini göstərmiş-
dir. Daşların bir çox hissəsi əsrlər boyu 
ləpənin təsirindən əsaslı surətdə ziyan 
çəkmiş, üzərilərindəki yazı və təsvirlər 
pozulmuşdur.

1939-cu ildə tikinti ilk dəfə tədqiq 
olunarkən, yarım bürclərin birində Şir-
vanşah III Fəribürzun adı həkk olunmuş 
mis pul dəyəri tapılmışdı. Oxunmuş 
daşların üzərindəki yazılar IX-XIV əsr 
Şirvan və Şirvanşahların tarixini, o döv-
rün görkəmli şəxsiyyətlərini abidənin 
inşasında iştirak etmiş Zeynəddin bin 
Əbu-Rəşid, Əbu-Rəşid bin Zeynəddin 
kimi sənətkarlar sülaləsi və b. haqqında 
məlumatlar verir.

Yazılar, eyni zamanda, abidənin ti-
kilmə tarixini də dəqiqləşdirir. Müəyyən 
edilmişdir ki, bina-qəsr Bayıl təpələrin-
dən birində 1232-1233-cü illərdə Şirvan-
şah Güştasb Gərşəsbin oğlu III Fəribür-
zun dövründə (1225-1243) tikilmişdir. 
Frizli yazıların içərisində qəsrin memarı 
Əbdül-Məcid Məsud oğlunun adı bərpa 
edilə bilən yazı fraqmenti tapılmışdır. Bu 
memar eyni vaxtda Mərdəkan dəyirmi 
qalasını da tikmişdir. Başqa daşlardan 
«Əzəmətli dəniz mülkü», «Şirvan», «Gi-
lan», «Fərruxzad bin Mənuçöhr», «Xos-
rov şahi», «Bakıdan Mahmud», «Cama-
at», «Seyid əl-Məruf» və başqa sözlər 
oxunmuşdur. Bunlardan başqa: «Zeyn 
Əd-Din bin Əbu-Rəşid Əl-Nəqqaş» və 
«Ustad Zeyn-Əd-Din bin Əbu-Rəşid 
Şirvaninin işi» yazılmış sözlər oxunmuş-
dur. Bayıl daşları Azərbaycan xalqının 
keçmişini, mədəniyyətini, incəsənətini 
öyrənmək üçün dəyərli bir mənbədir. 
Bayıl daşları üzərində tədqiqat işləri indi 
də davam etməkdədir.

Bu tarixi abidənin qalıqları “Xəzər 
sahili mühafizə konstruksiyaları” daxi-
lində 24 oktyabr 2001-ci ildə UNES-
CO-nun Təcili Qorunmaya Ehtiyacı olan 
Maddi-Mədəni İrsin İlkin siyahısına 
daxil edilmişdir.

Dünyada ilk gəmi və ilk gəmiçi 
nə vaxt meydana gəlib? Bir qədim 
Finikiya əfsanəsində deyilir ki, hər şey 
dəhşətli meşə yanğınından sonra baş-
ladı. Yanğının tüğyan etdiyi quraqlıq 
illərində yaşamaq üçün yer qalma-
mışdı. Alov meşədə nəhəng ağacları 
yandırıb külə döndərirdi.

Zəifləmiş və köməksiz Usos da hə-
min meşədə idi. O, Allahın qəzəbinə dü-
çar olmuş və amansız təbii fəlakət qarşı-
sında aciz duruma düşən insan kimi baş 
götürüb hara gəldi qaçırdı. Xilas olaca-
ğına inanmasa da, alovdan qurtulacağı-
na ümid edirdi. Lakin bir anda Usosun 
bu ümidi də puça çıxdı. Onun qarşısını 
ucsuz-bucaqsız dəniz kəsmişdi, arxasın-
dan isə istisini nəfəsində hiss etdiyi alov 
yaxınlaşırdı. Əgər o, quş olsaydı uçardı, 
balıq olsydı üzərdi, lakin Usos adi bir in-
san idi və hələ ki, nə üzə, nə də uça bil-
mirdi. Bu zaman dənizin lap yaxınlığına 

qırılıb düşən quru bir ağac gördü. Usos 
son gücünü toplayaraq həmin ağacı suya 
tərəf itələdi və onun üstünə çıxaraq üzüb 
canını yanğından qurtara bildi.

Bu əfsanənin həqiqətə nə dərəcədə 
uyğun olması elə də vacib deyil. Lakin 
finikiyalıların uzaq dəniz səyahətlərinə 
çıxmağa yararlı olan iri taxta gəmilər 
düzəltdikləri şübhəsizdir.

Misirlilər isə gəmi düzəltməyi fini-
kiyalılardan daha öncə öyrənmişdilər. 
Lakin onların ilk gəmiləri ağacdan de-
yildi. Piramidalar ölkəsində ağac hər 
zaman qıt olub. Buna görə də misirlilər 
ilk gəmiləri qamış və papirusdan ha-
zırlayırdılar. Misir gəmiqayıranları bu 
bitkilərin uzun, nazik və quru gövdələ-
rini qalın topa şəklində bağlayır, sonra 
isə bu topaları biri-birinə xüsusi üsulla 
bərkidərək qayığın gövdəsini qurur-
dular. Gəminin ortasında isə sahibinin 
yeganə sığınacaq yeri olan koma-kayut 

tikirdilər. Bu gəmilərdə yelkən olmurdu, 
çünki güclü külək bu yüngül qayığı ilk 
həmlədə çevirə bilərdi.

Əlbəttə, belə papirus qayığında də-
nizlər arxasına səyahət edə bilməzsən. 
Misirlilər onlarla çox da uzaqlara üz-
mürdülər və Nil çayı boyu səfərlərdə, 
yüngül yüklərin daşınmasında, balıq və 
quş ovları zamanı istifadə edirdilər. Də-
niz isə səbirsizliklə yaxınlıqda, nəhəng 
çayın sahillərində yaşayan kapitanlarını 
gözləyirdi.

Dəniz yaxınlıqda idi, özü də tək de-
yildi. Nil çayı Aralıq dənizinə tökülür, 
şərqdə isə Qırmızı dəniz yerləşir. Bu də-
nizi misirlilər “Nəhəng yaşıllıq” adlan-
dırırdılar. Lakin onların qamışdan hazır-
ladıqları ilk qayıqdan, dənizdə üzməyə 
imkan verən gəmini düzəltdikləri vaxta-
dək Nildən çox sular axmışdı. Axı uzaq 
səyahətlər üçün əsl gəmilər tikmək asan 
deyildi və bunu öyrənmək lazım idi.

Dəniz sularının altından “boylanan” tarixi memarlıq abidəmiz

Misirlilər gəmi düzəltməyi finikiyalılardan 
daha öncə öyrənmişdilər

1200 il əvvəl bir anda yox 
olmuş antik Misir şəhəri Herak-
lion (Heracleion) və ya Tonis, Nil 
çayının Kanopik deltası yaxınlı-
ğında, İsgəndəriyyə şəhərindən 
32 km şimal-qərbdə yerləşir. 

Bu şəhər haqqında 2000-ci ilə 
qədər heç bir iz yox idi. Atlantis 
əfsanəsi kimi tarixi mifologiya və 
gerçəklik arasında günümüzə kimi 
varlığı sirr olan şəhərlərdən biri 
idi.  Hətta akademiklər Herakli-
onla Thonisin eyni şəhər olduğu-
na əmin deyildi, bəzi tarixçilər isə 
onun torpaq altında qaldığını düşünür-
dülər. 

Eyni zamanda, onun bir əfsanə ol-
duğunu deyənlər də var idi. An-
caq ikinci adı Thonis olan şəhər 
2000-ci ildə, fransız sualtı arxeo-
loq Frank Qoddiyo (Franck God-
dio) tərəfindən Misirin qərbində, 
Əbukir körfəzi yaxınlığında, 
sahildən 2.5 km uzaqda, 10 m 
suyun altında tapılması onun əf-
sanə yox, reallıq olduğunu sübut 
etdi. 

Kəşfindən öncə şəhər haqqında mə-
lumatlar tarixçilərin yazdığından ibarət 
idi. Antik tarixçilər Heradot, Diodorus 
və Strabon keçmişdə inkişaf etmiş He-
raklion-Tonis şəhərinin inanılmaz zən-

ginlik dövrü yaşadığından bəhs etmişlər. 
Əfsanəyə görə e.ə 331-ci ildə bu 

şəhər Makedoniyalı İsgəndər tərəfindən 
yaradılıb. Misirdə qurulan Heraklion 
liman şəhəri, yunan dünyasından gələn 
bütün gəmilər üçün məcburi bir keçid 
qapısı idi. Misirlilər şəhərə “Tonis”, yu-
nanlar isə “Heraklion” deyirdilər. Kleo-
patranın tacqoyma mərasimi bu şəhərdə 

keçirilmişdir. Şəhərdə yerləşən 
Amon məbədi Misirdə dini əhə-
miyyətə malik idi. 

Təxmin edilir ki, böyük zəl-
zələ və sellər səbəbindən şəhər 
qum, palçıq altına qərq olub. 
Arxeoloji qazıntılar zamanı ta-
pılan çoxlu sayda gəmi qalıqları 
şəhərin əhəmiyyətli dəniz ticarə-
tinə sahib olduğunu təsdiqləyir. 

Yunan mifologiyasında Tro-
yalı Elena və Parisin müharibədən 
əvvəl bu şəhərdə əsir qaldıqlarına 
və Zevs ilə Alkmenanın oğlu He-

raklın özünə başqa ad qoyaraq bu şəhər-
də gəzdiyinə aid əfsanə də var.

Dəniz altında 11-15 km-lik arxeoloji 
ərazini əhatə edən Heraklion-Thonis 
şəhərindən 13 illik qazıntılar zama-
nı bir çox tapıntılar çıxarılıb. Batan 
şəhərin qalıqları arasında 64 gəmi, 
qızıl, daş və bürüncdən hazırlan-
mış ağırlıqlar, 16 fut böyüklüyündə 
nəhəng heykəllər, yüzlərlə kiçik tanrı 
heykəlləri, antik Yunan və Misirə aid 
daş döşəmələr, heyvan mumyalanma-
sında istifadə edilən onlarla əhəng da-
şından qəbirlər və gəmilər üçün 700 

lövbər tapılıb.

Misirdə qurulan Heraklion liman şəhəri yunan dünyasından 
gələn bütün gəmilər üçün məcburi bir keçid qapısı idi

batan şəhərin qalıqları arasında 64 gəmi, 700 lövbər tapılıb
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YArIZArAFAt,
YArIGerÇəK
Harda basdırıldığını bilməsəm də, in-

sanlığın ölmədiyinə əmin deyiləm.
Özünə də lazım olduğunu unudanlar 

adətən başqalarına daha çox ağıl verirlər.
ən çox, bəhanə axtarırıq və həmişə də 

tapırıq.
Gələcəyə kimi piyada, kimi maşınla, 

kimi də təyyarə ilə gedir. Gələcəkdə də 
belə olacaq. Gələcəyə kim nə ilə istəsə, 
onunla da gedəcək.

nizamlı yalan danışanlar nizami or-
dunu da yıxa bilərlər.

Günümüzün acı həqiqətləri “həqiqət-
lərimiz”ə acı günlər yaşadır.

Həqiqəti diri-diri basdıranlar imkan 
versə, mən və həqiqət yəqin ki, mən ölənə 
kimi bir yerdə olacağıq.

Ağıl məsələsində hamı eyni cür düşü-
nür:hər kəs özünü daha ağıllı sayır.

əzrayıldan xəbərsiz öləcəyəm. Ölü-
mümə heç əzrayıl da sevinməyəcək.

pozmağı bacaranın yazıları pis olmaz.
ən vacibi vaxtın nə vaxt olduğunu bil-

məkdir.
Bəzilərinə elə gəlir ki, orucu da onla-

rın yerinə başqası tutmalıdır.
pul xərcləmədən vaxtı yaxşı keçirmə-

yin yolunu bilənlər kasıb deyillər.
Oturanda adamın qapısını döyməyən 

şans yatanda döyəcək?
Qorxduğun şeylər daha çətin görünür. 

Çətinliklərin üstünə getmək lazımdır.
Danış. Son vaxtlar gülməli danışırsan.
Qapı bağlı, pəncərə bağlı. Cibimə har-

dan girirsən?
Danışmağa sözü olanda yalan danı-

şanın, yalan danışanda danışmağa sözü 
olmaz.

İnsan hətta bildiyi qədər danışanda da 
çox danışır. nəyə lazım?!

İnsan könlündən keçən hər şey üçün 
zərrəcə əyilsə, başı həmişə yerdə olar.

Xoşbəxtliyin qapısı o qədər böyükdür 
ki, keçəndə hiss etmirsən. Bədbəxtliyin 
qapısı o qədər kiçikdir ki, mütləq əzilir-
sən.

Həqiqətə yaxın düşə bilməyənlər də, 
həqiqətdən uzaqlaşmadığını sübut etmək 
istəyənlər də həqiqətin ətrafında dövrə 
vururlar.

Söz güləşdirəni nə idmançı hesab edir-
lər, nə söz adamı. Belə insafsılıq olar?

Həyatın davam etməsi naminə yaşasın 
əzrayıl!

əzrayıl fərq qoymur. nə vaxtsa hər 
kəsə qucaq açır.

Həqiqətin dili bu qədər qısa olmama-
lıdır axı?

Yazdıqlarının cəfəngiyyat olduğuna 
əmin olanlar özlərinə niyə ağıllı görkəm 
verirlər?  

Yuxunu çox sevirik. Yəqin elə ona 
görə, bizi yuxuya verənlərlə dostuq.

Bir qəssabın bir qoyunu tərifləməsin-
də qeyri-adi heç nə yoxdur. Qeyri-adi bir 
qoyunun bir qəssabı tərifləməsidir. 

tələsəndə də Cin atına minmə.
Özünə köməklik etmək istəməyənlərin 

hamısı ən azı tənbəldirlər.
Məni gözləmirdiniz. Mən gəlməyə bil-

məzdim.
Həmişə belə olub. Danışmağı bacaran-

lar yazmağı bacarandan daha yaxşı yaşa-
yıblar.

Gedəcəyinə əmin olanların çoxu hara 
gedəcəyini bilmir.

Öz yerini bilməyənlər istənilən ada-
mın yerində otura biləcəyini düşünürlər.

Udmaq istəyi olmayanların yarışda nə 
işi?

Ölmək nədir? erməni işğalı altında 
olan bütün torpaqlarımızı azad etmə-
yincə, heç kəs ölməyi xəyalına belə gətir-
məməlidir.

Rasif  TAHİROV

www.seanews.az

Beyrut limanında baş verən 
partlayışın bir neçə versiyası, o 
cümlədən səhlənkarlıq, bədbəxt 
hadisə və xaricdən müdaxilə 
ehtimalları nəzərdən keçirilir.

Al Arabiya telekanalı xəbər 
verir ki, bu barədə Livan Prezi-
denti Mişel Naim Aun deyib.

“Beyrut şəhərində baş ver-
miş partlayışın araşdırılması 
üzrə formalaşan istintaq qrupu 
bir neçə versiyanı, o cümlədən 
səhlənkarlıq, bədbəxt hadisə və 
xaricdən müdaxilə ehtimallarını 
nəzərdən keçirir”, - deyə Livan 
Prezidenti bildirib.

Mişel Naim Aun partlayı-
şın səbəbini tapmaq məqsədi ilə 
hadisə yerində aero-foto çəkiliş 
aparmaq üçün Fransaya müraciət 
etdiyini də deyib. O, həmçinin 
heç kimin ədalət mühakiməsin-

dən yayına bilməyəcəyini və fa-
ciədə günahı olanların hamısının 
cəzalanacağını qeyd edib.

Xatırladaq ki, avqustun 4-də 
Beyrut şəhərinin liman rayo-
nunda bir neçə güclü partlayış 
baş verib. Son məlumata görə, 
hadisə nəticəsində 150-dən çox 
insan həlak olub, 5 minə yaxın 
insan müxtəlif dərəcəli xəsarət-
lər alıb, bir çoxu itkin düşüb, 300 
min insan isə evini itirib. Part-
layışın ölkəyə ən azı 3 milyard 
dollar zərər vurduğu bildirilir.

Livanın hakimiyyət orqan-
larının məlumatına görə, faciəyə 
altı il öncə gömrük xidmətinin 
müsadirə etdiyi və limandakı an-
barda saxlanılan 2 min 750 ton 
ammonium nitratın partlaması 
səbəb olub.

Bakının “Səbail” futbol 
klubu Florian Kadriunun 
keçidini həll edib.

Bakı təmsilçisi Albaniya 
əsilli makedoniyalı yarımmü-
dafiəçi ilə müqavilə bağlayıb. 
O, 2020/2021-ci il mövsü-
münün sonunadək “Səbail”in 
formasını geyinəcək.

Qeyd edək ki, Kadriu Al-
baniyada “Tirana” və “Teu-
ta”, Şimali Makedoniyada 
isə “Şkupi”, “Rabotniçki” və 
“Renova” klublarında çıxış 
edib.

Azərbaycan Milli Elmlər Akade-
miyası Tarix İnstitutunun elmi- 
tədqiqat planına uyğun olaraq, bu 
günlərdə tarix üzrə fəlsəfə dokto-
ru Mahir İbrahimovun “Sahilyanı 
dövlətlərin xarici siyasətində Xəzər 
problemi (XX əsrin sonu – XXI əsrin 
əvvəlləri)” adlı kitabı çap olunub.

Kitabın ön sözünün müəllifi 
Əməkdar elm xadimi, Dövlət mükafatı 
laureatı, akademik Yaqub Mahmudov, 
elmi redaktorları isə tarixçi alimlər 
Pərvin Darabadi və Cəbi Bəhramov-
dur.

Monoqrafiya Azərbaycanın bey-
nəlxalq münasibətlər tarixinin aktual 
məsələlərindən birinə çevrilən Xəzər 
problemi və onun ətrafında cərəyan 
edən proseslərin tədqiqinə həsr edilib. 
Tədqiqatın başlıca məqsədi Xəzəryanı 
ölkələrin mövcud problem üzrə yürüt-
dükləri xarici siyasət kursunda əlaqələ-
rin müasir vəziyyətini qiymətləndir-

mək, Xəzəryanı dövlətlər üçün bu 
məsələnin tarixi əhəmiyyətini müəy-
yənləşdirmək, onun həllində Azərbay-
can və digər Xəzəryanı dövlətlərin or-
taya qoyduqları mövqelərin obyektiv 

təhlilini vermək, habelə mövcud siya-
si, iqtisadi, elmi-mədəni münasibətləri 
qarşılıqlı və kompleks şəkildə araşdır-
maqdır.

Əsərdə bölgənin təhlükəsizliyində 
Xəzər probleminin həllinin vacibliyi 
konkret faktlarla göstərilir və bu pro-
sesdə ulu öndər Heydər Əliyevin digər 
dövlətlərlə apardığı danışıqların, çevik 
siyasi manevrlərin mahiyyəti açılır. 
Müəllif bildirir ki, təməli Ulu Öndər 
tərəfindən qoyulan və Prezident İlham 
Əliyev tərəfindən uğurla davam etdi-
rilən Xəzər diplomatiyası Azərbayca-
nın bugünkü rifah və firavanlığının əsas 
təminatlarından biridir.

Tarix İnstitutunun Elmi Şurası-
nın qərarı ilə çap olunan monoqrafiya 
beynəlxalq münasibətlər tarixi və si-
yasi elmlərlə məşğul olan mütəxəssis-
lər, elmi işçilər, doktorantlar, tələbələr, 
həmçinin geniş oxucu kütləsi üçün 
nəzərdə tutulur.

Nazirlər Kabineti 
yanında Operativ 
Qərargahın qərarı ilə 
açıq havada keçirilən 
idman yarışları-
nın təşkilinə icazə 
verildikdən sonra 
“Azərbaycan Xəzər 
Dəniz Gəmiçiliyi” 
QSC-nin (ASCO) 
“Xəzər” Yelkənli 
Qayıqlar İdman 
Klubu da məşqlərini 
bərpa edib.

Yelkənçilərimiz 
6 aylıq fasilədən 
sonra ilk dəfə dənizə 
çıxıblar. Onlar “La-
zer Pico”, “Lazer” 
və ”Optimist” sinfinə 
aid 6 qayıqla dənizə 
açılıblar. İdmançıları 
üç nəfərlik məşqçi 
heyəti müşaiyət edib.

İki saatdan çox 
davam edən məşqlər 
Yaxt Klubun ərazi-
sində baş tutub.

Məlumat üçün 
bildirək ki, “Xəzər” 
Yelkənli Qayıqlar 
İdman Klubu 2014-cü ildən fəaliyyət 
göstərir. İdmançılarımız indiyədək 
müxtəlif yerli və beynəlxalq yarışların 

qalibi olublar.
Maddi-texniki bazası mütəmadi 

olaraq zənginləşən kluba  hazırda yeni 
üzvlərin qəbulu da aparılır. Yelkənli 

idmana marağı olan hər kəs (012) 404-
38-27 nömrəsinə zəng edib ətraflı mə-
lumat ala bilər.

İlqar QULİYEV

"Azərbaycan Xəzər Dəniz Gə-
miçiliyi" QSC-nin (ASCO) “Xəzər” 
Yelkənli Qayıqlar İdman Klubunun 
maddi-texniki bazası gücləndirilib. 
Klubun balansına yeni təchizat kateri 
əlavə olunub.

Uzunluğu 4.70 metr, mühərriki 50 
at gücündə olan “Yamaha” katerinə 9 
nəfər yerləşir. Təchizat katerindən yarış 

və məşq zamanı idmançıların təhlükə-
sizliyini təmin etmək və onları suda 
olan zaman təlimatlandırmaq üçün isti-
fadə olunacaq.  

Xatırladaq ki, “Xəzər” Yelkənli 
Qayıqlar İdman Klubu 2014-cü ildə ya-
radılıb.  Bu müddət ərzində klub üzv-
ləri müxtəlif beynəlxalq yarışlarda və 

2018-2019-cu illərdə Ulu öndər Heydər 
Əliyevin xatirəsinə həsr edilmiş “Baku 
Sailing Regatta” yarışında müvəfəqiy-
yətlə iştirak edib.

Hazırda müxtəlif sinfə aid 19 
yelkənli qayığı olan klubun tərkibi 3 
məşqçi heyətindən və 25-dən çox id-
mançıdan ibarətdir.

“Titanik” gəmisinin 
faciəli tarixi saysız-he-
sabsız kitabların, sənədli 
filmlərin, elmi-tədqiqat 
işlərinin mövzusuna çevri-
lib. Yüz ildən də çox əvvəl, 
zamanının ən böyük gəmisi 
aysberqə dəyərək batıb və 
özü ilə 1500-dən çox insanı 
aparıb. Bu gün də qəzanın 
əsl səbəbləri haqqında 
müzakirələr bitmək bilmir. 
Fərziyyələrin bir çoxu 
absurd görünsə də, müəy-
yən nəzəriyyələr faktlarla 
təsdiq olunub.

Gəmi ilə nələrin daşındığı isə bir 
çoxlarına maraqlıdır. “Titanik”in sə-
yahəti zamanı 4 sərnişin tiryəkdən əzab 
çəkdiyinə görə müalicə üçün gəminin 
göyərtəsindəki hospitala yerləşdirilib. 
Batmış “Titanik”də bir neçə ton pres-
lənmiş tiryək qalıqları tapılıb. Şübhə-
siz, bu ot qeyri-qanuni daşınıb.

Bir nəzəriyyəyə görə isə ər-arvad 
“Titanik”də nadir bir mavi "Ümid al-
mazı" aparıb. Qədimdən bu daş lənət-
lənməsi ilə tanınıb. Hindistandan oğur-
lanmış bu almaz əvvəlcə XV Lüdovikə, 
sonradan isə sonu edamla bitən Ma-
riya Antuanettaya keçib. Deyilənlərə 
görə, Avropaya taunu da mavi "Ümid 
almaz"ı gətirib və həmin almaz da öz 

yeni sahiblərini və bütöv bir gəmini 
məhv edib.

Qəzadan xilas olmuş dənizçilərdən 
bir neçəsi mətbuat və polisə səfərdən 
əvvəl gəminin göyərtəsinə Misir mu-
miyasının qaldırılması haqda kifayət 
qədər qəribə tarixçə danışıb. Bu sirli 
qutunu Amerikaya aparan Lord Ken-
tervil qiymətli yükün birbaşa kapitan 
körpüsündə qorunmasını təkidlə tələb 
edib.

Gəmidə birinci yerləri çox varlı 
adamlar alıb. Batmış gəmiyə olan elə 
ilk ekspedisiya oradakı xəzinənin 250 
milyon dəyərində olduğunu açıqlayıb. 
Əntiq əşyalar, incəsənət əsərləri və qiy-
mətli daşlar çəkiliş edilib və ən qiymət-
li əşyalardan bəziləri yuxarı qaldırılsa 
da, nəhəng gəminin aşağı göyərtəsində 

yerləşən dəmir seyfləri yuxarı qaldır-
maq mümkün olmayıb. Güman edilir 
ki, həmin seyflərdə Mason ordeninin 
etibarlı rəhbərlərindən biri tonla qızıl 
aparıb.

Dəqiq məlumdur ki, “Titanik”də 
Jak-Fransua Blondelin “La Circassien-
ne Au Bain” adlı rəsm əsəri aparılıb, 
hətta buna görə sığorta şirkəti onun 
sahibi Moritz Steffansona 100 min dol-
lar ödəniş də edib. Bugünkü ölçülərlə 
bu məbləğ 2 milyon 500 min dollardan 
da artıqdır. Maraqlıdır ki, Steffanson 
son dərəcə bahalı rəsmlər kolleksiyası 
barədə söhbət açsa da sonradan sözlə-
rini geri götürməyi lazım bilib. Güman 
edilir ki, əslində Steffanson “Titanik”-
də Avropanın ən böyük muzeylərindən 
oğurlanmış nadir rəsmlər aparıb.

M.V.Lomonosov adına 
Moskva Dövlət Universite-
tinin Coğrafiya fakültəsinin 
əməkdaşları Rusiya dənizlə-
rinin dalğa və külək enerjisi 
üzrə veb-atlasını yaradıblar. 
Fakültənin mətbuat xidmə-
tinin məlumatına görə, indi 
hər kəs külək və ya qabarma 
elektrik stansiyaları üçün 
münasib yer tapa bilər: “Bü-
tün maraqlananlar üçün 
Qara dəniz, Xəzər, Azov, 
Baltik, Barens, Kara, Yapon, 
Oxot və Berinq dənizlərində 
dalğa və külək enerjiləri-
nin məkanda paylanması 
haqqında məlumatlar əlça-
tandır”.

TASS informasiya agentli-
yi xəbər verir ki, coğrafiyaçılar 
atlasın tərtibi üçün külək dalğa-
lanmasının modelləşdirilməsinin 
nəticələrindən istifadə ediblər. 
Alimlər bütün informasiyanı 
xüsusi CİS (coğrafi informasi-
ya sistemi) proqram təminatına 
yükləyiblər. Belə ki, onun sayə-

sində internet vasitəsilə xəritə-
nin miqyasını dəyişməklə zəruri 
parametrləri vizuallaşdırmaq 
mümkündür.

Layihənin əlaqələndiricisi 
olan Stanislan Mıslenkov deyib: 
“Bu cür veb-atlas yaratmağım 
əsas ideyası istifadəçiyə zəruri 
nöqtədə dalğa və külək enerji-
sinin miqdarını qiymətləndir-
mək imkanını təqdim etməkdir. 
Məsələn, əgər siz sahildə enerji 
qurğusu yerləşdirmək istəyirsi-
nizsə, veb-atlasın materialları 
külək və dalğa enerjisinin kifayət 
qədər olduğu yeri seçməkdə 
kömək edə bilər, eyni zamanda, 
ən böyük dalğalar sizin qurğu-
nuzu uçura bilməz”. Onun söz-
lərinə görə, veb-atlasın köməyilə 
külək və dalğa hibrid generator-
larından müxtəlif kombinasiya-
lar layihələndirmək mümkündür. 
Alimlər gələcəkdə atlası daha 
rahat etmək məqsədilə verilən-
lər bazasını təkmilləşdirməyi və 
kartoqrafik veb-interfeysi inkişaf 
etdirməyi planlaşdırırlar.

Dənizlərin dalğa və külək 
veb-atlası yaradılıb

Beyrut limanında baş vermiş partlayışın 
bir neçə versiyası nəzərdən keçirilir

Florian Kadriu “Səbail”in 
şərəfini qoruyacaq

“Sahilyanı dövlətlərin xarici siyasətində Xəzər problemi” 

ASCO-nun “Xəzər” Yelkənli Qayıqlar 
İdman Klubuna yeni təchizat kateri verilib

“titanik” gəmisi ilə nələr daşınırdı?

Yelkənçilərimiz uzun fasilədən 
sonra yenidən dənizə çıxıblar
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Yeni növ koronavirus (CO-
VID-19) infeksiyasının müalicə 
tədbirləri müxtəlifdir və hər gün 
yenilənir. Əsas müalicə prinsip-
ləri COVID-19 əleyhinə istifadə 
olunan dərman preparatları 
və virusun törətdiyi fəsadların 
aradan qaldırılmasıdır. Əgər 
xəstəliyin ilk dövrlərində müali-
cənin əsas yükü infeksionistlərin 
üzərinə düşürsə, sonradan digər 
orqanlarda yaranan problemlər 
bir sıra tibb mütəxəssislərini, 
xüsusilə pulmonoloq, nefroloq, 
reanimatoloqları bu işə qoşur. 
Təbii ki, bəzi xəstələr, əsasən də 
yaşlılar, yanaşı xəstəliyi olanlar 
COVID-19-u çox ağır keçirirlər. 
Onların müalicəsində alternativ 
üsullar tətbiq olunmalıdır. Bun-
lardan biri də immun plazma 
müalicəsidir. İmmun plazma 
xəstəliyi keçirənlərin qanında 
əmələ gələn anticisimlərdən 
ibarətdir. Həmin anticisimlər-
dən istifadə olunaraq plazma 
xəstələrə köçürülür. Bu, çox 
effektiv müalicədir və xəstələrdə 
çox ciddi müsbət nəticələr verə 
bilər. Həmin nəticələri reanimo-
toloqlar da izləyə bilirlər.

AZƏRTAC xəbər verir ki, 
bunu Milli Hematologiya və 
Transfuziologiya Mərkəzinin ic-

raçı direktoru Valeh Hüseynov 
deyib.

Onun sözlərinə görə, plazma-
nı verənlərin sayı azdır. Həmin 
insanların sayı nə qədər çox olar-
sa, bir o qədər çox xəstəyə kömək 
etmək mümkündür: “Koronaviru-
su keçirən insanların qanında 28 
gün ərzində anticisimlər əmələ 
gəlir. Məhz bu dövrdə plazmanı 
almaq lazımdır. Burada müxtəlif 
yaş qruplarının da rolu var. Bu, 
əsasən 18-60 yaşarası qrupları 

əhatə edir. Əsasən kişi cinsinin 
nümayəndələrinə üstünlük verilir. 
Hamiləlik keçirməyən qadınlar-
dan da plazma alına bilər. Çünki 
qadınlar nə qədər çox hamiləlik 
keçirirsə, qanlarında bir o qədər 
başqa anticisimlər də əmələ gəlir. 
Plazma verənlər sağlam insanlar 
olmalıdır. Təbii ki, mərkəz tərə-
findən həmin şəxslər müayinə olu-
nurlar. Plazma alındıqdan sonra 
çox ağır vəziyyətdə olan xəstələrə, 
xüsusən yanaşı xəstəliyi olanlara, 

süni tənəffüs cihazına qoşulan in-
sanlara tətbiq olunur”.

V. Hüseynov bildirib ki, Tür-
kiyə və Rusiyadan gələn mütəxəs-
sislərlə immun plazmanın tətbiqi 
barədə fikir mübadiləsi aparılıb: 
"Bu gün immun plazma müali-
cəsi nəinki kritik-ağır xəstələrə, 
hətta ümumi vəziyyəti orta-ağır 
olan xəstələrə də tətbiq olunma-
ğa başlanılıb. Bu, çox yaxşı nəti-
cələr verir. Xəstələrin ağırlaşma-
sının qarşısını alır. Ümumiyyətlə, 
xəstələrin ağırlaşmasının ən böyük 
səbəblərindən biri immun sistemi-
nin virusa cavabıdır. Bu zaman 
insanların orqanizmi müxtəlif cür 
reaksiya verir. Ən böyük ağırlaş-
ma ağciyər toxumasında olan də-
yişikliklərdir. Biz bunu kompüter 
tomoqrafiya müayinəsi zamanı 
"buzlu şüşə" kimi görürük. Bura 
ikincili bakterial infeksiyalar da 
qoşulur. Həmin infeksiyalar ağ-
ciyərdə qeydə alınan dəyişiklik-
ləri ağırlaşdırır və digər orqanları 
zədələyir. Xəstələrdə multiorqan 
yetməzliyi yaranır. Digər böyük 

ağırlaşmalardan biri trombozlar-
dır. Trombotik hadisələr xəstələrin 
ölümünə gətirib çıxarır. Bu və-
ziyyətdə olan xəstələrə də heç bir 
müalicə tədbirləri təsir etmir. Ona 
görə də bizim hədəfimiz indiyədək 
virus əleyhinə olan və standart 
protokolların təsir etmədiyi xəstə 
qrupu idi. Həmin xəstələrə daha 
çox ağır vəziyyətdə, intubasiya 
olunmuş, ağciyər və digər mü-
vafiq orqanların göstəricilərində 
dəyişiklik olduğu zaman immun 
plazma tətbiq olunurdu. Təx-
minən iki ay müddətində buna nə-
zarət edildi. Bizim mütəxəssislər, 
reanimotoloqlar həmin xəstələri 
təqib etdilər. Belə nəticəyə gəl-
dik ki, xəstələrin təxminən 40-50 
faizində müsbət nəticə ala bilirik. 
Ancaq xəstələrin yarısında müsbət 
nəticəni görsək də, ikincili yanaşı 
xəstəliklərin ağır getməsi imkan 
vermirdi ki, xəstə tam yaxşılaşa 
bilsin. Onların arasında itirdiklə-
rimiz də olurdu. Ona görə də biz 
artıq beynəlxalq standartlara əsas-
lanaraq və mütəxəssislərlə məs-
ləhətləşərək düşünürük ki, daha 
erkən, xəstə intubasiya edilməmiş 
mərhələdə ona immun plazmanı 
tətbiq edək".

COVID-19 infeksiyasının 
yayılması müxtəlif şəkildə 
əhalinin bütün təbəqələrinə 
təsir göstərib. Bu prosesin ən 
neqativ nəticələrindən biri 
insanlarda stress və depressi-
ya yarada biləcək emosional 
ruh düşkünlüyüdür. Yaşından, 
cinsindən və sosial statusundan 
asılı olmayaraq, bütün insanlar 
narahatlıq, təşviş, qorxu və hət-
ta panik ataklar yaşaya bilər. 
Belə hallarda insanın həm dost 
və yaxınların dəstəyinə, həm 

də psixoterapevt və ya klinik 
psixoloqun peşəkar yardımına 
ehtiyacı ola bilər.

Səhiyyə Nazirliyinin yanında 
fəaliyyət göstərən Təcili Psixoloji 
Yardım Mərkəzinin rəhbəri Günel 
Əliyeva verdiyi müsahibə zamanı 
bu kimi çətinliklərin öhdəsindən 
gəlmək yollarından söhbət açıb.

Bu barədə  nazirliyin mətbuat 
xidmətindən bildirilib.

Həkim-psixiatr qeyd edib ki, 
stress - orqanizmin ətraf mühitin 
dəyişən şərtlərinə qarşı olan qoru-

yucu reaksiyasıdır: "Stressin həm 
müsbət, həm də mənfi formaları 
mövcuddur. Müsbət stress insan 
orqanizmini dəyişkən ətraf mühitə 
uyğunlaşmaq üçün səfərbər edən 
müdafiə cavabıdır. Öz növbəsin-
də mənfi stres (distres) müxtəlif 
psixoloji pozğunluqlara səbəb 
ola bilər. İnsan psixikası müxtəlif 
mənfi amillərə müqavimət göstərə 
bilir. Stressə davamlılığımız çox 
şeyə qadirdir və müəyyən stressə 
və dəyişikliklərə uyğunlaşa bilir. 
Lakin bəzən olur ki, insan dist-
resin öhdəsindən gələ bilmir və 
bu, öz növbəsində onun gündə-
lik həyatına mənfi təsir göstərir. 
Distres fonunda təcavüzkarlıq, 
yuxusuzluq, məzlum əhval, nara-
hatlıq kimi hallar yaşana bilər. Bu 
hallar isə öz növbəsində alkoqol-
dan sui-istifadə, siqaretçəkmə 

və digər pis vərdişlərə səbəb ola 
bilər. Simptomların iki həftədən 
artıq davam etdiyi təqdirdə mütləq 
mütəxəssislə konsultasiya keçmə-
yi tövsiyə edirəm”.

Onun sözlərinə görə, stressə 
davamlılığı artırmaq üçün kifayət 
qədər yuxu, sağlam qidalanma, 
müntəzəm fiziki aktivlik, gəzin-
tilər və pozitiv insanlarla ünsiy-
yət kimi bir sıra üsullar mövcud-
dur: “Bütün bu amillər distressin 
azalmasına və psixi vəziyyətin 
yaxşılaşmasına təsir edir. Yaxın 
adama stress zamanı, ilk növbədə, 
emosional disbalansın səbəblərini 
müəyyən etmək üçün ona daha 
çox diqqət ayırmaq, onunla daim 
ünsiyyətdə olmaq lazımdır".

Həkim-psixiatr, həmçinin 
insanın stresslə müstəqil müba-
rizəaparma üsulları barədə töv-

siyələrini bölüşdü: “Əslində stres-
sin öhdəsindən təkbaşına gəlmək 
o qədər də çətin iş deyil. Sadəcə 
özünüzü səfərbər edib, müxtəlif 
yollarla stress müqavimətinizin 
səviyyəsini artırmalısınız. Bunun 
ən effektiv üsulları bunlardır: fizi-
ki (gündə 8 saatlıq normal yuxu, 
sağlam qidalanma, gündəlik 20-
30 dəqiqəlik fiziki aktivlik, təmiz 
havada gəzintilər, yoqa), mental: 
(müsbət düşüncənin və optimiz-
min inkişafı, situasiyanın inkişa-
fına gətirəcək yolları axtarmaq) 
və emosional: (sevimli musiqi, 
yaxınlarla ünsiyyət, başqalarına 
çətin vəziyyətdə yardım etmək). 
Xalqımıza dəyişən mühitin şərt-
lərinə asanlıqla uyğunlaşıb, bütün 
çətinliklərin öhdəsindən gəlmək 
üçün mental, emosional və fiziki 
sağlamlıq arzulayıram”.

Valideynlərin ən çox şikayət-
ləndikləri mövzulardan biri də 
uşaqların boy problemidir. Boy 
artımı uşaqların normal böyüməsi 
və inkişafı üçün vacib göstəricilər-
dəndir. Boy artımının ləngiməsi 
əsasən 2-5 yaşlarda aşkar edilir.

K. Fərəcova adına Elmi- 
Tədqiqat Pediatriya İnstitutunun 
həkim-pediatrı, tibb üzrə fəlsəfə 
doktoru, dosent Sevinc Nəsirova 
AZƏRTAC-a müsahibəsində de-
yib: “Ümumdünya Səhiyyə Təşki-
latı tərəfindən müəyyən olunmuş 
cədvəllər var və uşağın normal 
boyu həmin cədvəllərə əsasən 
hesablanır. Uşağın boyu həmin 
cədvəldən çox aşağı həddədirsə, 
uşaq müayinə edilir, boy hormonu 
(somatotropin) yoxlanılır və əllə-
rin rentgen müayinəsi aparılaraq 
bioloji yaşa baxılır. Uşağın boyu 
üç aydan bir ölçülərək nəzarətdə 
saxlanılır. Bir yaşında uşağın boyu 
təxminən doğum boyunun iki misli 
qədər olmalıdır”.

Bu problem həm genetik, həm 
də digər amillərlə əlaqələndiri-
lir. Boyu normal inkişaf etməyən 
uşaqlarda piylənmə gedir, daxili 
orqanlarda funksional pozuntular 
yaranır.

Həkim-pediatr deyib: “Boyu 

qısa olan uşaqlarda hər hansı bir 
xəstəliyin olub-olmaması araşdırı-
lır, onda lazımi boy artımı olması 
üçün valideynə uşağın normal 
qidalanması, bəzi idman növləri, 
xüsusilə basketbol, voleybol və 
yüngül atletika ilə məşğul olması 
məsləhət görülür. Həmçinin qi-
dalanma zamanı karbohidrat və 
şirniyyatlardan az istifadə etməsi 
tövsiyə edilir. Əgər problem han-
sısa xəstəliklə əlaqədardırsa, onda 
hormon çatışmazlığını aradan qal-
dırdıqdan sonra problemi yoluna 
qoymaq mümkündür”.

Uşaq 1 yaşadək 25, 1-2 yaşa-
rası 10-12, 2-4 yaşında 14-15, 4 
yaşından 10 yaşına qədər 30-32 
santimetr boy atmalıdır. 11 ya-
şından yetkinlik yaşına qədər boy 
artımı hər il 5-10 sm təşkil edir. 
Proses normal qaydada getmə-
dikdə mütəxəssisin nəzarəti altına 
alınmalıdır.

Sudan istifadə zərərli vərdiş-
lərdən xilas olmağa kömək edir. 
Su orqanizmdən zərərli maddələri 
yuyub təmizləməklə yanaşı, siqaret 
çəkənlərin nikotindən asılılığına 
məruz qalmasının qarşısını alır.

Bu fikirləri Rusiya İctimai Sə-
hiyyə Assosiasiyasının prezidenti, 
Moskva Dövlət Tibb Universite-
tinin professoru Andrey Demin 
“Sputnik” radiosuna verdiyi müsa-
hibədə söyləyib.

Professor deyib: “Siqaret 
çəkənin su ilə dolu şüşə qabı əlinə 
götürməsi onun əlinə başqa əşya 
götürməsinə imkan verməyəcək. 
Siqaret çəkmək əlləri məşğul edir, 

buna görə də bir içim su onu müəy-
yən dərəcədə əvəz edə bilər”.

O qeyd edib ki, su siqaretdən 
imtina edəndən sonra meydana 
gələn baş ağrılarından qurtulma-
ğa da yardım göstərir. “Çox vaxt 
siqaretdən imtina etdikdən sonra 
ilk həftələrdə baş ağrılarından şi-
kayətlənirlər, çünki bədəndə niko-
tin çatışmazlığı yaranır. Əlavə su 
qəbulu həmin ağrıların öhdəsindən 
gəlməyə imkan verir”, - deyə pro-
fessor bildirib.

Suyun siqaretdən imtina edən-
dən sonra çəki artımı ilə üzləşən-
lərə də kömək etdiyini vurğulayan 
Andrey Demin deyib: “Suyun 
istehlakı orqanizmdə maddələr 
mübadiləsini sürətləndirir. Həmin 
vaxt yüksək kalorili qazlı içkilər-
dən imtina etmək və adi su içmək 
lazımdır. Bundan başqa, yeməkdən 
əvvəl su içmək qidanın miqdarını 
məhdudlaşdıra bilər”.

Arıqlamaq üçün müxtəlif üsul-
lar var. Artıq çəkidən xilas olmaq 
üçün pəhriz saxlayanlar, idman 
məşğələləri edənlər və müxtəlif 
dərmanladan istifadə edənlər var. 
Arıqlamağa kömək edən məhsullar 
istifadəçilərə müxtəlif formalarda  -  
bitki çayları, qəhvə və həblər şəklində 
təqdim olunur. Qısa zamanda təsir 
göstərən preparatlardan istifadəni 
çoxları məqsədəuyğun hesab etmir.

Satış statistikası həmin prepa-
ratların alıcılarının heç də az olma-
dığını göstərir. Təbii ki, arıqlamaq 
istəyən hər kəs qısa vaxtda nəticə 
əldə etmək arzusundadır. Həmin 
məhsulların dadı xoşagələn və təsi-
ri səmərəlidir. Bəs onların sağlamlı-
ğa zərəri varmı?

Həkim-diyetoloq Ləman Sü-
leymanova  deyib ki, bəzən insan-
lar tərəzidə çəkilərinin azaldığı-
nı görəndə sevinirlər, əslində isə 
azalan çəki su və əzələ itkisidir. 
Həftədə 0,5-1 kiloqram çəki iti-

rilməsi normal sayılır və çəkinin 
orqanizmin yağ kütləsindən itiril-
məsi vacibdir. Riskli qidalardan alı-
nan vitaminlər bağırsaqlarda rahat 
mənimsənilmir. Orqanizm həmin 
məhsulları mənimsəməmiş onların 
bədəndən xaric olması nəticəsin-
də vitamin və mineral çatışmazlığı 
yaranır. Bir müddət sonra həmin in-
sanlar saçlarının tökülməsi, aqres-
sivlik və s. hallarla əlaqədar həkimə 
müraciət etməli olurlar.

Onun fikrinə görə, arıqlamaq 
üçün pəhriz saxlamaq və fiziki 
hərəkətlə məşğul olmaq daha məs-
ləhətlidir: “Yaxşı olar ki, çekap 
müayinədən keçərək kökəlmənin 
səbəbi öyrənilsin və bundan sonra 
arıqlamaq daha rahat olacaq. Arıq-
lamaq üçün hər gün fiziki aktivlik 
nümayiş etdirmək və bağırsaqlarda 
faydalı bakteriyaları artırmaq la-
zımdır və hətta bunun üçün əlavə 
probiotiklərdən də istifadə etmək 
olar. Təbii ki, balanslı və düzgün 
qidalanmaq da ən əsas şərtlərdən 
biridir”.

İstənilən halda orqanizmlə 
əlaqədar verilən qərarlarda həkim 
məsləhəti vacibdir. Mütəxəssis töv-
siyəsi olmadan pəhriz saxlamaq 
bəzən sağlamlıq üçün fəsadlar törə-
də bilər.

Uşaqlarda boy artımı 

Sudan istifadə siqaretdən imtinaya kömək edir

Arıqlamaq üçün pəhriz saxlamaq və fiziki 
hərəkətlə məşğul olmaq daha məsləhətlidir

 “Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” Qapalı Səhmdar Cəmiy-
yətinin rəhbərliyi və Həmkarlar İttifaqı Komitəsi   "Azərbaycan Xəzər 
Dəniz Gəmiçiliyi" QSC sədrinin iqtisadi məsələlər üzrə müavini Cəlal 
Fərəcliyə, əzizi Mirnağı təhməzovun

vəfatından kədərləndiklərini bildirir və dərin hüznlə başsağlığı ve-
rirlər.

A l l A H  r ə H M ə t  e l ə S İ n

B qrupu vita-
minləri infeksiyanın 
qarşısını alaraq 
immun sistemini 
möhkəmləndirir. Ona 
görə pandemiya 
zamanı onları kifayət 
qədər qəbul etmək 
xüsusən vacibdir. B 
vitamini ilə zəngin 
qidaları gündəlik ra-
siona daxil etməklə, 
koronavirus təhlükə-
sinə baxmayaraq, 
sağlamlığı qorumaq 
şansını artırmaq 
mümkündür.

Orqanizmin yeni 
növ koronavirus infek-
siyasına və digər virus hücum-
larına qarşı davamlı olmasını 
təmin etmək üçün ən yaxşı 
yollardan biri immun sistemi-
ni gücləndirən qida qəbuludur. 
Koronavirus əleyhinə dərman-
ların olmaması baxımından bu 
üsul hələlik pandemiya zama-
nı infeksiyanın qarşısının alın-
masında yeganə üsul olaraq 
qalır.  “Medikforum” infor-
masiya portalı xəbər verir ki, 
bu günlərdə Hindistanın Qida 
Təhlükəsizliyi və Standartlaş-
dırma İdarəsi (FSSAI) sinir 
sisteminin və immunitetin sağ-
lam fəaliyyətinin təmini üçün 
vitaminlərlə zəngin məhsul-
lardan istifadə etməyi rəsmən 
tövsiyə edib.

B kompleksinə tiamin 
(B1), riboflavin (B2), niasin 
(B3), pantoten turşusu (B5), 
piridoksin (B6), biotin (B7), 
fol turşusu və ya folat (B9), 
kobalamin (B12) daxildir. 
Mütəxəssislər pandemiya za-
manı orqanizmin nəyə görə 
onlara ehtiyacı olduğunu izah 
ediblər.

Qeyd olunan vitamin 
kompleksi qırmızı qan hücey-
rələrinin (eritrositlərin) yaran-
masını təmin edir, beyinin və 
sinirlərin normal işləməsinə 
imkan yaradır, enerji səviyyə-
sini artırır, ürək-damar siste-
mini möhkəmləndirir, həzmi 
yaxşılaşdırır, əzələləri yaxşı 
vəziyyətdə saxlayır, hormon-
ların və xolesterinin sintezini 
normallaşdırır.

B qrupundan olan vi-
taminlərin çatışmaması 
anemiyaya, infeksiyalara, 
mədə-bağırsaq traktı, dəri, 
periferik neyropatiya ilə 
bağlı problemlərə meyil-
liliyi artırır. Bu vitaminlər 
hamilə və südverən analar 
üçün daha vacib sayılır. 
Belə ki, onlar beyinin inki-
şafına kömək etməklə yana-
şı, uşaqlarda doğuş qüsurla-
rı riskini azaldır.

B vitaminlərini əldə et-
mək üçün qida mənbələri 
aşağıdakılardır:

Göy-göyərti və yaşıl 
yarpaqlı tərəvəzlər folatın 
ən mühüm mənbələrindən 

biridir. Yumurta saçın, dəri-
nin və dırnaqların yaxşı və-
ziyyətdə olmasını hərtərəfli 
təmin edən biotindir. Paxlalı 
bitkilər böyük miqdarda fol 
turşusu ilə yanaşı, tiamindən, 
riboflavindən, pantoten turşu-
sundan, piridoksindən (daha 
orta dozalarda) ibarətdir. Qoz 
B qrupu vitaminləri ilə bir-
likdə orqanizmi mis, fosfor, 
manqan, E və D vitaminləri 
ilə təmin edir.

Qızılbalıqlar fəsiləsin-
dən olan balıqların tərkibində 
çoxlu omeqa-3 yağ turşuları, 
riboflavin, niasin, piridoksin 
və kobalamin də daxil olmaqla 
bir neçə növ digər vitaminlər 
var.

Oturaq həyat tərzi müasir 
dövrdə sağlamlıq üçün ən böyük 
təhlükə yaradan səbəblərdən 
biri sayılır. Təəssüflər olsun ki, 
indi qısa məsafəni də avtomobil 
və ya ictimai nəqliyyatla getmə-
yi üstün tutanlar var. Piyada 
gəzmək insan orqanizmi üçün 
çox faydalıdır. Xüsusilə idmanla 
məşğul olmağa vaxtı və həvəsi 
olmayanlar üçün piyada gəzmək 
daha çox vacibdir.

Həkim-terapevt Solmaz Mu-
sayevanın dediyinə görə sürətli və 
cəld yeriş əzələləri möhkəmləndirir, 
bədən quruluşunu normal saxlayır, 
artıq çəkinin yığılmasına imkan ver-
mir. Piyada gəzmək ürək-damar sis-
temi üçün daha çox faydalıdır. Gə-
zinti zamanı qan dövranı yaxşılaşır, 
beyin və digər orqanlar oksigenlə 
daha yaxşı qidalanır. Əhvalın xoş ol-
ması, stressin və gərginliyin aradan 
qaldırılması üçün də gəzinti ən yaxşı 
vasitədir.

Piyada gəzinti orqanizmdə tənəf-
füs və qan-damar sisteminin işini yax-
şılaşdırır, qanda xolesterinin və şəkə-

rin səviyyəsinin azalmasına səbəb 
olur. Şəkərli diabet xəstələrinin profi-
laktikası və müalicəsində çox müstəs-
na əhəmiyyət daşıyır. Sümük-dayaq 
sistemi və oynaqların funksiyasını 
yaxşılaşdırır.

Gəzinti zamanı addımların sayı-
na fikir vermək lazımdır. Yaşa, cinsə 
və sağlamlıq vəziyyətinə görə ad-
dımların sayını azaltmaq və artırmaq 
olar: “Gəzinti dörd sürətlə aparılır. 
Dəqiqədə 60-70 addım yavaş, 70-90 
addım orta, 90-110 addım yüksək, 
110-130 addım atmaqla olan gəzinti 
çox yüksək sürətli hesab olunur. Gə-
zinti zamanı tənəffüsün normal olma-
sına fikir vermək lazımdır. Çalışmaq 
lazımdır ki, gəzinti təngnəfəsliyə və 
ağrıya səbəb olmasın”.

Axşam gəzintisi sağlam və dərin 
yuxuya da yaxşı kömək edir. Yaradıcı 
insanlar üçün də bu, xüsusilə vacibdir. 
Çünki gəzinti zamanı daha dərindən 
düşünmək mümkündür. Müntəzəm 
olaraq gün ərzində 30-40 dəqiqə pi-
yada gəzməklə orqanizmdə baş verən 
müsbət dəyişikliklərin şahidi olmaq 
mümkündür.

Koronavirusdan sağalan 18-60 yaşlı 
vətəndaşlar qan plazması verə bilərlər

COVID-19 pandemiyası zamanı 
stressin idarə edilməsi

pandemiya dövründə B qrupundan 
olan vitaminlərə ehtiyac nədən yaranır və 

onları necə əldə etməli?

piyada gəzməyin faydası


